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Fallprevention
Specialistgruppen för 
Fallprevention arbetar på uppdrag 
av verksamhetschefsgruppen, 
ansvarig är verksamhetschefen för 
Neurologiska kliniken. 

Uppdrag - Organisation - Arbetssätt

Arbetet i Specialistgruppen för Fallprevention syftar 
till att sprida kunskap och motverka fallolyckor samt 
samordna sjukhusets rutiner för fallprevention. 
Dessutom arbetar gruppen för att skapa möjlighet till 
enhetlig dokumentation av fallskador och preventiva 
åtgärder i befintligt journalsystem.

Alla patienter som vid inskrivning bedöms ha ökad 
fallrisk skall ordineras förebyggande åtgärder som 
är kända och följs av all personal. Hela teamets 
kompetens och kunskap behövs i detta arbete och 
därför finns representanter från alla yrkeskategorier i 
gruppen. Gruppen går igenom sjukhusets fallhändelser 
och arbetar för att använda erfarenheterna i det 
fallförebyggande arbetet.

Erfarenheter och tips från all personal, för att utveckla 
det fallförebyggande arbetet tas tacksamt emot. Skriv 
en förbättringslapp riktad till specialistgruppen eller 
kontakta någon i gruppen.

Förbättringsarbeten/projekt

• Presenterat specialistgruppen Fallprevention i en 
artikel i sjukhusets personaltidning Communicare 
samt presentation av Specialistgruppen och 
genomförda förbättringsarbete och projekt på 
Intranätet.

• Förslag om utbildning i fallprevention i alla 
yrkeskategoriers introduktion har tagits fram till 
sjukhusets ledningsgrupp. Inväntar beslut.

• Fokus på fall - fallvecka v 40 2021. Dagliga inlägg 
på Instagram med fokus på vad som kan göras för 
att förebygga fall. Intranätet användes för att ge 
tips och information. 

• Deltagit på vårdenhetschefsmöte och presenterat 
gruppens arbete, samt betonat vikten av chefers 
stöd i det fallpreventiva arbetet.

• För att standardisera och säkra tillgång på 
hjälpmedel fallprevention har möjligheten med 

ett centralt lager där det till exempel finns extra 
låga sängar, sängar med inbyggt uppresningslarm 
och andra tänkbara hjälpmedel lyfts på 
sjukhusövergripande nivå. 

• Gruppen undersöker möjligheten till installation 
av fasta övervakningslarm som ett mer effektivt 
och användarvänligt alternativ till larmmattor. En 
handlingsplan för hur hjälpmedel kan provas och 
effekt/användbarhet följas upp och utvärderas har 
tagits fram.

• Underlag för sjukhusets kostnader för fallolyckor 
har tagits fram.

• Förslag på arbetssätt hur lokala fallombud kan 
stötta avdelningens team i det fallpreventiva 
arbetet har utarbetats.

• Rutin har skapats för att uppmärksamma 
Förbättringslappar till gruppen.

Fokusområden 2022

• Färdigställa inventering, sammanställning och 
tillgänglighet gällande sjukhusgemensamma 
rutiner, samt arbeta med att de används.

• Tillsätta och utbilda fallombud på alla avdelningar/
enheter.

• Fortsätta arbetet med hjälpmedel, centralt lager, 
uppföljning och utvärdering av användbarhet.

• Presentera ett utvalt område inom fallprevention i 
ett Webinarium.

• Ta fram ett business case på vad ett undvikbart 
fall med skada kan kosta vården i både lidande, 
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förlängd vårdtid och faktiska kostnader,

Resultat

Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i 
andra delar av kvalitetsredovisningen.

Kontaktpersoner

Kia Swartz-Hermansson
Sjuksköterska Avd 45,
Medicinkliniken


