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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

I Sverige drabbas varje år ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre av en 

fallolycka. Fallskador medför personliga lidanden för individen samt omfattande kostnader 

för samhället. Problemet kommer att öka därför att andelen äldre ökar i framtiden. Många 

fallolyckor går det att förebygga. Sjuksköterskan har en viktig roll i att utföra 

hälsofrämjande arbete genom att implementera fallförebyggande åtgärder i omvårdnaden 

av äldre.

  

Syfte  
 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva omvårdnadsåtgärder med vilka 

sjuksköterskan kan förebygga fall hos äldre personer på särskilda boenden. 

 

Metod  
 

En litteraturstudie valdes som metod. Litteratursökningar genomfördes i databaserna 

PubMed och CINAHL samt manuell litteratursökning. 16 artiklar inkluderades efter ett 

systematiskt och kvalitetssäkert urval. De utvalda artiklarna sammanställdes i en matris.

  

Resultat 
 

I resultatet presenterades 16 artiklar. Vetenskapliga studier visade att genom att använda 

beprövade bedömningsinstrument, sjuksköterskans kliniska bedömning, 

individualiserade multifaktoriella åtgärder, anpassad fysisk träning, personalutbildning, 

anpassad information till äldre kan fallfrekvensen minska bland äldre på särskilda boenden. 

Det framkom också att förbättrad nutritionsstatus kunde leda till färre fallolyckor. Flera 

studier beskrev vårdpersonalens erfarenheter av att använda fysiska begränsningsåtgärder 

som fallförebyggande åtgärder.

  

Slutsats 
 

Utbildning och information till äldre är en viktig del i fallpreventivt arbete och en viktig 

omvårdnadsåtgärd för att minska fallfrekvens bland äldre. Det är viktigt att sjuksköterskan 

innehar kunskap kring fallpreventivt arbete samt involverar äldre. Sjuksköterskans roll 

skulle kunna vara som en förmedlare av information samt att riskbedöma, planera, utföra 

och ordinera fallpreventiva åtgärder.

  

Nyckelord: Fallprevention, särskilt boende, sjuksköterska, omvårdnadsåtgärder 
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BAKGRUND 

Inledning  

Fall är en vanlig orsak till skada oavsett ålder, men drabbar främst äldre både vad gäller 

frekvens och efterföljande konsekvens av fall (Gyllensvärd, 2009). I Sverige drabbas varje 

år ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre av en fallolycka i eget boende och i 

särskilda boende är frekvensen för fall dubbelt så stor (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2007). 

Skador som kan uppstå vid ett fall medför omfattande lidande för den enskilde och stora 

ekonomiska kostnader för samhället (Stenvall, 2006). Båda författarna har erfarenhet att 

vårda äldre som råkade för fallolyckor från verksamhetsförlagd utbildning och hemifrån. 

Därför var ämnet för denna studie ett givet val för författarna. Det går inte att förutse alla 

fall men det går att arbeta preventivt, fallförebyggande. Fallförebyggande åtgärder kan 

båda spara pengar för samhället och ge ökad livskvalitet för den äldre personen 

(Folkhälsomyndigheten, 2007).  

 

Definitioner och begrepp  

Fall 

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2011) definieras fall som ”en händelse 

då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller ej”. 

Det innebär att en person förlorar fotfästet genom att halka eller snubbla, förlorar balansen 

och ramlar. Personen kan ramla ur sängen eller glida ner på golvet från en stol räknas 

också som ett fall (Skog, Almgren & Rising, 2013c).  

 

Äldre personer 

 

Det är väldigt svårt att sätta en biologisk gräns för ålderdomen (Skog & Grafström, 2013). 

Begreppet äldre definieras olika inom litteraturen. Enligt World Health Organization 

[WHO] (2014) har de flesta välutvecklade länder i världen godkänt den kronologiska 

åldern, 65 år, som en definition av "äldre" eller äldre person. Även om denna definition är 

något godtycklig, är det i samband med den åldern som man kan börja gå i pension. I detta 

arbete avses med begreppet äldre personer från 65 år och uppåt. 

 

Vårdpersonal 

 

Med vårdpersonal i detta arbete avses all hälso- och sjukvårdpersonal som är involverad i 

omvårdnaden av äldre personer på särskilt boende.  

 

Särskilt boende  

 

Med särskilt boende avses i denna studie den boendeformen för service och omvårdnad för 

äldre personer som inte klarar av att bo på egen hand och är i behov av särskilt stöd enligt 

socialtjänstlagen (SFS, 2014:761, kap. 4, 1 §). Personer som bor i särskilda boenden kan ha 

mer eller mindre nedsatt funktionsförmåga. Vanligt är att den äldre på grund av sjukdom 

och/eller fallskada har svårt att själv klara dagliga sysslor, såsom städning, matlagning, 

inhandling av hushållsvaror och livsmedel, personlig hygien och är dessutom i behov av 

ständig tillsyn (Skog & Grafström, 2013). 
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Riskfaktorer för fall  

Enligt Rubenstein (2006) finns det många olika riskfaktorer för fall. De riskfaktorer som 

bör uppmärksammas kan delas in i tre huvudtyper och kan bedömas utifrån relationen 

mellan: interna faktorer, externa faktorer samt exponering för risk. Interna faktorer är till 

exempel ålder, kön, sjukdomar, nedsatt gångförmåga, yrsel och depression. Externa 

faktorer ligger utanför personen själv exempelvis medicinering, skor, belysning och 

miljöaspekter medan exponering för risk är den fysiska aktivitet som en person utför (Todd 

& Skelton, 2004). Ju högre antal riskfaktorer och ålder desto högre risk för att falla.  

Personer som är äldre än 75 år har en fyra gånger större risk för att falla i jämförelse med 

äldre vuxna i ålder 65-75 (Ambrose, Paul & Hausdorff, 2013).  

  

Kroppsförändringar som inträffar med stigande ålder har stor inverkan på hälsa. 

Åldersrelaterade sjukdomar såsom ledgångsreumatism, diabetes, inkontinens och nedsatt 

syn är signifikanta prediktorer för måttlig funktionsbegränsning (Ambrose et al., 2013) och 

utgör stor fallrisk hos äldre personer (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sjukdomar som 

orsakar skador på rörelseorganen, psykiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och 

hörselnedsättningar är de medicinska tillstånd som bör uppmärksammas i det 

fallförebyggande arbetet (Skog & Grafström, 2013). Det är inte sjukdomen i sig som ökar 

risken för fall utan funktionsnedsättningen som den för med sig. Eftersom sjukdomsgraden 

kan variera från person till person kan också fallrisken variera från person till person 

(Socialstyrelsen, 2007). 

  

Det finns ett tydligt samband mellan medicinering och fall bland äldre. Medicinintag kan 

vara en utlösande faktor till fallolyckor (Laflamme et al., 2006). Äldre som medicineras 

med fyra läkemedel eller fler har en signifikant ökad risk för att falla jämfört med äldre 

som medicineras med mindre antal av läkemedel (Baranzini et al., 2009; Hajjar, Cafiero & 

Hanlon, 2007; Skog, Almgren & Rising, 2013b). Medicinering med psykofarmaka, 

långtidsverkande bensodiazepiner och andra lugnande mediciner ger en signifikant ökad 

fallrisk (Laflamme et al., 2006). 

  
En del riskfaktorer påverkar individen mer eller mindre hela tiden, som till exempel nedsatt 

motorik. Andra riskfaktorer påverkar individen mer tillfälligt, exempelvis akut 

urinvägsinfektion som orsakar förvirringstillstånd hos äldre eller hinder i boendet som 

trösklar och möbler (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2007). 

 

Skog et al. (2013b) nämner demenssjukdom bland de vanligaste riskfaktorerna för fall på 

särskilt boende. Äldre med demenssjukdomar faller dubbelt så ofta som personer med 

normala kognitiva funktioner och har sämre prognos när det gäller tillfrisknande efter ett 

fall (Neyens et al., 2006). Demens är inte en sjukdom i sig utan ett samlingsnamn för flera 

sjukdomar som kan drabba hjärnan och har liknande symtom. Av de cirka 140 000 

personer i Sverige med någon form av demenssjukdom bor ca 45 procent på olika former 

av särskilda boenden (Svenskt Demenscentrum, 2013). Det är inte ovanligt att minnet och 

förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor såsom tvättning och koka kaffe 

försämras. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva funktioner 

som påverkas negativt (Skog & Grafström, 2013). Även oro, nedstämdhet och 

beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden (Nyman, 2009).  

 

Depression är ett vanligt tillstånd vid sjukdomar som Parkinson, Alzheimer och andra 

typer av demenssjukdomar (Ambrose et al., 2013). Inaktivitet på grund av depression kan 
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medföra ökad fallrisk. Även medicinering mot depression kan öka risken (Skog, Almgren 

& Rising, 2013a). Deprimerade äldre har fem gånger högre risk för att falla än personer 

utan depressiva symtom (Ambrose et al., 2013). Rädsla för att falla, tidigare fall, 

synnedsättning och undervikt är andra faktorer som ökar risk för fall (Ozcan, Donat, 

Gelecek, Ozdirenc & Karadibak, 2005). Undernäring är en viktig bestämningsfaktor för att 

fastställa undervikt. Meijers, van Bokhorst-de van der Schueren, Schols, Soeters och 

Halfens (2009) definierar undernäring enligt en av de tre följande kriterierna: 

1) Body Mass Index [BMI] ≤ 20 kg/m
2
  

2) oavsiktlig viktminskning på mera än sex kg under de senaste sex månaderna eller på 

mera än tre kg under den senaste månaden 

3) inga näringsintag under tre dagar eller minskat intag under mer än tio dagar i 

kombination med ett BMI på 21 – 23 kg/m
2
 (Meijers et al., 2009). 

 

Enligt Todd & Skelton (2004) är det osäkert hur stor effekt miljön har på risken att falla 

hos äldre personer. Några studier har visat att mellan 30 och 50 procent av fallen bland 

äldre, som bor i särskilt boende, kan bindas till miljöfaktorer medan andra studier uppger 

att 20 procent av fallen beror på miljöfaktorer (Todd & Skelton, 2004). Äldre människor 

har ofta problem med sämre gångfunktion, har försämrad balansförmågan och har problem 

med att avstyra ett fall. Yttre miljöfaktorer som ökar fallrisk inkluderar dålig belysning, 

hala golv, ojämna ytor, skor och kläder, olämpliga gånghjälpmedel eller andra typer av 

hjälpmedel. Fallolyckor beror ofta på samspelet mellan personens fysiska förmåga och 

omständigheterna vid det speciella tillfället (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 

2011).  

