
Fallprevention
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 strävar vi efter att ha representanter från alla 
yrkeskategorier i gruppen. Gruppen går igenom sjukhusets 
fallhändelser och arbetar för att använda erfarenheterna i det 
fallförebyggande arbetet. 

Både personal och patienter ges möjlighet att komma med 
förbättringsförslag. Personalen genom att skriva digitala 
förbättringslappar och patienterna genom sjukhusets 
patientenkät. Alla förslag hanteras på enheternas 
förbättringstavlor.
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Specialistgruppen i siffror
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Patientens röst

Engagemanget! Genuina 
människor som vill hjälpa andra 

människor. 
Man känner sig omhändertagen 
och tagen på allvar. Har man en 

fråga får man alltid svar. 

”

Antal patienter som fallit utan 
personskada under vårdtiden.

Föregående år var det 385 patienter 
som föll utan personskada

Återkoppling från patientenkätAndel patienter som bedömts ha en risk 
för att falla under vårdtiden.

Föregående år 26 %

Följsamhet till riskbedömning risk för fall 
vid inskrivning till slutenvården. 

Kontinuerlig mätning.
Föregående år 78 % 

76 %
Följsamhet till riskbedömning –

risk för fall

32 %
Identifierad risk för att falla

565
Fall utan personskada

2022
2022 2022
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Vårt fokus under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har specialistgruppen 
fokuserat på att:
• 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,

Ännu bättre under 2023
Under 2023 kommer specialistgruppen att ha extra fokus på:
• Göra patienterna mer delaktiga i det fallpreventiva arbetet.
• Arbeta fram ny rutin för fallriskutredning med hela teamet efter 

sjuksköterskans initiala riskbedömning.
• Utvärdera genomfört projekt med smarta sängar och driva 

arbetet med att prova nya hjälpmedel vidare.
• Göra v 40 till en alltid återkommande fallpreventionsvecka på 

sjukhuset.
• Stötta fallombuden att vara en resurs för avdelningspersonalen 

i det fallpreventiva arbetet.
Vill du veta mer? Kontakta gruppens ordförande Kia.Swartz-
Hermansson@capiostgoran.se eller kristina.lockne@capiostgoran.se
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