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SAMMANFATTNING  

 

Fallskador är ett stort samhällsproblem. I Sverige vårdas varje år över 70 000 personer på 

sjukhus på grund av fall. Samhällets kostnader för fallolyckor bland äldre uppskattas till 

ungefär 14 miljarder kronor. Fallolyckor inom slutenvården har visat sig ha betydande effekt på 

längden av vårdtiden. Fall påverkar sjukligheten och dödligheten men ger även effekter på 

försämring av olika funktioner, sjukhusvistelsen, hospitalisering samt livskvaliteten. Det är 

viktigt att titta på förebyggande åtgärder för att minska risken för fall bland äldre. 

  

Syftet var att belysa sjuksköterskans förebyggande åtgärder för att minska fallrisken för 

patienter 65 år och äldre inom slutenvården. 

 

En forskningsöversikt valdes som metod. Artikelsökningarna genomfördes i databaserna 

PubMed och CINAHL. Sammanlagt inkluderades 15 artiklar till resultatet.   

 

Resultatet visade att fallpreventionsprogram, sänggrindar,  fallförebyggande affisch och 

patientutbildning minskade risken för fall bland personer 65 år och äldre inom slutenvården.  

 

Slutsatsen var att fallpreventionsprogram med många olika åtgärder kan minska antalet fall 

inom slutenvård. Då programmen innehöll flera olika faktorer kan det vara svårt att utröna 

vilken/vilka av åtgärderna som gav bäst effekt på fallfrekvensen. 

 

Nyckelord 

 

Fallrisk, fallolyckor, fallförebyggande omvårdnadsåtgärder, slutenvård, äldre
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INLEDNING 

 

Fall och fallskador är ofta förekommande inom slutenvården, dvs heldygnsvård. Det är viktigt 

att undersöka förebyggande åtgärder som minskar risken för fall för att undvika extra lidande 

för patienten, förlängda vårdtider samt ökade kostnader för samhället. Personer över 65 år har 

en ökad fallrisk jämfört med yngre åldersgrupper inom slutenvården. I samband med införandet 

av den nya patientsäkerhetslagen har vårdgivaren fått ett tydligare ansvar att arbeta preventivt 

för att förhindra vårdskador. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat  

ett nationellt arbete för fallprevention.   

 

 

BAKGRUND 

 

Fall och skador 

 

Fall innebär att en person utan avsikt hamnat på golvet eller på marken, med eller utan skada 

som följd av detta. Personen kan bara ha rullat ur sängen eller glidit ner på golvet från en stol 

och det räknas ändå som ett fall. Fallskada definieras som skada av fysisk karaktär som uppstår 

vid fall (Stockholms läns landsting [SLL], 2008). 

 

Fall och fallskador är ett stort samhällsproblem och bidrar till lidande för de drabbade (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2011). Flera studier världen över visar att 40-60 procent av 

fallen leder till skador (Masud & Morris, 2001). I Sverige vårdas över 70 000 personer på 

sjukhus varje år på grund av ett fall. Årligen inträffar 18 000 höftfrakturer i Sverige. Bland 

äldre har allvarliga skador i huvudet och halskotpelare ökat (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Av de personer som är 65 år eller äldre och bor i eget boende faller var tredje minst en gång per 

år. Bland äldre i särskilt boende är frekvensen för fall det dubbla (Socialstyrelsen, 2011). För 

boende på ett sjukhem ökar dessutom risken för fall med 50 procent om de behöver byta rum 

(Czerwinski, Bialoszewski, Borowy, Kumorek & Bialoszewski, 2008). I studier från England 

och Wales har en bedömning gjorts att på ett sjukhus med 800 vårdplatser kan det förväntas 

inträffa 24 fallolyckor per vecka eller 1260 per år (Socialstyrelsen, 2011). Fall ger ofta 

bestående hälso-, sociala och psykosociala konsekvenser, ändå undervärderas deras inverkan. 

Oftast ses det bara som en riskfaktor för frakturer (Czerwinski et al., 2008).  

 

Fallriskfaktorer  

 

Det finns inga överenskomna klassifikationer för vilka riskfaktorer som gäller för fall. Flera 

hundra faktorer har identifierats genom ett omfattande antal studier. Ett sätt att klassificera 

fallriskfaktorer har varit att dela in dem i olika kategorier: miljö, medicinering, 

sjukdomstillstånd, åldersförändringar, näringsrelaterat samt brist på motion. Stroke, depression 

och urininkontinens är tillstånd vilka anses som fallriskfaktorer (Masud & Morris, 2001). 

Andra fallriskfaktorer är muskelsvaghet, tidigare fall, gång- och balanssvårigheter, synskada, 

artrit, minskade dagliga aktiviteter, kognitiv nedsättning samt ålder över 80 år (Francis, 2001). 

Oliver, Daly, Martin & McMurdo (2004) menar att fler betydande fallriskfaktorer som tydligt 

framkommit är t ex agiterad förvirring och användande av droger, särskilt sedativa/hypnotika.  
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Socioekonomiska kostnader 

 

Samhällets kostnader för fallolyckor bland äldre uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor 

varav knappt fem miljarder i direkta kostnader och nio i kostnader beroende på försämring i 

livskvalitet (Gyllensvärd, 2009). Nurmi och Luthje (2002) genomförde en studie i Finland för 

att se på antal fall och kostnaderna för dessa bland äldre personer inom slutenvården under en 

period av ett år. Under studiens gång inträffade 554 fall med 211 fallskador bland 218 

personer. Av dessa fallskador behövde 34 behandlas utanför patientens egen avdelning. Den 

totala kostnaden för detta var 32 110 Euro. Det blir en genomsnittlig kostnad på 944 Euro per 

fall.  

 

Fallolyckor inom slutenvård har visat sig ha betydande effekt på längden av vårdtiden (Hill, Vu 

& Walsh, 2007). Fall påverkar sjuklighet och dödlighet men ger även effekter på försämring av 

olika funktioner, sjukhusvistelsen, hospitalisering samt livskvaliteten (Masud & Morris, 2001). 

Fall medverkar till att fler patienter får långsiktiga vårdbehov i olika former av slutenvård 

(Oliver et al., 2004). De sociala och psykologiska konsekvenserna av ett fall samt 

behandlingskostnaderna ökar för hälso- och sjukvården (Czerwinski et al., 2008). Förutom att 

fall drabbar den enskilde patienten och vården kan även personalen känna skuld i 

sammanhanget samt få klagomål från anhöriga (Oliver et al., 2004).  

 

Patientsäkerhetslagen  

 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag, 2010:659. Den nya lagen syftar till att 

ge en säkrare vård och underlätta för patienterna att anmäla felbehandling. Det innebär bl. a att 

vårdgivare ska ta ansvar för att föra ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador. Kan inte åtgärderna sättas in direkt ska en tidsplan 

upprättas. Patienter och närstående ska uppmuntras till att engagera sig i 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2011).   

 

Vårdskada 

 

I patientsäkerhetslagen är en vårdskada lika med lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom och dödsfall som inte behövt uppstå om man vidtagit adekvata åtgärder när patienten 

är i kontakt med hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Äldre och fall 

 

I världen finns olika syn på åldrandet ur ett kulturellt perspektiv. Ett samspel mellan miljön och 

ärftliga faktorer påverkar åldrandet. Det är en process som pågår på flera plan bl. a fysiskt, 

psykiskt och socialt. Den minskande förmågan att arbeta är i Sverige och övriga Europa ett 

kännetecken på att man blivit äldre (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Enligt WHO är 

definitionen för begreppet äldre indelade i två grupper; yngre äldre dvs. mellan 65 och 79 år 

samt äldre äldre, då menas personer 80 år och uppåt (Larsson & Rundgren, 2003). I detta arbete 

avses med begreppet äldre personer som är 65 år och äldre.   

 

Fall är en av huvudorsakerna till funktionsnedsättning hos äldre. Effekter av fall är minskad 

rörlighet, depression och oro för att falla på nytt. Fallet kan även minska oberoendet samt leda 

till minskad social aktivitet (Czerwinski et al., 2008). Bland äldre personer som ramlat känner 

var tredje fortsättningsvis en rädsla för att ramla igen och detta ger i sig en ökad risk att ramla 

och en sämre livskvalitet (Masud & Morris, 2001). Sin självständighet är något som patienterna 
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förlorar när de blir beroende av familj och vänner i samband med att ett fall leder till 

funktionshinder. Deras aktiviteter och sociala funktioner begränsas (Czerwinski et al., 2008). 

 

Balanssvårigheter är vanligt bland äldre. Det finns studier som visar att 35 procent av personer 

äldre än 70 år besväras av detta. Av alla 85-åringar är det endast 20 procent som fortfarande har 

en normal gångförmåga. Balanssvårigheter går inte att undvika med stigande ålder. Man kan 

associera gång och balanssvårigheter med orörlighet och fall och detta påverkar livskvaliteten. 

Rädslan för att falla inskränker ytterligare på rörelseförmågan hos dessa personer. Några 

vanliga orsaker till balanssvårigheter hos äldre kan vara polyneuropati p.g.a. diabetes mellitus, 

synnedsättning, demenssyndrom eller Parkinsons sjukdom. Andra orsaker kan vara alkohol 

eller medicinförgiftning. Även ängslan för att falla kan vara en bidragande orsak till 

balansnedsättning. Ängsliga patienter rör sig långsammare trots att de har den, för deras ålder, 

fysiologiska förmågan att gå snabbare. Dessa patienters undvikande beteende minskar deras 

självförtroende vad gäller förmågan att gå och symptomen på balanssvårigheter förvärras, det 

blir en nedåtgående spiral (Jahn, Zwergal & Schniepp, 2010). Nedsatt förmåga att kontrollera 

balans och stabilitet för rörelser i sidled verkar vara av särskild betydelse gällande äldre och 

fall. Undersökningar visar att äldre personer ofta har svårt att ändra stödet från att stå på två 

ben till att bara stå på ett ben. Detta troligen pga. svårigheter med att röra sig i sidled.  Det finns 

även studier som pekar på att en persons förmåga att ha balans på ett ben kan förutsäga ett 

eventuellt fall (Rogers & Mille, 2003).  

