
 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

Fall och fallskador: 

Granskning av avvikelser på en kirurgisk 

vårdavdelning 

 

 

 

 

 

 

Författare     Handledare 

Anna Karlsson    Marit Silén 

 

     Examinator 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp  Marianne Carlsson 

Avancerad nivå 

2013 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Fall är en patientsäkerhetsrisk och ger upphov till vårdskador. Syftet med denna studie var att 

granska alla avvikelser avseende fall som registrerats på en kirurgisk vårdavdelning på ett 

sjukhus under år 2012. Metoden var en retrospektiv journalstudie där alla avvikelser (n=50) 

inkluderades. Granskningen skedde utifrån en granskningsmall där 

fallriskbedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index ingick. Resultatet visade att 

männen stod för en majoritet av antalet fall (66 %) och att det var en hög medelålder för de 

patienter som hade råkat ut för en fallhändelse (m 78,66; sd 10,472). Hälften av alla 

fallhändelser inträffade nattetid och två tredjedelar av fallen skedde inne på patientsalen. En 

övervägande andel av patienterna var bedömda som fallriskpatienter. Medelvärdet enligt 

Downton Fall Risk Index var 4,84 poäng av maximala 11 poäng. Majoritet av patienterna 

hade varit med om en enstaka fallhändelse. Av de inträffade fallhändelserna var 90 procent 

dokumenterade i patientens journal. Preventiva åtgärder fanns dokumenterat i 70 procent av 

de granskade avvikelserna. Totalt var 12 olika preventiva åtgärder dokumenterade varav den 

mest förekommande var information. Antalet fallskador uppgick till 19 stycken varav flertalet 

var mindre allvarliga men en patient avled. Slutsatsen är att en övervägande andel av 

patienterna var bedömda som fallriskpatienter och trots insatta preventiva åtgärder för en 

övervägande majoritet föll patienterna ändå. 

 

Nyckelord: fall, patientsäkerhet, omvårdnad, sjukhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Hospital falls are a major patient safety risk and fall injuries are identified as a hospital 

acquired condition. The aim of the current report was to examine all adverse fall events that 

were reported on a surgical unit during 2012. A retrospective journal study was performed 

where all adverse events registered as fall on a surgical unit were included (n=50). An audit 

template that included the Downton Fall Risk Index was used. The result showed that the 

majority of the falls occurred in men (66 %), with a high mean age among the fallers 

(mean78.66 years; SD 10.472). Half of the falls occurred during nightshifts and two third of 

the falls took place in the patients’ rooms. The majority of the patients were evaluated as fall 

risk patients. The mean value for Downton Fall Risk Index was 4.84 points out of maximum 

11 points. The majority of the patients had one single fall incident. Of the fall incidents 90 % 

were documented in the patients’ medical records. Preventive measures were documented in 

70 % of adverse events. Twelve different preventive actions were documented, the most 

common being information. The number of fall injuries was 19 and most injuries were minor, 

one patient died. Conclusion from this work is that the majority of the patients with fall 

incidents were evaluated as fall risk patients, and that the fall events occurred despite 

initiation of preventive interventions in a large number of patients. 
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1.BAKGRUND 

1.1. Fall, fallskador och prevention av fall 

1.1.1 Fall ur ett patientsäkerhetsperspektiv 

Ett viktigt och aktuellt område inom vården är patientsäkerhet. Den nya patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) som trädde i kraft första januari 2011 har till syfte att skapa ett aktivare 

patientsäkerhetsarbete och en säkrare vård. En stor andel patienter skadas i vården och 

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med regeringen arbetat med att 

göra vården mer patientsäker genom olika åtgärder. En åtgärd är en överenskommelse, 

Patientsäkerhetssatsning 2013, mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet. I 

överenskommelsen finns ekonomiska incitament för att motivera till och förbättra 

patientsäkerhetsarbetet i landstingen. Målet är att minska antalet vårdskador och att arbetet 

ska präglas av en patientsäkerhetskultur samt patientdelaktighet. Ett systematiskt arbete leder 

förhoppningsvis till ett minskat antal vårdskador och en förbättrad vårdkvalitet (SKL, 2012). 

Som en del i en satsning för att minska vårdskadorna har SKL utarbetat ett antal åtgärdspaket 

varav fall och fallskador är ett åtgärdspaket. Dessa åtgärdspaket bygger på den senaste 

evidensen inom området och har till syfte att effektivt minska antalet vårdskador (SKL, 2011). 

 

1.1.2 Definition av fall och fallskada 

Definitionen för fall i Sverige utgår ifrån ett nätverk kring fall i Europa, Prevention of Falls 

Network Europe (ProFaNE). Ett fall, som är det samma som fallhändelse, har följande 

definition ”fall är en händelse då någon oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om 

en skada inträffar eller inte” (SKL, 2011, s 2). En fallskada definieras som ”en oönskad och 

plötslig händelse som orsakat en personskada” (Socialstyrelsen, 2009, s. 22). 

 

1.1.3 Fallolyckor ur ett samhällsperspektiv 

I Sverige och västvärlden visar trenden att fall ökar bland äldre. Orsaken kan vara den ökade 

välfärden vilket gör att livslängden förlängs och antalet äldre ökar. Ju högre BNP per capita 

desto fler fallolyckor sker. Om cirka 10 år beräknas andelen äldre i Sverige öka från 17 

procent till 25 procent av befolkningen (SKL, 2009). 
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Fall och de konsekvenser som kan uppstå efter ett fall är ett stort hälsoproblem. I en nationell 

rapport från USA framkommer att fall är den ledande orsaken till extern skada (Chen, 

Warner, Fingerhult & Makuc, 2009). Enligt siffror från USA sker mellan 700 000 och 1 000 

000 fall årligen på sjukhus (Hughes, 2008). Enligt en rapport från Storbritannien framkommer 

att det på ett akutsjukhus med 800 vårdplatser sker i snitt 24 fall per vecka (National Patient 

Safety Agency [NPSA], 2007). Både antalet fall och fallskador på sjukhus är vanligare på 

medicinavdelningar än kirurgavdelningar enligt en stor prevalensstudie inkluderande 1263 

sjukhus i USA (Bouldin et al., 2013). I gruppen äldre över 65 år som skadas i samband med 

en fallolycka avlider cirka 1500 personer per år i Sverige och internationellt är fallskada den 

femte vanligaste dödsorsaken (SKL, 2009). I en avhandling av Modén (2012) framkommer att 

av de skador som kräver inläggning på sjukhus står fallolyckor för 46 procent vilket gör dessa 

till en stor del av vårdkonsumtionen i Sverige. Fallolyckor med äldre personer är kostsamt för 

kommuner och landsting i Sverige. Årligen beräknas kostnaderna för fallolyckor uppgå till 

cirka 4,7 miljoner kronor och kostnaden förutspås fördubblas inom några decennier på grund 

av en större andel äldre (Gustafson, Jarnlo & Nordell, 2006; Räddningsverket, 2003). Antalet 

personer över 65 år som behöver slutenvård på grund av fallolyckor kommer enligt 

beräkningar öka inom de kommande 30 åren med 65 procent (Räddningsverket, 2003). 

 

1.1.4. Fallskador 

Av de registrerade fallskadorna i Sverige är 40 procent höft- och lårskador. Frakturer är den 

vanligaste konsekvensen vid en fallolycka (Räddningsverket, 2003). Den mest förekommande 

frakturen i västvärlden är höftfraktur. Vid fallolyckor i Sverige är dock handledsfrakturer 

vanligare än höftfrakturer för gruppen äldre. Däremot är höftfrakturer vanligare hos äldre över 

75 år (SKL, 2009). Att höftfrakturer är en vanlig fraktur hos äldre visar även en studie från 

Brasilien där dessa frakturer stod för 72 procent av alla frakturer i samband med fall hos äldre 

(Coutinho, Fletcher, Bloch & Rodrigues, 2008). När det gäller äldre i särskilda boenden är 

skallskador betydligt vanligare (SKL, 2009). Att drabbas av höftfraktur är en stor risk vid 

sjukhusvård för äldre. Cirka sju till åtta procent av dessa skador sker på sjukhus trots att 

mindre än en procent av de äldre vårdas där (Gustafsson et al., 2006). 

