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1 Sammanfattning 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
kring fallförebyggande åtgärder inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Bräcke kommun bedriver ett 
ändamålsenligt och förebyggande arbete avseende fallolyckor. 
Vid intervjuerna framkom det att det finns brister i det fallförebyggande arbetet. Detta 
förklaras av att personal ute i verksamheterna inte upplever att de har tid att genomföra 
fallförebyggande träning med brukarna. Det framkom även att det finns 
samarbetsproblem mellan de olika professionerna som är delaktiga i det 
fallförebyggande arbetet. Samtidigt konstateras det att det just nu pågår ett arbete och 
att samarbetet har förbättrats sedan arbetet påbörjades.  

Vi ser allvarligt på att det finns kvalitetsbrister gällande det fallförebyggande arbetet 
inom äldreomsorgen. Vi ser positivt på att det just nu pågår ett arbete för att för att 
förbättra samarbetet mellan de olika professionerna, något som är avgörande för att 
det fallförebyggande arbetet ska fungera.  

Vi konstaterar att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för fallförebyggande arbete samt 
för inrapportering och uppföljning av eventuella fallavvikelser. Det framkom däremot i 
intervjuerna med MAS1 och vård- och omsorgschef att det finns brister i kvalitetsarbetet 
inom äldreomsorgen. 

Vi konstaterar att det bristande samarbetet och kommunikationen mellan de olika 
professionerna även lett till bristande efterlevnad av rutiner och riktlinjer kring 
fallolyckor.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
fallförebyggande arbete inte är tillräckligt. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

—  upprätta och säkerställa former för samarbete. 
—  följa upp och vidta åtgärder för att säkerställa att rutiner och riktlinjer efterlevs. 
  

                                                
1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
kring fallförebyggande åtgärder inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
När äldre personer skadar sig på grund av fallolyckor kan det innebära en övergång 
från ett självständigt liv i det egna hemmet till ett beroende av stödinsatser från 
samhället, kanske i en utsträckning som innebär att man även måste flytta till ett 
särskilt boende. Fallrisken ökar med stigande ålder till följd av försämrad balans och 
nedsatt syn. Studier visar att det finns fallförebyggande insatser som är effektiva. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om Bräcke kommun bedriver ett 
ändamålsenligt och förebyggande arbete avseende fallolyckor. 
Vi kommer därför att granska: 
om det finns ett ändamålsenligt fallförebyggande arbete 

om det finns rutiner för inrapportering och analys av fallolyckor i verksamheten 

Granskningen omfattar fallförebyggande arbete inom äldreomsorgen.  
Granskningen avser kommunstyrelsen.  
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Hälsa- och sjukvårdslagen 
— Socialtjänstlagen 
— Kommunallagen 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument så som: 
- Patientsäkerhetsberättelsen 2018 
- Rutin för att förebygga fallskador samt rapportering av skada och tillbud 
- Checklista – förebyggande av fallskador i ordinärt/särskilt boende 
- Mall för fallrapport 
- Agenda för vårdlagsträff… 

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland medicinskt ansvarig sjuksköterska 
samt vård- och omsorgschef 
 

Rapporten är faktakontrollerad av vård och omsorgschef samt Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Fallprevention 

Cochrane Collaborations2 studie kring insatser för fallförebyggande åtgärder bland 
äldre är baserad på 159 randomiserade studier där fallförebyggande insatsers effekt 
uppmätts. Studien är baserad på drygt 79 000 deltagare över hela världen. 
Studien uppvisar att träning och motion överlag är en effektiv insats för att minska 
eventuell risk för fall hos äldre. Framförallt motionsprogram som förbättrar minst två av 
följande: styrka, flexibilitet, balans eller uthållighet anses vara effektiva. Detta avser 
både motion som genomförs individuellt i hemmet samt motion som genomförs i grupp.  
Även tillskott av D vitamin har effekter för äldre som lider av D-vitaminbrist, läkemedel, 
åtgärder för att minska risker i hemmiljön är exempel på insatser som minska risken för 
fall.  

3.2 Fallavvikelser Bräcke kommun 
2017 hade kommunen totalt 121 boendeplatser, detta minskades ned till 109 
boendeplatser 2018 då det visat sig att det fanns brukare inom SÄBO som inte hade 
behov av ett särskilt boende3. Dessa boendeplatser är fördelat på fyra särskilda 
boenden (SÄBO) varav 10 av dessa är så kallade korttidsplatser. Under 2017 
inrapporterades 298 fallavvikelser fördelat på 92 olika brukare i särskilt boende. Under 
2018 inrapporterades 296 fallavvikelser fördelat på 100 brukare, se nedan.  
 