 

I en studie bland äldre kvinnor med höftfrakturer visade det sig att risken för att få en fraktur 

ökade i samband med nedsatt förmåga i nedre extremiteterna, nedsatt synförmåga, tidigare 

stroke och Parkinsons sjukdom (Francis, 2001). 

 

Äldre personer med kognitiv svikt och demens har en dubbelt så hög fallrisk som äldre 

personer utan kognitiva svårigheter (Shaw, 2002). Med kognitiv funktion menas mentala 

funktioner, möjligheten att tänka och handla (SBU, 2006). Mild kognitiv svikt betyder en 

reduktion i kognitiva funktioner större än förväntat med tanke på ålder men inte med påverkan 

på personens dagliga liv. Detta tillstånd är lindrigare än demens (Nationalencyklopedien, 

2011). Med demens menas försvagning av intellekt, minne och personlighet, dock utan 

påverkan av medvetandegraden. Orsaker till fall hos personer med mild kognitiv svikt  är bl. a. 

gång- och balanssvårigheter, läkemedelsbehandling, hjärtkärlförändringar samt risker i 

omgivningen. Förutom att personer med kognitiv svikt och demens har en ökad risk att falla 

och skadas allvarligt är deras prognos när det gäller att tillfriskna efter ett fall sämre än hos 

personer som har normal kognitiv funktion och faller. Dödligheten ett år efter en lårbensfraktur 

är fem gånger så hög för en dement patient som för en patient med normal kognitiv funktion. 

Dementa som faller har dessutom en fem gånger så hög risk att bli hospitaliserade jämfört med 

dementa som inte faller (Shaw, 2002).  
 

Läkemedelsanvändning är en av orsakerna till fall bland äldre där både förväntade och 

oväntade effekter av insatt behandling inverkar. Det gäller vissa typer av läkemedel och i olika 

kombinationer. Det är svårt att få entydiga svar från forskningen men kort kan sägas att 

psykofarmaka, medel mot hjärtarytmier och kramplösande medel kan ha effekt på risken för 

fall. Samtidigt intag av flera läkemedel samt dosstorlek påverkar också fallrisken (Riefkohl, 

Bieber, Burlingame & Lowenthal, 2003). I västvärlden tar äldre personer två till fem olika 

läkemedel per dag i snitt. I USA visade en studie att 40 procent tog mer än fem läkemedel per 

dag och 12 procent tog mer än 10 mediciner per dag. Patienter inlagda på akutsjukhus har visat 

sig ha en 20 procent större risk för att falla om de intar ett flertal olika mediciner. 

Multimedicinering hos patienter som bor på sjukhem ger en ökad risk för fall med höftfrakturer 
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som följd om de sedan tidigare har en historia med upprepade fall (Boyle, Naganathan & 

Cumming, 2010). 

 

Bloch, Thibaud, Dugué, Brèque, Rigaud och Kemoun (2010) visade, i ett försök att identifiera 

typiska befolkningsmässiga faktorer hos äldre personer som faller, att svårigheter i att klara sitt 

ADL gav en ökad fallrisk med 50 procent. Studien visade även att personer äldre än åttio år 

skyddades från fall om de var gifta.  

 

Fall inom slutenvård 

 

Slutenvård betyder heldygnsvård jämfört med öppen vård vilken ges på mottagning 

(Nationalencyklopedien, 2011). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 

definieras sluten vård som hälso- och sjukvård som ges under intagning på vårdinrättning.  

 

Riskfaktorer för fall på sjukhus är förvirring, nedsatt orienteringsförmåga, agitation, 

depression, synnedsättning, nedsatt rörlighet, inkontinens, diarré, täta toalettbesök, behov av 

hjälp till toaletten, vissa läkemedel, anamnes med tidigare fall, stroke, cancerdiagnos, 

hjärtbesvär och yrsel/ostadighet. Att drabbas av akut sjukdom ger dessutom en ökad risk att 

falla. Att äta mer än fyra läkemedel ger också en ökad fallrisk (SLL, 2008). Behandlingar som 

sederar, orsakar lågt blodtryck samt undervätskning kan utsätta en patient för ökad risk att 

ramla och där är äldre personer mer utsatta än yngre. Detta pga. åldringsprocessen gällande 

känsligheten för medicinering samt utsöndring av läkemedelsrester (Hayes, 2004).  

 

Några vanliga riskmoment som kan leda till fall inom slutenvård är att patienten klättrar över 

sänggrindarna, går utan skor, går med droppställning eller har långt till toaletten. Andra 

riskmoment är stolar som saknar armstöd/karmar och kan orsaka att patienten sätter sig fel men 

även dåligt anpassade hjälpmedel och/eller otillräcklig information till patienten om hur 

eventuella hjälpmedel ska användas, föremål som är i vägen i korridoren samt dålig belysning 

(SLL, 2008).  

 

I början på vårdtiden är det vanligare med fall. Att vistas i en ny miljö och att äldre patienter 

ofta blir förvirrade av detta kan vara förklaringen till fallen. Nedsatt allmäntillstånd är också en 

orsak. Under förmiddagen och eftermiddagen är patienterna som mest aktiva och då är 

fallfrekvensen som störst. Mellan 07.00-18.00 inträffar två tredjedelar av alla fall och mellan 

18.00-07.00 resterande tredjedelen. Inom slutenvården tycks de flesta fallen ske inne på 

patientens rum. Till och från toaletten är det också vanligt att patienten faller (SLL, 2008).  

 

Omgivningar på sjukhus är farliga pga. många olika anledningar. Det sätt på vilket 

vårdavdelningar är planerade och byggda ger en ökad risk för fall hos de inneliggande 

patienterna då uppsikten över patienterna från sjuksköterskeexpeditionen är delvis begränsad. 

Vissa åtgärder och behandlingar kräver att draperier runt patientens säng används vilket bidrar 

till att samtidigt ge en minskad uppsikt över en patient som är i behov av observation. Detta 

kan leda till ökad risk för fall. Fallfrekvensen har visat sig stiga i samband med att 

sjuksköterskan måste lämna patientrummet för att utföra andra sysslor eller för att ha rast. En 

studie inom slutenvård visar att av de rapporterade fallen hittades 20 procent av patienterna när 

de redan ramlat, vilket visar på att det inte hade förekommit någon övervakning vid tillfället för 

själva fallet (Hayes, 2004).  
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Fallriskbedömning i slutenvård 

 

Förebyggande av fall och fallskador i samband med vård ingår i SKL:s nationella satsning för 

ökad patientsäkerhet. I samband med inskrivning i slutenvård görs en fallriskvärdering på 

patienter 65 år eller äldre och/eller patienter som har en neurologisk sjukdom. Sjuksköterskan 

ställer frågan till patient/anhörig om det förekommit något fall det senaste året. Till de som ska 

vårda patienten ställs frågan om patienten tros ha en ökad risk för fall. Genom att göra detta 

identifieras de patienter som har en ökad risk för fall. För dessa patienter utförs sedan en 

fallriskutredning för att identifiera riskfaktorer (SKL, 2011). Bedömningen ska vara underlag 

till en individuell vårdplanering angående förebyggande av fall (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Bedömningsinstrument för fall 

 

Användandet av ett bedömningsinstrument är ett stöd i arbetet med att identifiera 

fallriskpatienter innan fallet inträffar (SLL, 2008). Downton Fall Risk Index och Morse Fall 

Scale är två exempel bland alla de bedömningsinstrument som finns att tillgå. Downton Fallrisk 

Index finns med i Senior Alert, ett nationellt kvalitetsregister, och är därför förstahandsval som 

bedömningsinstrument i Sverige. Det har använts länge och är väl beprövat (Vårdhandboken, 

2011).  

 

Downton Fallrisk Index innehåller fem delområden med tillhörande frågor. Områdena berör 

tidigare kända fall, medicinering, sensorisk funktionsnedsättning, kognitiv 

funktionsnedsättning samt gångförmåga. Riskfaktorerna poängsätts och räknas samman. Lägsta 

poäng är noll och högsta elva. Om resultatet är tre eller mer talar det för en hög fallrisk 

(Downton, 1993). Förutom totalsumman visar delområdenas poäng inom vilka områden 

åtgärder behövs (SLL, 2008). Morse Fall Scale har ett poängintervall från noll till 30 (SLL, 

2008). Skalan innehåller sex variabler, bl a tidigare fall, gånghjälpmedel, mentalt status samt 

intravenös behandling (Morse, 1986). 

 

Fallrisker som identifieras och fallriskförebyggande omvårdnadsåtgärder som ordineras av 

sjuksköterskan ska dokumenteras i patientjournalen (SLL, 2008). 

 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

 

Socialstyrelsen har i SOSFS 1995:15 meddelat allmänna råd om Kompetenskrav för 

tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska och även gett ut Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerade 

sjuksköterskor som har en mycket varierande erfarenhet inom yrket. Avsikten med denna 

kompetensbeskrivning är att tydliggöra sjuksköterskans profession och därigenom bidra med 

god och säker patientvård. Kompetensbeskrivningen baseras på tre områden där Omvårdnadens 

teori och praktik är ett av dem. Här beskrivs bl. a att sjuksköterskan ska ha förmåga att tillämpa 

omvårdnadsprocessen genom att göra observationer, bedömningar, diagnostik samt ordinera, 

planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden.  

 

Problemformulering 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att arbeta förebyggande för att 

patienten inte ska drabbas av vårdskador så som fallskador. Det uppskattas att samhällets 

kostnad för fallolyckor bland äldre är ungefär 14 miljarder kronor. Vidare har fallolyckor inom 

slutenvård betydande effekt på längden av vårdtiden. 
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Genom att identifiera fallriskfaktorer och sätta in fallriskåtgärder hos denna patientgrupp kan 

sjuksköterskan arbeta förebyggande och bidra till att minska risken för skador under vårdtiden 

och därmed till att öka patientsäkerheten. Det saknas enligt författarnas erfarenheter ofta en 

kartläggning av vad den enskilda patienten kan behöva för fallriskåtgärder för att minska risken 

att ramla under vårdtiden. Det är av därför av stor vikt att ta reda på vilka åtgärder som kan 

minska risken för fall.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans förebyggande åtgärder för att minska fallrisken för 

patienter 65 år och äldre inom slutenvård.   

