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En granskning av  

kommunens arbete 
med att förebygga och 
behandla undernäring 

Med undernäring följer en ökad risk för bland 
annat fördröjd sårläkning, försämrad muskel-
funktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion. 
Dessutom försvåras tillfrisknandet vid sjuk-
dom. 

Östersunds kommuns revisorer har därför ge-
nomfört en granskning av om kommunens 
arbete med att förebygga och behandla un-
dernäring bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrif-
ter. 
 

Resultatet av granskningen  

har visat att vård- och omsorgsnämnden be-
driver ett i många avseenden ambitiöst arbete 
med att förebygga, upptäcka och behandla 
undernäringstillstånd inom äldreomsorgen. 
Förutom att det tagits fram riktlinjer för arbe-
tet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift, 
har man även tagit fram ett handlingspro-
gram för ” Mat, måltider och behandling” 
som är under genomförande. Det finns också 
en organisation för att följa upp verksam-
heten och däribland även åtgärder inom om-
rådet mat, måltider och undernäring. På-
gående pandemi har i en del avseenden för-
svårat kontrollerna. 

Okända rutiner för hur Socialsty-
relsens föreskrifter ska uppnås  

Det finns rutiner som är tillgängliga och aktu-
ella i ledningssystemet och som beskriver hur 
Socialstyrelsens föreskrifter för att upptäcka 
och behandla undernäring ska uppnås. 
Nämnden har dock inte säkerställt att de är 
kända bland all personal. 

Kontinuerlig utbildning saknas 

Nämnden har inte fullt ut säkerställt att be-
rörd personal har relevant kompetents. Att 

det hållits utbildningar för att upptäcka un-
dernäring är bra, men hög personalomsätt-
ning gör att det behöver finnas en kontinuitet 
vad gäller utbildning och kompetensutveckl-
ing inom nutrition. 

Brister i rapportering 

Indikationer finns om att åtgärder inte förs in 
i journal på korrekt sätt och att Senior Alert 
används på felaktigt sätt. 

Riktlinje för utredning av pati-
ents näringstillstånd följs inte. 

Det finns en riktlinje för både när en patients 
näringstillstånd ska utredas och hur en utred-
ning av näringstillståndet ska göras. Det finns 
dock en indikation om att riktlinjen inte följs 
av enheterna inom framför allt Säbo, vad av-
ser remisser till Regionens dietistmottagning. 

Spetskompetens inom nutrition 
saknas vid bedömning av under-
näring 

Tvärprofessionella bedömningar sker, men 
det saknas medverkan från klinisk dietist-
kompetens då vård- och omsorgsnämnden 
saknar sådan kompetens som verkar ”ute på 
fältet”. 

 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer Rev/00011/2020 
Rapporten kan även hämtas på:  
Kommunrevisionens hemsida 

 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör   
063-14 75 28 

https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/revisionen.html

