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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Många äldre patienter faller under vårdtiden på sjukhus. Detta leder till ökat lidande, 

förlängd vårdtid och en stor samhällskostnad. Sjuksköterskan har ett ansvar över patientsäkerhet 

och har en viktig funktion för det fallförebyggande arbetet.  

 

Syfte: Utifrån tidigare forskning undersöka hur förebyggande omvårdnadsarbete kan utformas 

för att minska fallrisken hos äldre patienter under vårdtiden på sjukhus.  

Metod: Litteraturöversikt med 17 kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar från databaserna 

PubMed och Cinahl.  

 

Resultat: En adekvat riskbedömning är av största vikt för att kunna identifiera patienter med hög 

risk för fall och aktuella riskfaktorer. Riskbedömning behövs för att kunna utforma individuella 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga fall. Denna litteraturöversikt visade att förändringar i 

miljön, individanpassade hjälpmedel, patientutbildning, fysisk aktivitet och tillskott av vitamin D 

kombinerat med kalcium är omvårdnadsåtgärder som kan förebygga fall och fallskador hos äldre 

personer på sjukhus. 

 

Slutsats: Vi kan utifrån det vetenskapliga materialet i denna litteraturstudie dra slutsatsen att fall 

och fallskador kan förebyggas hos äldre personer genom preventiva omvårdnadsåtgärder 

baserade på identifierade fallriskfaktorer. Detta förutsatt att det utförts en adekvat riskbedömning 

snarast möjligt efter inskrivning på sjukhus. Mer forskning behövs för att studera effekten av 

specifika förebyggande åtgärder var för sig. 

 

Nyckelord: Äldre, fallprevention, omvårdnad, sjukhus. 
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ABSTRACT  

 

Background: Many older patients falls under the time of hospitalization. This leads to increased 

suffering, prolonged hospital stay and a great community cost. The nurse has a responsibility 

over patient safety and has an important function in the preventative work of falls.  

 

Objective: Based on previous research investigating how preventive nursing care can be 

designed to reduce fall risk in older patients during the time of hospitalization.  

 

Methods: Literature review of 17 quality assessed scientific articles from PubMed and 

CINAHL.  

 

Results: An adequate risk assessment is of crucial importance to identify patients at high risk for 

falls and relevant risk factors. Risk assessment is needed in order to develop individual nursing 

interventions for preventing falls. This literature review showed that changes in the environment, 

individualized aids, patient education, physical activity and vitamin D combined with calcium 

are nursing interventions that can prevent falls and fall injuries among older people in hospital. 

 

Conclusion: We can based on the scientific material in this study conclude that falls and fall 

injuries can be prevented in older people through preventive care measures based on identified 

fall risk factors. This requires that it is conducted an adequate risk assessment as soon as possible 

after hospital admissions. More research is needed to study the effect of specific prevention 

measures separately. 

 

Keywords: Aged, fallprevention, nursing care, hospital 
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BAKGRUND 

I Sverige och västvärlden ökar antalet fall hos äldre och det leder till ökat lidande och är 

dessutom en stor samhällsekonomisk kostnad.  I Sverige vårdas över 70 000 personer per år på 

sjukhus på grund av fall och kostnaden för äldre personer som faller uppgår till nära 5 miljarder 

kronor per år (Ehrenberg & Wallin, 2014). Internationellt är fallolyckor den femte vanligaste 

dödsorsaken och i Sverige inträffar ca 1500 dödsfall varje år till följd av fallskador hos personer 

över 65 år. Ett fall beskrivs som en händelse då någon oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, 

oavsett om en skada inträffar eller inte. Fallprevention omfattar åtgärder, strukturer, rutiner och 

processer som ämnar till att förebygga fall (Sveriges kommuner och landsting, 2009 & 2011). 

  

Fall under vårdtiden 

Det är vanligt att fall förekommer under vårdtiden och äldre personer löper större risk att ramla 

på sjukhus än i hemmet. Fallen förekommer ofta i samband med rörelseaktivitet på sjukhuset 

som till exempel vid olika förflyttningar och sker ofta nattetid. Vårdtidens längd har stor 

betydelse, den första veckan är risken för fall som störst. Av alla äldre som faller får cirka 1-

1,5% höftfraktur och ungefär 30% av de som opererats för höftfraktur faller igen innan 

utskrivning. Situationer som medför ökad fallrisk på sjukhus är bland annat förflyttning till och 

från säng, vid toalettbesök, när patienten ställer sig upp och sätter sig ner eller när patienten går 

runt. Sjukhusmiljön bidrar även den till att äldre faller under vårdtiden. Belysning, hala golv och 

lösa sladdar kan vara bidragande faktorer men även olämpliga hjälpmedel och möblering eller 

illasittande skor (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2008). 

 

För att minska användandet av fasthållningshjälpmedel såsom sänggrind och bälten på olika 

akutvårdsenheter genomförde  Enns, Rhemtulla, Ewa, Fruetel och Holroyd-Leduc  (2014) en 

faktastudie i Canada. Interventionen bestod av utveckling och utbildning för ledning och 

sjukvårdspersonal om fördelarna med att minska metoder för fasthållning och införande av 

speciella ronder varje vecka. På ronderna utvärderades behovet av hjälpmedel såsom brickbord, 

grindar och bälten hos patienterna. Man diskuterade då alternativa metoder för att ta bort 

hjälpmedlet. Interventionen bidrog till att minska användandet av hjälpmedel, speciellt på 

morgonen. Antal fall innan och efter intervention var den samma vilket visar att fall inte ökar när 

man tar bort fasthållningshjälpmedel på patienterna.  
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Fallriskfaktorer  

De äldre som har ökad risk att skada sig vid fall är enligt Sveriges kommuner och landsting 

(2009) personer som har nedsatt muskelstyrka, dålig balans, nedsatt syn, lider av benskörhet, 

demens, depression, efter en stroke eller har brist på vitamin D. Personer som har fallit tidigare 

eller är rädda för att falla och äldre som äter mycket läkemedel som till exempel smärtstillande, 

lugnande eller antidepressiva löper också en större risk att skada sig vid fall. 

 

I en studie av Kallin, Jensen, Ohlsson, Nyberg och Gustafson (2004) undersöktes vilka faktorer 

som är utlösande för fall som inträffar på särskilda boenden för äldre personer i Sverige. Resultat 

visar att den främsta predisponerande faktorn för fallolyckor var behandling av antidepressiva 

läkemedel och tidigare fall. De utlösande faktorerna för fall var bland annat akut sjukdom eller 

symptom av sjukdom, främst sinnesförvirring men även infektioner mestadels från urinvägarna. 

Andra utlösande faktorer vid fall var läkemedelsbiverkning, hinder i miljön och när rullator inte 

användes men även misstag av vårdpersonal var en utlösande faktor. 

 

I en annan studie undersöktes om synnedsättning kan associeras med högre förekomst av 

olycksfall med skada som följd och om gånghastighet eller fysisk aktivitet har en betydande roll i 

associationen. Författarna såg att en måttlig förlust av synskärpan är en fallrisk för äldre, 

oberoende av personens rörlighet och fysisk aktivitet (Kulmala., et al 2008). 
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Den “onda cirkeln” illustreras i figur 1 hur olika faktorer slutligen leder till ökad risk för fall och 

fallskador (Bjurholms kommun, 2014). 

 

 

Figur 1: “Ond cirkel” Bjurholms kommun (2014). 

  

Fischer, Gleason, Gangnon, Shea och Mahoney (2014) beskrev sambandet mellan nedsatt 

kognition, deltagande i riskfyllda aktiviteter och fall. Efter 12 månaders studie bland äldre 

personer som upplevt minst ett fall under senaste året upptäcktes att personer med nedsatt 

kognition hade en högre risk för fall. Dessa personer kunde även kopplas ihop med ett högre 

risktagande vid fysisk aktivitet. De kom även fram till att osäkerhet  kunde förknippas med mer 

riskfyllda aktiviteter som även det kunde leda till fall. Patienters rädsla för att återigen falla efter 

ett fall undersöktes i en artikel av Hill, Womer, Russel, Blackberry och McGann (2010). 

Författarna ville veta vilka faktorer som är associerade med rädsla för fall och förändring av 

rädsla över en 12-månaders period. I studien framgår det att 59,5% av deltagarna var rädda för 

att falla igen. Rädslan minskade signifikant under de 12 månader som studien pågick. Att vara 

rädd för att falla tillsammans med depression medför minskad fysisk aktivitet och långsammare 

gång. De som fortfarande var rädda för att falla efter 12 månader hade: Ökat antal kroniska 

sjukdomar, hög ålder, långsam gånghastighet och minskad aktivitetsnivå. Fischer et al. (2014) 

beskrev osäkerhet som något som i sig kunde leda till fall eftersom dessa personer utför 

aktiviteter i sin vardag på ett mer riskfyllt sätt. De förklarade att personer som utförde aktiviteter 

på ett riskfyllt sätt ofta saknade självförtroende i sin förmåga att utföra aktiviteten på ett säkert 

sätt. 
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Sjuksköterskans ansvar 

Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor ska den verksamma sjuksköterskan utarbeta riktlinjer 

för god omvårdnad och skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar god vård och bidrar 

till en säker och hälsosam miljö för personal och patienter (Svensk sjuksköterskeförening - SSF, 

2014).  Skyldigheter för Hälso- och sjukvårdspersonal framgår också i patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) där det stadgas i 4 § att “ Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra 

till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera 

risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada”. 