 

Fallolyckor på särskilt boende 

Fallolyckor och fallskador är ofta förekommande inom särskilda boenden. Inflyttning till 

särskilt boende garanterar inte att fall inte kommer att inträffa i framtiden, det är tvärtom så 

att risken för fall är som störst månaderna direkt efter inflyttning (Skog & Grafström, 

2013). Orsaken till att fall inträffar då är att nyinflyttade ofta blir förvirrade av att vistas i 

en ny miljö (Svenskt Demenscentrum, 2013). De flesta fall sker inne på den äldres rum för 

att de flesta tillbringar mesta del av tiden där (Skog & Grafström, 2013).  

 

Fallriskbedömning i särskilt boende 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting nationella satsning för ökad patientsäkerhet vid 

inflyttning till särskilt boende bör en obligatorisk initial fallriskbedömning göras med syfte 

att avgöra om personen har allmän eller förhöjd fallrisk (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2011). Det ska göras så snart som möjligt, ”dock senast inom ett dygn efter den 

inledande kontakten. Den initiala fallriskbedömningen görs utifrån följande frågor:  

1) Fråga patient, anhöriga, tidigare vårdgivare: Har du/patienten fallit under det senaste 

året? 

2) All vårdpersonal ska ta ställning till frågan: tror du att denna boende kommer att falla 

om inga fallförebyggande åtgärder sätts in? (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 

2011, s.7)” 

Om svaret blir ja på någon av de frågorna ska en fallriskbedömning göras med hjälp av ett 

bedömningsinstrument (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011).  

 

Användandet av ett bedömningsinstrument är av stor vikt för att identifiera riskpatienter så 

att fall kan förebyggas i särskilt boende (Stockholms läns landsting [SLL], 2008). 
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Bedömningsinstrument hjälper till att identifiera de områdena där risk för fall föreligger. 

Det finns många olika bedömningsinstrument att tillgå och ett av dem är Downton Fall 

Risk Index [DFRI] (Downton, 1993) som är väl beprövat. DFRI ingår i det nationella 

kvalitetsregistret Senior Alert vilket gör att detta bedömningsinstrument rekommenderas 

som förstahandsval (Senior Alert, 2014; Skog et al., 2013d) och är rekommenderad av 

Socialstyrelsen (2014) som det mest lämpliga instrument för att använda på särskilda 

boenden. DFRI består av 11 riskfaktorer som ger 1 poäng per riskfaktor. Mer än 3 poäng 

indikerar en ökad fallrisk (Skog et al., 2013d).

Fallprevention 

Det är konstaterat att fallolyckor är ofta förekommande och medför förödande problem hos 

äldre. (Ambrose et al., 2013; Gyllensvärd, 2009; Lundin-Olsson & Rosendahl, 2007; 

Rubenstein, 2006; Todd & Skelton, 2004). Fall kan leda till fysiska skador exempelvis 

höftfrakturer och även till psykologiska svårigheter som rädsla för att falla igen (Lundin-

Olsson & Rosendahl, 2007). En systematisk fallriskskattning med efterföljande åtgärder 

och dess utvärdering ingår i fallpreventivt åtgärdspaket enligt SKL:s satsning för att 

minska vårdskadorna (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011). För att 

fallförebyggande arbete ska vara effektivt bör den innehålla fallriskbedömning och 

fallförebyggande åtgärder (Rubenstein, 2006). Med strukturerade riskbedömningar som 

utgår från varje äldres individuella sjukdomsbild och läkemedelsintag, och därefter insatta 

åtgärder så som bra belysning, tydlig färgsättning, gångstöd med mera kan antalet 

fallskador minskas (Stockholms läns landsting [SLL], 2008). Fallolyckor bland äldre 

personer inträffar inte bara på grund av att personen har blivit äldre, det är också ofta en 

kombination av flera faktorer exempelvis dålig syn, vissa mediciner och något hinder på 

golvet. Det är viktigt att noga undersöka hur fallet gått till om det finns uppenbara orsaker 

som till exempel yrsel eller en infektion eller orsaker som ligger i omgivningen (Ambrose 

et al., 2013).  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS, 2011:9), ska verksamhet som omfattas av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ha rutiner för avvikelse- och riskhantering i syfte att 

förbättra patientsäkerheten. All personal ska ha kännedom om lagen och medverka till att 

rapportera in de fall som inträffar.  

 

Då äldre personer är olika och det finns många orsaker till fall finns inte heller generella 

åtgärder för att förebygga fall (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2007). Därför måste 

sjuksköterskan använda sin kunskap och erfarenhet för att förebygga fallskador. Initial 

fallriskbedömning, fallriskutredning, fallpreventiva åtgärder, rapportering av fallhändelse 

och utredning, information och överrapportering är en förutsättning för att de insatta 

åtgärderna ska ha fallpreventiv effekt (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011). 

 

Omvårdnadens betydelse 

En teoretiker som har haft stort inflytande på omvårdnadsvetenskapen är Joyce Travelbee 

(Kirkevold, 2000). Enligt Travelbees teori bygger omvårdnadshandlingarna på de behov 

som framkommer i mötet och kommunikationen mellan patient och vårdgivare. För att 

kunna ge en god omvårdnad bör man enligt denna teori vara väl införstådd med betydelsen 

av interaktion, kommunikation och dess konsekvenser för patientens upplevelse av hälsa 

och lidande (Travelbee, 1971).  
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Kommunikationens betydelse i bemötande av den äldre är av stor vikt för att förmedla en 

känsla av säkerhet och trygghet för de äldre. Bra kommunikation leder till att vård och 

omsorg kan utföras på ett optimalt sätt. Det innebär att vårdpersonal ska kommunicera med 

patienten på ett professionellt sätt och med ett språk som alla förstår (Skog & Grafström, 

2013).  

 

Sjuksköterskan är den yrkesgrupp som i sin utbildning har omvårdnad som sitt 

huvudämne. Det är sjuksköterskan som bär huvudansvaret för omvårdnaden, det vill säga 

sjuksköterskan kan utföra hälsofrämjande arbete genom omvårdnad. Enligt ICNs etiska 

kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska framgår det att sjuksköterskan ska tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov såsom fysiska, psykiska, kulturella, sociala och andliga behov 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i att möta behoven till exempel från äldre personer, 

anhöriga och personal. Det innebär bland annat att sjuksköterskan ska leda patientnära 

omvårdnad, handleda och undervisa. Sjuksköterskans uppgift är även att analysera styrkor 

och svagheter i den egna professionella kompetensen, fortlöpande engagera sig i personlig 

och professionell kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Problemformulering 

Enligt Statiska centralbyrån [SCB] (2013), är antalet personer som är 65 år och äldre cirka 

1,8 miljoner och andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan år 

2010 och 2050 i Sverige enligt Statiska centralbyrån [SCB] (2003). Det kan finnas en risk 

att antalet fallolyckor kommer att öka som en följd av en åldrande befolkning. Det har 

påvisats i tidigare forskning att många äldre som bor på särskilt boende har fallit tidigare 

och fått fallskador (Kannus, Sievänen, Palvanen, Järvinen & Parkkari, 2005). En fallolycka 

kan orsaka problem hos äldre med olika betydande konsekvenser (Rubenstein, 2006; Ryen, 

2010; SKL, 2011; Skog & Grafström, 2013).  
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SYFTE 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva omvårdnadsåtgärder med vilka 

sjuksköterskan kan förebygga fall hos äldre personer på särskilda boenden. 

 

 

METOD 

Val av Metod 

Metoden som valdes var en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär sökning och 

sammanställning av publicerad vetenskaplig forskning (Friberg, 2006). Sammanställningen 

visar forskningsläget inom intresseområde och kan användas som ett underlag för att kunna 

utföra evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Evidensbaserad vård innebär vård enligt bästa 

tillgängliga kunskap och att hälso- och sjukvårdens resurser används så effektivt som 

möjligt (SSF, 2011). Artiklar som använts i den här studien är av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Kvantitativ forskning innebär analys av data där man använder 

statistiska och matematiska metoder. Förutsättningen är att det finns en objektiv verklighet 

som man genom kvantitativ forskning försöker mäta för att få information om denna 

verklighet. Kvalitativ forskning innebär analys av data som samlas in med hjälp av 

exempelvis intervjuer och enkäter med svar. Forskare fokuserar på att tolka och förstå 

människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2013). En 

systematisk litteraturstudie syftar till att få en bild av forskningsläget och utgör ett underlag 

för att bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 2012). En förutsättning för att man ska kunna 

göra systematiska litteraturstudier är att det finns ett tillräckligt stort antal studier av god 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Urval 

Författarna till den här studien valde ut artiklar utifrån lämplighet för syften som studien 

ska besvara. För litteratursökning användes inklusions- och exclusionskriterier (Rosén, 

2012). Inklusionskriterer i föreliggande studier är att artiklarna inte får vara äldre än 10 år, 

att forskningen baseras på personer som är 65 år och äldre och att artiklarna är skrivna på 

engelska eller svenska. Artiklarna som saknade abstrakt valdes bort för att underlätta 

databearbetning. I denna studie används endast vetenskapliga artiklar som primärkällor och 

peer-reviewed. 

 

Genomförande 

För den optimala sökstrategin har författarna genomfört artikelsökningar i flera databaser 

därefter valdes två databaser, CINAHL som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi och PubMed som täcker brett medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2013; Rosén, 2012). Vid insamling av vetenskapliga artiklar använde 

författarna CINAHL-headling i CINAHL och MeSH-termar i PubMed för att välja rätt 

sökord. Efter rekommendation av Rosén (2012) fick författarna stöd av bibliotekarie för att 

bedöma en sökstrategis sensibilitet och specificitet. Artikelsökning genomfördes först i 

databasen CINAHL. Sökord som användes var: "Accidental Falls/Prevention And Control 

(PC)", "Nursing Home Patients", "Nursing Homes "Nursing Home Personnel". Därefter 

genomfördes sökningen i databasen PubMed. I PubMed användes MeSH-termer 

som"Residential Facilities" och "Accidental Falls/prevention and control". Se tabell1, 
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redovisning av artikelsökning. Manuell sökning utfördes också när författarna studerade 

referenslistor i de utvalda artiklarna i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) och 

fem artiklar framkom.  

