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Riktlinje fallprevention 
Se även 
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen 2012 
Fall och fallskador – åtgärder för att förebygga (SKL, 2011). 
 
Allmänt 
Fall är ett vanligt riskområde inom kommunal hälso- och sjukvård, fall leder ofta till 
allvarliga konsekvenser för brukaren/ patienten. Risken att falla bör ses som ett 
samband mellan personens kapacitet, miljön och de aktiviterer som personen ägnar 
sig åt. Effektiv fallprevention omfattar individuella riskbedömningar och anpassade 
åtgärder för den enskilda individen. 
 
Definition 
Fall definieras som en händelse då en persona oavsiktligt hamnar på golvet eller 
marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Det är inte vara när någon snubblar eller 
halkar som anses som fall utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på 
golvet från en stol eller liknande.  
 
Fallrisk ska alltid rapporteras vid överflyttning till annan boende avdelning, enhet 
eller verksamhet oavsett vårdgivare. 
 
Fall med skada är alltid en avvikelse inom hälso- och sjukvårdens område och ska 
alltid registreras som avvikelse i verksamhetssystemet Treserva 
 
För Katrineholm gäller 
• Vid inflyttning på särskilt boende och då behov uppstår ska riskbedömning för 

fall genomföras. Samma gäller även för brukare/patienter som erhåller sin vård i 
det ordinära boendet. 

• Riskbedömningen ska med åtgärder, uppföljning och händelser för alla berörda 
registreras i kvalitetsregistret Senior alert (när medgivande införskaffats).  

• Riskbedömningen ska med åtgärder och uppföljning kunna följas i patientens 
journal. 

• Verksamhetschefen/enhetschefen ansvarar för att upprätta lokala rutiner såväl 
för fallförebyggande insatser som för där fall inträffat. 

• Samtlig personal ska ha kännedom om och tillämpa de lokala rutinerna. 
• Verksamhetschef/ enhetschef och MAS ansvarar för att rutinerna följs. 
• Personal ska omedelbart rapportera samtliga fall och fallolyckor till ansvariga 

för bedömning, dokumentera händelsen i journal och registrera i 
avvikelsesystem. 
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• Tjänstgörande sjuksköterska ska undersöka och bedöma fallolyckor, vid 
osäkerhet och/ eller svårbedömda patienter, konsulteras alltid jourhavande 
läkare. 

• Vid fall ska det alltid genomföras en noga analys av fallet som identifierar vilka 
fallfaktorer som är relaterade till fallet och vidare ska en bedömning göras vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för att fall sker igen. 
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