 

Kalisch och Xie (2014) menar att bortglömd vård av patienterna leder till ökat antal fall. Detta 

gäller främst vid ambulering, assistans vid toalettbesök och respons när patienten ringer på 

klockan. Att omvårdnad glöms bort ökar inte bara fallrisken utan ger en negativ inverkan på 

vårdkvaliteten som kan orsaka trycksår, lunginflammation, delirium, fördröjd sårläkning och ge 

förlängd vårdtid och lidande för patienten. Studien visar även att högre bemanning av 

sjukhuspersonal resulterar i lägre antal fall, detta på grund av att vård inte blir bortglömd i 

samma utsträckning. 

 

Att bedriva en patientsäker vård är att skydda patienten mot vårdskada. Det som orsakar 

vårdskadorna är negativa händelser under vårdtiden som med rätt omständigheter hade kunnat 

undvikas. De negativa händelserna kan exempelvis bero på bristande omvårdnad, 

läkemedelsmisstag eller försenad alternativt felaktig behandling. Det krävs ett aktivt 

patientsäkerhetsarbete som bland annat består av medvetenhet om systemets brister, 

avvikelserapportering, förebyggande riskanalyser och en god säkerhetskultur (Ehrenberg & 

Wallin, 2014). 

 

Problemformulering 

Fall är vanligt förekommande hos äldre patienter under vårdtiden och konsekvenserna kan bli 

allvarliga fallskador och ge försämrad livskvalitet. Fallskador bidrar i sin tur till förlängd vårdtid 

och höga kostnader. Ny kunskap behövs för att utveckla preventiva åtgärder som kan tillämpas 

på sjukhuset för att minska fallrisken under vårdtiden. 
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Syfte 

Syftet är att utifrån tidigare forskning undersöka hur förebyggande omvårdnadsarbete kan 

utformas för att minska fallrisken hos äldre patienter under vårdtiden på sjukhus. 

  

Frågeställning 

1. Vilka fallförebyggande interventioner kan ge en snabb effekt under vårdtiden för den 

äldre patienter över 65 år? 

2. Vilka fallförebyggande interventioner kan initieras redan på sjukhuset men där effekten 

ses över tid?  

 

METOD 

Design 

En systematisk litteraturöversikt valdes för att sammanfatta resultat från olika studier och 

undersöka om ny kunskap finns inom ämnet (Rosén, 2013). Denna forskningsmetod valdes 

eftersom mycket forskning redan finns och många studier redan publicerats inom ämnet. 

  

Sökstrategi 

Sökningar gjordes i PubMed och Cinahl den 23/8 - 2014. Artikelsökningarna begränsades med 

att endast använda randomiserade kontrollerade studier (RCT) och kliniskt kontrollerade studier 

(CCT) på engelska eller svenska som publicerats senast 10 år tillbaka. Sökningen begränsades 

ytterligare till artiklar med studier på personer över 65 år. Sökorden som användes i sökning 1 

var “hospital AND accident fall AND aged”. Denna sökning gav 94 träffar och samtliga abstrakt 

lästes. Utifrån syfte och frågeställningar kunde många artiklar uteslutas då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna men nio artiklar kunde väljas ut. En andra sökning gjordes i Pubmed med 

sökorden ” hospital AND fall prevention AND aged”, 116 artiklar hittades varav sex artiklar var 

relevanta för studiens syfte, många av de resterande artiklarna var återkommande från 

föregående sökning.  Samtliga abstrakt lästes. Sökning 3 gjordes i databasen Cinahl med samma 

sökord som i sökning 1. Efter alla filter var det 12 artiklar kvar. Dessa artiklars abstrakt lästes 

igenom och tre valdes ut eftersom de stämde in på de inklusionskriterier som valts för studien. 

Den sista sökningen utfördes även den i databasen Cinahl med samma sökord som sökning 2. Av 
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de 30 artiklar som sökningen resulterade i valdes endast en ut då resterande artiklar inte stämde 

in på de valda inklusions- och exklusionskriter som valts. Totalt 19 artiklar valdes ut för arbetet. 

 Efter vidare analys av artiklarna togs två av dessa artiklar bort då de föll utanför studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes ut var studier gjorda på personer över 65 år, 

skrivna på engelska eller svenska inom de senaste tio åren. Randomiserade kontrollerade studier 

eller kliniskt kontrollerade studier baserade helt eller delvis på patienter på sjukhus. 

 

Exlutionskriterier 

Studier med dålig tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Studier med bristfälligt beskriven 

metod, högt bortfall eller enbart medicinsk metod. Två av de från början 19 utvalda studierna 

valdes bort eftersom de inte var överförbara för syfte och frågeställningarna. 
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Tabell 1. Litteratursökning 

Databas  Sökord Utfal

l 
Utvalda 

1.    

PubMed 
#1 Hospital  AND accident fall 2723  

 #2 AND aged 1781  

 #3 publication dates 10 years 1144  

 #4 Randomiserad kontrollerad studie (RCT) + 

kontrollerad klinisk studie (CCT) 
104  

 #5 engelska, svenska 102  

 #6 +65 år 94 8 

2.      

Pubmed 
#7 Hospital AND fall prevention AND aged 1407  

 #8 publication dates 10 years 824  

 #9 engelska, svenska 768  

 #10 RCT + CCT 120  

 #11 +65 år 116 7 

3.      Cinahl #12 hospital AND accident fall 53  

 #13 publication dates 10 years 23  

 #14 +65 år 12  

 #15 engelska, svenska 12 3 

4.      Cinahl #16 hospital AND fall prevention AND aged 493  

 #17 publication dates 10 years 474  

 #18 +65 år 319  

 #19 Engelska 259  

 #20 RCT + CCT 30 1 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De utvalda artiklarnas kvalitet har granskats och analyserats med utgångspunkt från syfte och 

frågeställningar samt forskarnas metodologiska tillvägagångssätt. En analys av styrkor och 

svagheter i varje artikel har utförts. Granskning har utförts utefter ett granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av studier framtaget av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

  

Resultatanalys 

Studiernas resultat har tolkats och sammanställts systematiskt. Resultaten av sortering, 

granskning och kvalitetsbedömningar har redovisats i en resultattabell enligt Willman et al. 

(2011), se tabell 2, s. 9. En sammanvägning har gjorts utifrån tabellen för att ta ställning om 

evidens finns för en viss åtgärd eller inte. Begränsningar i språk och metodologiska kunskaper 

kan ha medfört att artiklarna som granskats inte fått en rättvis bedömning eftersom det finns risk 

att feltolkningar gjorts (Kjellström, 2013) 

 

Forskningsetiska överväganden 

De valda studierna har tillhandahållit tillstånd från etisk kommitté eller prövats med noggranna 

etiska överväganden. Alla artiklar som är inkluderade i litteraturstudien, samt alla resultat 

redovisas objektivt (Forsberg, 2008). 
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Tabell 2. Resultattabell. 

Författare, år, 

land 

Syfte Design Deltagare (bortfall) 

 

Kontrollgrupp (K) 

Interventionsgrupp (I) 

Resultat Kvalitet 1,2,3 

1 God  

2 Medelgod 

3 Otillräcklig 

Ang, E., 

Zubaidah, M. & 

Wong, H.B. 

(2011). 

Singapore. 

Studera effekten av 

ett flertal 

interventionsstrategier 

för att minska antalen 

fallincidenter av 

patienter med hög risk 

för fall.    

RCT 

Screening via dataprogram 

(Hendrich Fall Risk Model) 

Undervisning, indidvuell 

intervention med preventiva 

metoder för att förhindra fall. 

(n=1822) 

K (n=912) 

I (n=910) 

 

21-101 år 

 

Inget bortfall 

 

Andelen hög-risk patienter som föll var 

signifikant lägre i I än i K (P=0,018). 

 

De flesta av fallen skedde när patienten 

satt vid sängkanten och försökte ta sig ur 

sängen. 

 

I: Längre tid innan första fallet. 

 

Individuell intervention av riskfaktorer för 

fall kan vara effektiv för att förhindra fall. 

1 

 

Bischoff-Ferrari, 

H.A., Orav, E.J. 

& Dawson-

Hughes, B. 

(2014). USA. 

Undersöka fallrisken 

för friska personer i 

samhället som fått 

Cholecalciferol (vit. 

D) och Kalcium-

tillskott under längre 

period jämfört med 

placebo. 

RCT 

3-årig dubbelblind studie 

 

Cholecalciferol i tablettform (vit. 

D3; 700 IU/d) plus calcium citate 

malate (500 mg/d). 

 

Uppföljning via telefon, brev, 

hembesök. 