 

 

METOD 

 

Betydelsen och förekomsten av forskningsöversikter har ökat starkt under de senaste 

decennierna. Den snabbt ökande kunskapsmassan föranleder behovet av översikter (Backman, 

2008). En forskningsöversikt innebär att vetenskapliga artiklar studeras och att kunskapsläget 

kring arbetets problemområde och syfte beskrivs (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna 

till föreliggande arbetet ansåg att forskningsöversikt passade som metod eftersom syftet i detta 

arbete var att sammanställa befintlig forskning kring förebyggande åtgärder för att minska 

fallrisken för äldre patienter inom slutenvård.   

 

Urvalskriterier 

 

Urvalskriterierna var artiklar inte äldre än 10 år, skrivna på svenska eller engelska, ålder 65+ 

och abstrakt. I Cinahl användes även inpatients som urvalskriterie men i PubMed ligger detta 

istället som ett sökord då det inte fanns att välja som urvalskriterie.  

 

Datainsamling 

 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord som användes var 

accidental falls, prevention, nursing prevention och inpatients. I PubMed användes 

Meshtermerna accidental falls och inpatients, varken prevention eller nursing prevention fanns 

som Meshtermer. I Cinahl fanns endast accidental falls som Cinahl Headings.   

 

Vid första sökningen i PubMed användes sökordet accidental falls och begränsningarna artiklar 

inte äldre än 10 år, skrivna på svenska eller engelska, ålder 65+ och abstrakt. Detta resulterade i 

3237 träffar. Nästa sökning gjordes med accidental falls AND prevention och samma 

begränsningar användes som vid första sökningen vilket gav 1695 träffar. I dessa båda 

sökningar lästes varken abstracts eller artiklar. Därefter gjordes en tredje sökning där nursing 

prevention användes istället för bara prevention. Begränsningarna var desamma. Antal träffar 

denna gång blev 366. Inte heller här lästes några artiklar eftersom urvalet var så stort. För att 

avgränsa sökningen ytterligare kombinerades flera sökord med varandra, se tabell 1. I den sista 

sökningen i PubMed togs begränsningen abstrakt bort för att ge fler träffar.  

 

Den första sökningen i Cinahl bestod endast av sökordet accidental falls och utan 

begränsningar vilket gav 4993 träffar. I nästa sökning lades begränsningarna; artiklar från år 

2000, aged: 65+ years, inpatients, english samt abstrakts till. Detta gav 16 träffar. Vid den 



   

                        

  7 

tredje sökningen togs begränsningen abstrakt bort vilket gav betydligt fler träffar, 216 stycken. 

I dessa sökningar lästes varken abstrakts eller artiklar på grund av det stora antalet träffar. För 

att avgränsa sökningen ytterligare kombinerades (precis som i PubMed) flera sökord med 

varandra, se tabell 1. De abstrakt och artiklar som bäst svarade mot syftet valdes ut. Några av 

artiklarna valdes utifrån titel då inget abstrakt fanns tillgängligt. Sammanlagt inkluderades 15 

artiklar i resultatet. 

 

 

           Tabell 1. Redovisning av artikelsökning 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2011-02-11 

Accidental 

falls AND 

nursing 

prevention 

AND 

inpatients 

29 0  0 0 

PubMed 

2011-02-23 

Accidental 

falls AND 

nursing 

prevention 

AND 

inpatients 

33 29 10 4 

Cinahl 

2011-02-11 

Accidental 

falls AND 

prevention 

142 0 0 0 

Cinahl 

2011-02-23 

Accidental 

falls AND 

nursing 

prevention 

62 41 12 8 

Cinahl 

2011-03-31 

Accidental 

falls AND 

prevention 

145 50 9 3 

 

 

Databearbetning  

 

Artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna. Därefter diskuterade författarna artiklarna 

tillsammans. Materialet analyserades och värderades mot forskningsöversiktens syfte. De 

artiklar som bedömdes relevanta för studiens syfte sammanställdes i en matris (se bilaga I). 

Klassificering av artiklarna gjordes enligt Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

SBU och SSF (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga II). Genom en 

systematisk sökning, diskussion samt värdering av artiklarna har resultatets giltighet utökats. 

För hjälp med översättningen har nätbaserade lexikon använts. Resultatet redovisas i löpande 

text.  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Det är inte tillåtet att använda data som är insamlat av andra forskare utan att ange källa 

(Hermerén, 1996). Fusk och ohederlighet får inte förekomma inom forskning. Detta betyder att 

inte medvetet förvränga eller plagiera data. Det är av vikt att välja studier som godkänts av 

etisk kommitte´ eller som genomgått noggranna etiska överväganden samt presentera alla 

framkomna resultat oavsett om de stöder hypotesen eller inte (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet av de 15 artiklarna har redovisats efter de teman som framkommit vid 

databearbetningen av materialet med hjälp av rubrikerna fallpreventionsprogram, sänggrindar, 

fallförebyggande informationsaffisch och patientutbildning.   

 

Fallpreventionsprogram 

 

I en studie på två akuta medicinska/kirurgiska avdelningar i USA utvecklades förebyggande 

fallåtgärder för att reducera allvarliga fysiska skador vid fall. En av åtgärderna var Teach Back, 

vilket innebar att patienten fick information av sjuksköterskan ang. fallriskfaktorer, 

förebyggande åtgärder och hur man till exempel använder larmknappen. En annan åtgärd var 

omvårdnads- och säkerhetsronder för att identifiera olika omvårdnadsbehov såsom kontroll av 

larmknapp, att urinflaska och/eller telefon fanns inom räckhåll m.m Även kontroll av säng och 

rum gjordes, så att inga hinder fanns i vägen. För högriskpatienter och patienter med risk för 

allvarliga skador vid ett eventuellt fall sattes följande åtgärder in: placering av patienten i ett 

rum nära sjuksköterskeexpeditionen, larmklockan inom räckhåll, toalett- och komfortronder 

varje timma samt halksockor. Synliga tecken sattes på patienten, till exempel ett armband för 

att markera att det fanns en risk för fall hos denna patient. Resultatet visade att fallfrekvensen 

minskade och att medelsvåra och allvarliga skador vid fall reducerades (Quigley et al., 2008).  

 

I en jämförande studie på en medicinklinik i USA infördes och utvärderades fallförebyggande 

åtgärder. Genom självstudier fick sjuksköterskor och undersköterskor ökad kunskap om 

fallförebyggande åtgärder. Ett kunskapstest genomfördes före och efter studierna. De 

fallförebyggande åtgärder som infördes var tecken som visade på ökad fallrisk till exempel 

grönt band runt handleden, grön skylt ovanför patientens säng eller vid dörren samt muntlig 

rapport mellan personal vid skiftbyte. Även information till patient och anhörig om 

fallförebyggande åtgärder samt toalett och/eller säkerhetsronder, genomgång av patientens 

medicinering och läkarordination på sjukgymnastikbehandling och/eller träning med en 

arbetsterapeut utfördes. Resultatet visade att personalen förbättrade sina kunskaper om 

fallförebyggande åtgärder efter självstudierna. Utbildningen ledde också till att 

fallförebyggande åtgärder användes i större utsträckning än tidigare. Under de första fem 

månaderna sjönk fallfrekvensen på försöksavdelningarna för att sedan stiga igen. 

Fallfrekvensen under den nio månaderna långa försöksperioden var på försöksavdelningen 26 

procent lägre än på kontrollavdelningen, men det var inte en statistiskt signifikant skillnad. Den 

fallrelaterade skadefrekvensen skilde sig inte signifikant mellan försöksavdelningarna och 

kontrollavdelningen under försöksperioden (Krauss, Tutlam,  Constantinou, Johnson, Jackson, 

& Fraser, 2008). 

 

En prospektiv observationstudie genomfördes på tre geriatriska avdelningar. Redan befintliga 

fallförebyggande åtgärder användes på kontrollavdelningen. På försöksavdelningen infördes ett 
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fallförebyggande program med ett multidisiplinärt team som varje vecka diskuterade patientens 

fallrisk och gjorde upp en plan. En medicinsk undersökning och en fallriskbedömning med 

Downton fallriskbedömningsinstrument gjordes vid inskrivning och upprepades sedan en gång 

per vecka. En läkemedelsavstämning gjordes över patientens mediciner och de som inte ansågs 

tillföra patienten något gott sattes ut. Arbetsterapeuten och sjukgymnasten gjorde en ADL-

bedömning (activities of daily living) samt kontroll av miljön. Patienter med ökad fallrisk fick 

röda armband för att markera detta. Fallriskåtgärderna var individualiserade. Resultatet visade 

att åtgärderna ledde till en reduktion av antal fall och en mindre del skador vid fall. Åtgärderna 

var inte effektiva vad gäller återkommande fall hos samma patient. Vårdtiden reducerades 

(Vassallo et al., 2004).  

 

Ett fallriskförebyggande program startades upp på åtta sjukhus i olika städer runt om i USA. 

Man införde fyra huvudstrategier för att förebygga fall och fallskador. Dessa var  bedömning 

och omvärdering av riskfaktorer hos patienten, en synlig markering på patienter med ökad 

fallrisk, rapportering om patientens fallriskstatus och utbildning och information till patienten, 

dess anhöriga och personalen angående fallförebyggande åtgärder. Riskbedömningen gjordes 

vid ankomsten till sjukhuset och en omvärdering gjordes när patientens tillstånd ändrades eller 

patienten bytte vårdgivare. Alla deltagande sjukhus använde sig inte av samma metod för att 

markera vilka patienter som hade en ökad fallrisk men synliga ledtrådar ansågs extremt 

värdefullt. Synliga ledtrådar så som skyltar, knappar och dekaler fanns i fallhjälpmedelsboxar. I 

dessa lådor fanns även utbildningsmaterial för patienter och deras anhöriga, färgade armband 

och antihalksockor. Vikten av kommunikation mellan personal och mellan personal och 

besökare angående fallrisker lyftes. Fallförebyggande information gavs till patienter och deras 

anhöriga. På ett av sjukhusen använde man sig av white-boards inne på patientens rum för 

patientinformation. Resultatet visade att antalet fall och fallskador minskade (Lancaster et al., 

2007).   

