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§70

Svar på revisorernas granskning av det förebyggande arbetet kring fall 
(HSN/440/2019)

Sammanfattning
Revisionskontoret har genomfört en granskning av hur det fallförebyggande arbetet bedrivs 
inom Region Jämtland Härjedalen. Samtidigt har motsvarande granskning genomförts i 
Östersunds kommun. Det är ett angeläget område som har valts för granskningen eftersom 
fallförebyggande arbete varit i fokus under 2018 i samarbetsorganen mellan länets kommuner 
och regionen, till följd av länets dystra resultat vad gäller fallskador. En länsgemensam plan 
är framtagen och beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i april. Den innehåller flera 
aktiviteter. En prioritering pågår för att för att välja ut de aktiviteter som ska påbörjas först. 
Detta gör också att arbetet enligt planen kommer att följas upp inom ramen för 
kommunsamarbetet.

Förslag till beslut
Utarbetat förslag till svar på revisorernas frågor utifrån granskningen godkänns och svaret 
överlämnas till revisorerna.
---------------
Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar följande: Hälso- och sjukvårdsnämnden ger regiondirektören i uppdrag 
att återrapportera under andra kvartalet 2020 utvärdering gällande förebyggande arbete mot 
fallskador.
Robert Hamberg (M) yrkar bifall till Elin Hoffners yrkande.
Anette Rangdag (SD) yrkar bifall till Elin Hoffners yrkande.
 
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners yrkande och finner det antaget.

Beslut
1. Utarbetat förslag till svar på revisorernas frågor utifrån granskningen godkänns och svaret 
överlämnas till revisorerna.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden ger regiondirektören i uppdrag att återrapportera under andra 
kvartalet 2020 utvärdering gällande förebyggande arbete mot fallskador.

Expedieras till 
Regionens revisorer

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut angående granskning av förebyggande arbete kring fallskador
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