 

Uppdelat i kön, aktivitetsnivå och 

utgångsvärde på serum 25-OHD 

nivå. 

(n=445) 

I (n=219) 

K (n=226) 

Män (n= 199) 

Kvinnor (n= 246) 

+65 år 

 

231 fall 

 

Ingen signifikant minskning av antal 

fallincidenter mellan I och K. 

Kvinnor I: Oddsen att falla minskade med 

46%. 

 

Kvinnorna som stannade kvar hela 

studien: 65% minskad fallrisk. 

 

Minst aktiva kvinnorna som stannade kvar 

hela studien: 74% minskad fallrisk. 

 

Ingen eller väldigt liten effekt hos män. 

1 

 

 

Cumming, et al. 

(2008). 

Australien 

Undersöka effekten av 

ett inriktat 

mulltifaktoriellt 

fallpreventionsprogra

RCT 

3-årig studie, 

3 månader per avdelningspar. 

Riskbedömning och individuella 

(n=3999) 

I (n=2047) 

K (n=1952) 

 

I och K skiljde sig inte i antalet fall per 

1000 vårddygn eller antalet fallskador, 

oavsett vårdtid eller tidigare fall. 

 

1 
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m på geriatriska 

vårdavdelningar med 

relativ kort vårdtid 

preventiva åtgärder. 

Medicinsk bedömning och tester 

för fysisk och psykisk funktion, 

skattningsskalor.  

 

24 sjukhus 

 

Inga bortfall 

Ingen skillnad mellan akut och 

rehabavdelningar. 

 

Ingen signifikant effekt av programmet. 

 

Davison, J., 

Bond, J., 

Dawson, P., 

Steen, I.N. & 

Kenny, R.A. 

(2004). 

England 

Undersöka effekten av 

multifaktoriella 

interventioner för att 

förebygga fall för 

kognitivt intakt äldre 

personer som besöker 

akutvårdavdelning 

med återkommande 

fall 

RCT 

Datainsamling via falldagbok och 

telefonuppringningar med 

intervjuledda frågor efter 3,6,12 

månader. 

(n=313) 

I (n=159) 

K (n=154) 

 

+65 år 

 

Bortfall (n=30) 

Antal fall minskade med 36 % och 

vårdtiden minskade, mellanskillnaden för 

vårdtiden mellan grupperna var 3,6 dagar. 

 

Resultaten visade ingen minskning av 

andelen äldre som fortsätter att falla. 

1 

Dhesi, J.K., 

Jackson, S.H.D., 

Bearne, L.M., 

Moniz, C., 

Hurley, M.V., 

Swift, C.G. & 

Allain, T.J. 

(2004). 

Undersöka effekten av 

vit. D-tillskott på 

neuromuskulära 

parametrar (känd 

riskfaktor för fall och 

frakturer). 

RCT 

 

Test psykisk och fysisk funktion 

 

Falldagbok 

 

Intramuskulär injektion var 6:e 

månad med antingen ergocalciferol 

600,000 i.u. eller placebo. 

 

T-test jämförde resultaten 

(n=138)  

Uppdelat i K och I 

 

+65 år 

 

Majoriteten var kvinnor 

(K=55, I=53) 

25OHD-nivå - signifikant höjning i I och 

K. 

 

Förbättrad funktionell nivå i I.  

 

Postural stabilitet: 

I: förbättring 14% 

K: Försämring  3% 

 

Nedsättning styrka nedre extrimiteterna i I 

och K 

 

Fysisk prestation: I: 3%  förbättring K: 9% 

försämring 

 

Slutsats: Vit.-D är klinisk fördelaktig för 

neuromuskulär funktion på äldre vuxna 

med vit-D brist som har fallit. 

1 

Dykes, et al. 

(2010). USA. 

Undersöka om ett 

fallpreventionsprogra

m (FPTK) 

RCT 

Egenutvecklat dataprogram 

(FPTK) integrerades i ett redan 

(n= 10264)  

K och I jämnt fördelat 

 

Färre fall i I än K. 

 

I: Signifikant lägre justerat antal fall/1000 

1 
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tillsammans med en 

hälsoinformationstekn

i (MFS) minskar 

fallen på sjukhus. 

existerade identifieringsverktyg för 

fallrisk hos patienter (MFS). 

 

FPTK fungerade som 

fallpreventionsprogram 

skräddarsydd för patienten. 

8 avdelningar på 4 sjukhus.   

 

Inget bortfall 

  

vårddagar. 

 

+65 år: signifikant skillnad i fall mot 

intervention bland yngre deltagare. 

Personer över 65 år gynnades mest av 

FPTK. 

Haines, T.P., 

Bell, R.A., 

Varghese, P.N. 

(2010). 

Australien 

 

Utvärdera införandet 

av en viss sort låg 

sjukhussäng för att 

förebygga fall och 

fallskador på 

avdelningar 

RCT 

Observationsstudie,  

6 månader pre- och 

postinterventionsperiod 

 

Matchade avdelningspar. 

I: införde 12 låga sjukvårdsängar 

per avdelning till patienter med hög 

fallrisk 

K: vanliga sjukvårdssängar  

 

 

  

18 sjukhus avdelningar 

jämnt fördelat på K och I 

 

Inget bortfall 

Ingen signifikant skillnad i antalet fall per 

1000 ockuperade sängplatser mellan I och 

K. 

Införandet av de låga sjukhussängarna 

ledde inte till färre fall eller fallskador. 

1 

Hendrics., et al. 

(2008). 

Tyskland 

Bedöma om ett 

multifaktoriellt 

fallpreventionsprogra

m var effektivare än 

sedvanlig vård för att 

förebygga nya fall och 

funktionell nedgång 

hos 

äldre människor. 

RCT 

1-årig studie. 

 

Medicinskbedömning, 

tester för fysisk och psykisk 

funktion, hembesök för 

identifiering av risker, följt av 

rekommendationer. 

 

Datainsamling via falldagbok och 

telefonuppringning för detaljerad 

information om fall.  

 

Strukturerade frågor vid start, 4 

månader och 6 månader. 

 

(n= 333) 

I (n=166) 

K (n=167) 

+65 år 

 

Bortfall (n=75) 

I: Ingen effekt på fall eller daglig funktion   

 

Ingen effekt på mental hälsa, fallrädsla 

eller livskvalitet. 

 

Kunde endast se en förbättring i daglig 

aktivitet hos deltagare 80+. 

2 
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Kressig, R.W., 

Herrman, F.R., 

Grandjean, R., 

Michel, J.P. & 

Beauchet, O. 

(2008). 

Schweiz 

 

Undersöka variationer 

i gångförmåga hos 

geriatriska patienter 

inlagda på sjukhus, 

samt sambandet 

mellan ökad variation 

i gångförmåga och 

förekomst av fall hos 

geriatriska patienter 

inlagda på sjukhus 

 

RCT 

3 månader 

interventionstid 

Gångtest utan hjälpmedel där steg-

tid mäts. 

  

Promenad 1: självständig gång 

Promenad 2: 

självständig gång + räkna 

baklänges från 50 

 

(n=57)  

+65 år  

 

Inga bortfall 

 

Variationen i steg-tid ökade kraftigt vid 

gång kombinerat med att räkna vilket 

kunde associeras till att falla.  

 

 

1 

 

Kwok, T., Mok, 

F., Chien, W.T. 

& Tam, E. 

(2006). Kina. 

Undersöka om 

trycksensoriska mattor 

i sängen kan minska 

fysiska 

fasthållningshjälpmed

el på geriatrisk 

rehabiliteringsavdelni

ng  

och bidra till 

förbättrad mobilitet 

utan ökat antal fall. 

RCT 

10 månaders studie 

 

Trycksensoriska mattor på 

patienterna med ökad fallrisk 

bedömt av sjuksköterska.  

 

Läkare undervisade hur mattorna 

skulle användas och förklarade 

syftet för sjuksköterskorna. 

 

(n=180)  

Två geriatriska avdelningar 

Uppdelat i I och K. 

 

Inget bortfall 

 

 

Ingen signifikant skillnad i mobilitet eller 

frekvens av fall mellan grupperna. 

 

Ingen minskning av fysiska 

fasthållningshjälpmedel. 

 

2 

 

Law, M., 

Withers, H., 

Morris, J. & 

Anderson, F. 

(2006). England. 

Undersöka om vit. D 

tillskott minskar 

risken för frakturer 

eller fall bland äldre 

personer på 

vårdboenden. 

RCT Klusterrandomiserat urval 

med dator. 

 

Vit-D tillskott var tredje mån 

(ergocalciferol 2,5 mg). Likvärdig 

med daglig dos av 1,100 IU 

 

Blodprov på 1% av deltagarna.. 

 

Fall dokumenterades i 

olycksfallsbok. 

Studiens längd var 7 – 14 mån.  

(n=3717)  

I (n=1762) 

K (n=1955) 

 

60+ 

 

118 vårdhem 

  

Ingen minskning av fallincidenter eller 

frakturer i I jämfört med K. 

 

Vitamin D koncentrationen höjdes från 

studiens start till kontroll vid 1 och 3 mån. 

på de deltagare  som det togs blodprov på 

(1%). 