 

I en studie genomförd på ett akutsjukhus i Schweiz infördes ett sjuksköterskelett 

fallpreventionsprogram på en enhet för att sedan jämföra fallfrekvensen med en 

kontrollavdelning. Patienterna på kontrollavdelningen fick god allmän omvårdnad enligt 

vedertagen standard på sjukhuset. Sjuksköterskorna på interventionsavdelningen fick 

utbildning i fallriskbedömning och fallprevention. De preventionsåtgärder som sedan användes 

var helt nedsänkt patientsäng med låsta hjul, kontroll att omgivningen runt patienten var fri från 

föremål samt att personliga tillhörigheter fanns inom räckhåll. Andra åtgärder var att erbjuda 

antihalksockor, ge stöd vid förflyttning, assistera vid toalettbesök enligt schemalagda tider, 

instruera patienten hur aktuell utrustning skulle användas, skapa gymnastikprogram för 

mobilisering samt placera förvirrade patienter nära sjuksköterskeexpeditionen för förbättrad 

observation. För att tydliggöra fallriskpatienter användes gula fallriskflaggor på journalen och 

sängen. All personal samt anhöriga informerades. Preventionsåtgärderna fördes in i 

omvårdnadsjournalen. Fallfrekvensen efter infört fallpreventionsprogram var lägre i 

interventionsgruppen än i jämförelsegruppen (Schwendimann, Milisen, Bühler & De Geest, 

2006).   

 

I ett försök att minska incidensen av fall på en akutmedicinsk enhet i USA infördes ett 

fallpreventionsprogram. Detta inleddes med utbildning om fall och äldre för personal och 

anhöriga. Sedan implementerades nya rutiner där fallriskbedömning av alla patienter blev rutin. 

Preventionsåtgärderna var antihalksockor, kontroll att miljön runt patienten inte bidrog till fall 

samt helt nedsänkt patientsäng med låsta hjul dygnet runt. Larmmatta vid sängen användes vid 

behov. Synliga varningstecken i form av ett orange fallpreventionsmärke sattes på journalen, en 

magnet för samma ändamål på dörrkarmen till patientens rum samt armband i samma färg till 
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patienten. Observation genom omvårdnadsrond varje timme infördes. Ökad fallrisk 

dokumenterades i journalen. Dessutom skapades sk. fallhjälpmedelsboxar innehållande aktuella 

hjälpmedel och informationsbroschyrer. Dessa placerades strategiskt för att vara lätt åtkomliga 

för personalen. Ett fortbildningsprogram gavs till personalen vilket följdes av kompetenstest. 

Resultatet av studien visade att förekomsten av fall minskade. Sjuksköterskorna var positiva till 

den nya rutinen med omvårdnadsronder varje timme då detta inte bara minskade patienternas 

användande av larmknappen utan också gav dem bättre möjligheter att upptäcka andra akuta 

behov hos patienterna. Nöjdheten med omvårdnaden som helhet ökade hos patienterna 

(Murphy, Labonte, Klock & Houser, 2008).    

 

Hofmann, Bankes, Javed och Selhat (2003) visade, i en pilotstudie bland boende på ett 

sjukhem, att tre enkla åtgärder minskade förekomsten av fall med 38 procent. En av åtgärderna 

som sattes in var ommöblering på patientrummen så att sängen ställdes med ena sidan mot 

väggen och andra möbler ställdes så att golvytan ökade för att underlätta förflyttning. De andra 

var omstrukturering av schemat så att en extra personal fanns tillgänglig på eftermiddagen då 

flest fall inträffade samt införande av en gemensam social aktivitet för patienterna på 

eftermiddagen t. ex. underhållning eller sällskapsspel.  

 

På 19 sjukhem i USA infördes ett fallpreventionsprogram. Åtgärder vidtogs för att skapa en 

säkerhetskultur; tvärvetenskapliga team bildades på varje sjukhem med en sjuksköterska som 

ledare och fall-koordinator. Teamen fick intensivutbildning om fallprevention. Övrig personal 

fick muntlig och skriftlig information. Personalen utvärderade sedan de fall som inträffade för 

att kunna se orsakerna till fallet, gjorde riskbedömning samt dokumenterade 

omvårdnadsplanering för fall i journalen. De fick konsulthjälp av specialistsjuksköterskor med 

expertkunskap om fall. Resultatet jämfördes sedan med 20 sjukhem som inte deltog i studien. 

Det visade att fallfrekvensen minskade men även användandet av fysisk begränsning såsom 

sänggrindar och midjebälten minskade betydligt. Dessutom sågs en signifikant förbättrad 

dokumentation enligt omvårdnadsprocessen (Rask, et al., 2007).  

 

På två geriatriska vårdavdelningar i Kanada infördes ett fallpreventionsprogram. Före starten 

fick all personal utbildning i smågrupper samt skriftligt material. De fallpreventionsåtgärder 

som infördes var frekvent observation, placering av fallriskpatienter nära 

sjuksköterskeexpeditionen, antihalksockor, genomtänkt placering av möbler på patientrummen 

samt täta påminnelser till att använda ledstång vid mobilisering i korridor. Frekvensen av fall 

minskade signifikant, 11 fallolyckor bland 9 patienter före interventionen och endast ett fall 

efter interventionen. Dock blev det en liten undersökningsgrupp, då flera patienter skrevs ut 

eller avled under tiden från pre- till postintervention (Savage & Matheis-Kraft, 2001).  

 

En retrospektiv studie av fallfrekvens bland patienter inskrivna på en rehabiliteringsenhet för  

stroke, där pågående arbete med fallriskbedömning och preventionsstrategier användes, visade 

att de flesta fall inträffade under första veckan på avdelningen och att frekvensen minskade för 

varje vecka som gick. Flest fall inträffade på patientrummet, följt av toalett och korridor. 

Patienter med hög risk var de som hade kognitiv svikt och långsammare gång. De 

fallförebyggande åtgärder som användes var midjebälte till rullstol samt sänggrindar. 

Eliminationsschema för inkontinenta patienter var rutin. Neuropsykiatriska droger användes 

sparsamt. Larm vid säng och stol samt sängplacering nära sjuksköterskeexpeditionen var 

åtgärder som användes för patienter med hög fallrisk (Rabadi, Rabadi & Peterson, 2008). 

 

Ett fallpreventionsprogram som infördes på en medicinsk-kirurgisk vårdavdelning i Australien 

innehöll utbildning för sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal gällande 
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fallriskbedömning och preventiva åtgärder. De uppmuntrades att genomföra regelbundna 

fallriskronder. Patienterna hamnade, efter riskbedömning, i en av tre riskkategorier 

innehållande olika åtgärdspaket. Högrisk-gruppen fick grönt armband, grönt märke i 

omvårdnadsplanen, placering av säng centralt på avdelningen för god insyn samt hjälp i 

samband med mobilisering. Andra åtgärder var antihalkmatta vid säng, sänggrindar endast i 

samråd med ansvarig sjuksköterska samt rörelsedetektor mellan sängar. För patienter med 

medelhög risk användes antihalkmatta vid säng och de uppmanades att använda larmknapp för 

att få hjälp vid mobilisering. De kontrollerades enligt rutin nattetid och fick potta eller 

toalettstol vid sängen. Patienter med låg risk fick också antihalkmatta vid säng, larmknapp 

placerades inom räckhåll och de visades runt på avdelningen. Patienter, anhöriga och besökare 

fick muntlig och skriftlig information om fallprevention. Resultatet visade att antalet fall efter 

införande av fallpreventionsprogrammet minskade (Hathaway, Walsh, Lacey & Saenger, 

2001).  

 

Sänggrindar 

 

På sju olika sjukhus i England och Wales utfördes en observations- och intervjustudie på 

användandet av sänggrindar. Sänggrindar användes av sjuksköterskor för att förebygga fall hos 

patienter inom slutenvård. Observationen utfördes nattetid där typ av sängar, madrasser och 

sänggrindar som användes registrerades. I en intervju med sjuksköterskor framkom det 

information om patienternas ålder, fysiska och psykiska hälsa. Resultatet i denna studie visade 

att hos mer än en fjärdedel av alla patienter användes helt uppdragna grindar. Sjuksköterskans 

motivering till att använda sänggrindar var att förebygga fall. Om sjuksköterskan beskrev 

patienten som immobiliserad och/eller förvirrad var sannolikheten större att sänggrindar 

användes. Äldre patienter hade inte sänggrindar oftare än yngre efter bedömningen av 

patientens och utrustningens karaktär (Healey, Cronberg & Oliver, 2009).  

 

På fyra sjukhem undersöktes om en minskning i användandet av sänggrindar kunde ske utan att 

fallfrekvensen ökade. Med hjälp av specialistsjuksköterskor identifierades orsaker till 

användande av sänggrindar och alternativa åtgärder togs fram. Dessa var bl.a. att avhjälpa 

sömnproblem, besvär relaterade till inkontinens samt smärta. Personalen fick också utbildning 

kring restriktivt användande av sänggrindar. I omvårdnadsplanen dokumenterades de nya 

åtgärderna. Specialistsjuksköterskan deltog även i vårdteamkonferenser samt diskuterade inköp 

av hjälpmedel såsom sänglarm, larmmattor och låga sängar som alternativ till sänggrindar. Ett 

år efter interventionen användes inte längre sänggrindar hos 51,4 procent av de boende. 

Förekomsten av fall minskade signifikant jämfört med den grupp som fortsättningsvis hade 

grindar (Capezuti et al., 2007).  