 

Tabell1  
      Databas 

och 

datum 

Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Gransk-

ade 

artiklar 

Inklud-

erade 

artiklar 

Cinahl 

(MM ”Accidental 

Falls/PC”) AND 

((MH "Nursing 

Home 

Patients")OR(MH 

"Nursing 

Homes")OR(MH 

"Nursing Home 

Personnel")) 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

Research 

Article, 

English 

Language, 

Aged: 65+ 

years 

116 17           8           7 

14.9.30 

PuMed 

("Residential 

Facilities"[Mesh]) 

AND 

("Accidental 

Falls/prevention 

and 

control"[Majr])   

Tidigast från 

2004, abstract 

och fulltext 

tillänglig, 

English och 

Swedish 

Languages,  

Aged: 65+ 

years 

134 23          13           4  

14.9.30 

Manuell 

sökning 
  

Tidigast från 

2004, abstract 

och fulltext 

tillänglig, 

English och 

Swedish 

Languages,  

Aged: 65+ 

years 

  5          5           5  

14.10.6 

 

Databearbetning 

För att välja ut artiklar som var relevanta för arbetet läste författarna först artiklarnas titel 

och abstrakt separat därefter skedde en diskussion. De utvalda artiklarna granskades av 

författarna gemensamt med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) (Se bilaga A). I denna studie exkluderas vetenskapliga artiklar med låg 

kvalitet för att höja studiens tillförlitlighet i enlighet med Wallengren och Henricson 

(2012). Författarna granskade de utvalda artiklarna i detalj och antecknade fynden var för 
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sig. Vid genomgång av artiklarna användes nätbaserat lexikon för god förståelse till 

artiklarna. Fynden som författarna ansåg motsvarade syftet diskuterades och har 

presenterats i resultatet (Rosén, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett forskningsetiskt övervägande vid en litteraturstudie innebär att inte använda otillåtna 

metoder och att inte plagiera material (Forsberg & Wengström, 2013). I denna 

litteraturstudie har författarna enbart studerat de vetenskapliga artiklarna som har godkänts 

av etisk kommitté eller artiklarna där etiska överväganden hade gjorts i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2013). Författarna har strävat efter att noggrann redovisa och 

analysera samtliga artiklar, att inte undanhålla icke önskvärda resultat och att inte 

förvränga resultat i enlighet med Rosén (2012) och Vetenskapsrådet (2011). 
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RESULTAT 

I resultatet till föreliggande litteraturstudie presenteras 16 artiklar som svarar mot syftet. 

Efter analys av artiklarna framkom det sju rubriker. Resultatet redovisas i löpande text 

sorterat under rubrikerna: bristande kunskap om fallförebyggande åtgärder hos äldre, 

bedömningsinstrument, multifaktoriellt preventionsprogram, fysisk träning, 

personalutbildning, nutrition och begränsningsåtgärder hos äldre med demens. 

 

Bristande kunskap om fallförebyggande åtgärder hos äldre 

I sin studie undersökte Yardley, Donovan-Hall, Francis och Todd (2006) Storbritanniens 

äldres kunskap, syn och inställning till fallriskfaktorer och fallförebyggande åtgärder. 

Många av de som deltog i undersökningen hade redan gånghjälpmedel och anpassade 

hemmiljö och inte trodde att de hade behov av andra åtgärder eller fallförebyggande råd. 

Äldre hade en negativ inställning till rollator för att det uppfattades av dem som en 

begränsning för att utföra dagliga aktiviteter. De visade sin oro i hur omgivningen skulle 

reagera på deras sätt att förflytta sig med hjälp av en rollator och betrakta dem som 

odugliga gamlingar. Av 66 deltagare visste endast en om att risk för fall kunde minskas 

med hjälp av fysisk träning. Det visade sig också i en svensk studie att äldre var omedvetna 

att balansträning och styrketräning kan minska risk för fall (Rosendahl, Gustafson, Nordin, 

Lundin-Olsson & Nyberg, 2008). Deltagarna uppfattade fallförebyggande åtgärder som 

relevanta och förnuftiga men inte för dem. Fallförebyggande åtgärder var ämnade, enligt 

deltagarna, för ännu äldre personer eller funktionshindrade (Yardley et al., 2006). 

 

Bedömningsinstrument 

En forskar grupp från Australien (Delbaere et al., 2008) fann i sin studie att de äldre som 

kunde stå utan hjälp men hade dålig balans eller två andra riskfaktorer för att råka ut för ett 

fall (tidigare fall, bodde i särskilt boende och var urininkontinenta) hade tre gånger så hög 

risk för en fallolycka de närmaste sex månader. De äldre som inte kunde stå utan hjälp och 

hade någon av de tre riskfaktorerna (tidigare fall, boende i särskilt boende och ordination 

av nio eller fler mediciner) ökade fallrisken dubbelt så mycket (Delbaere et.al., 2008). 

 

I sin studie visade Meyer, Köpke, Haastert och Mühlhauser (2009) från Tyskland att 

antalet fallolyckor i särskilt boende inte skiljde sig åt i någon väsentlig grad oavsett om 

bedömningsinstrument DFRI användes eller inte. Sjuksköterskorna från 

interventionsgruppen och kontrollgruppen fick evidensbaserad information om fallrisker 

bland äldre och fallförebyggande åtgärder. Sjuksköterskorna från interventionsgruppen 

gjorde fallriskbedömning hos äldre med hjälp av Downton Fall Index varje månad. 

Sjuksköterskorna från kontrollgruppen ombads att inte använda Downton Fall Index vid 

fallriskbedömning. Resultatet visade att det inte fanns någon betydande skillnad i antalet 

äldre som råkade ut för en fallolycka mellan interventions- och kontrollgrupperna (Meyer 

et al., 2009).   

 

I en studie av Barker, Nitz, Low Choy och Haines (2012) från Australien kom det fram att 

äldre som kunde kliva ur sängen eller ställa sig upp från sittande läge utan hjälp hade en 

högre fallrisk jämfört med personer som inte kunde göra detta utan hjälp. 
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Multifaktoriellt preventionsprogram 

I en studie Rosendahl et al. (2008) visade det sig att multifaktoriella interventioner 

minskade fallfrekvensen med 40 procent bland äldre i särskilt boende. En ”multifaktoriell 

intervention” innebär att det finns flera olika åtgärder. En av de första åtgärderna är en 

fallriskbedömning. Om bedömningen visar på ökad risk för fall erbjuds fallförebyggande 

åtgärder. Studien genomfördes i Sverige i nio särskilda boenden och i fyra av de särskilda 

boendena bodde äldre med demens. Forskarna utvärderade en High-Intensity Functional 

Exercise Program (HIFProgram) som ämnades för att styrketräna muskler i de nedre 

extremiteterna, förbättra balansen och gångförmågan. Deltagarna delades i två grupper, en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. För varje äldre person i interventionsgruppen 

utvecklades speciella övningar. Kontrollgruppen fick utföra en aktivitet som att titta på tv, 

läsa en bok, sitta och konversera. Studien pågick i tre månader. Resultatet visade att 

fallfrekvensen bland äldre i interventionsgruppen minskade med 40 procent (Rosendahl et 

al., 2008).  

 

En forskargrupp Rapp, Lamb, Büchele, Lall och Lindemann Becker (2008) genomförde en 

studie på särskilt boende i Tyskland, där initierades ett multifaktoriellt fallförebyggande 

program. Deltagarna delades i två grupper: en interventionsavdelning och en 

kontrollavdelning. Vårdpersonal och äldre från interventions grupp fick utbildning och 

information om fallriskfaktorer och fallförebyggande åtgärder. Det genomfördes 

fallförebyggande åtgärder även på interventionsavdelningen som miljöanpassning vilket 

innebär i rummet: förbättring av belysningen, individuell anpassning av sänghöjden samt 

förflyttning av möbler så att möblerna inte stod i vägen för den gående. Dessutom erbjöds 

interventionsgruppen en individuell anpassad balansträning två gånger i 

veckan. Kontrollgruppen fick inga särskilda fallförebyggande åtgärder. Resultatet visade 

att åtgärderna var mer effektiva hos personer med kognitiva nedsättningar än hos dem som 

hade normal kognitiv förmåga (Rapp, Lamb, Büchele, Lall & Lindemann Becker, 2008).  

 

Fysisk träning 

En studie med ett individuellt träningsprogram för äldre (Kato, Izumi, Hiramatsu & 

Shogenji, 2006) genomfördes i Japan i ett särskilt boende. De äldre i interventionsgruppen 

tränade flexibilitet, muskelstyrka i de nedre extremiteterna och balans. Det individuella 

programmet var utarbetat utifrån äldres fysiska egenskaper. Studien pågick i tre månader. 

Kontrollgruppen hade en allmän fysisk träning utan speciellt inriktning. Resultatet visade 

att antalet fallolyckor minskade i interventionsgruppen. I kontrollgruppen ökade antal 

fallolyckor (Kato et al., 2006). 

 

En liknande studie genomfördes i särskilt boende i Turkiet. Donat och Ozcan (2007) 

studerade effekten av ett träningsprogram. Syftet var att minska antalet fallolyckor och 

minska rädslan för att falla. Gruppen bestod av 42 personer. Personerna indelades i två 

grupper. En grupp på 17 personer utförde träningen observerad av en sjukgymnast och en 

annan grupp på 15 personer utförde samma övningar i sina rum utan att sjukgymnasten 

observerade. De tränade i åtta veckor. Träningsprogrammet var utformat av sjukgymnasten 

och var inriktat på att öka muskelstyrkan, funktionell rörlighet (stå upp, sitta ner, lyfta 

händer i olika riktningar) och balans. Resultatet visade att balansen och funktionell 

rörlighet förbättrades i båda grupperna medan muskelstyrkan förbättrades signifikant hos 

äldre från övervakade gruppen. Två av personerna i den övervakade gruppen slutade 

använda käppar i slutet av programmet (Donat & Ozcan, 2007). 
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Personalutbildning 

En grupp av forskare (Kato et al., 2008) från Japan studerade effekt av ett 

fallriskförebyggande program på en enhet i ett hem för äldre i Japan. 