 

                                                
2 Interventions for preventing falls in older people living in the community, Gillespie et al. 2012. 
3 Detta resulterade även i att kommunen arbetade fram nya riktlinjer för biståndsbedömningen 
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Inom ordinärt boende återfinns ungefär 100 hemsjukvårdspatienter. Under 2017 
inrapporterades 150 fallavvikelser fördelat på 56 olika hemsjukvårdspatienter i ordinärt 
boende. Under 2018 inrapporterades 209 fallavvikelser fördelat på 75 
hemsjukvårdspatienter, se nedan.  
 
 

 
 
Mellan 2017 och 2018 ökade antalet inrapporterade fall inom ordinärt boende med 
drygt 39 % samtidigt som antalet brukare som varit med om en fallavvikelse ökade 
med drygt 34 %. Inom SÄBO minskade antalet fall marginellt samtidigt som antalet 
brukare som varit med om en fallavvikelse ökade med drygt 9 %. 
För 2017 respektive 2018 resulterade av de totala antalet fallavvikelser4 till 9 stycken 
fastställda frakturer. Under 2018 ledde en av dessa fallavvikelser till en Lex Mariah 
anmälan där det konstaterades stora brister i fallpreventionsarbetet samt 
dokumentationen.  

3.3 Fallförebyggande arbete 
Enligt patientsäkerhetsberättelsen för 2018 kommer all personal få genomgå en 
utbildning riktad mot demenssjukdomar5 under 2019, något som även intygades av 
vård- och omsorgschefen och MAS. Utöver detta konstateras det i 
patientsäkerhetsberättelsen att det fallpreventiva arbetet behöver ett omtag samtidigt 
som arbetssätt och rutiner behöver förtydligas. Inom detta område behöver personalen 

                                                
4 Även LSS inkluderat, 2017 9 st. fallavvikelser, 2018 17 st. fallavvikelser. 
5 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom  
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även kompetensutvecklas och kommer därför att få genomföra en webutbildning inom 
fallprevention.  
 
Enligt Bräcke kommuns rutin för att förebygga fallskador samt rapportering av skada 
och tillbud framgår det att all personal är skyldiga att känna till rutinen samt att aktivt 
delta i det förebyggande kvalitetsarbetet. Utöver rutinen finns en checklista för 
förebyggande av fallskador i ordinärt boende och SÄBO där personalen kartlägger 
varje brukare i syfte att minimera riskerna för fallolyckor. Utöver det genomförs även 
riskbedömningar utifrån senioralert vid eventuella behov tas ett träningsprogram fram 
tillsammans med fysioterapeut.   
Vid en eventuell fallolycka ska en fallrapport upprättas i Procapita, alternativt i 
pappersform, där det ska framgå en beskrivning av händelseförloppet samt en 
kartläggning om vilka åtgärder som vidtagits vid fallet, om fallet föregicks av symtom, 
vad vårdtagaren gjorde vid fallet samt om vårdtagaren använde sig av något 
hjälpmedel, andra yttre omständigheter samt ordinerade läkemedel. Därefter 
registrerar sjuksköterska eventuella skador, om en fallriskbedömning är utförd och om 
checklistan har används samt eventuella akuta åtgärder av sjuksköterska. 
Fallrapporten avslutas med en beskrivning av planerade åtgärder, ansvarsfördelning 
samt vem som är ansvarig för uppföljning. Enligt MAS sker uppföljningar av 
fallrapporter månadsvis vid vårdlagsträffar där enhetschef, baspersonal och 
sjuksköterskor deltar. Vid vårdlagsträffarna ska en genomgång av Senior Alert6, aktuell 
riskbedömning, bakomliggande orsak, åtgärd och uppföljning genomföras. En 
genomgång ska även göras av bland annat inkommande fall och fallskador samt 
brister i rehabilitering och samverkan. 
I intervjuerna framkom att det finns brister i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Dels 
till följd av bristande efterlevnad av rutiner och riktlinjer som finns kring det 
fallförebyggande arbetet, men även då det varit stor personalomsättning av 
enhetschefer ute i verksamheterna. Vidare framkom det att enhetscheferna har 
betydlig mer personal att ansvara över sett till övriga verksamheter i kommunen. Vidare 
konstaterar MAS att det finns tydliga brister i fallpreventionsarbetet när det kommer till 
att ge brukarna balansträning, styrketräning etc. trots att det tillsammans med 
fysioterapeuterna tagits fram ett träningsprogram där personalen på boendena ska 
genomföra träningen med brukarna. Enligt MAS finns det brister i genomförandet ute 
på boendena då personalen inte anser att det finns tid att genomföra träningen. Vidare 
anser MAS att personalen behöver kompetensutvecklas kring arbetet med 
fallprevention, detta för att bilda en bättre förståelse av fallriskernas innebörd samt 
syftet med rätt åtgärder. 
I intervjuerna framkom det att det pågår ett arbete för att förbättra samarbetet mellan 
de olika professionerna ute i verksamheterna. Det har förekommit bristande 
rutinefterlevnad. Enligt intervjun med MAS framkom det att arbetet kring 
fallförebyggande inte fungerar fullt ut om personalen inte arbetar i team.  

