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En granskning av

förebyggande arbetet av fallskador för äldre
Capire Consulting AB har på uppdrag av Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer
genomfört en granskning av förebyggande arbetet av fallskador hos äldre under ledning av
regionens revisionskontor.
Granskningen är samordnad med en granskning inom Region Jämtland Härjedalen.
Det övergripande syftet med granskningen har
varit att svara på om Vård- och omsorgsnämnden respektive Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av
att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete för att
förebygga fallskador hos äldre.

Brister i styrning och
uppföljning

Enligt vår bedömning har styrning och uppföljning för att förebygga fallskador inte varit helt
tillfredsställande i den meningen att uppställda
mål inte har uppnåtts. Kommunen har inte fullt
ut tillämpat ett bredare samhällsperspektiv utan
fokus har legat på vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Kommunen har inte heller i tillräcklig utsträckning analyserat bakomliggande orsaksfaktorer och inte erbjudit de olika
enheterna tillräckliga förutsättningar att nå uppsatta mål. Parterna har gemensamt anledning att
stärka samverkan, särskilt på lokal nivå. Samordnad individuell plan (SIP) eller annan gemensam vårdplanering bör ske i större omfattning.

Specifika uppdrag mot enheterna
saknas
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt mål
för att minska antalet fallskador och fallhändelser. Inga specifika uppdrag har däremot formulerats gentemot enheterna. Det har inte säkerställts att berörda enheter har förutsättningar att
nå de uppsatta målen.
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Insatserna behöver breddas i ett
sammhällsperspektiv
Östersunds kommun har inte formulerat något
specifikt uppdrag till gatuverksamheten som
omfattar förebyggande av fallskador. Vår bedömning är att Östersunds kommuns arbete
med regelbundna riskanalyser i huvudsak är tillfredsställande, men insatserna behöver breddas
i ett samhällsperspektiv för att uppsatta målsättningar ska uppnås.

Informationsarbetet behöver
förbättras

Östersunds kommun genomför informationsinsatser gentemot allmänheten bland annat i samband med olika kampanjer. En tydliggjord kommunikationsplan för insatser finns däremot inte,
varför vår bedömning är att kommunen inte bedriver ett strukturerat informationsarbete gentemot allmänhet och berörda riskgrupper.

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer 1643–2018 Rapporten kan även hämtas på:
http://www.ostersund.se
För information, kontakta:
Kjell Svantesson revisorernas ordförande
070-651 63 16
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
063 - 14 75 28