 

Vit-D har ingen eller liten förebyggande 

effekt för att förhindra fall och minska 

frakturer. 

1 
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Moore., et al. 

(2010). USA. 

Undersöka om 

personer som besökte 

fallpreventionsklinik 

hade minskning i antal 

fall, skadliga fall och 

fallrelaterad sjukvård 

jämfört med en 

kontrollgrupp. 

CCT 

Fallriskbedömning, identifiering av 

riskfaktorer, kroppslig evaluering, 

undervisning om fallprevention, 

fysisk aktivitet och säkerhet i 

hemmet. 

 

Uppföljning efter 5 mån. 

 

Tillgång till deltagares journaler. 

(n=129) 

I (n=43) 

K (n=86) 

 

Bortfall: 

I 16% 

K 26% 

I:  Fler sjukdomstillstånd, högre andel 

självskattad depression än K.  

 

Procent som föll minskade med 50% och 

skador vid fall med 28%. 

 

Studien visar att ett besök på fallklinik kan 

ha relevans för att minska antal fall och 

skador från fall bland äldre personer som 

tidigare fallit. 

2 

 

Neelemaat., et al. 

(2012). 

Amsterdam 

Undersöka effekten av  

en korttids-nutrition 

intervention med 

protein och vitamin D 

tillskott på fall hos 

malnutrierade äldre 

patienter. 

 

RCT 

 

I: Tillskott från inskrivning på 

sjukhus till tre månader efter 

utskrivning: 

1. Energi och proteinberikad 

diet. 

2. Två näringsdrycker / dag 

(prot, cal, vit D, kalcium). 

3. 400 IU vitamin D3 + 500 

mg kalcium /dag under 

hela perioden. 

 

Telefonrådgivning med dietist 

varannan vecka 

 

Totalt/dag 

600 Kcal.  

24 g protein, 400 IU vitamin D 

 

K: fick vanlig vård, utan 

supplement 

 

Datainsamling 3 månader före 

intervention och efter utskrivning. 

Frågeformulär om fysisk funktion 

(n=210) 

I (n=125) 

K (n=105) 

+60 år 

 

Bortfall (n=60) Stort 

bortfall p.g.a. många 

dödsfall. 

 

Ingen skillnad mellan grupperna vad 

gäller funktionella begränsningar, vikt, 

gripstyrka, fysisk aktivitet. 

 

K: Föll mer än dubbelt så ofta jämfört med 

I.  

I (16 fall)  

K (41fall) 

 

Interventionen minskar antalet individer 

som faller och antalet fall hos 

malnutrierade äldre patienter. 

1 
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med poäng, 

handgripstyrke test, 

blodprov och falldagbok. 

Pekkarinen, T., 

Löyttyniemi, E. 

& Välimäki, M. 

(2013). Finland. 

Undersöka effekten av 

ett ickefarmakologiskt 

multiinterventionspro

gram på 

höftfrakturrisk bland 

kvinnor mellan 60 -70 

år boende i 

Uusaimaregionen, 

södra Finland. 

RCT  

Kurs på ett rehabiliteringscenter 1 

vecka, besvara ett frågeformulär 

om livsstil. 

 

Motivera deltagarna till att på egen 

hand motverka fall och frakturer 

genom att: Sluta röka, träna, ha 

tillräckligt med vit-D och 

Kalciumnivå.  

 

Två återbesök med undervisning 

efter ca 3- och 8 år. 

Uppföljning 10 år. 

 

(n=2178) 

I: (n=1004)  

K: (n=1174) 

 

Kvinnor, 60 – 70 år 

 

Bortfall:  

I: 29%  

K: 38%  

Höftfrakturer minskade från 2,5% i K till 

1,2% i I 

 

Höftfrakturrisken minskade med 55% 

 

Rökning ökar risken för höftfraktur 

fyrfaldigt. 

 

Ålder, fall och stroke ökar risken för 

höftfraktur.   

1 

 

Pérula., et al. 

(2012). Spanien.  

Undersöka om ett 

enkelt multifaktoriellt 

interventionsprogram 

som är utförbar på  en 

vårdcentral är mer 

effektiv mot fall än en 

kort rådgivning.  

RCT 

Multifaktoriellt prog. i grupp, 

hälsoutbildning + träff med 

sjukgymnast och läkare.  

 

Instruktioner för fortsatt träning i 

hemmet.  

 

 

Hembesök vid två tillfällen med 

riskidentifiering och 

rekommendationer. 

  

12 månaders uppföljning. 

  

(n=404) 

I (n=133) 

K (n=271) 

 

70+ 

11 vårdcentraler. 

 

Bortfall: 

I 9%  

K 4,8%  

Fallfrekvens i hemmet: I: 27,5%, K: 

49,3%   

 

Rädsla för fall: I 40,6%, K 57,6%. 

 

Fallfrekvens minskade i båda grupperna 

K: 30,3% - 23.6%  I: 33,1% - 17,3% 

 

Ett multifaktoriellt interventionsprogram 

är mer effektivt än kort rådgivning.   

1 

 

Vieira., et al. 

(2013). Canada. 

Utveckla och införa 

ett bedömning- och 

CCT 

Intervjuer, systematisk 

(n=152) 

I (n=76) 

Fallincidenterna minskade signifikant före 

och efter intervention. Absolut risk (ARR) 

1 
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interventionsprogram 

och utvärdera hur 

effektiv den är för att 

förebygga fall på 

geriatrisk 

rehabliteringsavdelnin

g. 

litteraturöversikt i ämnet. 

  

Ett bedömning- och 

interventionsprogram utvecklades 

med förebyggande åtgärder, 

preventiva metoder,  förändringar 

på avdelning.  

 

Utbildning av vårdpersonal. 

 

NetSafe- övervakningssystem.  

K (n=76) 

 

Patienterna matchades på 

ålder och kön in i par så att 

det skulle bli så lika som 

möjligt. 

 

Två geriatriska 

rehabliteringsavdelningar 

  

minskade med 12%.  

 

Ingen signifikant skillnad uppmättes i 

kontollgrupp före och efter perioden för 

studien.  

Vind, A.B., 

Andersen, H.E., 

Pedersen, K.D., 

Joergensen, T. & 

Schwarz, P. 

(2009). 

Danmark 

Undersöka och 

värdera effekten av ett 

multifaktoriellt 

interventionsprogram 

på funktion, rädsa för 

att falla, hälsorelaterad 

livskvalitet och 

psykologiskt 

välbefinnande. 

RCT 

13 veckor  

 

Systematisk bedömning och 

individuella åtgärder: 

sjukdoms- och 

läkemedelsgenomgång, 

tester för fysisk- och psykisk 

funktion,  skattningsskalor. 

 

Personligt träningsprogram 

 

Uppföljningsbesök efter 12 

månader. 

(n= 392) 

Fördelat på I och K. 

+65 

 

Bortfall (n=25) 

 

Interventionsprogram kan ha en positiv 

effekt på fysisk funktion som en del av 

hälsorelaterad livskvalitet men ingen 

effekt på generell eller mental hälsa, 

daglig funktion, eller på psykologiskt 

välbefinnande.  

 

Programmet minskar varken antalet fall 

eller rädslan för att falla. 

1 
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RESULTAT 

En multifaktoriell intervention innebär att man använder sig av en kombination av åtgärder som 

sätts in samtidigt. Åtgärderna kan variera beroende på vilket mål man satt för interventionen men 

kan exempelvis innehålla riskbedömning, fysisk träning, miljö, hjälpmedel, individanpassad 

vård, vårdplanering eller medicinsk undersökning (socialstyrelsen, 2014). 

Ett flertal artiklar i studien har studerat multifaktoriella interventioner. Resultaten visade att 

multifaktoriella interventionsprogram är effektiva för att minska fall hos äldre. Vissa åtgärder 

verkar vara mer effektiva än andra. Fysisk aktivitet, patientutbildning, miljöanpassning var 

återkommande i de flesta av studierna och kan ses som en givande strategi för att förbygga fall 

hos äldre. En systematisk fallriskbedömning utfördes i samtliga multifaktoriella 

interventionsstudier. Bedömningen utfördes för att identifiera patienter med hög fallrisk och 

identifiera aktuella riskfaktorer, för att sedan tillämpa specifika interventioner utifrån de 

identifierade fallriskfaktorerna i syfte att förebygga fall. (Davison, Bond, Dawson, Steen & 

Kenny, 2004; Hendrics et al., 2008; Moore et al., 2010 & Vind, Andersen, Pedersen, Joergensen 

& Schwarz, 2009) har alla inkluderat en sjukdoms- och läkemedelsgenomgång samt kognitiva 

och funktionella tester i sin fallriskedömning. Gång, balans- och styrketest, undersökning av 

fötter och typ av skor som används samt kontroll av hörsel, syn och blodtryck  och är några 

områden som ingick i bedömningen. Även en riskbbedömning av hemmiljön och hjälpmedel 

utfördes. 