Omvårdnadspersonalen i interventionsgruppen fick utbildning av forskare före studien om 

fallrisker, om fallriskbedömning, om fallförebyggande åtgärder och vilka konsekvenser ett 

fall kan innebära för den som faller. Vårdpersonal från kontrollgruppen fick ingen 

utbildning av forskare. Under studietiden som pågick i sex månader, hölls det två 

seminarier för att öka kunskapsnivån om fallförebyggande åtgärder och med syfte att hålla 

motivationen uppe hos omvårdnadspersonalen. Frekvensen av fall minskade med 30 

procent i interventionsgruppen och i kontrollgruppen blev antalet fall oförändrat (Kato et 

al., 2008). I en liknande studie genomförde Bouwen, De Lepeleire och Buntinx (2008) en 

intervention i form av en utbildning för sjuksköterskor i särskilt boende i Belgien för att 

utvärdera utbildnings effekt på fallpreventivt arbete. Sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen fick en utbildning om fallolyckor och om riskfaktorer för fall och 

miljöriskfaktorer. Sjuksköterskorna ombads att föra en dagbok om fall och resonera kring 

varje fallolycka och möjliga förebyggande åtgärder. Fallfrekvensen registrerades under sex 

månader före och sex månader efter utbildningen. Resultatet visade att effekten av 

utbildningen ledde till en 50 procentig minskning av fallfrekvensen (Bouwen, De Lepeleire 

& Buntinx, 2008).  

 

I en studie i Singapore frågades sjuksköterskor om de har några hinder för att genomföra 

fallpreventionsåtgärder i deras dagliga arbete. Det framkom att det saknades kunskap, 

utbildning, motivation och tillmötesgående chefer (Koh, Manias, Hutchinson, Donath & 

Johnston, 2008). 

 

Nutrition 

Neyens et al. (2013) undersökte i sin studie sambandet mellan näringsstatus och fallrisk 

bland äldre i särskilda boenden i Nederländerna. Äldre observerades under en 30-dagars 

period. Det visade sig att äldre som var undernärda hade högre fallfrekvens och var mindre 

aktiva i jämförelse med äldre som inte var undernärda. 

 

Begränsningsåtgärder hos äldre med demens 

På tre särskilda boenden för personer med kognitiv nedsättning i Nederländerna utfördes 

en studie av Hamers, Gulpers och Strik (2004) för att reda ut hur ofta förekommande 

fysiska begränsningsåtgärder var hos äldre personer i boende. Sjuksköterskor fick fylla i 

frågeformulär om hur ofta begränsningsåtgärder användes och i vilken form (midjebälte, 

stol med ett bord, sänggrind) och hur lång de hade använts (mindre än en vecka och längre 

än tre månader) och skälen till användningen. Resultatet visade att begränsningsåtgärder 

används på 49 procent av de boende i form av sänggrindar, midjebälten och stol med 

bricka. Den vanligaste orsaken för användningen var att förebygga fall. 90 procent av de 

patienter som fick begränsningsåtgärder hade den längst tre månader (Hamers, Gulpers & 

Strik, 2004).  

 

Williams et al. (2010) genomförde en intervjustudie med omvårdnadspersonal i sju 

särskilda boenden i Kanada med syfte att reda ut deras åsikter om fallolyckor och 

fallförebyggande åtgärder, samt att identifiera hinder i fallförebyggande arbete och 
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personalens syn på fysiska begränsningar som fallpreventiv åtgärd. Resultatet visade att det 

fanns kunskapsbrist vad gäller fallförebyggande åtgärder bland all omvårdnadspersonal. 

Forskarna konstaterade att vårdpersonalen saknade viktiga kunskaper om användande av 

fysiska begränsningar av äldre med nedsatt kognitiv förmåga och att vårdpersonal beskrev 

tidsbrist och personalbrist som hinder i deras fallförebyggande arbete (Williams et al., 

2010). 

 

En forskargrupp från Tyskland (Koczy et al., 2011) genomförde en randomiserad studie på 

ett särskilt boende. Syftet var att utvärdera effekten av ett multifaktoriellt ingripande för att 

minska fysiska begränsningsåtgärder. Interventionerna var inriktade på att påverka 

personalens attityder och att ge kunskap genom utbildning, konsultationer och samtal i 

grupp. Vårdpersonalen från interventionsgruppen fick ett tillfälle med sex timmars 

utbildning om anledningen till användning av begränsningsåtgärder, om de negativa 

effekterna och om alternativa åtgärder som fanns att tillgå. Mer än 90 procent av 

deltagarna i interventionsgruppen hade stort vårdbehov. Efter tre månader använde 

vårdpersonal från interventionsgruppen fysiskbegränsning i mindre utsträckning och 

därmed minskade antalet av fall jämfört med kontrollgruppen under studieperioden (Koczy 

et al., 2011).  

 

Sakamoto et al. (2012) genomförde en studie i särskilt boende för personer med demens 

sjukdom i Japan. Deltagarna i bägge grupperna var i samma ålder, hade jämförbar 

funktionsförmågan och kognitiv funktion. Syfte var att undersöka om lavendeldoft har en 

preventiv effekt på fallolyckor. Deltagarna i interventionsgruppen fick kontinuerlig stimuli 

av lavendeldoft från ett plåster medan placebogruppen fick ett oparfymerat plåster. Studien 

pågick i ett år. Resultat visade att fallfrekvens i interventionsgruppen var lägre (1,04 

person/år) än i placebogruppen (1,40 person/år)(Sakamoto et al., 2012).
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

De vanligaste fallpreventiva åtgärderna är fallrisk bedömning, personalutbildning, 

information till äldre, förändringar i miljön, fysisk träning (Institutet för utveckling av 

metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen & Räddningsverket, 2007). Forskningen visar att 

de bra resultaten får man om dessa åtgärder genomförs i kombination med varandra, 

multifaktoriella åtgärder (Rapp et al., 2008; Rosendahl et al., 2008). 

 

Ett flertal studier som baserats på att belysa fallförebyggande åtgärder har kommit fram till 

att det inte räcker med att utbilda och ge information till omvårdnadspersonal utan att det 

också är av stor vikt att ge aktuell och anpassad information till äldre om fallrisker och 

fallpreventiva åtgärder (Rapp et al., 2008). Fallförebyggande information till äldre hade en 

negativ inverkan på fallfrekvensen (Bouwen et al., 2008; Donat & Ozcan, 2007; Kato et 

al., 2008; Rapp et al., 2008; Rosendahl et al., 2008). Trots att det finns bevis för att 

fallförebyggande information hjälper fanns det många äldre som uttryckte att 

informationen om fallpreventionen var bristfällig. Råden om fallpreventiva åtgärder som 

äldre fick av bland annat vårdpersonal upplevdes som kränkande främst när det gällde 

behovet av att sakta ner, skaffa rollator eller begränsa sina aktiviteter samt anpassning av 

hemmiljön. Anpassning av hemmiljön för att förebygga fallrisker tyckte de äldre var alltför 

omfattande (Yardley et al., 2005). Det bör först diskuteras med den enskilda individen vad 

han eller hon upplever att det finns för fallrisker innan fallförebyggande åtgärder sätts in. 

Sjuksköterskan bör utgå från professionell kunskap och individperspektiv för att 

tillsammans med individen fatta ett beslut (SFS, 2010:659, kap. 6, 1 §). De äldre önskade 

att råd och information skulle handla om möjligheter till förbättrad hälsa och inte enbart 

om fallriskfaktorer och dess åtgärder (Yardley et al., 2005). Sjuksköterskan bör hitta 

individuella tillvägagångssätt för att skapa förståelse bland äldre om att fallförebyggande 

åtgärder kan höja livskvaliteten och hjälpa till att behålla hälsan. Enligt Travelbee (1971) 

är livsupplevelserna personliga och unika för den enskilda människan och färgas av 

tidigare livserfarenheter. Sjuksköterskan bör ha en individualistisk människosyn och sätta 

den enskilda individen i centrum (Kirkevold, 2000). 

 

I resultatet framgick också att de flesta äldre saknade kunskap om att styrketräning och 

balansträning kunde hjälpa till att minska fallrisk och behålla hälsa (Donat & Ozcan, 2007; 

Rosendahl et al., 2008). Eftersom fysisk träning ansågs som en metod att främja 

självständighet blev denna fallförebyggande åtgärd välkomnad. Forskarna har konstaterat 

att för att äldre skulle ta till sig fallpreventiva råd och information utan att känna sig 

kränkta ska betoning göras på de positiva effekterna av åtgärder som kan hjälpa dem i 

vardagen (Yardley et al., 2005). Författarna till detta arbete förmodar att en förutsättning 

för att uppnå ett optimalt fallpreventivt arbete är att den äldre är delaktig när de 

fallpreventiva åtgärderna fastställs. Därför är det av största vikt att sjuksköterskan ger 

kontinuerlig, anpassad och aktuell muntlig och skriftlig information till berörda äldre och 

närstående om existerande fallrisker och förebyggande åtgärder. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är det sjuksköterskans uppgift att 

informera och undervisa patienter och anhöriga på ett sätt som är förståeligt för dem 

(Socialstyrelsen, 2005). I resultatet framgick det att äldre inte tog till sig fallförebyggande 

råd på grund av okunskap om vad det i så fall skulle innebära för att falla, utan för att de 

såg det som ett potentiellt hot mot deras identitet och självständighet. För att äldre skulle ta 

till sig viktig information bör sjuksköterskan skapa en god relation med dem. Enligt 
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Travelbee (1971) är kommunikation sjuksköterskans viktigaste verktyg. Hon beskriver 

kommunikation som en ömsesidig process där man byter tankar med varandra för att nå 

omvårdnadens mål (Kirkevold, 2000). 

