
Fallförebyggande dokumentation
Från Senior Alert till Genomförandeplan

Beskrivning av verksamheten
Vård och omsorgsboendet Hornstull är ett boende för demenssjuka personer med totalt 36 lägenheter 
fördelat på 4 enheter. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, undersköterskor, sjukgymnast och läkare i 
teamet runt den boende. Boendet har en akademisk profil med samarbete med Ersta Sköndal Bräcke 
högskola. Vi har många studenter och en nyfikenhet på lärande och utveckling. Boendet ligger centralt 
placerat i Stockholm med närhet till stadslivets möjligheter och med utsikt över Tantolunden och dess fina 
promenadstråk längs vattnet.

Förbättringsområde
Varje månad har vi mellan 5-8 boenden som faller på Hornstull, sedan januari har vi haft 5 
frakturer orsakade av fall. Vi har arbetat med att försöka identifiera vilka de bakomliggande 
orsakerna kan vara och hur dessa skulle kunna åtgärdas för att på så sätt minska antalet fall. 
Teamet har tittat på om medicinering, behov av att gå på toaletten, oro, tid på dygnet, 
personalbyten har varit faktorer som påverkat om personen faller. Våra analyser har inte 
kunnat visa något tydligt samband i var och när de boende faller. Fallen har inträffat på olika 
tider på dygnet och på olika platser.
Teamet började då att titta på hur dokumentationen kring fall och fallförebyggande åtgärder är 
skriven. Har vi på ett tydligt sätt dokumenterat riskbedömningar och fallförebyggande åtgärder 
i varje boendes journal? Det vi kunde se var att det saknades en röd tråd i dokumentationen 
från fallriskbedömningen i Senior Alert ned till genomförandeplanen.

Studera resultat
I vår mätning såg vi en klar förbättring i 2 av 3 genomförandeplaner. 
Utbildningsinsatsen har då genomförts i samband med att 
genomförandeplanen uppdaterats.
I en av mätningarna såg vi ingen förändring vilket kan bero på att personen 
var nyinflyttad och endast en kort tid gått mellan den första och den 
uppdaterade genomförandeplanen. Orsaken till detta kan vara att 
riskbedömning och fallförebyggande åtgärder redan fanns tydligt 
dokumenterade i den första genomförandeplanen då utbildningsinsatsen 
redan kommit igång.

Agera och dra slutsatser
I nuläget är det sjuksköterskan som registrerar i Senior Alert. Vi kan se nyttan av att 
hela teamet kring den boende är involverade i processen i det fallförebyggande 
arbetet, från registrering i Senior Alert till genomförandeplan. Med teamet menas då 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och även läkare vid 
behov. De olika yrkeskategorierna kan då bidra med sina specifika kunskaper. 
Framförallt har undersköterskorna en central roll, eftersom det är de som står våra 
boende närmast och är de som ska utföra de fallförebyggande åtgärderna i det 
dagliga arbetet kring den boende.
Vi tror att vår förbättringsidé även kan implementeras på övriga riskbedömningar 
som ingår i Senior Alert.
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Mått
Vi har räknat de fallförebyggande åtgärderna i Senior 
Alert och jämfört om dessa åtgärder finns 
dokumenterade i två genomförandeplaner per utvald 
person, en tidigare och den som är aktuell i nuläget.

Mål
Vårt mål är att aktuell riskbedömning 
och fallförebyggande åtgärder ska finnas tydligt 
dokumenterade i genomförandeplanen

Idé att testa
Vi valde att inkludera förbättringsarbetet i 
en pågående utbildningsinsats där en undersköterska 
arbetar dokumentationsstödjande i arbetet med att 
skriva nya uppdaterade genomförandeplaner på alla 
boenden. Förbättringsidén är att 
tydliggöra riskbedömningarna och vilka 
fallförebyggande åtgärder som satts in i 
genomförandeplanerna.

Åsa Peterson  Karl Sjöberg  Anna Malmborg
asa.peterson@brackediakoni.se

Sammanfattning
Verksamheten har under lång tid diskuterat kring varför våra boende faller och analyserat bakomliggande 
orsaker utan att det gett resultat i minskat antal fall. Vi började då fundera kring vår dokumentation. Är de 
fallförebyggande åtgärderna som teamet beslutar tydligt dokumenterade i både HSL och SOL?  Finns den röda 
tråden i vår dokumentation så att alla vet vilka fallförebyggande åtgärder som ska utföras.
Detta förbättringsarbete visar på vikten av att hela teamet ska samarbeta i den fallförebyggande processen för 
att nå ett så rättvisande resultat som möjligt och att de fallförebyggande  åtgärder som sätts in också är tydliga 
i dokumentationen.

Planera och genomföra testet
Vi valde 3 boende som har en bedömd fallrisk i Senior Alert. Därefter valdes de 
fallförebyggande åtgärder som Senior Alert föreslog och som vi bedömde vara aktuella för 
personen. 
Vi läste genomförandeplanerna och räknade antal åtgärder som fanns med. En jämförelse 
gjordes mellan en tidigare genomförandeplan och med den som är aktuell i dagsläget efter 
den genomförda utbildningen.

Ett förbättringsprojekt inom Förbättringskraft, Bräcke diakoni 
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Boende 1 Boende 2 Boende 3

Fallförebyggande åtgärder på individnivå

Antal åtgärder i senior alert

Senior alert ågärder i genomförandeplan  1

Senior alert åtgärder i genomförandeplan 2