 

Fallriskbedömning som intervention 

Studierna utvärderar olika sätt att identifiera fallrisk och hur verksamma de är för att förbygga 

och minska fall. Olika bedömningsverktyg har visats vara effektiva då samtliga studier har 

uppnått en positiv effekt av de tillämpade preventiva åtgärderna. 

 

 

Inteventioner som utförts på ett sjukhus och använde sig av riskbedömning för fall var Ang, 

Zubaidah och Wong (2011) och Dykes et al. (2010). De använde sig av  individuell intervention 

på patienter som skattats som högrisk för fall. Ang et al. (2011) hade en interventionen som var 

specifik för varje patient och skedde genom ett samtal på cirka trettio minuter mellan 

sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskan gick igenom patientens riskfaktorer, förklarade 
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vad de berodde på och vilka åtgärder patienten själv kunde använda för att undvika fall. Dykes et 

al. (2010) använde ett databaserat fallpreventionsprogram (FPTK) tillsammans med ett redan 

använt hälsoinformationsprogram (MFS) för att minska antal fall. MFS är ett databaserat 

program som identifierar fallrisk hos patienter (se tabell 2, s. 10). Genom dessa program togs det 

fram en personligt interventionsplan baserat på patientens specifika risker, det skrevs även ut en 

affisch att sätta ovanför sängen vid fallrisk. Patienterna fick en utbildande broschyr om de 

specifika fallriskerna som identifierats och sjukvårspersonalen arbetade efter vårdplanen som 

togs fram via programet (Dykes et al., 2010). Genom intervention minskade antalen fall i 

interventionsgruppen signifikant, det tog också längre tid innan första fallet skedde. Det var 

oftast vid sängen när patienten försökte ta sig upp till stående som fallet skedde. Studien visar att 

denna typ av interventioner är effektiva för att förhindra fall (Ang et al., 2011). Dykes et al. 

(2010) visade ett signifikant lägre antal fall per tusen vårddagar. Vid test av samspelet mellan 

ålder och behandlingsgrupp hittade man att effekten av intervention hos äldre personer skilde sig 

signifikant från de yngre deltagarna (P = 0.02). Patienter över 65 år gynnades mest av FPTK. 

 

Båda dessa studier använder sig av datoriserade program för att identifiera fallrisken hos 

patienterna och de har båda ett patientutbildande tillvägagångssätt som har resulterat i en 

signifikant minskning av antalet fall hos äldre (Ang et al., 2011 & Dykes et al., 2010). Antal fall 

minskade för att patienterna, genom utbildning, blev mer medvetna om sina egna risker (Ang et 

al., 2011). Dykes et al. (2010) utbildade även patienterna om sina individuella fallrisker men 

genom en broschyr istället för ett personligt samtal.  

 

Ett annat sätt att identifiera fallrisker hos äldre patienter på sjukhus är att utföra ett gångtest. 

Steg-tiden mättes under två olika promenader med självständig gång utan hjälpmedel, den ena 

var att samtidigt räkna baklänges från 50 och den andra utan att räkna. Resultat visade på att 

variationen i steg-tid ökade kraftigt vid gång kombinerat med att räkna vilket kunde associeras 

till fall. Av dessa patienter var det fler som föll under de första tjugo sjukhusdagarna till skillnad 

från de som endast gick. Interventioner anses vara effektiv för att förhindra fall då denna typ av 

gångtest är snabbt sätt att identifiera patienter med hög risk att falla inom en kort tid (Kressig, 

Herrman, Grandjean, Michel & Beauchet,2008). 
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En kanadensisk studie utvecklade och införde ett bedömnings- och interventionsprogram och 

utvärderade hur effektiv den var för att förebygga fall på sjukhus. Fallrisker identifierades och 

analyserades (tabell 2, s.8). Utifrån detta gjordes en lista över olika fallpreventionsområden och 

specifika åtgärder på avdelningen. Genom denna typ av intervention kunde fallincidenterna 

minska signifikant (Vieira et al., 2013). 

 

Fallförebyggande interventioner med snabb effekt 

Förändringar i miljön och individanpassade hjälpmedel 

Cumming et al. (2008) använde sig delvis av ändring av sjukhusmiljön och av individanpassade 

hjälpmedel  för att minska antal fall hos inneliggande patienter. Studien visade att de flesta fall 

skedde i patientsal, oftast nattetid när patienten gick omkring eller reste sig från sittande till 

stående position. Under studieperioden sågs en minskning i fall men inte i uppföljningsstadiet 

trots att man tillämpat förbyggande åtgärder. En annan artikel som studerat effekten av 

miljöanpassning på sjukhus är Vieira et al. (2013). De använde sig bland annat  av förebyggande 

åtgärder på avdelningen. Några av dessa var fria gångar, skylt på toalettdörren och automatiska 

lampor på toaletterna men också utbildning av personal. Genom denna typ av intervention 

minskade antalet fall och risken att falla signifikant. Oddsen att falla nästan tre gånger högre 

innan intervention än efter.  

 

Haines, Bell och Varghese (2010) och Kwok, Mok, Chien och Tam (2006) har i sina studier 

specifika interventioner för att minska antalet fall. Haines et al. (2010) införde en låg 

sjukhussäng, Huntleigh Healthcare Sorrento, på olika sjukhusavdelningar (se tabell 2, s. 8). 

Interventionen visade ingen signifikant minskning av antalet fall eller fallskador hos patienterna. 

Kwok et al. (2006) undersökte om en viss typ av trycksensoriska mattor kunde minska 

användandet av olika fasthållningshjälpmedel på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning. De hade 

en hypotes om att dessa trycksensoriska mattor skulle bidra till en förbättrad rörlighet utan att 

antalet fall skulle öka. Sjuksköterskorna uppmuntrades att använda trycksensoriska mattor på 

patienter med hög risk för fall istället för till exempel grind. Resultat visade inte på någon 

signifikant skillnad i frekvens av fall eller förbättring av rörlighet bland patienterna som deltog. 
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Patientutbildning 

Cumming et al (2008) har i en studie tillämpat ett inriktat fallpreventionsprogram för att 

förebygga fall på geriatriska vårdavdelningar med relativt kort vårdtid. Det som ingick i 

programmet var bland annat utbildning om fallrisk och förflyttningsteknik. En minskning i antal 

fall kunde ses under studieperioden men inte i uppföljningsstadiet trots att man tillämpat 

förbyggande åtgärder.   

I en annan studie undersöktes om ett enkelt multifaktoriellt interventionsprogram som är 

utförbart på en vårdcentral är mer effektivt mot fall än en kort rådgivning. Deltagarna fick delta i 

ett program i grupp med en hälsoutbildning som inkluderade individuella riskfaktorer och 

strategier för prevention. De fick alla hjälp av en sjukgymnast med instruktioner för fortsatt 

träning i hemmet. Fallfrekvensen minskade i båda grupperna, i interventionsgruppen med nästan 

femtio procent. Slutsatsen för studien var att kort rådgivning inte var lika effektivt som ett 

interventionsprogram (Pérula et al., 2012). Även i Davison et al. (2004) erhöll deltagarna 

personlig rådgivning för att förebbygga fall. Studiens resultat visade en minskning av antal fall 

och även vårdtiden minskade.  

 

Fallförebyggande interventioner med effekt över tid 

Förändringar i miljön och individanpassade hjälpmedel 

Hendrics et al. (2008); Davison et al. (2004) och Moore et al. (2010) bedömde hemmiljön som 

del av ett multifaktoriellt program följt av rekommendationer för en säkrare hemmiljö för att 

förebygga fall hos äldre personer. Deltagarna i Hendrics et al. (2008) fick även genomgå en 

medicinsk genomgång och en funktionsbeömning för att interventionen skulle kunna anpassas 

individuellt. Detta var exempelvis undersökning av fötter och skor.  Denna studie visade ingen 

förbyggande effekt på fall och ingen signifikant skillnad daglig funktion på hela 

undersökningsgruppen.  

Patientutbildning 

I en studie gjord på äldre kvinnor mellan 60 och 70 år undersökte man effekten av ett 

ickefarmakologiskt interventionsprogram på höftfrakturrisk. Alla i interventionsgruppen fick 
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delta i en kurs och besvara ett frågeformulär om vikt, längd, rökning, utbildning, menopaus 

status, livsstil, sjukdomar och medicinering. Programmet ämnade till att motivera deltagarna till 

att ha tillräckliga nivåer av kalcium och vitamin D, sluta röka och träna för att undvika fall. 

Studien visade att motivation var effektivt. Antal höftfrakturer minskade under studiens gång och 

risken för höftfraktur minskade med över femtio procent. Studien visade även att ålder, fall och 

stroke ökar risken för höftfraktur och att rökning ger en fyrfaldigt ökad risk (Pekkarinen, 

Löyttyniemi & Välimäkim, 2013). 