 

Det finns många studier om olika bedömningsinstrument som vårdpersonal kan använda 

för att identifiera äldre med förhöjd fallrisk och forskare fortsätter att utveckla nya metoder 

och instrument. En forskargrupp Delbaere et al. (2008) genomförde en studie i Australien i 

ett särskilt boende med syfte att utveckla bedömningsinstrument för att identifiera personer 

med hög risk för fall. Trots att äldre som kan stå utan hjälp är mer självständiga och har 

mindre omvårdnadsbehov jämfört med de som inte kan stå utan hjälp kan detta paradoxalt 

nog öka risken för fall. Det är viktigt att sjuksköterskor ska vara medvetna om detta och 

kan inleda lämpliga fallförebyggande åtgärder. Dessa kan exempelvis vara information och 

undervisning i fallprevention till äldre och vårdpersonal, kontakt med sjukgymnast och 

arbetsterapeut, individuellt anpassad tillsyn och larmklocka. Enligt författarna till detta 

arbete var detta bedömningsinstrument enkelt att hantera och kunde användas som 

komplement till andra bedömningsinstrument (Bilaga B). 

 

Trots alla vetenskapliga undersökningar finns det inte någon 100 procentig säker metod för 

att värdera fallrisken hos varje unik person, eftersom det kan finnas andra orsaker och 

faktorer som har stor betydelse för den enskilda personen. De bedömningarna som görs 

med hjälp av ett instrument vid ett tillfälle kan ändras från en dag till en annan. Att enbart 

studera siffror som ett mått på hälsotillstånd ger inte helhetsbilden. Det måste snarare ses 

som ett bedömningsunderlag, en fingervisning om hur den enskilda människan mår i sin 

helhet. Meyer et al. (2009) visade att sjuksköterskans kliniska bedömning av äldres 

fallrisker var minst lika bra som skattning med bedömningsinstrument Downton Fall Risk 

Index (DFRI). Forskningen visade att sjuksköterskor med hjälp av evidensbaserad 

information och kunskap samt genom daglig observation av äldre, kan uppmärksamma och 

förebygga ohälsotillstånd som ökar risken för fall. Samtidigt visar forskningen hur viktigt 

vårdpersonalens observation av äldre är. För att på ett optimalt sätt identifiera en äldre med 

förhöjd fallrisk bör all slags av kunskap användas såsom vetenskaplig, praktisk och 

erfarenhetsmässig.  

 

Barker et al. (2012) använde i sin forskning Physical Mobility Scale [PMS]( Nitz, 

Hourigan & Brown, 2006) för att bedöma rörelsefrihet hos äldre. PMS innehåller nio 

grader av rörelsefriheten från sängrörelsen till förmågan att förflytta sig, varje grad kan ge 

från noll poäng (full beroende) till fem (högsta självständighet). Högsta summan av poäng 

kan ge 45 antal poäng och representerar den totala rörelsefriheten och ju lägre antal poäng 

desto mindre rörelsefriheten. Barker et al. (2012) kom fram att de äldre som hade den 

högsta antal poäng och därmed stor rörelsefrihet hade större chans att råka ut för en 

fallolycka. Det förklarades att äldre med stor rörelsefrihet utsätter sig för högre risk genom 

sina aktiviteter. Obehindrad rörelsefrihet kan ge en vilseledande trygghet då äldre 

överskattar sina förmågor. Författarna anser att det skulle vara bra för sjuksköterskor att ha 

det i åtanke vid fallriskbedömning (Bilaga C). 

 

Alla fallpreventiva åtgärder är inte alltid effektiva och alla fallolyckor går inte att 

förebygga men det finns studier som visar att det finns multifaktoriella interventioner som 

inriktar sig mot många riskfaktorer och visar bra resultat (Rapp et al., 2008; Rosendahl et 

al., 2008). Resultatet visade att multifaktoriella program som innehåller flera 

individbaserade fallpreventiva åtgärder ledde till minskad fallfrekvens. Författarna till detta 

arbete drar slutsatsen att fallpreventiva åtgärder tillika omvårdnaden är som bra när den är 
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personcentrerad och individanpassad. Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra 

omvårdnaden mer personlig och lätt att förstå ur personens perspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2010).  

 

Rapp et al. (2008) visade att ett fallförebyggande arbete som utbildning till vårdpersonal, 

information till äldre om fallriskfaktorer och fallförebyggande åtgärder plus 

miljöanpassning i rummet kan ledda till minskning av fallfrekvensen bland personer med 

kognitiv svikt. Orsaken till detta resultat kan vara att det fanns mera fallbenägna äldre med 

kognitiv svikt. Det är av stor vikt att identifiera dessa äldre för att få bra resultatet av 

multifaktoriella fallförebyggande program.  

 

De flesta fallolyckor sker på grund av flera faktorer som miljö, kroppsliga förändringar och 

sjukdomar (Ambrose et al., 2013; Folkhälsomyndigheten, 2014; SKL, 2011). Det finns 

starkt stöd för att fysisk träning som består av balans-, styrke-, gång- och funktionell 

träning kan minska fallfrekvensen upp till 40 procent (Rosendahl et al., 2008). De flesta 

fallriskfaktorerna kan åtgärdas och på så sätt kan fallolyckor förebyggas menade Donat och 

Ozcan (2007) som i en studie visade att allmän fysisk träning kan avsevärt förbättra 

hälsotillstånd och livskvalitet hos äldre. För att uppnå resultat med fallpreventiva åtgärder 

krävdes det individuellt anpassade träningsprogram (Kato et al., 2006). Fysisk träning 

hjälpte äldre att bli starkare i kroppen men påverkade inte rädsla för att falla (Donat & 

Ozcan, 2007). 

 

Ett fall kan leda till nedsatt hälsa, bristande självförtroende, nedsatt livskvalitet, rädsla för 

att inte kunna vara självständig samt rädsla för att falla igen (Donat & Ozcan, 2007; 

Yardley et al., 2005 ). Rädslan för att falla kan leda till social isolering, försämrad 

livskvalité och depression som i sin tur leder till ökad fallrisk (Ambrose et al., 2013; Ozcan 

et al., 2005). Eftersom de psykosociala konsekvenserna är så allvarliga förtjänar de att 

uppmärksammas mer i omvårdnaden av äldre i särskilt boende. Sjuksköterskor skulle få 

vägledning i hur man på bästa sätt kan upptäcka äldre med rädsla för att falla. Att 

uppmärksamma de äldre som tidigare upplevde ett fall och stödja dem för att undvika att 

utveckla en rädsla för att falla. Det skulle höja livskvaliteten avsevärt hos äldre och 

underlätta det fallpreventiva arbetet för att på så sätt upptäcka äldre med rädsla för att falla. 

Travelbee (1971) menar att ett effektivt utnyttjande av kommunikation ingår i 

sjuksköterskans terapeutiska användande av sin personlighet och kunskap. Sjuksköterskor 

bör försöka etablera ett band till patienten och strukturera omvårdnadssituationerna för att 

möta patientens behov (Kirkevold, 2000). 

 

En studie från Japan (Kato et al., 2008) visade att det gick att minska fallfrekvensen i ett 

äldreboende med 30 procent genom att utbilda omvårdnadspersonal i fallförebyggande 

åtgärder. I en liknande studie genomfördes (Bouwen et al., 2008) en intervention i form av 

en utbildning för sjuksköterskor för att utvärdera dess effekt på fallpreventivt arbete. 

Sjuksköterskorna i interventionsgruppen fick en utbildning om fallolyckor, riskfaktorer för 

fall och miljöriskfaktorer. Resultaten visade att utbildningen ledde till en 50 procentig 

minskning av fallfrekvensen. Enligt författarna bör ett fallförebyggande arbete som föregås 

av utbildning till vårdpersonalen ge mycket goda resultat och medföra att sjuksköterskorna 

tar till sig nya kunskaper inom område och använder dem i sitt dagliga arbete.  

 

En enkätstudie från Singapore (Koh et al., 2008) visade att sjuksköterskor upplevde att de 

hade några hinder för att genomföra fallpreventionsåtgärder i deras dagliga arbete. Det 

framkom att det saknades kunskap, utbildning, motivation och tillmötesgående chefer (Koh 
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et al., 2008). Det skulle vara fördelaktigt om sjuksköterskorna kunde få utbildning och 

fortlöpande kompetensförsörjning om fallolyckor och fallpreventiva åtgärder.  

 

I en nederländsk studie om sambandet mellan nutrition och fallrisk framkom det att äldre 

som var undernärda och/eller fick i sig för lite vätska, energi och näring blev svaga och 

ofta fick yrsel samt nedsatt koncentrationsförmåga, vilket kunde leda till fall (Neyens et al., 

2013). Nutritionen utgör en stor del av omvårdnaden. Det ingår i sjuksköterskans arbete att 

tillgodose äldres näringsbehov. Genom att öka protein- och energiintaget för äldre med risk 

för undernäring kan fallriskfaktorer minskas. ”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning 

för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer; friska, sjuka, unga och gamla 

har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad 

näringstillförsel.” (Akner et al., 2000, s. 9).  

 

De vanligaste preventiva åtgärderna mot fall på särskilda boenden var fysiska 

begränsningsåtgärder (Hamers et al., 2004; Williams et al., 2010), såsom sänggrindar, 

midjebälten och stol med bord. Hela 49 procent av äldre blev utsatta för fysisk begränsning 

på ett boende som en rutinåtgärd för att förebygga fall (Hamers et al., 2004). Det visade sig 

att avsaknad av kunskap, tidsbrist och personalbrist var faktorer som ledde till att 

personalen använde fysisk begränsning som fallförebyggande åtgärd (Williams et al., 

2010). När vårdpersonalen fick en utbildning om fallförebyggande åtgärder hos personer 

med kognitiv svikt och om de negativa effekterna av begränsningsåtgärder ledde det till att 

antalet av fallolyckor minskade (Koczy et al., 2011). Sakamoto et al. (2012) beskriver att 

sjuksköterskor administrerade lavendelplåster till oroliga äldre med demenssjukdom. 