 

Majoriteten av de skador som sker i samband med fallhändelser är mindre skador enligt en 

studie där 183 skador som skett i samband med fall granskades. Av dessa fördelades skadorna 

enligt följande: 18,6 procent fick smärta, 14,8 procent skrapsår, 13,7 procent blödning och  
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12,5 procent fick hematom (Hitcho et al., 2004). En annan studie visade att 66,4 procent av 

alla fallhändelser skedde utan skador, medan 29,7 procent resulterade i mindre skador såsom 

hematom, skrapsår, och smärta. Allvarliga skador inträffade i 3,9 procent av alla fallhändelser 

och till allvarliga skador räknades bland annat frakturer och intrakraniella blödningar 

(Schwendimann, Bühler, De Geest & Milisen, 2006). En annan studie visade att av 57 

patienter med allvarligare skador på grund av fall dog sju stycken (12,3 %) och fyra (7 %) 

fick ett subdural hematom (Wong et al., 2011). Ytterligare en studie av Mion och medarbetare 

(2012) visade att 29 procent av de som föll fick en fallskada. Av dess var 82 procent skador 

av mindre art, 7 procent medelsvåra skador, 9 procent allvarliga skador och 2 procent av 

fallskadorna resulterade i dödsfall. 

 

1.1.5. Riskfaktorer för fall 

Fall och fallskador är ett komplext område där över 400 riskfaktorer har identifierats. 

Riskfaktorer kan delas upp i tre olika grupper: individuell kapacitet, beteenden och aktivitet 

samt faktorer i omgivningen. Vissa riskfaktorer kan inte påverkas, som t.ex. kön eller ålder, 

medan andra kan påverkas genom förebyggande insatser. Hög ålder och könsfördelning är 

starka riskfaktorer när det gäller fall. Kvinnor har en högre fallrisk än män och att leva ensam 

ökar också risken för fallrelaterade skador (Gustafson et al., 2006; SKL, 2009). Att äldre 

personer har en ökad risk för fall är logiskt då de biologiska faktorerna som påverkar de 

neuromuskulära funktionerna avtar med stigande ålder, såsom muskelfunktion, balans och 

koordination (SKL, 2009).  

 

Tidigare fall i anamnesen är en riskfaktor för att falla igen (Gustafson, 2006; Oliver, Daly, 

Martin, Marion & McMurdo, 2004; SKL, 2009) och det framkommer i en studie av 

Rosendahl (2006) att för patienter som bedömts ha en hög fallrisk enligt Downton Fall Risk 

Index var att risken att falla igen inom tre månader 36 procent medan av de patienter som 

bedömts ha en låg fallrisk föll endast fem procent. 

 

Vissa läkemedel som påverkar psykiska funktioner ökar risken för fall (Coutinho et al., 2008; 

Kannus, Sievanen, Palvanen, Jarvinen & Pekkari, 2005; Oliver et al., 2004; Tsur & Segal, 

2010). Antidepressiva läkemedel har visat sig vara associerat med fallrisk (Rosendahl, 2006). 

Detta påvisar även Modén (2012) i sin avhandling där det framkom att antidepressiva 

läkemedel och opioider var associerade med en högre risk för fallolyckor bland både män och 

kvinnor som var 65 år eller äldre. Effekten var störst i samband med insättning av läkemedlen. 
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I en studie av Hendrich, Bender och Nyhuis (2003) framkommer att patienter med depression 

hade en signifikant ökad risk för fall. I Rosendahls studie (2006) analyserades de olika 

parametrarna som ingår i fallriskbedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index. När de 

olika parametrarna som sorterar under läkemedel grupperades ihop till en grupp och de olika 

parametrarna som sorterades under sensorisk påverkan grupperades ihop till en grupp, gav 

dessa parametrar en signifikant association till tidpunkten för första fall. Ytterligare en 

riskfaktor för fall är synnedsättning vilket innebär en sensorisk påverkan  

(Kannus et al., 2005).  

 

Stroke är ytterligare en riskfaktor för fall och patienter med hemiplegi har en högre fallrisk än 

patienter med hemipares (Tsur & Segal, 2010). Svaghet i ben och ostadig gång är också en 

riskfaktor för fall. Behov av hjälp i samband med toalettbesök eller urininkontinens alternativt 

trängningsbesvär har också visat sig vara en riskfaktor för fall (Oliver et al., 2004). En 

kognitiv påverkan ger en signifikant ökad risk för fallrelaterade frakturer (Coutinho et al., 

2008) och förvirring är en av de viktigaste riskfaktorer för fall (Hendrich et al, 2003; Oliver et 

al., 2004). Akuta förvirringstillstånd är en stor anledning till fallolyckorna som inträffar på 

sjukhus enligt Gustafson och medarbetare (2006). I en annan studie framkommer liknande 

resultat, d.v.s. att fall var mer associerat med kognitiv påverkan (förvirring och dilerium) och 

miljöfaktorer än med patientens grad av aktivitet (Fisher et al., 2011).  

 

Ovanstående resultat styrks av sammanställningen från SKL (2009) där de noterar att vissa 

grupper är mer utsatta för fall, såsom personer som drabbats av stroke, har Parkinsons 

sjukdom, depression eller demens samt nedsatt syn. Läkemedel är ytterligare en stor 

riskfaktor; ju fler läkemedel en patient äter desto större är risken för fall. Personer med 

demens eller hög sjuklighet är speciellt känsliga för miljöbyten och inläggning på t.ex. 

sjukhus ökar risken för förvirring. 

 

1.1.6. Bedömning av fallrisk 

För att avgöra om en patient har en allmän eller förhöjd fallrisk utförs en fallriskvärdering. 

Det innebär att i samband med inläggning på t.ex. sjukhus bör två frågor tas ställning till för 

alla patienter över 65 år samt andra vuxna med neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. 

Fråga ett ställs till patient, anhörig eller annan vårdgivare: Har du fallit under det senaste året? 

Fråga två ställs till vårdpersonalen: Tror du att denna patient kommer att falla om inga 
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förebyggande åtgärder sätts in? Utifrån svaren kan en bedömning ske om patienten har en 

förhöjd fallrisk. Det räcker att svaret blir ja på en av frågorna för att en förhöjd fallrisk ska 

föreligga hos patienten (SKL, 2011). 

 

Det finns ett antal evidensbaserade mätinstrument som används för att bedöma fallrisk. I 

Sverige används Downton Fall Risk Index som är speciellt lämpligt för personer i särskilda 

boenden. Bedömningsinstrumentet är till god hjälp för att kunna förutse vilka personer som 

kommer att falla (Rosendahl, 2006; SKL, 2009). Instrumentet har använts under lång tid och i 

olika vårdformer. Bedömningsinstrumentet ingår också i det nationella kvalitetsregistret 

Senior Alert och anses vara ett användbart verktyg för värdering av fallrisk hos äldre, enligt 

en avhandling av Rosendahl (2006). Utifrån kvalitetsregistret Senior Alert kan de två frågor 

avseende fallriskbedömning kombineras med Downton Fall Risk Index när en 

fallriskbedömning görs. Det framkommer i en jämförande studie mellan olika 

riskbedömningsinstrument att två andra riskbedömningsinstrument, STRATIFY och 

Tullamore, var bättre på att identifiera fallriskpatienter under den första veckan på sjukhus. 

Däremot visade riskbedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index en högre känslighet 

för att korrekt identifiera patienter med hög risk för fall än riskbedömningsinstrumenten 

STRATIFY och Tullamore (Haines, Hill, Walsh & Osborne, 2007; Vassallo, Stockdale, 

Sharma, Briggs & Allen, 2005). Rosendahl (2006) påvisar i sin studie att patienter som 

klassats som högriskpatienter enligt Downton Fall Risk Index föll i större utsträckning än 

patienter som hade klassats som lågriskpatienter för fall och denna skillnad var signifikant. I 

en svensk studie utförd inom strokerehabilitering påvisades ett relativt högt samband mellan 

den förutspådda risken för fall enligt Downton Fall Risk Index i samband med inskrivning 

och den observerade risken för fall under vårdtiden (Nyberg & Gustafson, 1996). 