 

En annan studie som motiverade patienterna till att följa rekommendationer som syftade till att 

förebygga fall var Moore et al. (2010). För riskfaktorer som upptäcktes under tillämpad 

riskbedömning gav man rekommendationer för förbättring genom att besöka sjukgymnast, 

förändring av hemmiljö, synundersökning, använda höftskydd, ändring av medicinering och byta 

skor eller besöka fotvårdare. Interventionen ledde till att antalet personer som föll minskade med 

50 % och  fallrelaterade skador med 25 %. En riskbedömning följt av rekommendationer anses 

vara effektivt för att förebygga fall. Motivation är en viktig del i patientutbildningen för att 

interventionen ska fungera (Moore et al., 2010 & Pekkarinen et al., 2013). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kunde i flera studier (Davison et al., 2004; Moore et al., 2010; Pérula et al., 2012 

& Vind et al., 2009) ses som en del av en multifaktoriell intervention. Bland annat fick 

deltagarna ta hjälp av en sjukgymnast som gav instruktioner för fortsatt träning i hemmet i form 

av ett personligt träningsprogram. Både Perula et al., (2012), Davison et al., (2004) och Moore et 

al., (2010) såg att fallfrekvensen minskade. Andra resultat som framkom av studierna var att 

vårdtiden (Davison et al., 2014) och fallrelaterade skador minskade (Moore et al., 2010). 

 

I en dansk studie undersökte Vind et al. (2009) hur hälsorelaterad livskvalitet och psykologiskt 

välbefinnande hos äldre som fallit påverkas av ett multifaktoriellt fallpreventionsprogram. Äldre 

personer som vårdats efter ett fall fick erhålla en systematisk bedömning och individuella 

åtgärder för att minska risken för fall. Likaså Hendrics et al. (2008) undersökte om ett 

multifaktoriellt fallpreventionsprogram var effektivare än sedvanlig vård för att förebygga nya 

fall och även funktionell nedgång hos äldre personer. Hendrics et al. (2008) och Vind et al. 
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(2009) visade att programmen inte hade någon förebyggande effekt på varken antalet fall eller 

daglig funktion. Inte heller på generell- eller mental hälsa, psykologiskt välbefinnande, rädsla för 

att falla och livskvalitet. Vind et al. (2009) visar dock på att denna typ av interventionsprogram 

kan ha en positiv effekt på fysisk funktion som en del av hälsorelaterad livskvalitet. Hendrics et 

al. (2008) kunde endast se en förbättring i daglig aktivitet hos deltagare över 80 år men ingen 

signifikant skillnad på hela gruppen.  

 

Tillskott av vitamin D med eller utan kombination av kalcium 

Dhesi et al. (2004) och Law, Withers, Morris och Anderson (2006) undersökte den långsiktiga 

effekten av enbart vitamin D tillskott. Undersökningsgruppen i Dhesi et al. (2006) fick en 

intramuskulär injektion med ergocalciferol 600,000 i.u. (6 månaders dos) eller placebo.  Resultat 

fick man genom att utföra tester i fysisk och psykisk prestation på deltagarna innan och efter 

intervention och föra falldagbok. Studiegruppen i Law et al. (2006) fick ergocalciferol 2,5 mg 

var tredje månad. Studien visade ingen minskning av fallincidenter eller frakturer med vitamin-D 

tillskott och det visade även att vitamin D har ingen eller mycket liten förebyggande effekt för att 

förhindra fall och minska frakturer. Studien av Dhesi et al. (2004) visade att postural stabilitet 

förbättrades med 14 % och fysisk prestation med 3 % men visade ingen skillnad i antal fall eller 

personer som föll.  

 

Neelemaat et al. (2012) utförde en intervention med kosttillskott till malnutrerade patienter på 

sjukhus. Dessa tilldelades vitamin D tillskott med kalcium var tredje månad och energi- och 

proteinberikad kost samt näringsdryck två gånger per dag. Bischoff-Ferrari, Orav och Dawson-

Hughes (2014) undersökte fallrisken för friska män och kvinnor boende i samhället som fått 

vitamin D och kalcium tillskott under en längre period på 3 år. De delades in i män och kvinnor, 

aktiva och mindre aktiva personer. Studien av Neelemaat et al. (2012) visade att antalet individer 

som faller och antalet fall minskade genom interventionen. Deltagarna i kontrollgruppen föll 

dubbelt så ofta som interventionsgruppen. Bischoff-Ferrari et al. (2014) visade ingen signifikant 

minskning av fallincidenter beräknat på alla deltagare men däremot minskade oddsen att falla 

med fyrtiosex procent med endast kvinnorna inräknat. Bäst resultat sågs bland mindre aktiva 

kvinnor. Ingen eller väldigt liten effekt observerades bland männen. Pekkarinen et al. (2013) såg 
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även dem en positiv effekt av vitamin D kombinerat med kalcium även om det endast var del av 

en större intervention. I studien fick kvinnor råd att ha tillräckliga nivåer av kalcium och vitamin 

D, via mat och om otillräckligt genom tillskott. En minskning av höftfrakturer och risk för 

höftfrakturer kunde ses över lång tid på 10 år. 

 

Studierna visar att enbart vitamin D tillskott inte har någon skyddande effekt mot fall och 

frakturer, däremot kunde positiv effekt ses på de studier som kombinerat vitamin D med 

Kalciumtillskott. 

 

DISKUSSION 

En adekvat riskbedömning är av största vikt för att kunna identifiera patienter med hög risk för 

fall och aktuella riskfaktorer. Riskbedömningen är nödvändig för att kunna utforma individuella 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga fall. Denna litteraturöversikt visade att förändringar i 

miljön, individanpassade hjälpmedel, patientutbildning, fysisk aktivitet och tillskott av vitamin D 

kombinerat med kalcium är omvårdnadsåtgärder som kan förebygga fall och fallskador hos äldre 

personer på sjukhus. Effekten av de förebyggande interventionerna kan både ge en snabbt synlig 

effekt redan under vårdtiden på sjukhuset och effekt över en längre tid efter att patienten skrivits 

ut. Det krävs dock mer forskning för att studera effekten av specifika förebyggande åtgärder var 

för sig. 

 

Resultatdiskussion 

Fallriskbedömning 

För att vårdpersonalen ska upptäcka de äldre som har risk för att falla kan så kallade 

fallriskbedömningar utföras efter inskrivning såsom både Ang et al. (2011); Dykes et al. (2010) 

och Kressig et al. (2008) väldigt specifikt gjorde i sina studier. En fallriskbedömning omfattar 

frågor till patient, anhöriga eller tidigare vårdenhet om bland annat fallhistorik och om det anses 

finnas en risk för fall under vårdtiden om det inte sätts in förebyggande åtgärder. Om patienten 

bedöms ha en förhöjd fallrisk ska aktuella riskfaktorer identifieras följt av en fallriskutredning 

där riskområden analyseras. Avvikelser ska rapporteras, dokumenteras och analyseras om fall 

inträffar under vårdtiden (Ehrenberg, 2014). Det är viktigt att detta görs för att man på så sätt kan 

eliminera risker i vården och arbeta förebyggande mot fall. 
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Alla artiklar som studerats har använt sig av en omfattande fallriskbedömning för att identifiera 

riskfaktorer som kan förknippas med fall hos patienten. Detta följdes av olika interventioner med 

personlig rådgivning och rekommendationer samt specifika förebyggande åtgärder som patienten 

själv kunde utföra eller med hjälp av vårdpersonal. Fallriskbedömning utförs på olika sätt, bland 

annat genom fysiska och psykiska test, samtal eller genom datoriserade program. Även om alla 

studier använt riskbedömning har vissa av artiklarna varit mer inriktade på det än andra och alla 

dessa studier hade god effekt och antal fall minskade med interventionen (Ang et al. 2011; Dykes 

et al. 2010; Kressig et al. 2008). 

  

Utlösande faktorer och preventiva åtgärder 

Många faller på sjukhus och sjukhusmiljön är en bidragande orsak till fallen (Kirkevold, 2008). 

Både hemmiljö och sjukhusmiljö har nämnts i artiklarna. Några har haft miljön som en del av ett 

större program för att minska fall (Moore et al., 2010; Cumming et al., 2008 & Hendrics et al., 

2008), en av artiklarna har däremot enbart riktat in sig på sjukhusmiljön (Viera et al., 2013). 

Denna studie nämner mycket specifikt om hur man genom förändring av miljön kan förebygga 

fall och fick ett positivt resultat. Lagra i förråd sådant som inte används, ställa nattduksbord mot 

väggen och rensa gångarna nämns som exempel på preventiva åtgärder. Förändringar på 

avdelningar såsom skylt på dörren som visade vägen till toaletten och automatiska lampor inne 

på toaletten. Moore et al. (2010) inkluderade förändring av hemmiljö som en del av ett 

multifaktoriellt program och såg att antal fall halverades och att fallskador minskade. 

 

Det är svårt att utvärdera effekten av varje åtgärd var för sig när multifaktoriella interventioner 

består av flera delar. Det är möjligt att det är just den kombinerade interventionen i dessa studier 

som ger bra resultat. Många av studierna som använt sig av ett multifaktoriellt program har 

ansett att miljön har varit en viktig komponent. Vi ser att de beskrivna interventionerna kan både 

ge en snabb effekt när ändringar görs på avdelningen och en långsiktig effekt blandannat genom 

förändringar i hemmiljön. 