Lavendeldoft minskade oro och lugnade ner de oroliga äldre som ledde till att antalet fall 

minskade (Sakamoto et al., 2012). Då det finns vetenskapligt stöd att användning av 

lavendelplåster är ett effektivt sätt för att lugna de oroliga äldre tror författarna att denna 

kunskap kan göra nytta till vårdpersonalens arbete i det här sammanhanget. Trots att det 

finns en vetenskaplig kunskap som visar att fysiska begränsningsåtgärder inte leder till 

minskning av fallfrekvens (Koczy et al., 2011), fortsätter omvårdnadspersonal att använda 

fysiska begränsningsåtgärder i fallförebyggande syfte. Författarna till detta arbete kan bara 

förmoda att det görs av brist på kunskap, brist på personalresurs och tid. I ICN:s etiska kod 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014) står det att sjuksköterskan ska ansvara för sin 

egen yrkesutövning men också agera då patienter och anhöriga hotas av medarbetare eller 

andra personer. Enligt rekommendation om fysiska begränsningsåtgärder för personer med 

demenssjukdom bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda sin personal 

utbildning och handledning för att minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder 

(Socialstyrelsen, 2010). 
 

 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie ska uppfylla högre krav på tillförlitlighet. För att göra en bra 

systematisk litteraturstudie försökte författarna precisera syftet så bra som möjligt. De 

valda artiklarna lästes flera gånger och kvalitetsgranskades (Rosén, 2012). Under 

skrivperioden fick författarna flera handledningstillfällen och gruppseminarium där 

varierande åsikter och kritik togs emot vilket har bidragit till ökad trovärdighet.  

Litteratursökningen gjordes via databaserna PubMed och CINAHL med flera olika sökord 

som var relevanta till studiens syfte. MeSH-termer och Cinahl-heading användes också. 

Sökorden valdes med hjälp av en bibliotekarie som stöd för att hitta ett adekvat antal 

artiklar i databaserna. Begränsningen ”65 år och äldre” påverkade inte antalet 

javascript:void(0);


 17     

hittade artiklar då söktes artiklar med forskningen som utfördes i särskilt boende. 

Författarna diskuterade om en forskning, (Yardley et al., 2006) som baserades på personer 

från 61 till 94 år, skulle vara med eller inte. Till slut bestämdes att studien ska vara med då 

författarna kände att åldersgränsen på deltagarna inte nämnvärt påverkade syftet för arbete.  

Denna studie bygger på 16 vetenskapliga artiklar (Bilaga D) som är evidensbaserade, 

godkända av etiska kommittéer och valdes ut efter diskussion av båda författarna. 

Utvärdering av artiklarna utgjordes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Författarna ansåg att den uppfyller kraven på tillräckligt antal studier av god kvalitet 

som kan svara mot denna studies syfte för att utgöra en systematisk litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

De utvalda artiklarna var båda kvantitativa och kvalitativa. 13 av artiklarna var 

kvantitativa. Enligt Pearson, Wiechula, Curt och Lockwood (2007) är det viktigt i 

systematiska litteraturstudier inom omvårdnaden att inkludera kvalitativa studier som 

beskriver patientens upplevelser i vårdsituationen. Vid den första litteratursökningen 

framkom det få relevanta kvalitativa studier. Författarna fortsatte att leta upp kvalitativa 

artiklar med manuell litteratursökning efter genomgång av referenslistor. En relevant 

artikel (Yardley et al., 2006) hittades som studerade äldres upplevelser och uppfattning om 

fallförebyggande åtgärder. En artikel (Kato et al., 2008) var både kvantitativ och kvalitativ. 

Funktionen i PubMed som föreslår relevanta artiklar hjälpte även till att hitta nya artiklar 

inom ett intressant område.  

Det fanns mycket forskning inom fallpreventionsområdet: fallriskfaktorer, fallpreventiva 

åtgärder, konsekvenser av ett fall och samhällets kostnader, men det fanns inte så många 

artiklar skrivna endast ur omvårdnadsperspektiv eller med utgångspunkt från 

sjuksköterskans arbete.  

Författarna inkluderade artiklarna om fysisk träning för att sjuksköterskor kan ge 

information, råd angående fysisk träning och uppmuntran. Det fanns flera artiklar som 

visade bra effekter av fysisk en träning, Tai chi chuan, som en fallförebyggande åtgärd, 

men de artiklarna har exkluderats med tanke på att det kan kräva speciella fysiologiska 

kunskaper och därmed kan vara en sjukgymnasts arbetsuppgifter. 

Författarna skulle i föreliggande studie belysa forskning som genomfördes i särskilda 

boenden men under arbetet kom det fram några artiklar som genomfördes med äldre 

personer som bor i eget hem. Vi valde att inkludera även dessa artiklar då de ansågs 

besvara syftet och tillföra värdefull kunskap användbar för sjuksköterskor i sitt 

fallförebyggande arbete med äldre på särskilt boende.  

Författarnas avsikt var också att undersöka om det finns några hinder då sjuksköterskan 

inte kunde utföra fallförebyggande åtgärder. På grund av att det inte gick att hitta forskning 

som var utförd i särskild boende inkluderades en forskning som var genomförd på ett 

sjukhus, fast i Singapore (Koh et al., 2008). Det var en av få studier som beskrev hinder 

i sjuksköterskans arbete och därför ansåg författarna att det var viktigt att ta upp det. 

Författarna var medvetna att det fanns stora skillnader i vårdmiljö, arbetstempo, 

bemanning och hälsotillstånd hos äldre personer dock för det mesta liknar det, enligt 

författarna, förhållandena i Sverige.  
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Författarna sökte både nationella och internationella studier. Det fanns få studier från 

Sverige som var relevanta för syftet. De flesta artiklarna var inte relevanta och/eller var 

äldre än 10 år. Författarna var medvetna om svagheten i att använda internationella artiklar 

till systematisk litteraturstudie när det gäller applicering på vården i Sverige. Författarna 

hittade flera svenska forskningsstudier som var äldre än 10 år och som valdes bort då 

aktualiteten av ny forskning prioriterades med tanke på den snabba utvecklingen inom 

omvårdnadsvetenskapen som forskningsämne. 

Författarna hittade inte en tydlig definition av särskilt boende, varken i svensk eller 

internationell forskning. Detta påverkade negativt arbetets tydlighet och trovärdighet 

såsom val av sökord. Dessutom har författarna inte definierat teamarbete tydligt inom 

omvårdnad vilket gjorde det svårare att fokusera på omvårdnadsåtgärder för 

fallpreventionsarbete. 

Examinationsarbete inom omvårdnadsvetenskap med främmande språk var en utmaning 

för båda författarna. Även med hjälp av elektroniska lexikon har det kunnat hända att 

nyanseringen i språket försvunnit och missförstånd uppstod i vissa situationer. Författarna 

har dock försökt undvika detta genom att diskutera och ta hjälp av handledaren. 

 

Slutsats 

Det finns flera faktorer som enskilt och/eller i samverkan kan bidra till minskad 

fallfrekvens bland äldre i särskilt boende.   

 

Utbildning och information om fallrisker och fallförebyggande åtgärder är en viktig faktor 

i det fallförebyggande arbete. Det är viktigt att sjuksköterskan innehar den kunskap som 

behövs för att ge en god omvårdnad och för att undervisa och informera äldre och 

anhöriga. Genom att involvera äldre i arbeten kring fallprevention blir de delaktiga i sin 

egen omvårdnad. Att känna delaktighet i omvårdnaden, att känna att man kan påverka är 

viktig för äldre och gör det lättare att tillgodogöra sig olika fallpreventiva åtgärder.  

 

Då multifaktoriella preventionsprogram ledde till minskad fallfrekvens så drar författarna 

slutsatsen att det kan vara en fördel att implementera programmet i särskilt boende för att 

förebygga fallolyckor. Det multifaktoriella preventionsprogrammet innebär att all 

omvårdnadspersonal kring äldre gör sin insats i fallförebyggande arbete för att nå goda 

resultat. Sjuksköterskans roll i teamarbete skulle kunna vara som förmedlare av 

information samt att riskbedöma, planera, utföra och ordinera individuellt anpassade 

fallpreventiva åtgärder.  

 

Fortsatta studier   

Att genomföra en studie som visar i vilket utsträckning ny kunskap om fallpreventiva 

åtgärder, som grundas på ny forskning, används i praktiken. Det skulle vara önskvärt då 

det kan medföra att vård- och omsorgsverksamheten utvecklas och blir säkrare. 

Att genomföra ytterligare forskning av sjuksköterskans fallpreventiva åtgärder för äldre 

med demenssjukdomar vore av stort värde då det finns få studier inom detta område. 

Samtidigt är det viktigt att forskning får fram mer säkrare kunskap om olika åtgärder som 

kan minska fallrisker. 
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Klinisk relevans   

Föreliggande arbete skrevs i syfte att beskriva omvårdnadsåtgärder med vilka 

sjuksköterskan kan förebygga fall hos äldre personer på särskilda boenden. Fallpreventivt 

arbete börjar med fallriskidentifiering, planering av fallförebyggande åtgärder och 

genomförandet av åtgärderna. Kunskap om fallriskfaktorer och fallförebyggande åtgärder 

är avgörande för att minska fallfrekvensen bland äldre på särskilda boenden. Ökad kunskap 

om fallriskfaktorer och fallförebyggande åtgärder kan även ligga till grund för användning 

i större utsträckning i individuellt anpassade fallförebyggande åtgärder som kan leda till 

ytterligare minskning av fallolyckor bland äldre. Författarna hoppas att detta arbete kan 

bidra till att visa att det finns ny forskning inom fallpreventiva områden, som är värd att 

studera. Författarnas förhoppning är också att detta arbete kan bidra till att höja intresset 

och medvetenheten hos sjuksköterskor att hålla sig à jour med ny kunskap, som kan leda 

till minskning av antalet av fallolyckor bland äldre och därmed minska det fysiska och 

psykiska lidandet som ett fall kan föra med sig.   
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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. 
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 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. 
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BILAGA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can the resident stand unaided? 

Yes No 

Can the resident stand on a foam mat? 