 

I fallriskbedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index bedöms de olika riskfaktorerna i 

instrumentet och läggs ihop till en poäng mellan 0 och 11, där 3 eller högre indikerar hög 

fallrisk. De riskfaktorer som bedöms enligt Downton Fall Risk Index är följande: tidigare 

kända fall, medicinering, sensoriska funktionsnedsättningar så som synnedsättning, 

hörselnedsättning och motorisk nedsättning, kognitiv funktionsnedsättning samt gångförmåga 

(Svensk förening för allmän medicin, 2006). I snitt tar Downton Fall Risk Index 6,34 minuter 

att fylla i (Vassallo et al., 2005). I samband med en fallriskbedömning är det viktigt att inte 

bara titta på den totala summan utan värdera varje fallriskfaktor för sig och att göra en 

individuell bedömning för varje enskild patient. Genom att identifiera riskfaktorer kan en 
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bedömning göras av vilka av dessa riskfaktorer som kan påverkas eller kompenseras för 

(SKL, 2011). Trots att fallriskbedömning är utförd faller patienter ändå. En studie från USA 

visar att av de patienter som hade fallit var 73,9 procent fallriskbedömda i patientjournalen 

(Bouldin et al., 2013). 

 

1.1.7. Fallpreventionsbedömning 

Om patienten i samband med inskrivning bedöms ha en förhöjd fallrisk utförs en 

fallpreventionsbedömning. Syftet med fallpreventiva åtgärder är att minska fallrisken och i 

och med detta antal fall. De fallpreventiva åtgärderna kan vara både individuella och 

generella. De individuella riktas mot själva personen med förhöjd fallrisk. De generella 

åtgärderna däremot bör ingå i ett systematiskt förbättringsarbete inom vården. Utifrån 

resultatet av riskbedömningen sker en identifiering av den enskilda patientens fallriskfaktorer 

och en bedömning av vilka åtgärder som ska sättas in för att undvika fall och fallskador (SKL, 

2011). För att uppnå en optimal effekt är det viktigt att inte glömma bort de generella 

åtgärderna vilka kan bestå i utbildning av personal och eliminering av risker i vårdmiljön 

(Idvall, 2013; SKL, 2011). 

 

1.1.8. Fallskadeprevention i vården 

Det är viktigt att vården arbetar preventivt för att förebygga och minimera konsekvenserna av 

fall (Hughes, 2008; Kannus et al., 2005). En stor andel, upp till 50 procent av de patienter som 

vårdas på sjukhus, räknas som riskpatienter när det gäller fall och nästan hälften av de som 

faller får en fallskada (Gustafson et al., 2006). Att förebygga fall och fallskador är inte enkelt 

då det är en komplex händelse orsakad av många olika faktorer (Hughes, 2008; Kannus et al., 

2005). I en review framkommer att fall på sjukhus är svåra att förebygga (Speolstra, Given & 

Given, 2012). Att som vårdpersonal ha kännedom om var fallhändelserna sker är en del i det 

preventiva arbetet för att kunna förebygga fall. En studie av Cummings och medarbetare 

(2008) visade att den vanligaste platsen där fallhändelser skedde var patientsalen (76 %) och 

därefter toaletten (11 %). En annan studie av Tsur och Segal (2010) visade liknade resultat, 

d.v.s. att den vanligaste platsen för fall var patientens sal där 62 procent av fallhändelserna 

skedde medan i Hitchos och medarbetares studie (2004) visades att hela 85 procent av fallen 

skedde på patientsalen. När fallen sker, d.v.s. tidpunkt på dygnet, är också en viktig del att ha 

kunskap om. Cummings och medarbetares studie (2008) visade att 28 procent av fallen 

skedde under nattskiftet medan Tsurs och Segals studie (2010) visade att 18 procent skedde 
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under nattskiftet. Hitchos och medarbetares studie (2004) visade att 59 procent av 

fallhändelserna skedde på kvällen/natten. Patienten själv är en viktig part när det gäller 

prevention. Patienter som hade fallit under vårdtiden tillfrågades i efterhand om orsaken till 

fallet. Det framkom att de vanligaste orsakerna till fallhändelsen var behovet av toalettbesök i 

kombination av balansproblem och oväntad svaghet (Carroll, Dykes & Hurley, 2010). En 

studie visar att två villkor behöver uppfyllas för att reducera antalet fallhändelser. Dels behövs 

en vårdplan som inkluderar tidigare och nuvarande fallriskstatus samt skräddarsydda och 

genomförbara åtgärder som ska vara enkla och tillgängliga för alla inblandade inklusive 

patienten. Dels måste alla inblandade vårdare använda informationen samt sin egen kunskap 

och skicklighet och patient- och sjukhusresurser för att genomföra det som står i vårdplanen 

(Dykes, Carrol, Hurley, Benoit & Middleton, 2009).  

 

Genom kartläggning och sammanställning av avvikelser kan eventuella mönster och brister i 

verksamheten upptäckas och därigenom åtgärdas (SOFSF, 2009:11). Ett flertal 

evidensbaserade åtgärder finns framtagna i SKL:s program för fall och fallskador från 2011. 

Dessa är dock inte specifikt anpassade till sjukhusvård men ett flertal av dessa preventiva 

åtgärder passar väl in i sjukhusmiljön. Vid problem med motoriken är gånghjälpmedel och bra 

skor samt assistans och tillsyn viktiga åtgärder. Synproblem kan underlättas av god belysning. 

Vid kognitiv påverkan såsom oro, förvirring och demens kan anpassad tillsyn, t.ex. extra vak, 

behövas. När det gäller olika sjukdomar och läkemedel kan det behövas en utredning av 

sjukdomar och läkemedel. Patienter med inkontinens eller patienter som behöver gå på 

toaletten ofta kan behöva ha en sängplats nära toaletten för att underlätta. Övriga yttre 

omständigheter som att låta lampan vara tänd på toaletten hela natten, placera patienter med 

fallrisk nära vårdpersonalens expeditioner, informera noga hur ringsignalen fungerar samt se 

till att den alltid finns åtkomlig samt bedömning av nyttan respektive risken med sänggrindar 

är viktiga preventiva åtgärder. 

 

Avseende det förebyggande arbetet mot fallskador anses träning vara den enskilt effektivaste 

förebyggande faktorn (Rosendahl, 2006; SKL, 2009). Styrke- och balansträning hos äldre kan 

reducera risken för fall med 15-50 procent. Även tillskott av D-vitamin reducerar fallrisken 

för äldre med stabil hälsa som vårdas på institutioner med mer än 20 procent (Kannus et al., 

2005).  
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Genom multifaktoriella fallpreventionsprogram och evidensbaserade åtgärder kan fall och 

fallskador på sjukhus reduceras. För att kunna arbeta preventivt är det viktigt att ha kännedom 

om olika riskfaktorer som finns gällande fall. De preventiva åtgärderna måste sedan riktas 

mot de olika riskfaktorer som finns (Gustafson et al., 2006). En Cochrane- review från 2010 

ger inga rekommendationer gällande interventioner för fallskadeprevention på sjukhus då 

resultaten inte var övertygande. Däremot finns det ett antal interventioner som har varit 

framgångsrika i fallriskprogram. Dessa interventioner är grupperade i sju grupper: 

miljö/utrustning, armband och rum/dörrmarkeringar, kommunikation/utbildning, 

säkerhetsronder, personal och vak, patienthjälpmedel och medicinsk genomgång av 

påverkande sjukdomar och läkemedel. Ingen faktor har ensam visat sig framgångsrik i att 

reducera fall (Spoelstra et al., 2012). Teoretiskt sett bör en multifaktoriell intervention vara 

mer effektiv än en intervention riktad mot endast en faktor då orsakerna och riskfaktorerna 

vid fall är multipla (Kannus et al., 2005). Resultat från en multifaktoriell interventionsstudie 

visar att trots en lyckad implementering av ett fallpreventionsprogram och att 

sjuksköterskornas kunskap ökade liksom användningen av fallriskbedömningsinstrument, så 

sågs ingen minskning av antalet fallhändelser (Koh, Hafizah, Loo & Muthu, 2009). Liknande 

resultat visar också en interventionsstudie från Australien där ingen skillnad kunde ses 

gällande frekvensen av fall, fallskador eller frakturer mellan interventions- och 

kontrollavdelningarna. Interventionen var multifaktoriell och bestod i att en sjuksköterska och 

en sjukgymnast arbetade med en riskbedömning för fall, utbildning av personal och patienter, 

läkemedelsgenomgång, modifiering av vårdmiljö, träningsprogram samt larm till utvalda 

patienter (Cummings et al., 2008). En annan studie på en subakut avdelning visade att det går 

att reducera antalet fall med 30 procent genom en multifaktoriell intervention. Interventionen 

bestod i fallriskkort inklusive informationsbroschyr, träningsprogram, utbildningsprogram för 

patienter och höftskyddsbyxa. Resultatet visade också en minskning av antalet fall som 

orsakade en skada med 28 procent. En signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen var tydligast efter 45 dagar (Haines, Benell, Osborne & Hill, 2004).  

