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Socialförvaltningen

Yttrande gällande motion: Nollvision för fallskador
Bakgrund
Sedan 2010 pågår ett kvalitetsarbete gällande fallprevention i Östhammars
kommun. Utöver detta har vi i Östhammars kommun sedan 2011ett nationellt
kvalitetsarbete som heter Senior Alert som berör områdena undernäring,
trycksår och fall. Där arbetar vi för en ökad patientsäkerhet genom att
identifiera, förebygga och åtgärda dessa tre områden. Detta sker såväl på
särskilt boende samt i det egna boendet.
Vi har också arbete i Uppsökande verksamhet- öppet förebyggande där bl.a.
fallprevention ingår (sedan 2010). Inom denna verksamhet tar vi strukturerat
kontakt med medborgare äldre än 80 år som får erbjudande om ett besök med
information. Det lämnas över en mapp med information om kommunens
tjänster och hur man kan ansöka och få kontakt med verksamheten. Det finns
också en information i hur man ska vara uppmärksam på vilka risker som kan
uppstå/finnas i den egna bostaden som kan vara bra att undanröja eller
förebygga.
Det finns också beskrivet vad förvaltningen gör i Vård och omsorgs
verksamhetsplan. Omsorgsverksamhetsplanen lägger stort fokus på att förbygga
fallskador så väl i förebyggande syfte som vid akuta insatser då fall
förekommit.
Ett ytterligare led i detta arbete är att vi på vårdcentralerna i Östhammars
kommun har läkemedelsgenomgångar i samverkan med landstinget. Dessa sker
med patienter som bor på särskilt boende och är över 65 år med fler än 5
läkemedel då intag av många läkemedel/läkemedelskombinationer kan ge en
ökad risk för fall.
Medicinsk ansvarig sköterska genomför utifrån hälso- och sjukvårdslagen en
sammanställning av händelser som påverkat brukarna negativt. Denna
sammanfattning inkluderar fallskador och presenteras för nämnden årligen i
patientsäkerhetsberättelsen.
Sedan ett par år tillbaka används i verksamheten ett stödmaterial ”falla fritt” för
att öka kunskapen kring falltillbud. Detta har visat sig vara ett bra verktyg som
används regelbundet inom verksamheten. Fallprevention ingår också som en
viktig del i personalens kompetensutveckling.
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Nämnden följer utvecklingen av de kvalitetsjämförelser som sker inom
verksamheten, bland annat ”öppna jämförelser”. Det skapar en förståelse om
Östhammar är mer eller mindre utsatt än andra jämförbara kommuner.
Socialförvaltningen vill också lyfta fram att även de andra förvaltningarna har
ett stort inflytande på denna fråga. Det är därför viktigt att även de ges
möjlighet att besvara vad som görs inom området fallprevention
Socialnämndens ståndpunkt
Socialnämnden ställer sig i grunden positiv till tanken med motionen och att
frågan lyfts. Med detta som bakgrund anser socialnämnden att den
fallprevention som idag bedrivs inom socialnämndens och landstingets
verksamhetsområden i Östhammars kommun är tillräcklig för att uppfylla
motionens mål och syfte.
Förslag till beslut
Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Med yttrandet anses motionen därmed besvarad utifrån ansvarsområde för
socialnämnden och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun.
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