 

Förändringar som i artiklarna sker i den äldres hemmiljö (Moore et al., 2010; Cumming et al., 

2008 & Hendrics et al., 2008) anser vi kunna överföras på en sjukvårdsavdelning. Som Viera et 
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al. (2013) beskrev går det att utföra förändringar i sjukhusmiljön för att arbeta preventivt mot 

fall. Förändringar som skett i hemmen är likartade med förändringarna man gjorde på sjukhuset 

och är därför betydelsefulla för denna studie. 

 

Fall som inträffar under vårdtiden menar Kirkevold (2008) och SKL (2011) kan förknippas med 

situation och tidpunkt för fallet. Cumming et al. (2008) lade i sin studie märke till att de flesta 

fall sker nattetid vilket kan jämföras med ovan nämnd litteratur där de skriver att den tidpunkt på 

dygnet med ökad fallrisk är just på natten. Patienten har även ökad risk för att falla när han eller 

hon går omkring eller reser sig upp (Ang et al., 2011; Cumming et al., 2008; Kirkevold, 2008; & 

SKL, 2011). 

 

En person som har fallit kan uppleva rädsla för att falla igen och kan dessutom få låg tilltro till 

den egna förmågan. Detta medför begränsningar i aktiviteter och leder till funktionsförsämring 

och skapar en ond cirkel som slutligen leder till ökad fallrisk (Dehlin & Rundgren, 2014). Detta 

kan jämföras med illustrationen från (fig. 1) sida 2 (Bjurholm kommun, 2014). Hill et al. (2010) 

menar att rädslan är som störst första året efter första fallet och att det leder till minskat 

självförtroende, fysisk aktivitet och långsammare gång. 

 

En låg självsäkerhet kan förknippas med mer riskfyllda aktiviteter som kunde leda till fall 

eftersom personen saknar självförtroende i sin förmåga att utföra aktiviteten på ett säkert sätt 

(Fisher et al., 2014). Genom att hälsoutbilda patienten om individuella riskfaktorer och 

fallförebyggande strategier, och inte bara ge enkel rådgivning, kan andelen som uttrycker en 

rädsla för att falla igen minskas (Perula et al., 2012). 

 

Patientutbildning 

Sjuksköterskan ska se patientutbildning som en del av omvårdnaden och ska ha förmåga att ge 

stöd och vägledning samt informera och utbilda patienter och deras anhöriga för att göra det 

möjligt för optimal delaktighet i vård och behandling (Friberg och Öhlén, 2014). I ett flertal 

artiklar som presenterats har författarna lyft fram att patientutbildning är en viktig del för att 

förebygga fall då patientutbildning bidrar till att de blir mer delaktig i sina egna förebyggande 
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strategier mot fall. De ser även att motivation är av stor betydelse för att interventionen ska 

fungera (Ang et al., 2011; Cumming et al., 2008; Moore et al, 2010 & Pekkarinen et al., 2013). 

Ett kort samtal mellan sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskan gick igenom riskfaktorer 

och förklarade vad de beror på, samt vilka åtgärder patienten själv kan använda för att undvika 

fall visade sig vara effektivt för att förebygga fall (Ang et al., 2011). Pekkarinen et al. (2013) 

använde sig av en kurs på ett rehabiliteringscenter till att motivera deltagarna till att ha 

tillräckliga nivåer av kalcium och vitamin D och leva hälsosamt för att undvika fall. Denna 

studie resulterade i en minskning av höftfrakturer. Eftersom höftfrakturer sker i 1% - 1,5% av 

alla fall (Kirkevold, 2008) så är det en viktig del i fallpreventionsarbetet att rikta in sig på just 

medel som kan minska höftfrakturer bland äldre. Studiens positiva resultat skedde genom 

utbildning och motivation till förändring. 

Utbildning till personal, patient och närstående om fallrisk och åtgärder för att förebygga det, 

samt säker förflyttningsteknik är viktigt menar Cumming et al. (2008). Trots att de inte kunde se 

någon långvarig effekt på fallreducering i sin studie visade den var fallen skedde och vid vilka 

tillfällen, vilket i sig kan leda till förbättringar i vården och på så sätt leda till minskning av 

fallincidenter.  

 

Det är viktigt att informera både patient och anhöriga om förhöjd fallrisk, vilka fallriskfaktorer 

som finns och om fallpreventiva åtgärder då det skapar möjlighet att vara delaktig i att förebygga 

fall (SKL, 2011). Tidigare nämnda studier och litteratur visar att det är med små enkla medel 

som fall och fallskador kan förbyggas inom sjukvården. Korta samtal mellan vårdpersonal och 

patient, förändring av miljö och individuellt anpassade hjälpmedel, men även användning av 

glasögon och lämpliga skor är några av de förebyggande åtgärder som är lätta att tillämpa. 

Oavsett var interventionerna sker visar många studier att riskbedömningar följt av 

rekommendationer är effektiva för att förebygga fall. Som vårdpersonal ser vi att det är av stor 

betydelse att patienten motiveras till förändring och på så sätt bli mer delaktig i sin egen vård. 

 

Hjälpmedel 

Haines et al. (2010) kom fram till att antalet fall eller fallskador inte minskade efter införande av 

låga sjukhussängar (Huntleigh Healthcare Sorrento). Författarna menar trots sitt studieresultat att 

det kan finnas annan nytta med låga sängar som till exempel att sänggrind skulle kunna tillämpas 
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i mindre utsträckning till förvirrade patienter, men att mer forskning behövs. Antal fall var 

densamma innan och efter interventionen i både Enns et al. (2014) och Kwok et al. (2006). 

Författarna själva drog slutsatsen att antal fall inte ökar när man minskar fasthållning såsom 

grind, bälte och brickbord. Kwok et al. (2006) kunde inte se någon signifikant skillnad i frekvens 

av fall eller förbättring av rörlighet bland patienterna som deltog. Resultatet kan antas bero på att 

den trycksensoriska mattan användes som ett komplement snarare än en ersättning för andra 

hjälpmedel. Författarna menar att andra studier indikerar på att fasthållning inte förhindrar fall 

utan snarare ökar risken när patienten till exempel klättrar över grindar. Enns et al. (2014) 

använde ronder och utbildning till personalen för att minska fasthållningshjälpmedel. Resultatet 

blev minskat användande av hjälpmedel, men antal fall var samma innan och under studien 

vilket stödjer det Kwok et al. (2006) beskrev men inte kunde bevisa. 

 

Fysisk aktivitet 

Många multifaktoriella fallpreventionsstudier har träning som del i sin strategi för att minska 

fallincidenter hos äldre. Vi ser denna typ av intervention som en del i ett mer långsiktigt resultat 

men som kan initieras under sjukhusvistelsen. Davidson et al. (2004) använde sig av ett 

personligt träningsprogram på en akutvårdsavdelning som del av en intervention för att minska 

fall hos patienter. De såg en minskning i antal fall med 36 % och vårdtiden minskade med 3,6 

dagar. Träning kombinerat med andra livsstilsförändringar gav minskning i antal höftfrakturer 

efter fall (Pekkarinen et al., 2013). Självständig träning i hemmet kan vara en effektiv strategi för 

att minska fall hos äldre enligt flera av studierna som granskats (Moore et al., 2010; Pekkarinen 

et al., 2013; Pérula et al., 2012). I dessa studier såg man signifikant skillnad i fall mot 

kontrollgrupperna. 

 

Äldre människor som regelbundet deltar i fysiska aktiviteter har nedsatt risk för fall och frakturer 

menar Kirkevold (2010). De skriver även att det inte ingår i sjuksköterskans uppgift att se till att 

patienterna tränar eller deltar i aktiviteter annat än de dagliga rörelserna såsom påklädning och 

förflyttning. Möjliga åtgärdsstrategier för att ändå få in fysisk träning är att samarbeta med 

distrikt sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller hemtjänst.  
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Tillskott av vitamin D med eller utan kombination av kalcium 

För de äldre personer vars dagsbehov av vitamin D och kalcium inte anses vara täckt är 

rekommendationen enligt SNR (2005) att ge ett tillskott på 400-800 internationella enheter (IE) 

vitamin D och 500-1000 mg kalcium per dag. 

 

Presenterat resultat visar bäst effekt i studier som har använt sig av kombinationsbehandling av 

vitamin D och kalcium, vilket stämmer överens med SNR´ s rekommendationer. Två av 

studierna som inkluderats i detta arbete (Neelemaat et al., 2012; & Bischoff-Ferrari et al., 2014) 

har undersökt effekten av vitamin D tillskott kombinerat med kalcium för att minska risken för 

fall och båda har gett bra resultat. Kosttillskott med vitamin D kombinerat med kalcium samt en 

protein- och kaloririk kost menar Neelemaat et al. (2012) minskar antalet fall och andelen 

undernärda äldre inlagda på sjukhus som faller. Bischoff-Ferrari et al. (2014) upptäckte att 

oddsen att falla minskade med med 46 % hos kvinnor som fick en kombination av vitamin D och 

kalcium. 