 

1.2.Kvalitetsarbete i verksamhet inom hälso- och sjukvård 

1.2.1. Ansvar på ledningsnivå 

Socialstyrelsen har utarbetat en handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS, 2011:9) där syftet är att utveckla och 

kvalitetssäkra verksamheten med stöd av ledningssystemet. Ledningssystemet ska innehålla 
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de processer och rutiner som verksamheten behöver för att kunna utveckla och säkra 

kvaliteten. Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten kunna planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra sin verksamhet. För att detta ska vara möjligt krävs ett 

systematiskt förbättringsarbete. I förbättringsarbetet ingår att arbeta förebyggande för att 

förhindra vårdskador och att avvikelser sker. Identifierade avvikelser ska åtgärdas och leda till 

att processer och rutiner ses över för att förhindra upprepning av avvikelser samt att 

organisationen ska ta lärdom av sina misstag (SOSFS, 2011:9). Ett flertal sjukhus i Sverige 

har kliniska riktlinjer gällande fall och fallskador och verksamheterna har riktlinjer att följa 

gällande fallskadeprevention. Grunden i det preventiva arbetet med att förebygga fall och 

fallskador är att verksamheten har skriftliga riktlinjer som är implementerade och förankrade i 

verksamheten. Riktlinjer för fall och fallskadeprevention finns t.ex. i Stockholm vid 

Karolinska sjukhuset, Landstinget i Jönköping och Landstinget i Sörmland. Riktlinjer saknas 

dock för Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

 

1.2.2. Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har genom sin profession ett ansvar att utföra ett arbete av god kvalitet som 

baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att arbeta med förbättringar av 

omvårdnaden. Som sjuksköterska är det viktigt att aktivt delta i det systematiska 

förbättringsarbetet för att förebygga vårdskador (Idvall, 2013). Svensk sjuksköterskeförening 

(SSF) har utarbetat ett antal indikatorsområden för att kunna göra jämförelser av preciserade 

variabler över tid och/eller mellan enheter. Ett av dessa indikatorområden är fall och 

fallskador (SSF, 2005). En kvalitetsindikator är ett kvantitativt mått som kan användas som 

vägledning när registrering och utvärdering av kvaliteten i vården sker. Kvalitet kan definieras 

som i vilken grad en verksamhet uppfyller ställda krav (Idvall, 2013). Fall är ett allvarligt 

problem i sjukvården som skapar både lidande för patienten och onödiga kostnader. Även då 

riktlinjer finns inom området uppvisas det en brist på följsamhet till dessa. Att implementera 

riktlinjer är en utmaning då det bland annat är tidskrävande. Oftast saknas återkoppling till 

berörda från ledningen gällande utfallet av implementeringen. Organisationsstrukturen 

uppvisar ofta brister när det gäller själva underlättandet för implementering av riktlinjer i 

verksamheten (van Gaal et al., 2009).  

 

Som chef och ledare är det viktigt att återkoppla resultat till personalen för att motivera till 

fortsatt förbättringsarbetet i vården (Rycroft & Malone, 2010). Att det finns kännedom om 

barriärer i verksamheten, att det finns lokala riktlinjer, att det finns en ansvarig person 
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närvarande i verksamheten samt att resultat av genomförda rutiner och återkoppling sker till 

personalen är faktorer av stor vikt för att en implementering ska bli framgångsrik (Koh et al., 

2009). Fall är ett viktigt omvårdnadsområde för sjuksköterskor att prioritera och arbeta med. 

En professionell sjuksköterska ska kunna identifiera patienter med fallrisk och utifrån 

resultatet kunna planera vård och preventiva åtgärder samt dokumentera och systematiskt 

utvärdera dessa (Idvall, 2013). Sjuksköterskan måste i sin yrkesroll kunna på ett empatiskt sätt 

informera och få fram till patienten att patienten ska ringa efter hjälp och att det inte är att 

störa dem. Även om de är upptagna vill de komma och hjälpa dem och det ingår i 

sjuksköterskans arbete att patienten får en säker vård (Caroll et al., 2010). Personaltäthet eller 

personalsammansättning, d.v.s. endast sjuksköterskor eller blandat sjuksköterskor och 

undersköterskor i personalgruppen, har inte visat sig påverka antal fall eller fallskador på 

sjukhus (Bouldin et al., 2013). Sjuksköterskan har många olika arbetsuppgifter och en hel del 

av dessa sker inte i direkt patientvård. Det är svårt att förebygga fall när sjuksköterskan är 

långt från patienten. Resultat från en observationsstudie visar att sjuksköterskan spenderar i 

snitt 33 procent av sin arbetstid i direkt patientvård medan övrig tid spenderas med övriga 

icke-patientnära arbetsuppgifter som till exempel läkemedelsberedning och dokumentation 

(Lopez, Gerling, Cary & Kanak, 2010). 

 

1.2.3. Avvikelsehantering 

I samband med ett fall bör en fallhändelserapport (avvikelse) skrivas. Denna är en 

dokumentation av fallet och dess konsekvenser vilken har till syfte att analyseras och 

användas för utveckling av vården (SKL, 2011). Alla avvikande händelser och risker ska 

registreras av vårdpersonalen för att utredas. Syftet med avvikelserapportering är att 

uppmärksamma eventuella risker och förebygga dessa samt att åtgärda och förhindra att 

skador upprepas. Fall och fallskador är en vanlig orsak till skador inom vården vilka kan få 

stora konsekvenser för patienten. Genom granskning och sammanställning av avvikelser som 

registrerats kan verksamheten få en tydlig bild av situationen. En viktig del avseende 

genomgången av registrerade avvikelser är att utvärdera om eventuellt insatta preventiva 

åtgärder har haft effekt. När en kartläggning av verksamhetens styrkor och svagheter kring 

fall, fallskador och fallskadeprevention är gjord kan verksamheten ta nästa steg i 

patientsäkerhetsarbetet kring fall och fallskador. I samband med att en fallhändelse sker är det 

viktigt att detta journalförs i patientens journal samt att en avvikelse skrivs. Alla avvikande 

händelser som sker under en sjukhusvistelse dokumenteras inte i patientens journal eller 
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rapporteras i avvikelsesystemet. En studie där utskrivna patienter intervjuades efter 

utskrivning visade att 23 procent hade minst en avvikande händelse som inte var journalförd 

(Weissman et al., 2008). Trots att avvikelse ska skrivas när det sker en avvikande händelse, 

vilket ett fall är, så är det ingen garanti att det utförs. En studie har visat att fallhändelser 

oftare var journalförda (92 %) än rapporterade som avvikelser (82 %) (Kanten et al., 1993). 

 

1.3.Problemformulering 

Idag saknas riktlinjer på det granskade sjukhuset avseende fallprevention. Ett beslut finns 

taget att sjukhusets vårdavdelningar ska registrera patienterna i Senior Alert, som är ett 

kvalitetsregister. Ett av syftena med registret är att skapa en systematik i det förebyggande 

arbetet för äldre. På det granskade sjukhuset har införandet av Senior Alert skett utan att det 

skapats övergripande riktlinjer eller att utbildning till personal skett. Sjukhuset har heller 

ingen övergripande policy för hur registrerade avvikelser ska hanteras gällande 

sammanställning eller återföring till personalen. I denna uppsats görs en granskning av vad 

avvikelser som registrerats under rubriken fall i avvikelsesystemet MedControl har visat. 

Anledningen till det valda området är en upplevelse av att fall är ett stort omvårdnadsproblem 

och en patientsäkerhetsrisk inom den slutna vården.  

 

1.4.Syfte 

Att granska alla avvikelser avseende fall som registrerats på en kirurgisk vårdavdelning på ett 

universitetssjukhus under 2012 med syfte att undersöka verksamhetens kvalitet avseende fall 

och fallskador som en del i det systematiska förbättringsarbetet på den berörda avdelningen. 

Frågeställningar 

1. Var patienten identifierad som riskpatient när det gäller fall i journalen? 

 

2. Vilka riskfaktorer hos patienten enligt Downton Fall Risk Index identifierades samt 

vilken var patientens totalpoäng enligt ovanstående bedömningsskala? 

 

3. Var fallpreventiva åtgärder dokumenterade i journalen? 

 

4. Vilka fallpreventiva åtgärder var vidtagna? 
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5. Var fallet dokumenterat i journalen? 