 

Fallförebyggande informationsaffisch  

 

Ett kvalitetsförbättrande program infördes på en akut hjärt-medicinavdelning då bland annat en 

affisch utvecklades. Framställningen av denna fallförebyggande informationsaffisch var en del 

av andra fallförebyggande åtgärder på avdelningen. Personalen använde sig av PDSA-

processen, Plan-Do-Study-Act. En poster utformades som en stoppskylt. Skylten sattes på 

väggen mitt emot, väl synlig från patientsängen för att påminna patienten om att kalla på hjälp 

vid mobilisering för att inte ramla. Skylten var röd med svart text. Den innehöll endast två 

korta meningar. Patienter och anhöriga uppskattade att bli tillfrågade om sina åsikter vid 

genomförandet av affischen. Tillsammans med patienterna och deras anhöriga kom man fram 

till en annorlunda poster än vad personalen tänkt sig från början. Resultatet visade på ett 
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minskat antal fall till följd av detta affischprojekt och andra fallförebyggande åtgärder (Jeske et 

al., 2005).  

 

Patientutbildning 

 

På ett rehabiliteringssjukhus i Australien genomfördes en studie med syftet att utvärdera 

effektiviteten av ett patientutbildningsprogram för att förhindra fall. Arbetsterapeuten höll i 

utbildningen och träffade då en patient i taget. Varje samtal tog ca. 15-30 minuter och 

upprepades två gånger i veckan. I samtalet fanns det utrymme för diskussion om eventuella 

svårigheter patient upplevde med att följa instruktioner från övrig personal. Informationen från 

arbetsterapeuten fanns även samlad i ett häfte som patienten fick. Resultatet visade att det var 

ett signifikant mindre antal fall hos försöksgrupperna jämfört med kontrollgruppen. Detta 

gällde den grupp som fick patientutbildning och andra fallförebyggande åtgärder samtidigt men 

också hos den grupp som bara genomgick en patientutbildning (Haines, Hill, Bennell, & 

Osborne 2006).    

     

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

En forskningsöversikt är en rekommenderad metod när avsikten med en studie är att belysa 

kunskapsläget inom ett område (Forsberg & Wengström, 2003). Eftersom syftet med detta 

arbete var att belysa sjuksköterskans förebyggande åtgärder för att minska fallrisken för 

patienter 65 år och äldre inom slutenvård fann författarna att metoden var relevant för syftet. 

Då benägenheten att falla ökar med stigande ålder och författarna arbetar inom slutenvård med 

ett patientklientel bestående av många över 65 år samt då den nationella 

patientsäkerhetssatsningen för fall utgående från SKL bl a riktar sig till patienter som är 65 år 

och äldre, valdes denna begränsning av ålder.  

 

Litteratursökningen gjordes via databaserna PubMed och CINAHL efter sökord som 

kombinerades för att ge svar på syftet samt med stöd av MeSH och Cinahl headings 

(medicinska ämnesrubriker) där sådana fanns tillgängliga. Författarna ansåg att de använda 

sökorden gav svar på syftet.  

 

Det fanns inga för syftet relevanta studier från Sverige. Då studierna kommer från andra länder 

kan det möjligen delvis påverka överförbarheten till svenska förhållanden, dock liknar det 

mesta av förfarandet i arbetet med fallprevention, enligt författarna, förhållandena så som det 

ser ut i Sverige. Enligt den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet som initierats av SKL 

bör fallpreventionsarbetet i Sverige ske teambaserat med mulitfaktoriella åtgärder (SKL, 2011).    

 

Etiskt godkännande fanns i sju av de 15 artiklarna. I tre artiklar fanns detta inte angivet. Fyra 

av studierna utfördes som en del av ett pågående kvalitetsarbete på sjukhuset. Endast i en av 

artiklarna förelåg inte etiskt godkännande.  

 

De flesta artiklarna hade hög kvalitet. Tre stycken är randomiserade, ett par är kliniskt 

kontrollerade studier och många har ett stort patientunderlag. En artikel hade låg grad 

beträffande kvalitet. Denna togs ändå med i resultatet då den på ett bra sätt beskriver hur 

patienter och anhöriga kan vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet för att få till stånd en tydlig 

information som är användbar inom fallprevention.  
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Artiklarna redovisades i en matris, se bilaga I. Samtliga artiklar klassificerades enligt 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån SBU och SSF (1999) och Willman et 

al. (2006) (se bilaga II). Författarna hade liten erfarenhet av att vetenskapligt gradera och 

klassificera artiklar varvid risk för feltolkningar kan ha förekommit.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att fallpreventionsprogram med många olika åtgärder kan minska antalet 

fall inom slutenvården. Då programmen innehöll flera olika faktorer kan det vara svårt att 

utröna vilken/vilka av åtgärderna som gav bäst effekt på fallfrekvensen. Enligt en 

sammanställning som gjorts av SKL finns stark evidens som visar att fallpreventionsarbete som 

är multifaktoriell, men även multiprofessionell, ger ett bra resultat på fallfrekvensen (SKL, 

2011).  

I resultatet framkommer att teamarbete kring fallprevention är vanligt förekommande. I en 

studie bland sjukhem i USA bildades tvärvetenskapliga team som en del i 

preventionsprogrammet, där sjuksköterskan var fall-koordinator. Specialistsjuksköterskor 

användes för att få expertkunskap i ämnet. Resultatet av denna studie var minskad fallfrekvens 

(Rask et al., 2007). I en annan studie skapades multidisciplinära team som regelbundet 

diskuterade enskilda patienters fallrisk och satte in individbaserade åtgärder. Resultatet visade 

att åtgärderna ledde till en reduktion av antal fall och en mindre del skador vid fall (Vassallo et 

al., 2004). Det är av vikt att det i teamet runt patienten finns en tydlig ansvarsfördelning av vars 

och ens uppgift i arbetet med fallprevention. Sjuksköterskans uppgift är att identifiera och 

ordinera  omvårdnadsåtgärder men också att informera övrig personal. Fallprevention hör till 

den patientnära omvårdnaden och patientsäkerheten (SLL, 2008). Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan ha förmåga att 

tillämpa omvårdnadsprocessen genom att göra observationer, bedömningar, diagnostik samt 

ordinera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden.  

 

Resultatet visar att i flera studier är utbildning och information en viktig del av 

fallpreventionsprogrammet. Det upplevs positivt av både personal, patienter och deras 

anhöriga. Krauss et al. (2008) valde i sitt fallpreventionsprogram att låta personalen genomgå 

självtest efter utbildningen. Resultatet visade på förbättrade kunskaper om fallförebyggande 

åtgärder samt att sjuksköterskorna använde sådana åtgärder i större utsträckning än tidigare. På 

en akutmedicinsk enhet i USA gavs dessutom fortbildning under studiens gång följt av ett test 

(Murphy et al., 2008). Resultatet av en studie där patientutbildning stod i fokus visade att 

antalet fall minskade signifikant i försöksgruppen. Patienterna upplevde att de fick lära sig 

mycket nytt och att de blev mer försiktiga och undvek riskfyllda aktiviteter (Haines et al., 

2006). Enligt författarna till föreliggande arbete sker en ständig utveckling inom sjukvården i 

en allt snabbare takt för att effektivisera och förbättra omhändertagandet av patienten. 

Svårigheterna ligger många gånger i att kunna implementera de nya rutinerna i verksamheten. 

Resultatet i detta arbete visar på att ett fallförebyggande arbete som föregås av utbildning kan 

medföra att sjuksköterskorna genom nyvunnen kunskap också följer nya rutiner. 

 

Författarnas reflektion kring sjuksköterskans svårigheter att kunna ha uppsikt över patienter 

med fallrisk i det dagliga arbetet bekräftas av resultatet i detta arbete som visar att flera 

fallpreventionsprogram föreslår placering av högriskpatienter nära sjuksköterskeexpeditionen 

för att uppnå bättre övervakning (Quigley et al., 2008; Schwendimann et al., 2006; Savage & 
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Matheis-Kraft, 2001; Rabadi et al., 2008; Hathaway et al., 2001). Hayes (2004) har i en tidigare 

studie funnit att det sätt på vilket vårdavdelningar är planerade kan ge en ökad risk för fall hos 

patienterna då uppsikten från sjuksköterskeexpeditionen är delvis begränsad. Av  rapporterade 

fall hittas 20 procent av patienterna när de redan ramlat, vilket visar på att det inte hade 

förekommit någon övervakning vid tillfället för själva fallet.  

I resultatet ser man att omvårdnadsronder är en vanligt förekommande åtgärd i 

fallpreventionprogrammen. Enligt studien av Murphy et al. (2008) var sjuksköterskorna 

positiva till den nya rutinen med omvårdnadsronder en gång i timmen då detta inte bara 

minskade patienternas användande av larmknapp utan också gav dem bättre möjligheter att 

upptäcka andra akuta behov hos patienterna. Patienterna blev mer nöjda med omvårdnaden. 

Resultatet av denna studie visade på minskad förekomst av fall. Författarna ställer sig frågan 

om omvårdnadsronder med regelbunden tillsyn och hjälp kan göra patienter tryggare i 

sjukhusmiljön och att det kan vara en möjlig förklaring till den minskade fallrisken. 

En återkommande fallförebyggande åtgärd i flera studier (Hathaway et al., 2001; Lancaster et 

al., 2007; Krauss et al., 2008; Murphy et al., 2008; Quigley et al., 2008; Schwendimann et al., 

2006) var någon form av varningstecken för fallrisk direkt på patienten, patientens säng eller 

hans omgivning. På patienterna sattes ett färgat armband, som kunde vara i rött, grönt, orange 

eller någon annan skarp färg. Murphy et al. (2008) genomförde en studie där ett orange 

fallpreventionsmärke användes i journalen och en magnet för samma ändamål på dörrkarmen 

till patientens rum. I en annan studie (Schwendimann et al. 2006) användes gula fallriskflaggor 

på journalen och patientens säng. Resultatet vid dessa studier visade på ett minskat antal fall. 

Enligt författarna var varningstecken av olika slag ett snabbt och enkelt sätt att göra all 

personal som kom i kontakt med patienten uppmärksam på ökad fallrisk. Det framkommer inte 

i någon artikel att märkning med armband, skyltar och flaggor som tecken på fallrisk skulle 

vara kränkande för patienten. Detta verkar alltså inte ha varit något hinder för vare sig personal 

eller patient och anhöriga.  