 

Enbart vitamin D tillskott visade ingen signifikant minskning av risk för frakturer eller fall hos 

äldre (Dhesi et al., 2004 & Law et al., 2006). Däremot kom Dhesi et al. (2004) fram till att 

postural stabilitet, balans och reaktionstid samt fysisk prestation förbättrades, vilket i sin tur kan 

minska risken för fall och frakturer. 

 

Enligt SBU (2014) Det finns undersökningar som visar på att äldre kvinnor på institution som 

behandlas med vitamin D kombinerat med kalcium har minskad risk för höftfraktur och andra 

frakturer. Det framgår dock att det är främst hos äldre personer över 80 år som denna typ av 

kosttillskott har effekt. De studier som vi har undersökt har studerat effekten på äldre personer 

över 65 år vilket kan ha betydelse för det resultat författarna kom fram till. Tillskott av vitamin D 

och kalcium är en intervention som ger effekt över tid, men som kan initieras redan under 

vårdtiden på sjukhuset. Sjuksköterskan kan även informera patienten och ge enkla råd om kost 

som rik på D vitamin och kalcium. 
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Sjuksköterskans ansvar 

Socialstyrelsen (2005) skriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god 

vårdmiljö och även att vara uppmärksamma på arbetsrelaterade risker och aktivt förebygga dem. 

Patienter som inte får sitt vårdbehov tillgodosett, till exempel vid bristande tillsyn eller utebliven 

assistans, leder till ökat antal fall (Kalisch & Xie, 2014). Vårdkvaliteten påverkas negativt och 

kan till och med förvärra sjukdomstillstånd, öka lidande och förlänga vårdtiden för patienten. 

Hög bemanning skulle resultera i lägre antal fall. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i det 

fallförebyggande arbetet, vilket är att upptäcka de äldre som har ökad fallrisk, identifiera och 

kartlägga specifika fallriskfaktorer och sätta in omvårdnadsåtgärder samt göra en uppföljning 

(Kirkevold, 2008). 

 

Riktlinjer för fallriskbedömning finns och tillämpas redan inom sjukvården men vi ser att det 

finns möjlighet för förbättring genom att dessa kompletteras med olika interventioner som 

beskrivits. På detta skulle man kunna fånga upp patienterna med fallrisk i tid, innan de faller. 

Patienten ska vara trygg under sin vårdtid, fall ska inte kunna hända när vårdpersonal är 

närvarande. Detta stadgas i Patientsäkerhetslagen kap 6, 4 § “Hälso- och sjukvårdspersonalen är 

skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till 

vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en vårdskada.” 

 

För att kunna arbeta förebyggande och uppfylla vårt ansvarområde samt tillämpa ett 

kostnadseffektivt arbetssätt måste det finnas tillräckligt med resurser och kunskap. 

Behov finns av vidare forskning för att studera effekten av förebyggande åtgärder var för sig. 

Många av studierna tog upp ett stort antal interventioner och det är då svårt att veta vilken 

intervention som gör vad. Enligt SKL (2011) är det viktigt lyfta fram att det på lång sikt är 

betydelsefullt att alla i vårdkedjan är medvetna om patientens fallrisk, individuella riskfaktorer 

och om vilka fallförebyggande åtgärder som är aktuella. Det är viktigt för att äldre personer ofta 

faller när de flyttas inom sjukvården, till exempel från sjukhus till vårdboende. 
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Metoddiskussion 

Den utförda litteraturstudien utfördes genom att göra en litteraturöversikt (Rosén, 2013) över det 

valda ämnet, sammanfatta de olika studiernas resultat och undersöka om ny kunskap finns inom 

ämnet. 

 

Ämnet för studien togs fram efter förfrågan från ett sjukhus i Sverige om att studera 

fallprevention. De ansåg att ny kunskap inom ämnet behövde belysas för att tillämpa rätt 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att förebygga och minska fall hos äldre under 

vårdtiden. Syftet utformades utifrån den förfrågan vi fått och problembeskrivningen från 

sjukvården. Frågeställningen begränsades till endast en fråga för att studien inte bli för stor i 

förhållande till den begränsade tidsramen för arbetet. Den valda frågeställningen omfattar 

fallförebyggande omvårdnadsåtgärder för sjukvårdspersonal på sjukhus.  

 

Artikelsökningar i databaserna PubMed och Cinahl användes. Dessa användes för att de är stora 

databaser inom det medicinska området. Randomiserade kontrollerade studier valdes för att 

urvalsgrupperna uppdelas relativt jämnt och blir lika varandra i allt förutom de insatser som 

studeras och att det är ett bra sätt för att kontrollera de ursprungliga skillnaderna mellan 

grupperna (Socialstyrelsen, 2014). Kliniskt kontrollerade studier valdes på grund av att de är 

jämförande och utgör ett kliniskt kontrollerat försök som inte nödvändigtvis behöver vara 

randomiserad eller blind (Willman et al., 2011). 

 

De valda sökorden baserades på MESH-termer. Sökningen uppfattades som omfattande då den 

resulterade i stort antal artiklar och trots ytterligare sökning med nya MESH-termer var flera 

artiklar återkommande. Detta kan tyda på att sökresultatet har varit relevant och omfattande och 

att vi inte har missat viktiga artiklar men det kan också tyda på att sökorden har varit för 

begränsade så att vissa artiklar missades. Oavsett vilket behövde arbetet begränsas inom ramen 

av den avsatta tiden för litteraturöversikten.  

 

Utifrån syfte och frågeställningar kom vi fram till de inklusions- och exklusionskriterier som 

beskrivits. Ett problem som uppstod under studiens gång var att många artiklar som ändå kommit 

med i sökningen var personer under 65 år. Artiklarna valdes trots att de egentligen skulle ha 
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exkluderats på grund av att medelåldern var över 65 år eller på grund av studiens urvalsgrupp var 

klusterrandomiserad, vilket innebär att åldersvidden inte kunde begränsas. Från början skulle 

arbetet baseras på studier som utförts på sjukhus men eftersom så många artiklar gjorde sina 

studier både på sjukhus, vårdboenden, öppenvård, och i hemmet blev det för begränsat och 

inklusionskriteriet utökades till delvis på sjukhus. Trots detta har vi som författare som syfte att 

inrikta oss på resultat som kan tillämpas på sjukhus. 

 

Sökningarna som utfördes resulterade i cirka 250 artiklar som alla granskades och analyserades 

efter syfte och frågeställning respektive inklusions- och exklusionskriterier. Ett stort antal artiklar 

valdes bort för att de inte uppfyllde kraven. 25 artiklar valdes ut och lästes. Av dessa var 17 

relevanta för vår litteraturstudie och togs med i resultatet. De som sållades bort i slutet var mer 

medicinskt inriktade än på omvårdnad vilket inte upptäcktes i det första granskningsstadiet. En 

av de bortvalda visade sig vara inriktad på fel åldergrupp med låg medelålder. 

 

De 17 artiklar som inkluderades granskades och analyserades med styrkor och svagheter för att 

sedan kvalitetsbedömas utefter ett granskningsprotokoll av Willman et al. (2011). Resultatet 

sammanställdes i en resultattabell (Willman et al., 2011). 

 

De valda studierna har genomgått en prövning med etiska överväganden och godkänts av etisk 

kommitté. Samtliga resultat från studierna har presenterats och granskats objektivt. Studier har 

inte valts efter uppnått resultat. Begränsningar i språk kan ha betydelse då risken för feltolkning 

ökar vid granskning av artiklarna. 

 

Slutsats 

Vi kan utifrån det vetenskapliga materialet i denna litteraturöversikt dra slutsatsen att fall och 

fallskador kan förebyggas hos äldre personer genom preventiva omvårdnadsåtgärder baserade på 

identifierade fallriskfaktorer. Detta förutsatt att det utförts en individuell fallrisk bedömning 

snarast möjligt efter inskrivning på sjukhus. Interventioner kan både ge snabb effekt under 

vårdtiden på sjukhus eller effekt på lång sikt, men som kan initieras redan under vårdtiden. 

Förändringar i miljön, individanpassade hjälpmedel, patientutbildning, fysisk aktivitet och 

tillskott av vitamin D kombinerat med kalcium är åtgärder som visats ha en positiv effekt. 
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Vitamin D enbart har inte visat sig ha samma goda effekt. Det finns vissa multifaktoriella 

interventionsprogram som inte minskat fall eller fallrisk medan andra har haft positiva resultat. 

Mer forskning behövs för att studera effekten av specifika förebyggande åtgärder var för sig. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bedriva en god och patientsäker vård och bidra till att patienten 

ska känna sig trygg och inte falla under vårdtiden. En annan viktigt del i sjuksköterskans roll är 

att motivera och öka patientens och närståendes delaktighet i det fallförebyggande arbetet. 

Genom att utbilda sjukvårdspersonal och tillämpa tillräckligt med resurser kan preventiva 

åtgärder genomföras och på så sätt ge god omvårdnad och minska antalet fall och fallskador på 

ett både ett evidensbaserat och kostnadssparande sätt. 
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