 

6. Hade fallet orsakat en fallskada och i så fall vad för slags skada? 
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2.METOD 

 

2.1.Design 

En retrospektiv journalstudie med deskriptiv studiedesign. 

 

2.2.Urval 

Alla avvikelser som registrerats 2012 under rubriken fall i avvikelsesystemet MedControl på 

en kirurgisk vårdavdelning vid ett universitetssjukhus i Sverige inkluderades. Antalet 

registrerade avvikelser på den valda avdelningen uppgick till 50 stycken. 

 

2.3.Kontext 

Vid sjukhuset där avvikelserna har granskats används endast två frågor för att bedöma 

fallrisk. Den fråga som ställs till patienten: Har du fallit under det senaste året? Samt den 

frågan som vårdaren ställer sig själv: Tror du att denna patient kommer att falla om inga 

förebyggande åtgärder sätts in? Om svaret blir ja på en eller bägge frågorna ska en 

fallpreventiv vårdplan skapas. Vid sjukhuset där de granskade avvikelserna har skett finns en 

generell vårdplan framtagen centralt på sjukhuset för patienter med förhöjd fallrisk med målet 

att förhindra fallhändelser. I vårdplanen finns ett antal fasta val som väljs individuellt efter 

den enskilde patientens behov av fallpreventiva åtgärder. När en patient är med om en 

fallhändelse ska enligt avdelningens rutiner en avvikelse skrivas och fallet dokumenteras i 

patientens journal. På det sjukhus där granskningen av avvikelser skett används ett datoriserat 

avvikelsehanteringssystem, MedControl. Alla anställda har en personlig inloggning till 

systemet. Systemet är uppbyggt med en gemensam struktur för hela landstinget avseende 

rutiner för hantering av avvikelser samt klassificering. Avdelningen får regelbundet statistik 

på hur många riskbedömningar samt vårdplaner som utförts på patienter 65 år och äldre inom 

24 timmar från inläggning på sjukhus. Stickprov genomförs även av dokumentationsansvariga 

sjuksköterskor gällande avdelningens dokumentation där journaler granskas avseende de 

patienter som är inskrivna på avdelningen för tidpunkten. Fokus ligger då bland annat på att 

vårdplaner upprättas om patienten har blivit bedömd som riskpatient gällande fall. Dessa 

uppgifter återförs till sjuksköterskorna och eventuella brister kan åtgärdas.  
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2.4.Datainsamlingsmetod 

Journalgranskningen skedde utifrån de avvikelser som fanns registrerade enligt ovan. En 

granskningsmall togs fram för studiens syfte (Bilaga 1). Vid sjukhuset där 

journalgranskningen är utförd saknas idag riktlinjer för fall och fallskadeprevention. Då det 

inte fanns några riktlinjer att utgå ifrån så innebar det att inga delar kunde överföras till 

granskningsmallen utan den skapades fritt utifrån egen erfarenhet och kunskap. 

Granskningsmallen bestod av totalt 28 frågor varav majoriteten besvarades med ja- eller nej- 

svar men vissa frågor hade specifika svarsalternativ medan vissa hade öppna svarsalternativ. 

Frågorna bestod av yrkeskategori som registrerat avvikelsen, kön och ålder hos patienten som 

fallit, del av dygn när fallhändelsen skedde, var fallet skedde, om det blev en skada och i så 

fall vilken skada samt eventuellt dödsfall i samband med fallhändelsen. Som en del av 

granskningsmallen ingick Downton Fall Risk Index, vilket är ett beprövat instrument för 

riskbedömningar av fall (Downton, 1993). I Downton Fall Risk Index ingår ett antal delar 

som handlar om patienten har en tidigare fallhistoria, frågor kring olika läkemedel, om 

patienten har sensoriska funktionsnedsättningar, om patienten har en kognitiv 

funktionsnedsättning samt patientens gångförmåga. De olika riskfaktorerna utifrån Downton 

Fall Risk Index lades sedan ihop till en poängsumma mellan 0 och 11, där 3 eller högre 

indikerar hög fallrisk. Instrumentet har använts under lång tid och i olika vårdformer. 

Bedömningsinstrumentet ingår i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och anses vara 

ett validerat verktyg för värdering av fallrisk hos äldre. Avseende noggrannheten i Downton 

Fall Risk Index har instrumentet visat en känslighet gällande att kunna förutsäga fallrisken 

med 81 - 95 procent; dock har instrumentet en låg specificitet. Jämfört med andra 

fallriskbedömningsinstrument är Downton Fall Risk Index på likvärdig nivå  

(Rosendahl, 2006). Övriga frågor som ingick i granskningsmallen var om patienten var 

bedömd som fallriskpatient i journalen, om fallpreventiva åtgärder var dokumenterad i 

journalen och i så fall vilka preventiva åtgärder samt om fallhändelsen var journalförd. 

 

2.5.Tillvägagångssätt 

Tillstånd av verksamhetschef inom berörd verksamhet inhämtades för journalgranskningen 

(Bilaga 2). Eftersom arbetet handlar om egenkontroll av verksamheten fordras inte tillstånd 

från patienterna utan detta ingår som en del i verksamhetens kvalitetsarbete. 
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Utdrag på alla registrerade avvikelser gällande fall under 2012 skedde ur sjukhusets 

datasystem för avvikelsehantering, MedControl. Som kontroll jämfördes utdraget med 

avdelningens sparade avvikelser med syfte att inte missa någon avvikelse. De registrerade 

avvikelserna ur datasystemet MedControl överensstämde med avdelningens sparade 

avvikelser. 

 

Granskningen skedde i två olika datasystem. Vissa delar av svaren i granskningsmallen 

hämtades ifrån avvikelsesystemet MedControl och vissa delar hämtades från patientens 

journal från patientjournalsystemet Cosmic. Granskningen av avvikelser och patientjournaler 

skedde hemifrån via uppkoppling mot sjukhusets databaser. Tidsåtgången per granskad 

avvikelse och journal var cirka 30 minuter. En granskningsmall (Bilaga 1) användes i 

samband med journalgranskningen där de i förväg bestämda parametrarna fylldes i utifrån det 

som framkom ur MedControl samt Cosmic.  

 

2.6.Forskningsetiska överväganden 

Hälso- och sjukvården är ålagd att systematiskt följa upp och utvärdera sin verksamhet, så 

kallad egenkontroll (SOSFS, 2011:9). Detta arbete är en del i utvärderingen av verksamhetens 

kvalitet vilket gör att syftet med studien var befogat. Författaren har inte själv skrivit någon 

avvikelse avseende fall utan avvikelserna vilket innebär att materialet granskats utan jäv. Då 

studien ingår som en del i enhetens kvalitetsarbete var en forskningsetisk granskning av 

etikkommitté inte nödvändigt (SFS, 2003:460). Etiska aspekter aktualiserades då 

patientjournaler lästs igenom för att kunna utföra studien. Endast en person utförde 

journalgranskningen vilket innebar en minimering av antalet personer som gick igenom 

patienternas journaler. Alla data avidentifierades efter att respektive journal hade granskats 

vilket innebar att patientens integritet bevarades i så stor utsträckning som möjligt. 

 

2.7.Bearbetning och analys 

Erhållna data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Frågeställningarna har 

bearbetats genom deskriptiv statistik och besvarats genom presentation av frekvens och 

procent. Frågeställning 1 besvarades av fråga 25 i granskningsmallen. Frågeställning 2 

besvarades av frågorna 9 till 24. Frågeställning 3 besvarades av fråga 26 i granskningsmallen. 

Frågeställning 4 besvarades av fråga 27 i granskningsmallen. Frågeställning 5 besvarades av 

fråga 28 i granskningsmallen. Frågeställning 6 besvarades av frågorna 6 och 7 i 
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granskningsmallen. Demografiska data, d.v.s. frågorna 1-5 i granskningsmallen, presenteras 

med procent samt genomsnitts- och spridningsmått (typvärde för frågorna 1-2 samt 4-5 

framgår av frekvensredovisning samt medelvärde och standardavvikelse för fråga 3). 

Resultatet presenteras både i löpande text och i tabeller. 
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3.RESULTAT 

 

Viktigt att notera när det gäller resultaten är att nio patienter hade två avvikelser och en 

patient hade tre avvikelser. De 50 avvikelserna berör därför 39 patienter. Det innebär att 

samma patient har blivit bedömd flera gånger avseende parametrar såsom t.ex. kön, ålder, 

Downton Fall Risk Index, bedömd fallrisk och insatta preventiva åtgärder. Ett observandum 

gäller även skador i samband med fall då en patient kan ha drabbats av flera skador. 