     

Jeske et al. (2005) genomförde en studie där patienter och anhöriga var delaktiga i 

framtagandet av en fallförebyggande informationsaffisch. Resultatet av detta projekt 

tillsammans med andra fallpreventionsåtgärder visade på minskad fallfrekvens. Fallriskfaktorer 

och förebyggande åtgärder för fall bör diskuteras med patient och anhörig då deras delaktighet 

är en förutsättning för att få goda resultat i det preventiva arbetet (SKL, 2011). Enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patienter och anhöriga uppmuntras till att engagera sig i 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2011). Studien bedömdes ha en låg grad beträffande 

kvalitet. Den var svårbedömd med tanke på metoden som innebar ett praktiskt samarbete med 

de inneliggande patienterna och deras anhöriga. Den togs ändå med i resultatet då den på ett 

bra sätt beskriver hur patienter och anhöriga kan vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet för att 

få till stånd en tydlig information som är användbar inom fallprevention. Fallförebyggande 

åtgärder fanns sedan tidigare vilket hade lett till att fallfrekvensen sjunkit för att sedan åter öka. 

Då infördes den fallförebyggande affischen och fallfrekvensen minskade återigen.  

 

Som en del i en observationsstudie intervjuades sjuksköterskor om anledningen till 

användandet av sänggrindar. Förebyggande av fall och då särskilt för förvirrade patienter 

angavs som en orsak (Healey et al., 2009). Capezuti et al. (2007) visade i en studie att 

fallfrekvensen på sjukhem minskade trots att man inte använde sänggrindar. I interventionen 

ingick utbildning och information till sjuksköterskorna angående alternativa hjälpmedel. Dessa 

två studier är motsägelsefulla då sjuksköterskorna i den ena studien ser sänggrindar som en 

förebyggande åtgärd mot fall medan den andra studien visar på minskat antal fall trots att man 
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inte använde grindar. Enligt SLL (2008) är ett vanligt riskmoment för fall när patienten klättrar 

över sänggrindar. Den webbaserade tidningen Dagens Sjuksköterska rapporterar om en 

dödsolycka till följd av att en patient fastnat när hon försökt klättra ur sängen. Sängtillverkaren 

menar att det är patienttillsynen som brustit (Dagens Sjuksköterska, 2011).  

  

Slutsats  

Flera faktorer i samverkan kan bidra till minskad fallfrekvens. Däremot klargörs inte om och i 

så fall vilka enskilda insatser som kan leda till minskad fallfrekvens.  

Då utbildning och information var en del i de fallpreventionsprogram som fick minskad 

fallfrekvens drar författarna slutsatsen att det kan vara en vinst att utbilda personalen samt 

involvera patienter och anhöriga i arbetet runt fallprevention för att nå goda resultat. Att känna 

delaktighet i vården gör det lättare för patienterna att acceptera och tillgodogöra sig olika 

omvårdnadsåtgärder. 

Multiprofessionellt samarbete i team runt patienten är ett vanligt angreppssätt för att minska 

problemet med fall. Sjuksköterskans roll i teamet skulle kunna vara som koordinator samt att 

identifiera fallrisk och ordinera individualiserade omvårdnadsåtgärder. På så sätt kan 

sjuksköterskan bidra till att öka patientsäkerheten.   

Införandet av en ny arbetsuppgift för sjuksköterskorna i form av omvårdnadsronder medför 

förutom minskad fallfrekvens även färre ringningar och nöjdare patienter. Även 

sjuksköterskorna själva var nöjda med den nya rutinen. Att få fler arbetsuppgifter ger inte alltid 

merarbete.  

Förslag till vidare forskning 

Att genomföra en studie av ett multiprofessionellt fallpreventionsprogram inom slutenvård i 

svenska förhållanden vore av stort värde då få studier inom området hittills är gjorda. Kan 

synliga varningstecken såsom ett märke på säng och ett armband i stark färg vara ett 

hjälpmedel även i vår kultur?  

 

Ytterligare ett område som ligger i tiden är omvårdnadsrond som rutin för att minska risken för 

fall. Kan detta arbetssätt lugna oroliga patienter och därmed bidra till minskad fallrisk?   

En kvalitativ studie om patienternas upplevelse av att bli uppmärkta kanske kan vara av 

intresse.  
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rekommenderade för en 

patientutbildning, under 

deras vistelse på ett 

subakut 

rehabiliteringssjukhus 

Interven-

tionsgrupp 

n=115 

Kontroll-

grupp 

n= 111 

Syftet var att se hur effektivt det var med en 

patientutbildning för att kunna förebygga fall. 

Patienten fick utbildningen av en arbetsterapeut, 

det var upplagt som ett samtal där det fanns chans 

till disskusion runt eventuella svårigheter. Det 

pågick i ca. 15-30 minuter, två gånger per vecka.   

Patientutbildningen var en del i ett helt program 

med fallförebyggande åtgärder. De övriga 
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följdes. Det var bara 

patienterna I 

försöksgruppen som 

faktiskt fick en 

patientutbildning.  

åtgärderna var ett fallriskkort, träningsprogram 

och höftskydd. Resultatet visade att det var ett 

signifikant mindre antal fall hos försöksgruppen. 

Både hos de som fick pateintutbildning inklusive 

övriga åtgärder och de som bara fick en 

patientutbildning. 

Hathaway J, 

Walsh J, Lacey 

C, Saenger H. 

2001 

Australia 

 

 

Insights obtained from an 

evaluation of a falls 

prevention program set in a 

rural hospital 

Att utröna 

effektiviteten av ett 

infört fallpreventions 

-program samt 

undersöka 

användbarheten av 

kriterierna i ett 

riskbedömnings-

intrument som hjälp 

att förebygga fall 

Användande av ett 

formulär för 

riskbedömning ang fall 

samt evidensbaserade 

förebyggande åtgärder för 

alla patienter på 

medicinsk-kirurgisk 

vårdavdelning. 
Retrospektiv granskning 

av incidentrapporter för 

fall före och efter 

interventionen.  

n=111 Åtgärderna var att först fallriskbedöma alla  

patienter på en medicinsk-kirurgisk vårdavdelning.  

Patienterna hamnade därefter i en av tre risk- 

kategorier.  

Åtgärder för patienter i respektive grupp: 

Hög risk – grönt armband, grönt märke utanpå och  

i omvårdnadsplanen, placering av säng centralt på  

avd med full insyn och med hjälp i samband med 

mobilisering så fort behov uppstår. Antihalkmatta  

vid säng, sänggrindar endast i samråd med ansvarig 

ssk, samt rörelsedetektor mellan sängar t hög- 

riskpat.  

Medelrisk – antihalkmatta vid säng, uppmanades  

att använda ringklocka för att få hjälp v mobili- 

sering. Kontrollerade enl rutin nattetid och fick  

potta eller toalettstol vid sängen.  

Låg risk – antihalkmatta vid säng, ringklocka  

placerades inom räckhåll och patienterna fick lära  

känna omgivning på avd.Gånghjälpmedel  

placerades inom räckhåll till de som var i 

 regelbundet behov av dem, golvet kontrollerades  

ang fukt.  

Andra åtgärder:  

Utbildning för sjuksköterskor och övrig omvårdnads 

personal – instruktion gällande  

riskbedömning och åtgärder för att minska risk för 

fall, förväntades visa sina kunskaper i riskbed samt  

uppmuntrades till att göra fallriskronder regel- 

bundet. Fick även information om säker lyftteknik. 

Patienter, anhöriga och besökare fick information  

om fallpreventionsprogrammet samt skriftlig info 

kring fallprevention samt bedömning av miljön.  
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Resultat: antal fall då fallpreventionsprogrammet  

införts 1997 var 61 st. mot 88 fall 1995. De  

som föll hade en tendens att vara i högriskgruppen.  

Riskbedömningsinstrumentet var effektivt för att  

förutsäga fall men preventionsåtgärderna kunde  

dock bara minska antalet fall men inte förbygga alla.  

 

Healey F. M., 

Cronberg A., 

Oliver D.  

2009 

England/Wales 

 

Bedrail Use in English and 

Welsh Hospitals 

Att utforska 

förekomsten av 

sänggrindar , 

sjuksköterskors 

åsikter om 

användandet av 

grindar och faktorer 

relaterade till 

användandet av 

sänggrindar 

Observeration nattetid av 

patienter och madrasstyp 

och sängtyp i förhållande 

till användandet av 

sänggrindar. Intervju med 

sjuksköterskor om 

patientens ålder, fysiska 

och psykiska hälsa. 

n=1092 

(20) 

281 patienter av 1092 hade helt uppdragna säng- 

grindar. Sjuksköterskans motiv till att använda  

sänggrindar var att förebygga fall. Om sjuksköter- 

skan beskrev patienten som immobiliserad och/eller förvirrad 

var sannolikheten större att sänggrindar  

användes. Äldre patienter hade inte sänggrindar  

oftare än yngre efter bedömningen av patientens  

och utrustningens karaktär. 

I 

P 

Hofmann MT,  

Bankes PF,  

Javed A,  

Selhat M. 

2003 

USA 

 

 

Decreasing the Incidence 

of Falls in the Nursing 

Home in a Cost-Conscious 

Environment: A Pilot 

Study. 

 

Utvärdering av 

förekomsten av fall 

samt bedömning av 

effektiviteten av tre 

enkla insatser för att 

minska antalet fall 

bland sköra boende 

på ett sjukhem. 

Pilotstudie. Insättande av 

tre åtgärder för att minska 

risken för fall. 

Efterföljande 

journalgranskning för 

utvärdering av dessa. 

 Åtgärderna var:  

-ommöblering på patientrummen: sängen ställdes 

med ena sidan mot väggen, andra möbler ställdes 

så att det ökade golvytan för att lättare kunna 

förflytta sig.  

-omstrukturering i schemat så att en extra personal 

fanns tillgänglig då flest fall inträffade (på em).  

-uppstart av gemensam aktivitet på em då flest fall 

inträffade såsom t ex underhållning, sällskapsspel 

osv. Där deltog de som hade förmåga att röra 

komma ut sängen. 

 

De tre enkla åtgärderna minskade förekomsten av 

fall med 38 %.  

I 

P 

Jeske L., 

Kolmer V., 

Muth M., Cerns 

S., Moldenhaur 

S., Hook M. L. 