Yes No 

Do any two of the following apply? 
• Falls history
• Nursing home residence
• Incontinent

High fall risk Low fall risk Low fall risk High fall risk 

Do any of the following apply? 
• Falls history
• Hostel residence
• Polypharmacy (≥9)

Yes No Yes No 

Klassificering av äldre som har hög eller låg fallriskrisk. 
 Ur  Delbaere et al. (2008) 



I 

 

 

 

Physical Mobility Scale 

Supine to side-lying (Indicate left and right directions separately) 

(0) No active participation in rolling 

(1) Requires  facilitation  at  shoulder  and  lower  limb  but 

actively turns head to roll 

(2) Requires facilitation at shoulder or at lower limb to roll 

(3) Requires equipment (e.g. bedrail) to pull into sidelying Specify 

(4) Requires verbal prompting to roll – does not pull to roll 

(5) Independent – no assistance or prompting 

 

Supine to sit 

(0) Maximally assisted, no head control 

(1) Fully assisted but controls head position 

(2) Requires assistance with trunk and lower limbs or upper limbs 

(3) Requires assistance with lower limbs or upper limbs only 

(4) Supervision required only 

(5) Independent and safe 

 

Sitting balance 

(0) Sits with total assistance, requires head support 

(1) Sits with assistance, controls head position 

(2) Sits using upper limbs for support 

(3) Sits unsupported for at least 10 s 

(4) Sits unsupported, turns head and trunk to look behind and 

to (L) and (R) 

(5) Sits unsupported, reaches forward to touch floor and 

returns to sitting position independently 

 

Sitting to standing 

(0) Unable to weight bear 

(1) Gets  to  standing  with  full  assistance  from  therapist, 

describe:                  

(2) Requires equipment (e.g. handrails) to pull to stand 

Specify equipment / method used:                 

(3) Pushes to stand, weight unevenly distributed, stand-by 

assistance required 

(4) Pushes to stand, weight evenly distributed, may require 

frame or bar to hold onto once standing 

(5) Independent,  even  weight  bearing,  hips  and  knees 

extended, does not use upper limbs 

BILAGA C 
 

Standing to sitting 

(0) Unable to weight bear 

(1) Gets to sitting with full assistance from therapist, 

describe:          

(2) Can initiate flexion, requires help to complete descent, 

holds arms of chair, weight evenly/unevenly distributed 

(3) Poorly controls descent, stand-by assistance required, 

holds arms of chair, weight evenly/unevenly distributed 

(4) Controls descent, holds arms of chair, weight evenly 

distributed 

(5) Independent and does not use upper limbs, weight evenly 

distributed 

 

Standing balance 

(0) Unable to stand without hands-on assistance 

(1) Unable to safely stand using aid. 

(2) Able to stand independently for 10 s (no aid) 

(3) Stands, turns head and trunk to look behind (L) and (R) 

(4) Able to bend forwards to pick up object from floor 

safely 

(5) Single limb balance      (L)   seconds 

(R)   seconds 

 

Transfers 

(0) Non–weight-bearing hoist (full hoist) 

(1) Weight bearing hoist (standing hoist) 

(2) Assistance required by two persons, describe: __________ 

(3) Assistance required by one person, describe: __________ 

(4) Stand-by assistance/prompting required only 

(5) Independent 

 

Ambulation / mobility 

(0) Bed / chair bound 

(1) Wheelchair mobile 

(2) Ambulant with assistance of two 

(3) Ambulant with assistance of one 

(4) Stand-by assistant / prompting required only 

(5) Ambulates independently, aid required: ___________ 

(6) Aids /assistance. Specify equipment used: __________ 

 

 

 

Ur: Nitz, J.C., Hourigan, S.R., och Brown, A. (2006).  
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barker, A. L., 

Nitz, J.C., 

Low Choy, 

N.L. & 

Haines, T.P. 

  

2012  
Australien 

Mobility has a non-linear 

association with falls risk 

among people in 

residential aged care: an 

observational study 

Att undersöka sambandet 

mellan individens rörlighet 

och fallrisk bland äldre med 

olika grad av rörelsehinder 

samt om Physical Mobility 

Scale kan vara till hjälp för 

att hitta personer som 

befinner sig i risksonen för 

fall. 

En prospektiv longitudinell 

observationsstudie. Rörlighet 

för äldre personer bedömdes 

med hjälp av Physical 

Mobility Scale. Antalet fall i 

sex månader efter 

bedömningen avsågs som det 

primära effektmåttet. 

n=87 

(0) 

Äldre med lätt nedsatt rörelsefrihet (Fysisk 

Mobility Scale total poäng 28-36) hade den 

högsta fallrisken medan personer med stor 

nedsättning av rörelsefrihet (fysisk rörlighet 

Scale total poäng 0-9) hade den lägsta risken för 

fall 

P 

II 

Bouwen, A., 

De Lepeleire, 

J., & 

Buntinx, F.  

 

2008  

Belgien 

Rate of accidental falls in 

institutionalised older 

people with and without 

cognitive impairment 

halved as a result of a 

staff-oriented intervention 

Att utvärdera effekten av en 

intervention på fallpreventivt 

arbete med äldre personer 

med och utan kogitiv 

nedsättning. 

Sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen fick en 

utbildning om fallolyckor, 

riskfaktorer för fall och 

miljöriskfaktorer. De 

sjuksköterskorna ombads att 

anteckna de relevanta 

riskfaktorerna, att hålla en 

dagbok om fall och resonera 

kring fall och möjliga 

förebyggande åtgärder. 

Fallfrekvensen antecknades i 

sex månader före och sex 

månader efter utbildningen. 

n=379 

(0) 

Effekten av utbildningen ledde till en 50-procent 

minskning av fallfrekvensen. 

RCT 

I 

  

                                                           Bilaga D  



II 

 

 Delbaere, K., 

Close, J.C., 

Menz, H.B., 

Cumming 

,R.G.,  

Cameron, 

I.D., 

Sambrook, 

P.N., March, 

L.M., & 

Lord, SR.  

 

2008 

Australien 

Development and 

validation of fall risk 

screening tools for use in 

residential 

Att utveckla 

bedömningsinstrument för 

fall hos boende som kunde 

och inte kunde stå utan hjälp. 

En prospektiv kohortstudie. 

Demografisk information, 

medicinska hälsotillstånd, 

läkemedel, kognitiv status, 

psykisk status, stående balans 

och fysisk funktion användes 

som 

bedömningskomponenter. 

n=2005 

(59) 

Hos personer som kunde stå utan hjälp, som 

hade antingen dålig balans eller två av tre andra 

riskfaktorer (tidigare fall, vistelse i särskilt 

boende och urininkontinens) ökade fallrisken tre 

gånger under de närmsta 6 månaderna. De 

personer som inte kunde stå utan hjälp, har 

någon av de tre riskfaktorerna (tidigare fall, 

vistelse i särskilt boende, och ordination av nio 

eller fler mediciner) ökade fallrisk dubbelt. 

CCT 

I 

Donat, H., & 

Ozcan, A.  

 

2007  

Turkiet 

Comparison of the 

effectiveness of two 

programmes on older 

adults at risk of falling: 

unsupervised home 

exercise and supervised 

group exercise 

Att utvärdera effekten av ett 

träningsprogram för att 

minska antal fallolyckor och 

minska rädslan för att falla. 

En prospektiv, enkelblind, 

randomiserad och 

kontrollerad studie.  Äldre 

delades in i två grupper: en 

grupp om 17 personer 

utförde träningen observerad 

av en sjukgymnast och en 

annan grupp om 15 personer 

utförde samma övningar i 

sina rum utan att 

sjukgymnast observerade. De 

tränade i 8 veckor. 

Träningsprogram var 

utformat av sjukgymnasten 

och var inriktad för att öka 

muskelstyrkan, funktionell 

rörlighet (stå upp, sitta ner, 

lyfta händer i olika 

riktningar) och balansen.  

n=42 

(10) 

Övervakad gruppträning är mer effektiv för att 

minska fallriskfaktorer bland äldre personer i 

särskild boende. Balansen och funktionell 

rörlighet förbättrades i båda grupperna medan 

muskelstyrkan förbättrades signifikant hos äldre 

från övervakade gruppen.  

RCT 

II 

  



III 

 

Hamers, JP., 

Gulpers, MJ., 

& Strik, W.  

 

2004 

Netherländer

na 

Use of physical restraints 

with cognitively impaired 

nursing home 

Residents 

Att undersöka förekomsten 

av fysiska 

begränsningsåtgärder i 

särskilt boende för personer 

med kognitiv nedsättning, 

metod för användning, skäl 

och relationer mellan 

boendes egenskaper och 

användning av fysiska 

begränsningar. 

En punktprevalensstudie med 

frågeformulär. Enkäten 

innehöll frågor om 

användningen av fysiska 

begränsningar, dess former, 

tider då de användes och 

duration och skälen till deras 

användning.  

n=265 

(0) 

Begränsningsåtgärder används på 49 procent av 

boende i form av sänggrindar, midjebälten stol 

med bricka och den vanligaste orsaken 90 

procent av användningen var att förebygga fall. 

90 procent av de patienter som fick 

begränsningsåtgärder hade den som längst 3 

månader. 

RCT 

I 

Kato, M., 

Izumi, K., 

Hiramatsu, 

T., & 

Shogenji, M.  

 

2006  

Japan 

Development of an 

exercise program for fall 

prevention for elderly 

persons in a long-term care 

facility 

Att utvärdera effektivitet av 

träningsprogram för att 

minska fall hos äldre i 

särskilt boende 

En kvasiexperimentell studie. 

En interventionsgrupp av 

äldre utförde ett speciellt 

utvecklat träningsprogram 

inriktat på att öka 

balansstyrka, rörlighet och att 

stärka muskler i de nedre 

extremiteterna. Den andra 

kontrollgruppen hade en 

allmän fysisk träning utan 

speciellt inriktning. 

n=30 

(0) 

Antalet fallolyckor minskade i 

interventionsgruppen. I kontrollgruppen ökade 

antal fallolyckor.  

CCT 

II 

Kato, M. 

Izumi, K., 

Shirai, S., 

Kondo, K., 

Kanda, M., 

Watanbe, I., 

Ishii, K., & 

Saito, R. 

 

2008 

Japan 

Development of a fall 

prevention program for 

elderly 

Japanese people 

Att undersöka effekten av 

interventionsprogram i 

fallpreventivt syfte i särskilt 

boende. 

Statistisk analys kombinerad 

med 

kvalitativ analys. 

Omvårdnadspersonalen i 

interventionsgruppen fick 

utbildning om fallrisker, om 

fallriskbedömning, om 

fallförebyggande åtgärder 

och vilka konsekvenser ett 

fall kan innebära för den som 

faller samt två seminarium. 

