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Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, tryckskada 
och ohälsa i munnen, särskilt boende för äldre 

Den här rutinen ersätter ” Rutin om förebyggande insatser för att förebygga 

fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen” VON 2015/12 nr 

2015.234. 

Att förebygga fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen ingår som 

en naturlig del i omvårdanden och är viktig för en god och säker vård och 

omsorg. Alla patienter/brukare som ansluts till hemsjukvården ska erbjudas 

en riskbedömning för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen.  

Teamarbete 

Genomgång av riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljningar sker 

sedan på möten där hela teamet deltar. Det finns flera yrken kring patienten/ 

brukaren som utför omvårdnad och omsorg, men sjuksköterskan har 

huvudansvaret för omvårdnaden. Omsorgspersonalen är delaktig med sina 

bedömningar samt genom att samla in uppgifter till team-träffen där också 

sjukgymnast och arbetsterapeut deltar. 

Processen 

Processen beskrivs på nästa sida. För åtkomst till registret krävs SITHS-

kort. Ansvarig chef utser personal som ska ha åtkomst och anmäler till HSA 

ansvarig att lägga in i HSA-katalogen samt beställa SITHS-kort. Lokal 

koordinator (gruppledare) lägger sedan in personalen i registret som 

användare och ger behörighet till enheter. 

 



 
 

Information om 

förebyggande 

insatser 

Riskbedömning Orsaker Åtgärder 
Ny per-

son/ny risk-

bedömning 

Ankomstsamtal info 

om riskbedömning. 

SSK bedömning  

SJG bedömning 

AT bedömning 

Nödvändiga omedel-

bara åtgärder. 

Riskbedömning görs 

av K.P så komplett 

som möjligt, stäms av 

med SSK. 

Samtal med patient 

om risker och bakom-

liggande orsaker. SSK 

ansvarar. 

TEAMTRÄFF 

Ställningstagande till 

om riskbilden stämmer  

Beslut om åtgärder 

Uppföljningsdatum 

bestäms. 

Datum för ny riskbe-

dömning bestäms. 

Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, 
trycksår och ohälsa i munnen. 

Uppföljning 

TEAMTRÄFF 

Hur har åtgärder 

fungerat? 

Nya åtgärder. 

 

Aktiviteter 

Senior Alert 

Registrering av risker,  åtgärder och uppföljning i 

Senior Alert görs av utsedd person. Innan regi-

strering i registret kan pappersblankett användas.  

Fallhändelser registreras  endast under tid för 

punktprevalensmätning 

Registrering av bakomliggande orsaker görs av 

SSK i Senior Alert. 

Bedömningsinstrument 

Modifierad Nortonskala 

Mini Nutritional Assesment 

Downtown Fall Risk Index 

ROAG,risk för ohälsa i munnen 

 

Dokumentation Treserva 

SSK, SJG, AT HSL dokumentation. 

Omvårdnadspersonal, SOL dokumentat-

ion. 

Doku-

mentation. 