2005  

USA 

 

Partnering With Patients 

and Families in Designing 

Visual Cues to Prevent 

Falls in Hospitalized 

Elders 

Att beskriva hur 

vårdpersonalen 

samarbetade med 

patienter och deras 

anhöriga för att 

utveckla en 

fallförebyggande 

informations-affisch 

Samarbete med och en 

intervju av patienter och 

deras anhöriga på en akut 

hjärtmedicinavdelning 

angående utformningen av 

en informations-affisch  

Man använde sig av 

PDSA-processen, Plan-

n=32 

(6) 

Framtagande av en poster i form av en stoppskylt. 

Skylten sattes på väggen mitt emot, väl synlig från 

patientsängen för att påminna patienten om att 

kalla på hjälp vid mobilisering för att inte ramla. 

Skylten var röd med svart text. Den innehöll 

endast två korta meningar. Patienter och anhöriga 

uppskattade att bli tillfrågade om sina åsikter vid 

genomförandet av affischen. Tillsammans med 

III 
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 Do-Study-Act. patienterna och deras anhöriga kom man fram till 

en annorlunda poster än vad personalen tänkt sig 

från början. 

Genomförandet av detta affischprojekt och andra 

fallförebyggande åtgärder ledde till minskat antal 

fall.  

Krauss M.J., 

Tutlam N., 

Costantinou E., 

Johnson S., 

Jackson D., 

Fraser V.J. 

2008 

USA 

 

 

Intervention to Prevent 

Falls on the Medical 

Service in a Teaching 

Hospital 

Att utvärdera  

fallriskåtgärder på två 

medicinavdelningar. 

Fallförebyggande åtgärder 

som infördes på två 

försöksavdelningar och 

som jämfördes med två 

kontrollavdelningar 

Två  

försöksavd

elningar 

n=57 

Två 

kontroll-

avdel-

ningar 

n=78 

Sjuksköterskor och undersköterskor fick en ökad 

kunskap gällande fallförebyggande åtgärder, 

genom självstudier. Ett kunskapstest genomfördes 

före och efter självstudierna. 

Följande fallförebyggande åtgärder infördes på de 

två försöksavdelningarna: 

1. Tecken som visade på ökad fallrisk hos just 

denna patient t.ex. ett grönt band runt handleden. 

En grön skylt - fallförebyggande ovanför 

patientens säng eller vid dörren. Verbal rapport 

mellan personalen vid skiftbyte. 

2. Informera patienten och anhöriga om 

fallförebyggande åtgärder. 

3. Toalett och/eller säkerhetsrundor. 

4. Få en läkarordination på sjukgymnastik eller 

träning med arbetsterapeut. 

 

Personalen visade på förbättrade kunskaper efter 

självstudier. Utbildning av personalen ledde till att 

man i större utsträckning än tidigare använde sig 

av fallförebyggande åtgärder. 

Under de första fem månaderna sjönk 

fallfrekvensen på försöksavdelningarna för att 

sedan stiga igen. Skadefrekvensen visade ingen 

signifikant skillnad mellan avdelningarna.   

I 

RCT 

Lancaster A, 

Ayers A, 

Belbot B, 

Goldner V, 

Kress L, 

Stanton D, 

Jones P, 

Sparkman L 

Preventing Falls and 

Eliminating Injury at 

Ascension Health. 

Införande av ett 

program för att 

förebygga fall och 

eliminera fall med 

skador. 

Åtta sjukhus deltog i 

studien. Införande av fyra 

huvudstrategier  för att 

förebygga fall och 

fallskador. Kick-offmöte 

2004. Deadline för studien 

var 2008. 

n=8 

sjukhus 

De fyra huvudstrategierna var: 

1 En bedömning och omvärdering av riskfaktorer  

   hos patienten. 

2 En synlig markering på patienten med ökad fall- 

   risk 

3 Rapportering om patientens fallriskstatus 

4 Utbildning och information till patienten, dess an- 

   höriga och personalen ang. fallförebyggande åt- 

II 

P 



                           Bilaga I, Artikelmatris

                            

 

2007 

USA 

 

   gärder 

Resultatet visade att antalet fall och fallskador 

minskade.  

Murphy, T H, 

Labonte, P, 

Klock, M,  

Houser, L.  

2008 

USA 

 

 

Falls Prevention for Elders 

in Acute Care: An 

Evidence-Based Nursing 

Practice Initiative. 

Beskriva och mäta 

effekten av ett 

mångfacetterat 

program, utvecklat 

för att incidensen av 

fall på akutmedicinsk 

enhet ska minska. 

 

Utbildning för personal 

och familjemedlemmar 

ang fall och äldre samt 

implementering av nya 

rutiner för att minska 

förekomsten av fall bland 

patienterna.  

Därefter kontroll ang 

förekomsten av fallrisk. 

      

Patienter 

på en 

akutmedi-

cinsk enhet 

Antal 

patienter 

anges ej.  

Införande av fallriskbedömning vid inskrivning 

samt 1 g/dag under dagpasset med bedömnings- 

instrumentet Heindrich II Fall Assessment. Pat blir  

därefter insatt på fallbedömningsprogram. Där  

ingår antihalksockor, kontroll att miljön inte bidrar 

 till fall, torrt golv, låst låg säng dygnet runt.  

Orange fallpreventionsmärke sätts på journal och 

 magnet för samma ändamål på dörrkarmen t pat- 

rummet, orange armband sätts på pat. Sjukgymnast 

konsultation vb, observation genom omvårdnads- 

rond varje timme och bedömning av eliminations- 

 och näringsintagsbehov varannan timme.   

Information till anhöriga ang fallrisk (skriftligt och 

 muntligt). Ökad fallrisk dokumenteras.  

Användande av alarm samt larmmatta vid säng vb.  

”Fallhjälpmedels-boxar” med aktuella hjälpmedel 

 skapades och placerades strategiskt för att lätt  

användas av personalen. Fortbildningsprogram  

gällande fallprevention  för all personal med ett 

kompetenstest.   

 

Resultat av studien: 

Förekomsten av fall minskade. Sjuksköterskorna 

 var positiva till den nya rutinen med att gå  

runt till patienterna en gång i timmen då  

detta inte bara minskade ringningarna utan 

också gav dem bättre möjligheter till att  

upptäcka eventuella akuta behov hos  

patienterna. Nöjdheten hos patienterna  

med omvårdnaden som helhet ökade. 

II 

P 

Quigley P.A., 

Hahm B., 

Gibson W., 

Powell-Cope 

G., Sarduy I., 

Reducing Serious Injury 

From Falls in Two 

Veterans´ Hospital 

Medical-Surgical Units 

 

Att utveckla och testa 

en mängd åtgärder 

för att förebygga 

allvarliga fysiska 

skador vid fall. 

Analys av tidigare fall 

under tiden oktober 2003-

maj 2006 med 

retrospektiva metoder. 

Fallförebyggande åtgärder 

Avd 1 

n=34 

Avd 2 

n=21 

Projektets mål var att få ett eller mindre antal fall 

per 10 000 patientdagar som ledde till måttliga 

eller allvarliga skador eller död. 

Nya åtgärder utvecklades för att förebygga fall, 

förebygga upprepade fall och skador och åtgärder 

   I 

   P    
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Tyndall K., 

White S.W. 

2008 

USA 

 

 

prövades på två akuta 

medicinsk/kirurgiska 

avdelningar från juni 2006 

till mars 2007. Prospektiv 

analysmetod användes. 

Fall per 10000 

patientdagar studerades.  

för att reducera skador vid fall. 

T.ex. Teach back, vilket innebar att patienten fick 

information av sjuksköterskan ang. fallriskfaktorer 

och förebyggande åtgärder och hur man t.ex. 

använder larmknappen. Patienten fick sedan 

upprepa vad han lärt sig och visa att han kunde 

använda larmknappen. Genomförande av 

omvårdnads och säkerhetsrundor. Patienten 

tillfrågades t.ex.om hur de hade det och om behov 

av smärtstillande fanns. Kontroll av säng och rum, 

inga hinder i vägen. Kontroll av larmknapp. Att 

urinflaska och/eller telefon fanns inom räckhåll 

m.m.  

Med högriskpatienter och patienter med risk för  

allvarliga skador vid ett ev. fall prövade man  

följande åtgärder. Placera patienten i ett rum nära 

sjuksköterskeexpeditionen. Placera larmklocka  

inom räckhåll. Toalett och komfortrundor varje  

timma. Halksockor. Synliga tecken på patienten,  

t.ex. ett armband, för att peka på risk för fall. Man  

hade olika åtgärdspaket för olika typer av  

diagnoser hos patienterna.  Resultatet visade att 

fallfrekvensen minskade och att medelsvåra och  

allvarliga skador vid fall reducerades. 

Rabadi M H, 

Rabadi F M, 

Peterson M 

2008 

USA 

 

 

An analysis of Falls 

Occuring in Patients with 

Stroke on an Acute 

Rehabilitation Unit  

Utvärdering av 

effekten gällande 

fallriskbedömning 

och förebyggande 

strategier för fall för 

strokepatienter 

inskrivna på en akut 

rehabiliteringsavdel-

ning.  

Retrospektiv studie av alla 

patienter inskrivna på en 

rehabiliteringsenhet för 

strokepatienter beträffande 

fallfrekvens, där pågående 

arbete med 

fallriskbedömning och 

preventionsstrategier 

användes. 

Fallincidentrapporter 

granskades. 

n=754 Fallpreventionsstrategier på avd för alla inskrivna  

patienter var midjebälte till rullstol samt säng- 

grindar. Schema för elimination var annan timme 

 för inkontinenta patienter var rutin. Neuropsykiat- 

riska droger användes sparsamt. Larm vid säng 

 och stol,  sängar med grindar samt placering nära  

ssk-expeditionen var åtgärder som användes för  

patienter med hög fallrisk, i detta fall patienter med 

 tidigare fall, impulsivt beteende och dålig sjuk- 

domsinsikt.  

Resultat: 159 fall bland 117 patienter(15,5%). 