                                                
6 Nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention 
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Enligt intervjuerna framkom det att det tidigare funnits stora kommunikationsproblem 
samtidigt som enheterna inte arbetat på ett likartat sätt. Vidare konstateras att 
samarbetsproblemen är övergripande för hela verksamheten och märks tydligt när flera 
olika professioner ska samarbeta. 
Vid intervjuerna konstaterades det att det pågår ett arbete för att förbättra samarbetet 
mellan de professioner som arbetar kring fallprevention, och mycket har hänt under de 
senaste månaderna. Vård- och omsorgschefen lyfter fram att det tidigare rått oklarheter 
kring mötesforumen mellan de olika professionerna men sedan en tid tillbaka har 
teammöten etablerats. Något som också märkts då tidigare spänningar mellan de olika 
professionerna börjat släppa.  
I intervjuerna konstaterades det att kommunen har mycket fallolyckor i både SÄBO och 
ordinärt boende. En del av förklaringen till den totala ökningen av antalet 
inrapporterade fallavvikelser kan enligt vård- och omsorgschefen bero på att 
personalen sedan drygt ett år tillbaka fått tillgång till dokumentationssystemet 
Procapita, vilket kan ha underlättat inrapporteringen för vård- och omsorgspersonalen. 
Vård- och omsorgschefen konstaterar att det dock fortfarande finns enheter där 
inrapporteringen av fallavvikelser är fortsatt låg. Därför genomfördes en satsning under 
2018 på att utbilda all baspersonal i dokumentationssystemet Procapita. 
Enligt senioralerts register för 2018 finns totalt 23 fall inrapporterade trots att det under 
2018 upprättades över 500 fallavvikelser inom äldreomsorgen. I intervjun med MAS 
framkom det att senioralert inte används i den utsträckning som det är tänkt. 
Anledningen till detta kan bero på att det blir en form av dubbeldokumentation samtidigt 
som personalen upplever systemet som svårt.  
Tidigare har Bräcke kommun haft ett samarbete mellan primärvårdens fysioterapeuter 
och kommunens fysio- och arbetsterapeuter som höll balansskolor i syfte att minska 
antalet fallskador i hemmet och inom omvårdnaden. Enligt intervjuerna har en 
diskussion kring detta förts och det pågår i dagsläget ett samarbete i syfte att återuppta 
det tidigare fallförebyggande arbetet.  
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3.3.1 Bedömning  
 Finns ett ändamålsenligt fallförebyggande arbete? 

Vid intervjuerna framkom det att det finns brister i det fallförebyggande arbetet. Detta 
förklaras av att personal ute i verksamheterna inte upplever att de har tid att genomföra 
fallförebyggande träning med brukarna. Det framkom även att det finns 
samarbetsproblem mellan de olika professionerna som är delaktiga i det 
fallförebyggande arbetet. Samtidigt konstateras det att det just nu pågår ett arbete och 
att samarbetet har förbättrats sedan arbetet påbörjades.  

Vi ser även positivt på att det förs en diskussion kring att återuppta samarbetet mellan 
primärvårdens fysioterapeuter och kommunens fysio- och arbetsterapeuter i syfte att 
minska antalet fallskador i hemmet och inom omvårdnaden.   

Vi ser allvarligt på att det finns kvalitetsbrister gällande det fallförebyggande arbetet 
inom äldreomsorgen. Vi ser positivt på att det just nu pågår ett arbete för att för att 
förbättra samarbetet mellan de olika professionerna, något som är avgörande för att 
det fallförebyggande arbetet ska fungera.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta och säkerställa former för samarbete. 

 

 Finns rutiner för inrapportering och analys av fallolyckor i verksamheten? 

 
Vi konstaterar att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för fallförebyggande arbete samt 
för inrapportering och uppföljning av eventuella fallavvikelser. Det framkom däremot i 
intervjuerna med MAS och vård- och omsorgschef att det finns brister i kvalitetsarbetet 
inom äldreomsorgen. 

Vi konstaterar att det bristande samarbetet och kommunikationen mellan de olika 
professionerna även lett till bristande efterlevnad av rutiner och riktlinjer kring 
fallolyckor.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att följa upp och vidta åtgärder för att säkerställa 
att rutiner och riktlinjer efterlevs. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
fallförebyggande arbete inte är tillräckligt. 
 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

—  upprätta och säkerställa former för samarbete. 
—  följa upp och vidta åtgärder för att säkerställa att rutiner och riktlinjer efterlevs. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Oskar Nordmark  Lena Medin 
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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