 

Majoriteten av de 50 registrerade avvikelser registrerades av sjuksköterskor (78 %, n=39) och 

de övriga (22 %, n=11) registrerades av undersköterskor. Det var männen som stod för en 

majoritet av antalet fall. Medelåldern för patienterna var 79 år med en spridning från 48 år till 

92 år. När det gäller fördelningen av tid på dygnet fallhändelserna inträffade sågs en 

överrepresentation av fallhändelser under natten då hälften av fallen skedde (50 %, n=25). 

Avseende plats där fallhändelsen skedde var det en majoritet som inträffade inne på 

patientsalen (74 %, n=37) följt av på toaletten (18 %, n=9) (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Bakgrundsdata kring fallhändelse samt avvikelseregistrering. 

 

 

Antal 

n=50 

Frekvens 

(%) 

Min/Max Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

Yrkeskategori 

Sjuksköterska 

Undersköterska 

 

39 

11 

 

78  

22  

   

Kön 

Man 

Kvinna 

 

33 

17 

 

66  

34  

   

Ålder   48/92 78,66 10,472 

Downton poäng   0/9 4,84 2,084 

Fallhändelse, del av dygn 

Förmiddag 

Eftermiddag 

Natt 

 

10 

15 

25 

 

20  

30  

50  

   

Fallhändelse, plats 

Patientsal 

Toalett 

Okänt 

Korridor 

 

37 

9 

1 

3 

 

74  

18  

2  

6  
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Majoriteten av patienterna (84 %, n=42) var bedömda i journalen med en ökad risk för fall 

(Tabell 2). Utifrån poängen på Downton Fall Risk Index räknat för varje enskild patient var 

86 procent (n=43) av patienterna fallriskpatienter då dessa hade en poäng på skalan som var 3 

eller högre av maximala 11. Medelvärdet för poängen i de granskade avvikelserna var 4,84 

med en lägsta poäng på 0 och en högsta poäng på 9 (Tabell 1). Av de 50 granskade 

avvikelserna gällande fallhändelse var 90 procent (n=45) dokumenterade i journalen 

(Tabell 2). 

 

Tabell 2. Bedömd som fallrisk samt dokumentation av fallhändelse. 

 Ja 

Frekvens (%) 

Nej 

Frekvens (%) 

Bedömd fallrisk 42 (84) 18 (16) 

Dokumentation av 

fallhändelse 

45 (90) 5 (10) 

 

Av de 50 granskade avvikelserna hade majoriteten av patienterna varit med om endast en 

fallhändelse (80 %, n=40) (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Fallhändelse, antal per patient. 

 Antal 

 

Frekvens 

(%) 

Fallhändelser   

En fallhändelse 40 80 

Två fallhändelser 9 18 

Tre fallhändelser 1 2 

Totalt 50 100 

 

Resultatet av granskningen utifrån Downton Fall Risk Index visade att tidigare kända fall var 

känt i 60 procent (n=30) av de granskade avvikelserna. Alla patienter tog något slags 

läkemedel. Nästan hälften (48 %, n=24) åt antingen läkemedel klassat som lugnande, 

sömntabletter eller neuroleptika. Patienterna var dessutom i varierande grad insatta på 

urindrivande läkemedel, blodtryckssänkande läkemedel, antiparkinson-läkemedel samt 
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läkemedel mot depression. Nittioåtta procent (n=49) åt även andra läkemedel än de ovan 

redovisade läkemedelsgrupperna. När det gäller funktionsnedsättningar var det nästan en 

fjärdedel (24 %, n=12) som inte hade någon funktionsnedsättning alls. Den vanligaste 

funktionsnedsättningen var synnedsättning (60 %, n=30) följt av hörselnedsättning  

(36 %, n=18). När det gäller kognitiv funktionsnedsättning var det nästan en fjärdedel  

(24 %, n=13) som hade en kognitiv funktionsnedsättning. Avseende gångförmåga var det 7 

patienter (14 %) som hade en säker gångförmåga (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Downton Fall Risk Index. 

 Ja 

Frekvens 

(%) 

Nej 

Frekvens 

(%) 

Downton Fall Risk Index   

Tidigare kända fall 30 (60) 20 (40) 

Inga läkemedel 0 (0) 50 (100) 

Lugnande, sömn, neuroleptika 24 (48) 26 (52) 

Diuretika 19 (38) 31 (62) 

Antihypertensiva 35 (70) 15 (30) 

Antiparkinson 4 (8) 46 (92) 

Antidepressiva 10 (20) 40 (80) 

Andra läkemedel 49 (98) 1 (2) 

Ingen funktionsnedsättning 12 (24) 38 (76) 

Synnedsättning 30 (60) 20 (40) 

Hörselnedsättning 18 (36) 32 (64) 

Nedsatt motorik 3 (6) 47 (94) 

Kognitiv funktionsnedsättning 13 (26) 37 (74) 

Gångförmåga säker 7 (14) 43 (86) 

 

Av de totalt 50 avvikelserna fanns det preventiva åtgärder dokumenterade för 35 av dessa  

(70 %). Totalt var 42 av 50 avvikelser (84 %) bedömda med förhöjd fallrisk (Tabell 5).  
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Tabell 5. Bedömning fallrisk, insatta preventiva åtgärder. 

 Antal 

n=50 

Frekvens 

(%) 

Bedömd förhöjd fallrisk 42 84 

Preventiva åtgärder 35 70 

 

Totalt fanns 12 olika preventiva åtgärder dokumenterade i patienternas journaler i form av en 

vårdplan i samband med ökad risk för fall. De vanligaste preventiva åtgärderna för att 

förhindra fall och fallskador var information (52 %, n=26) följt av tät tillsyn samt tillsyn vid 

toalettbesök (46 %, n=23) (Diagram 6).  

 

 

Diagram 6. Preventiva åtgärder. 
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Antalet fallskador uppgick totalt till 19 stycken, d.v.s. en fallskada inträffade i 38 procent av 

avvikelserna. En patient avled till följd av fallskada. De skador som patienterna drabbades av 

till följd av fallet var dels allvarliga skador dels mindre skador. Av de allvarliga skadorna var 

det två patienter som drabbades av dessa. De skador som här klassas som allvarliga var 

hjärnblödning (4 %, n=2), skallfraktur (2 %, n=1) och inklämning hjärna (2 %, n=1). När de 

gäller de mindre skadorna stod dessa för en större andel av de skador som uppstod i samband 

med fall. Vanligast var att drabbas av sårskada (16 %, n=8) eller ömhet och smärta  

(14 %, n=7) (Diagram 7). 

 

 

Diagram 7. Fallskador. 
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4.DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att granska alla avvikelser gällande fall som inträffat på en 

vårdavdelning under 2012 utifrån aspekten att undersöka verksamhetens kvalitet avseende fall 

och fallskador. I de granskade avvikelserna framkommer att männen stod för en övervägande 

majoritet av antalet fall och att det var en hög medelålder för de patienter som hade råkat ut 

för en fallhändelse. Hälften av alla fallhändelser inträffade nattetid och två tredjedelar av 

fallen skedde inne på patientsalen. En övervägande andel av patienterna var bedömda som 

fallriskpatienter utifrån den sammanlagda poängen för varje patient enligt Downton Fall Risk 

Index. Det totala medelvärdet enligt Downton Fall Risk Index var 4,84 poäng av maximala 11 

poäng. En majoritet av patienterna hade varit med om en enstaka fallhändelse. Totalt var 90 

procent av de inträffade fallhändelserna dokumenterade i patientens journal. Preventiva 

åtgärder fanns dokumenterat för 70 procent. Sammanlagt var 12 olika preventiva åtgärder 

dokumenterade varav den mest förekommande var information (52 %) följt av tät tillsyn och 

tillsyn vid toalettbesök (46 %). När det gäller fallskador uppgick dessa till 19 stycken och av 

dessa var det sex patienter som drabbats av flera skador. En patient avled till följd av sin 

fallskada.  

 

4.1.Resultatdiskussion 

Resultatet i studien är en del i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Det som 

framkommit i studien är att det finns många delar i verksamheten som håller god kvalitet men 

brister har identifierats. Goda rutiner finns gällande fallriskbedömning och dokumentation av 

avvikelser i patientjournalen. Förbättringsområden som har identifierats är avsaknad av 

vårdrutiner för patienter med förhöjd fallrisk där rutiner för insatta preventiva åtgärder ingår. 