 90% av de som föll fick inga skador, 8% fick 

 mindre skador och 2% allvarliga.  Fallfrekvens och  

fallrelaterade skador minskades under den retro- 

spektiva studiens tid. De flesta fall inträffade under  

I 
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första veckan på avd och frekvensen minskade för  

varje vecka som gick. Studien pågick under fem  

veckor. De som föll hade större kognitiv och fysisk 

svikt samt mer påverkan på syn, balans och  

gånghastighet än de strokepatienter som inte föll.  

Plats där flest fall inträffade var patientrummet,  

följt av badrum/toalett, korridor och övriga  

utrymmen. Korrekt fallriskbedömning  

gjordes för 68% av patienterna, där de som föll  

hade en mer korrekt bedömning. De som hade  

kognitiv svikt och långsammare gång hade högre 

fallrisk med en frekvens av rätt fallriskbedömning  

på 66%. Fallriskbedömning implementerades på  

enheten och uppmärksammade ssk på vilka som  

hade ökad fallrisk. Dessa behövde mer övervakning 

och fler insatser, ffa under första veckan då det  

förelåg ökad risk för fall. Preventionsstrategier för  

dessa pat blev  regelbunden rond, larm vid säng/stol,  

inga benstöd på rullstolar samt införande av  

fallriskbedömnng som rutin för alla patienter som  

skrevs in.  

Rask K, 

Parmelee P A, 

Taylor J A, 

Green D, 

Brown H, 

Hawley J, 

Schild L, 

Strothers H S, 

Oslander J G. 

2007 

USA 

 

 

Implementation and 

Evaluation of a Nursing 

Home Fall Management 

Program  

 

Utvärdering av 

genomförbarheten 

och effektiviteten av 

ett fallpreventions-

program på sjukhem.  

Implementering av ett 

fallpreventionsprogram på 

19 sjukhem. Resultatet 

jämfördes sedan via 

journalgranskning och 

uppgifter från ett  

incidentrapporterings- 

system med 20 sjukhem i 

samma organisation som 

inte deltog i programmet.  

n= 39 Mångfacetterad kvalitetsförbättring: 

Initialt information om fallpreventionsprogrammet 

 hos ledning för förankring och stöd därigenom.  

Åtgärder för att skapa en säkerhetskultur –  

bildande av ett tvärvetenskapligt team på varje  

enhet med en ssk som fall-koordinator och ledare.  

Intensivutbildning/träning för dessa team inkl  

inventering av områden med svagheter att  

fokusera på.  

Till fall-teamet på respektive enhet: muntlig info  

vid flertal tillfällen samt skriftligt info.  

Video f utbildning till all personal samt  

inplastad  broschyr med beskrivning av  

programmet samt strategier för att minska fallrisk. 

Till alla ssk – genomförande av ett åttastegs fall- 

program med utvärdering av ett fall och  

åtgärder, utredning, korrekt dokumentation,  

bedömning och omvårdnadsplanering.    

I 
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Konsulthjälp av specialistsjuksköterskor med  

expertkunskap kring fall – de höll i workshops och  

gav rådgivning och stöd via telefon under interven- 

tionen samt gav feedback i slutet.  

 

Resultat: 

Signifikant förbättrad dokumentation enl 

omvårdnadsprocessen och en minskande fallfre- 

kvens i interventionsgruppen där också använd- 

andet av fysisk begränsning minskade betydligt. 

Savage T, 

Matheis-Kraft 

C.  

2001  

Canada 

 

 

Fall Occurrence in a 

Geriatric Psychiatry 

Setting. Before and After a 

Fall Prevention Program 

Att på två geriatriska 

vårdavdelningar 

jämföra effekten av 

ett fall-

preventionsprogram 

beträffande 

fallfrekvensen  

Införande av 

fallprevetionsprogrammet 

med utbldning för 

personalen, 

fallriskbedömningar, 

analys av inträffade fall 

samt omvårdnadsåtgärder. 

Mätning av fallförekomt 

via incidentrapporter före 

och efter insättande av 

preventionsprogrammet.  

n=23 

 
Interventionen var: En timmes utbildningsprogram  

för omvårdnadspersonalen både dag- och nattpass 

 under fem dagar i smågrupper med skriftligt  

material, korta föreläsningar och grupp- 

diskussioner. Ämnena handlade om vikten av fall- 

prevention bland äldre, fallriskfaktorer och 

 fallriskbedömning, omvårdnadsåtgärder som  

förebygger fall, upprättande av registrering av fall 

 samt sambandet mellan poäng i ett 

riskbedömningsinstrument och risken för fall.  

Sjuksköterskorna utförde sedan riskbedömningar  

på alla patienter, registrerade inträffade fall och  

analyserade orsaken till fallen samt implementerade  

fallriskåtgärder som resultat av detta.  

Omvårdnadsåtgärderna var: frekvent observation, 

ickemobiliserbara patienter med fallrisk placerades  

i nära anslutning till sjuksköterskeexpeditionen,  

bomullstrosor för att ge stöd åt inkontinensskydd, 

antihalksockor, genomtänkt placering av stol på  

patientrum för att underlätta till säker förflyttning, 

täta påminnelser t pat att gå nära ledstång i korridor, 

ständig övervakning av förflyttningsförmåga,  

införande av endast säkra hjälpmedel för fysisk  

begränsning samt protokoll för att  

dokumentera övervakning och speciell omvårdnad 

för dessa patienter.  

 

Fallriskbedömningen,  och registreringen av 

fall med en analys av fallet gav ökad kunskap till  
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 sjuksköterskorna om fallriskfaktorer och vikten av  

 fallprevention. 

Frekvensen av fall minskade signifikant, 11 fall  

bland 9 pat före interventionen och endast ett fall  

efter interventionen. Dock blev det en liten 

undersökningsgrupp, då flera patienter skrevs ut  

eller avled under tiden från pre- till  

postintervention. 

Schwendimann 

R,  

Milisen K,  

Bühler H,  

De Geest S. 

2006 

Switzerland 

 

 

Fall prevention in a  

Swiss acute care hospital  

setting  

Reducing multiple  

falls. 

 

Utvärdering av 

effekten av ett 

sjuksköterskelett 

fallpreventions-

program. 

Träning för 

interventionsgruppens 

sjuksköterskor i att 

använda Morse Fall Scale 

fallriskbedömningsskala 

samt införande av flera 

utvalda preventiva 

fallriskåtgärder vilka ssk 

fick informaton/utbildnng 

kring. Stöd till ssk under 

hela projektets gång 

De 15 

fallpreventionsåtgärderna 

implementerades i IVP för 

omvårdnad. 

Patienterna på 

kontrollavdelningen fick 

god allmän omvårdnad 

enligt vedertagen standard 

på sjukhuset. 

Efterföljande kontroll av 

förekomsten av fall.  

n=409 

(31) 

De aktuella åtgärderna var inriktade mot att 

förbättra miljön kring patienten, ge stöd i pat 

dagliga aktiviteter samt öka personalens 

medvetenhet kring patienter som hade hög fallrisk. 

Fallpreventionsåtgärderna: 

-observation/bedömning av fysisk förmåga 

-identifiering av mentalt status (insikt i hur 

använda ringklocka, medvetenhet om vilken hjälp 

man behöver och om man ber om hjälp, förmåga 

att kunna använda de hjälpmedel som finns),  

-kontroll varje skift att patientens tillhörigheter 

finns inom räckhåll, 

-nedsänkt säng utom i samband  med 

omvårdnadsåtgärder, 

-låsta hjul på säng, rullstol osv., 

-hålla omgivningen runt patienten så fri som 

möjligt från föremål, 

-försäkran om att patienten har skor på sig alt 

erbjuda antihalksockor, 

-stödja osäkra/svaga patienter i samband med 

förflyttning till och från säng samt vid gång, 

instruera i användande av ledstång, 

-assistera pat vid toalettbesök enl schemalagda 

tider, identifiera behov av toalettbesök nattetid 

samt möjliggöra användande av bäcken, 

-instruera pat hur man använder aktuell utrustning, 

kontakta  sjukgymnast vb, 

-skapa gymnastikprogram för att mobilisera pat,  

 t ex gång, trappgång osv., 

-observera  förvirrade pat, placera dessa  nära ssk-

exp rapportera fallrisk till nästa skift,   

I 

CCT 
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-sätta gula ”hög-fallrisk”-flaggor på patientjournal 

och säng,  informera teamdeltagare samt anhöriga.   

Resultat av studien:  

Incidensen för fler än två fall var högre i  

jämförelsegruppen än i interventionsgruppen. 

Vassallo M, 

Vignaraja R, 

Sharma J C, 

Hallam H, 

Binns K, Briggs 

R, Ross I,  

Allen S 

2004 

USA 

 

 

The Effect of Changing 

Practice on Fall Prevention 

in a Rehabilitative 

Hospital: The Hospital 

Injury Prevention Study 

Att avgöra om en 

introduktion av ett 

multidisiplinärt 

fallförebyggande 

program kan reducera 

fall och skador på en 

geriatrisk avdelning 

En prospektiv 

observationsstudie på tre 

geriatriska avdelningar, två 

kontrollavdelningar och en 

försöksavdelning. 

Man tittade på antal fall, 

återkommande fall hos 

samma patient, totala antal 

fall, patienter som 

skadades i samband med 

fall och fall per belagd 

vårdplats och dag. Man 

tittade även på var 

patienter skrevs ut till och 

dödligheten bland 

patienterna. 

 

kontrollavd 

n=550 

försöksavd 

n=275 

Redan befintliga fallförebyggande åtgärder  

användes på kontrollavdelningen. På försöks- 

avdelningarna infördes ett fallförebyggande pro- 

gram med ett multidisiplinärt team som varje vecka 

diskuterade varje patients fallrisk och gjorde upp en 

plan. Patienten fick ett armband för att identifieras 

som fallriskpatient. Fallriskfaktorer justerades och 

förändringar i miljön gjordes för att höja säkerheten. 

 

Trots att resultatet av den här studien visade en  

minskning av fall och skador är resultatet oklart  

på grund av den uppnådda gränslinjen för signifi- 

kans och variabeln vårdlängd. 

I 

RCT 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).                           

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