Vårdpersonal från 

kontrollgruppen fick arbeta 

som vanligt. 

n=51 

(0) 

Frekvensen av fall minskade med 30 procent i 

interventionsgruppen och i kontrollgruppen 

antalet fall blev oförändrat. Det 

fallförebyggande programmet 

 bidragit till att öka 

 "Self- efficacy" bland omvårdnadspersonalen i 

interventionsgrupp. 

CCT/K 

I 

  



IV 

 

Koczy, P., 

Becker, C., 

Rapp, K., 

Klie, T., 

Beische, D., 

Büchele, G., 

Kleiner, A., 

Guerra, V., 

Rissmann, 

U., Kurrle, 

S., & 

Bredthauer, 

D.  

 

2011 

Tyskland 

Effectiveness of a 

Multifactorial Intervention 

to Reduce Physical 

Restraints in Nursing 

Home Residents 

Att utvärdera effektiviteten 

av ett multifaktoriellt 

ingripande för att minska 

fysiska begränsningsåtgärder 

och för att ifrågasätta 

användandet av dessa 

åtgärder som metod för att 

förebygga fallolyckor och 

förhindra beteendeutbrott hos 

personer med kognitiv 

nedsättning. 

En cluster randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionerna var 

inriktade på att påverka 

personalens attityder och att 

ge kunskap genom 

utbildning, konsultationer 

och samtal i grupp. 

Vårdpersonalen från 

interventionsgruppen fick en 

sex timmars utbildning om 

anledningen till användning 

av begränsningsåtgärder, om 

de negativa effekterna och 

om alternativa åtgärder som 

finns att tillgå. Kontrollgrupp 

fick inte dessa interventioner.  

n=333 

(0) 

När användandet av fysiskt begränsningar 

reducerades ökade inte förekomsten av 

fallolyckor bland äldre på särskilt boende. 

RCT 

I 

Koh, S.S., 

Manias, E., 

Hutchinson, 

A.M., 

Donath, S., & 

Johnston, L. 

 

2008 

Singapore 

Nurses' perceived barriers 

to the implementation of a 

Fall Prevention Clinical 

Practice Guideline in 

Singapore hospitals 

Att undersöka 

sjuksköterskans åsikter om 

hinder att genomföra 

fallpreventionsåtgärder enligt 

en ett riktlinje för 

fallprevention i deras dagliga 

arbete. 

En studie med strukturerad 

frågeformulär som inriktad 

till sjuksköterskor som 

arbetar på 5 sjukhus i 

Singapore. 

n=1830 

(363) 

Det saknades kunskap, utbildning, motivation 

och stöttande chefer. 

P 

I 

  



V 

 

Meyer, G., 

Köpke, S., 

Haastert, B., 

& 

Mühlhauser, 

I. 

 

2009 

Tyskland 

Comparison of a fall risk 

assessment tool with 

nurses' judgement alone: a 

cluster-randomised 

controlled trial 

Att jämföra inverkan av ett 

standardiserat 

bedömningsinstrument för 

fallrisk med sjuksköterskans 

kliniska bedömning och 

inverkan av endast 

sjuksköterskans kliniska 

bedömning. 

En 12-månaders kluster 

randomiserad kontrollerad 

studie. Vårdpersonal i alla 

särskilda boende fick 

strukturerad information om 

fallprevention innan 

randomisering. 

Interventionsgrupp 

administrerade bedömning 

med Downton Fall index 

varje månad medan 

kontrollgrupp kontrollerades 

fallrisk utan 

bedömningsinstrument. 

Måttet var antalet äldre 

personer med minst ett fall, 

fallskador och medicinsk 

behandling efter fall, 

fallförebyggande åtgärder 

och fysiska begränsningar. 

n=1125 

(0) 

Det fanns inte betydande skillnad i antalet äldre 

personer med minst ett fall och antalet fall 

mellan grupperna. 

RCT 

I 

Neyens, J., 

Halfens, R., 

Spreeuwenbe

rg, M., 

Meijers, J., 

Luiking, Y., 

Verlaan, G., 

& Schols, J.  

 

2013 

Nederländern

a  

Malnutrition is associated 

with an increased risk of 

falls and impaired activity 

in elderly patients in Dutch 

residential long-term care 

(LTC): a cross-sectional 

study 

Att undersöka samband 

mellan näringsstatus, 

aktivitet och fall samt 

utvärdera effekt av 

intervention som inriktad för 

förbättrad näringsstatus. 

En sekundär analys av 

resultat från en 

tvärsnittsstudie.  

Ett standardiserat 

frågeformulär användes för 

att registrera vikt, längd, 

antal sjukdomar, 

näringsintag, oönskad 

viktminskning, 

näringsingripande, 

fallhistoria, fysisk aktivitet 

och grad av 

beroende/oberoende. 

n=6828 

(0) 

Undernärda äldre hade högre fallfrekvens och 

var mindre aktiva i jämförelse med äldre som 

inte var undernärda. 

CCT 

I 

  



VI 

 

Rapp, K., 

Lamb, S., 

Büchele,G., 

Lall, R., & 

Lindemann 

Becker, C. 

     

2008 

Tyskland 

Prevention of Falls in 

Nursing Homes: Subgroup 

Analyses of a Randomized 

Fall Prevention Trial 

Att utvärdera effekten av ett 

mångfacetterat 

fallförebyggande program. 

En sekundär analys av en 

kluster-randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Vårdpersonal och boende 

fick utbildning om 

fallriskfaktorer och 

förebyggande åtgärder. Det 

genomfördes 

fallförebyggande åtgärder 

som miljöanpassning i 

rummet, dessutom erbjöds 

interventionsgruppen en 

individuell anpassad 

balansträning två gånger i 

veckan och en 

rekommendation att bära 

höftskydd.  Kontrollgruppen 

fick inga särskilda 

fallförebyggande åtgärder. 

n= 725 

(0) 

Åtgärderna var mer effektiva hos personer med 

kognitiva nedsättningar än hos dem som hade 

normal kognitiv förmåga. Detta gällde även för 

dem som var urininkontinenta jämfört med dem 

som var urinkontinenta och hos personer utan 

depressiva symtom samt de med tidigare 

upplevda fallolyckor. 

RCT 

I 

Rosendahl, 

E., 

Gustafson, 

Y., Nordin, 

E., Lundin-

Olsson, L., & 

Nyberg, L. 

 

2008 

Sverige 

 A randomized controlled 

trial of fall prevention by a 

high-intensity functional 

exercise program for older 

people living in residential 

care facilities 

Att utvärdera effektivitet av 

ett högintensivt funktionell 

träningsprogram för att 

minska fallolyckor hos äldre 

personer i särskilt boende. 

Interventionsgrupp fick ett 

högintensivt träningsprogram 

för att förbättra nedre 

extremitets styrka, balans och 

gångförmåga medan 

kontrollgrupp fick 

aktivitetsprogram såsom 

sittning, att titta på film, att 

sjunga, att konversera. 

n=191 

(8) 

Det fanns varken statistiskt signifikanta 

skillnader mellan grupperna i fallfrekvens eller 

andelen deltagare som föll flera gånger. Bland 

deltagarna som förbättrade sin balans under 

interventionsperioden, hade 

interventionsgruppen lägre fallfrekvens än 

kontrollgruppen. 

RCT 

I 

  



VII 

 

Sakamoto, 

Y., Ebihara, 

S., Ebihara, 

T., Tomita, 

N., Toba, K., 

Freeman, S., 

Arai, H., & 

Kohzuki, M.  

 

2012 

Japan 

Fall prevention using 

olfactory stimulation with 

lavender odor in elderly 

nursing home residents: a 

randomized controlled trial 

Att undersöka om 

lavendeldoft har en preventiv 

effekt på fall hos äldre 

personer med 

demenssjukdom 

En randomiserad placebo-

kontrollerad studie. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

kontinuerlig stimuli av 

lavendeldoft från ett plåster 

medan placebogruppen fick 

ett oparfymerat plåster. 

n=145 

(0) 

Deltagarna i bägge grupperna var i samma ålder, 

hade jämförbar funktionsförmåga och kognitiv 

funktion. Resultat visade att fallfrekvens i 

interventionsgruppen var lägre (1,04 person/år) 

än i placebogruppen(1,40 person/år). 

RCT 

I 

Williams, J., 

Kaasalainen, 

S., 

Hadjistavrop

oulos, T., 

Scudds, R., 

Thorpe, L., 

Neville, S., 

Tremeer, J., 

& Andersen, 

D. 

 

2010 

Kanada 

A qualitative investigation 

of injurious falls in long-

term care: perspectives of 

staff members 

 

Att reda ut 

omvårdnadspersonalens 

åsikter om fallolyckor och 

fallförebyggande åtgärder, 

samt att identifiera hinder i 

fallförebyggande arbete och 

personalens syn på fysiska 

begränsningar som 

fallpreventiv åtgärd. 

 

En kvalitativ studie med 11 

fokusgrupper, 28 intervjuer. 

Innehållet analyserades. Data 

samlades in från 

administratör och 

vårdpersonal. Frågor om 

klinisk praxis i samband med 

fall framställdes. 

 

n=98 

(0) 

 

Det fanns kunskapsbrist vad gäller 

fallförebyggande åtgärder bland all 

omvårdnadspersonal.  

 

K 

I 

 

Yardley, L., 

Donovan-

Hall, M., 

Francis, K., 

& Todd, C.  

 

2006  

England 

Older people's views of 

advice about falls 

prevention: a qualitative 

study 

Att undersöka hur äldre 

personer uppfattar 

fallfriskfaktorer och 

fallförebyggande åtgärder. 

En kvalitativ studie med 

fokus grupp och intervju. 

Innehållet analyserades. 

Intervjuer genomfördes med 

66 äldre personer. 

Informationsmaterial 

används för att skapa 

diskussioner gällande 

fallrisker. 

n=66 

(0) 

Deltagarna tolkade "fallförebyggande åtgärder" 

främst som hemmiljöanpassning och användning 

av hjälpmedel. Endast en deltagare var 

medveten om att fallrisker kan minskas genom 

att utföra övningar för att förbättra muskelstyrka 

och balans. Deltagarna uppfattade 

fallförebyggande åtgärder som relevanta och 

förnuftiga men inte för dem. 

K 

I 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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