 

Den yrkeskategori som registrerade flest avvikelser var sjuksköterskor. De registrerade 78 

procent av avvikelserna och resterande 22 procent registrerades av undersköterskor. Resultatet 

är inte direkt anmärkningsvärt då sjuksköterskor har en tradition kring dokumentation och är 

skyldiga att som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal föra journal (SFS, 2008:355). Det 

framkommer en tydlig könsskillnad gällande frekvens av vilka som råkar ut för en 

fallhändelse. I denna studie är det en övervikt av män som råkat ut för en fallhändelse. Det 

motsäger den evidens som finns där det är en riskfaktor för fall att vara kvinna (Gustafsson et 

al., 2006; SKL, 2009). Däremot ses en överensstämmelse med tidigare forskning när det 
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gäller hög ålder som riskfaktor för fall. Medelåldern i studien är 78,66 år vilket kan anses vara 

en hög medelålder då medellivslängden i Sverige 2010 var 81,4 år. Till skillnad från tidigare 

studier (Cummings et al., 2008; Hitcho et al., 2004; Tsur & Segal, 2010) framkom i 

granskningen att hälften av fallen skedde nattetid. Det som framkommit i andra studier 

(Cummings et al., 2008; Hitcho et al., 2004; Tsur & Segal, 2010) visar inte en lika hög 

frekvens av fall under natten. I likhet med tidigare studier (Cummings et al., 2008; Hitcho et 

al., 2004; Tsur & Segal, 2010) visade sig den plats där fallhändelsen skedde oftast vara inne 

på patientens sal där hela 74 procent av fallhändelserna inträffade. 

 

I det granskade materialet var det 50 registrerade avvikelser för fall under år 2012. Patienter 

kommer många gånger in oplanerat till sjukhus och hamnar i en främmande miljö där 

vårdpersonalen inte känner patienten. Nya miljöer, nedsatt allmäntillstånd och akuta 

sjukdomar är predisponerande faktorer för äldre människor när det gäller akuta 

förvirringstillstånd (SKL, 2009). Detta kan vara en bidragande anledning till antalet 

avvikelser för fall på den berörda avdelningen. Enligt siffror från Storbritannien sker det i 

snitt 24 fall i veckan på ett sjukhus med 800 vårdplatser. Översätts dessa siffror till den 

granskade avdelningen som har 23 vårdplatser skulle det ske cirka 36 fall per år. Det indikerar 

att antalet fallhändelser som inträffat på den granskade avdelningen är anmärkningsvärt högt 

eller att avdelningen har en god rutin för att registrera avvikelser. Att siffrorna var höga för 

den granskade avdelningen kan delvis förklaras utifrån att hela 60 procent hade tidigare kända 

fall i anamnesen, vilket är en riskfaktor för fall (Gustafsson et al., 2006; Oliver et al., 2004; 

SKL, 2009). De riskfaktorer som identifierades i de granskade avvikelserna var framför allt 

tidigare kända fall i anamnesen, vilket 60 procent av patienterna hade. Det mest 

förekommande läkemedel som patienter var ordinerade var blodtryckssänkande läkemedel 

vilket 70 procent var förskrivna. En biverkan för denna typ av läkemedel är yrsel och 

blodtrycksfall vilket är en känd riskfaktor för fall. En stor andel, 48 procent, åt läkemedel av 

typen lugnande, sömnmedel eller neuroleptika. Dessa läkemedel påverkar balans, vakenhet 

och förlänger reaktionstiden vilket ökar risken för fall (Coutinho et al., 2008; Kannus et al., 

2005; Oliver et al., 2004; Tsur & Segal, 2010). Däremot var endast 20 procent ordinerade 

antidepressiva läkemedel. Studier har visat att antidepressiva läkemedel ger en ökad risk för 

fall (Hendrich et al.,2003; Modén, 2012; Rosendahl, 2006). Resultatet visar att ett relativt litet 

antal patienter var insatta på antidepressiva läkemedel vilket tyder på att andra riskfaktorer 

ligger bakom den höga frekvensen av fall. Endast en fjärdedel av patienterna hade en 

funktionsnedsättning vilket är lite anmärkningsvärt då medelåldern i gruppen var hög. Hörsel 
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och synnedsättningar påverkas av ålder och hör till det normala biologiska åldrandet. Nedsatt 

motorik innebär att personen har en svaghet eller förlamning efter t.ex. en stroke. I detta 

material var det få patienter som hade en funktionsnedsättning av detta slag. Den 

funktionsnedsättning som var vanligast var synnedsättning (60 %). Ett resultat som kunde ha 

förväntats utifrån en hög medelålder hade varit en högre frekvens av hörselnedsättning 

respektive motorisk nedsättning. Det visar att andra riskfaktorer än funktionsnedsättningar 

troligen påverkat antalet fall. Däremot visade granskningen att i snitt var fjärde patient hade 

en kognitiv påverkan och demenssjukdom och förvirring är en känd predisponerande faktor 

för fall (Hendrich et al., 2003; Oliver et al., 2004). Nedsättning av gångförmågan hade en 

övervägande majoritet (86 %) och det är känt att en stapplig och osäker gång ökar risken för 

fall (Oliver et al., 2004).  

 

Det finns en samstämmighet i denna studie mellan den skattade poängen utifrån Downton Fall 

Risk Index, som indikerade en förhöjd fallrisk för 86 procent av patienterna, och den 

bedömning som gjorts av om patienten hade en förhöjd fallrisk, vilket 84 procent bedömdes 

ha. Majoriteten av de patienter som bedömdes ha en ökad fallrisk visade sig i detta material 

också ha fallit under vårdtiden. Där emot har denna studie inte undersökt instrumentets 

känslighet att identifiera patienter som var skattade som fallriskpatienter och inte hade en 

fallhändelse under vårdtillfället undersökts. Instrumentet har en hög känslighet avseende 

identifiering av fallriskpatienter utifrån denna studie där patienter som bedömts ha en hög 

fallrisk har en samstämmighet med poängen utifrån Downton Fall Risk Index, vilket också 

framkommer i tidigare forskning (Haines et al., 2007; Rosendahl, 2006; Vassallo et al., 2005). 

Det är viktigt att komma ihåg att en individuell bedömning utifrån varje enskild patient alltid 

måste ske. Ett antal patienter har fallit trots att de inte identifierats som riskpatienter.  

 

Utifrån tidigare kunskap inom området är det känt att det förebyggande arbetet med fall och 

fallskador är svårt då de orsakas av många olika faktorer (Kannus et al., 2005). När det gäller 

fallpreventiva åtgärder var de dokumenterade i journalen för 28 av 39 patienter (samma 

patient hade flera fallhändelser, där av n=39). Alla patienter som bedömts ha en förhöjd 

fallrisk hade inte en vårdplan med preventiva åtgärder för att förhindra uppkomst av 

fallhändelse vilket var en brist. Av de tolv olika fallpreventiva åtgärder som var vidtagna var 

information, tät tillsyn samt tillsyn vid toalettbesök vanligast förekommande. Många av de 

preventiva åtgärderna som föreslås är resurskrävande och flertalet långsiktiga vilket gör att de 

inte är anpassade för akutsjukvården. Inom akutsjukvården är vårdtiderna ofta korta vilket gör 
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att flera av interventionerna för att förebygga fall inte är möjliga att genomföra. 

Medelvårdtiden på vårdavdelning i studien är i snitt fem till sex dagar. Det behövs en riktlinje 

inom akutsjukvården som är anpassad för hur patienter med förhöjd fallrisk ska hanteras. En 

vårdplan med anpassade evidensbaserade interventioner utifrån akutsjukvårdens 

förutsättningar behöver skapas som grund, vilket saknas i dag på det sjukhus som ingår i 

studien. En framgångsfaktor för att förebygga fall är att det finns en vårdplan som innehåller 

skräddarsydda och genomförbara åtgärder som är enkla och tillgängliga för alla inblandade 

inklusive patienten (Dykes et al., 2009). I vårdplanen kan interventioner som användning av 

rullator, antihalksockor eller regelbundna ronder där patienten tillfrågas om behov av att 

besöka toaletten ingå; det viktiga är att vården använder sig av de evidensbaserad 

interventioner som visat sig framgångsrika inom den slutna vården i det preventiva arbetet 

med att reducera antalet fall (Spoelstra et al., 2012). Att uppmärksamma vårdpersonal, patient 

och anhöriga på att patienten är en fallriskpatient är en viktig del. På en del avdelningar på 

sjukhuset som studien utförts på har det införts en markering, ” Falling star”. Markeringen 

som är en fallande stjärna används till att märka upp säng- och vårdplats för patienter med 

förhöjd fallrisk i syfte att göra vårdpersonal med flera observanta på att patienten är en 

fallriskpatient.  

 

Positivt var att en övervägande majoritet (90 %) av avvikelserna avseende fallhändelse var 

dokumenterade i patientens journal. Under 2012 registrerades 50 avvikelser gällande 

fallskador på den granskade avdelningen men det kan finnas ett mörkertal då tidigare 

forskning (Kanten et al., 1993; Weissman et al., 2008) indikerar att fler fallhändelser inträffar 

än vad som skrivs avvikelser för. Ett stort antal avvikelser är skrivna och klassificerade som 

fall jämfört med övriga klassificeringar avseende avvikelser på den berörda avdelningen och 

det kan bero på att fall är en välavgränsad händelse. I vissa avseenden kan det vara svårt som 

personal att avgöra vad som är en avvikande händelse men detta gäller inte för fall. 

 

En betydande andel (38 %, n= 19) av fallhändelserna i detta material hade orsakat en 

fallskada. Av dessa 19 var det sju patienter som hade drabbats av mer än en skada i samband 

med fallhändelsen. Majoriteten av skadorna var dock av mindre allvarlig karaktär och bestod i 

sårskador, smärta/ömhet, hematom, näsblod och skrapsår. Resultaten i studien stämmer väl 

överrens med resultat från ett flertal studier som visar att majoriteten av de skador som 

förekommer i samband med fall på sjukhus är av mindre allvarlig karaktär (Hitcho et al., 

2004; Mion et al., 2012; Schwndimann et al., 2006). Inga frakturer förekom bland 
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fallskadorna vilket är anmärkningsvärt då det är en mycket vanlig skada i samband med fall 

både inom och utanför sjukhusets värld (Coutinho et al., 2008; Gustafsson et al., 2006; 

Räddningsverket, 2003). 

 

4.2.Metoddiskussion 

Validiteten är hög då journalgranskningen granskar parametrar som är relevanta enligt 

evidens och riktlinjer inom det granskade området och inkluderar ett validerat instrument, 

Downton Fall Risk Index. Den granskade avdelningen skiljer sig inte nämnvärt från andra 

kirurgiska vårdavdelningar vilket borde innebära en god extern validitet. Rutiner avseende 

riskbedömning och vårdplaner kan skilja sig åt mellan olika enheter vilket skulle kunna 

påverka studiens generaliserbarhet. Resultatet från denna studie stämmer dock relativt väl 

överens med vad som framkommit i tidigare forskning vilket indikerar en god 

generaliserbarhet. Den interna validiteten är god då resultatet svarar på studiens syfte. Studien 

är en totalundersökning av antalet av avvikelser rörande fall för år 2012 på en avdelning. En 

styrka är att det inte förekommer något internt borfall då data som registrerades i 

granskningsmallen gick att finna för samtliga avvikelser både i avvikelsesystemet 

MedControl samt patientjournalsystemet Cosmic. Antalet avvikelser på den berörda 

avdelningen är tillräckligt för att ge en god uppfattning om styrkor och svagheter inom 

området fall, vilket är en styrka. Stabiliteten är god och reproducerbarheten är i princip 

hundraprocentig vilket också ger studien en god styrka. Däremot är det en svaghet med 

studien att samma patient förekommer flera gånger i resultatet. Om detta scenario hade varit 

känt innan studien startade hade troligen urvalet ändrats så att en patient bara hade räknats en 

enda gång. Nu var studien upplagd så att alla avvikelser som hade inträffat ingick i studien. Å 

andra sidan framkommer i studien att flera patienter fallit inte bara en gång utan flera under 

vårdtiden. Detta indikerar att fallhändelser är svåra att förebygga och är värdefull kunskap. 

Att hålla sig strikt kring granskningsmallen kan ha inverkat på resultatet. Om en bredare 

journalgranskning hade utförts kunde detta ha gett viss påverkan på resultatet avseende 

preventiva åtgärder. Det är möjligt att flera preventiva åtgärder var vidtagna men inte 

dokumenterade i vårdplanen för förhöjd fallrisk utan i den löpande journalen, d.v.s. inte 

dokumenterat som en preventiv åtgärd för att förhindra fall.  

 

Utifrån ett etiskt perspektiv har patienternas journaler granskats vilket är ett ingrepp i 

patientens rätt till sekretess. Det uppvägs av att syftet med denna studie var att granska 
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verksamhetens kvalitet avseende fall och fallskador som en del av ett systematiskt 

förbättringsarbete. Om kvalitetsbrister identifieras, vilket detta arbete har gjort, är målet med 

detta att åtgärda dessa brister. Genom detta kan arbetet komma andra patienter tillgodo. Min 

uppfattning utifrån egen erfarenhet är att patienter sällan har något emot att verksamheten vill 

förbättra en brist och denna erfarenhet har varit till hjälp i motiveringen till den utförda 

journalgranskningen och konflikten avseende patientens integritet. 

 

4.3.Kliniska implikationer. 

Förbättringsområden som identifierats utifrån denna studies resultat rör riktlinjer för hantering 

av patienter som bedömts som fallriskpatienter, enhetliga preventiva åtgärder, utbildning 

inom området för vårdpersonal samt information till patienterna om fallrisk och preventiva 

åtgärder. En ny funktion i vården för sjuksköterskor med specialistutbildning skulle kunna 

vara patientsäkerhetsansvarig sjuksköterska, där sjuksköterskan arbetar kliniskt med 

utbildning till vårdpersonal och patienter med fokus på patientsäkerhetsarbete. I rollen kan 

arbete med individuellt anpassade vårdplaner för fallriskpatienter ingå. En sådan roll skulle 

stärka patientsäkerhetsarbetet och komma patienterna tillgodo. Denna vision har uppkommit 

utifrån en artikel i ämnet patientsäkerhet där rollen som ”Patient Safety Professional” har 

utarbetats (Saint et al., 2011). 

 

4.4.Slutsats 

Trots att en övervägande andel av patienterna var bedömda som fallriskpatienter och 

preventiva åtgärder var insatta för majoriteten av dessa så föll patienterna ändå.  
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Bilaga 1 

Granskningsmall  Ärendenummer i Medcontrol:________________ 

 

1. Vilken yrkeskategori har skrivit avvikelsen? 

sjuksköterska □  undersköterska □ annan □ _____________ 

 

2. Kön    man □ kvinna □ 

 

3. Ålder    __________________ 

 

4. Del av dygn för händelsen  fm □ em □ natt  

 

5. Var skedde fallet?   Patientsal □ toalett □ okänt □

    annan plats _________ 

 

6. Fallskada    ja □ nej □ 

 

7. Om fallskada, vad   _________________________ 

 

8. Dödsfall tillföljd av fallskada   ja □ nej □ 

 

Downton Fall Risk Index 

9. Tidigare kända fall    ja □ (1) nej □ 

 

Medicinering 

10. Ingen     □ (0) 

11. Lugnande/sömnmedel/neuroleptika  ja □(1) nej □ 

12. Diuretika    ja □ (1) nej □ 

13. Antihypertensiva (annan än diuretika)  ja □ (1) nej □ 

14. Antiparkinson läkemedel   ja □ (1) nej □ 

15. Antidepressiva läkemedel   ja □ (1) nej □ 

16. Andra läkemedel    ja □ (0) nej □ 
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Sensorisk funktionsnedsättning 

17. Ingen     □ (0) 

18. Synnedsättning    ja □(1) nej □ 

19. Hörselnedsättning    ja □ (1) nej □ 

20. Nedsatt motorik (tecken på förlamning)  ja □ (1) nej □ 

 

Kognitiv funktionsnedsättning 

21. Orienterad    ja □ (0) nej □ 

22. Ej orienterad (kognitiv funktionsnedsättning)  ja □ (1) nej □  

 

23. Gångförmåga 

Säker    □ (0) 

Osäker    □ (1) 

Saknas    □ (0) 

 

24. Summa poäng:_________________ 

 

25. Var patienten bedömd i journalen som fallriskpatient? Ja □ Nej □ 

 

26. Var fallpreventiva åtgärder dokumenterade i journalen? Ja □ Nej □ 

 

27. Vidtagna preventiva åtgärder som dokumenterats i journalen 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

 

28. Var fallincidenten dokumenterad i journalen ja □ nej □ 

 

 


