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Sammanfattning 
Syftet med studien var att studera var i hemmet de flesta fallolyckorna hos äldre sker, kön- 

och åldersfördelning, fallolycksfrekvens samt bidragande faktorerna till dessa fallolyckor. 

Under sex månader har ”Projekt Kersti” samlat in fallrapporter från äldre boende i Falu 

kommun som drabbats av fallolycka. Dessa fallrapporter har bearbetats till anonymt material 

av ansvariga för ”Kersti projektet” och uppsatsförfattarna har sedan fått tillgång till 

materialet för att göra en register studie. De 517 insamlade fallrapporterna har bearbetats och 

sammanställts och resultatet av studien visade att de flesta fallolyckorna inträffade i 

sovrummet och det vanligaste föregående symtomet till fall var trötthet. De vanligaste yttre 

omständigheterna i samband med fall var att individen tappade balansen eller gick utan skor 

och den vanligaste aktiviteten i samband med fall var att individen var på väg till eller ifrån 

någonting när fallolyckan inträffade.  

 

Key words: Accidental falls, Assessment, Elderly, Fall accidents, Falls, Home. 

Nyckelord: Olycksfall, Mätinstrument, Äldre, Fallolyckor, Fall, Hem. 
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Introduktion  
Förbättrade överlevnadsförhållande, sundare levnadsvanor samt en effektivare hälso- och 

sjukvård i Sverige, har bidragit till en växande äldre population enligt Folk Hälsorapporten 

2005, (Statens Folkhälso Institut, 2005). Detta bekräftas även av World Health Organisation 

(WHO, 1998) som uppskattar att den äldre befolkningen runt om i världen kommer att 

beräknas till 1,2 miljarder år 2015. Ökningen bland den äldre delen av befolkningen har 

bidragit till att olika ålders relaterade hälsorisker bland annat fallolyckor har 

uppmärksammats. Även flera internationella studier har visat att fallolyckor hos äldre är ett 

växande hälsoproblem (Hill och Schwarz, 2004; Huang, Gau, Lin och Kernohan, 2003).  

 

Omkring 30 % av alla över 65 år som bor i eget boende faller varje år. Hos de som bor i 

särskilt boende är fallfrekvensen till och med något högre (Gillespie, Gillespie, Robertson, 

Lamb, Cumming, Rowe, 2004). Fallolyckor hos äldre är allvarligt då olyckorna kan orsaka 

svåra skador som kräver lång sjukhusvård och omfattade vårdnadsinsatser. En femtedel av 

alla fallolyckor kräver sjukvård av något slag (Gillespie et al, 2004).  Vissa fallolyckor kan 

även leda till dödsfall. En Australiensisk studie visade att 1114 dödsfall under ett år hos 

personer 65 år och äldre var ett resultat av fallolyckor (Hill och Schwarz, 2004). Ofrivilliga 

skador hos äldre är den femte ledande orsaken till att äldre människor dör och fallolyckor 

utgör två tredjedelar av dessa dödsfall. Förekomsten av fallolyckor stiger tydligt med åldern 

och antalet fallolyckor är ungefär dubbelt så hög vid en ålder över 75 år (Rubeinstein, 2006).  

 

Orsaken till att äldre människor drabbas av fallolyckor är framför allt fysiologiska 

förändringar som motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar som kan ge 

långsammare reflexer, stelare och sämre koordinerad gång (Rubeinstein,2006). Studier av De 

Rekeneire., Visser., Peila., Nevitt., Cauley., Tylavsky., et al (2003) visade att genom att 

använda ett fallinstrument Baseline Data for Health, Aging and Body Composition (Health 

ABC) kunde möjliga fallrisker bedömas genom mätning av kroppsbyggnad, kroppens 

förmåga att röra sig i olika aktiviteter, ålder och den psykiska samt individuell fysisk hälsa. 

En annan studie pekar på att personer med syn och hörsel nedsättning som samtidigt är i 

behov av stöd vid gång oftare råkar ut för fallolyckor än andra (Donmez och Gokkoca, 

2003). I de utvecklade riktlinjerna för fallprevention från Amerikanska Geriatriska 

föreningen framkom att fallolyckor hos äldre orsakas av diverse riskfaktorer och situationer 

som går att åtgärda för att minska antalet fall (American Geriatrics Society, 2001). Lord, 
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Menz och Sherrington (2006) påvisade i en studie att fallolyckor hos äldre till stor del 

orsakas av risktagande, ouppmärksamhet samt impulsiva handlingar. Resultatet visade även 

att falltendensen var lägre hos de äldre som hade en bra balans och rörde sig mer till skillnad 

från dem som hade en sämre balans och var i behov av stöd vid förflyttning. Fallolyckor hos 

de lite rörligare äldre inträffade oftast utomhus och orsakades till stor del av yttre 

omständigheter som till exempel halka. De äldre som hade sämre balans och var i behov av 

stöd vid förflyttning föll oftast inomhus och fallolyckorna orsakades oftast av olika 

omständigheter i boendet som till stor del skulle ha kunnat förebyggas. En annan studie 

visade att fallolyckor hos äldre inte hade något samband med bostad eller levnadspartner men 

där emot fanns ett samband mellan fallolyckor och behov av hemhjälp. Studien påvisade 

även att kvinnor oftare råkade ut för fallolyckor än män (Donald och Bulpitt, 1999). 

 

The American Geriatrics Society, (2001) har utarbetat ett fallrisk mätinstrument (Algorithm 

Summarizing the Assessment and management of falls) som kan användas för att bedöma den 

äldres risk för fall. Detta instrument mäter olika aspekter som kan relateras till fallrisk såsom 

medicinsk historia, sjukdomshistoria, tidigare fall, fysiska problem och gång svårigheter. 

Genom att summera de olika bidragande orsakerna, kan fallriskbedömning utföras och 

åtgärder utarbetas och därmed minimera eller undvika framtida fallolyckor hos de äldre (ibid). 

 

Ett annat instrument som kunde användas var, Elderly Fall Screening Tool (EFST) som 

mäter bland annat tidigare fall, genomsnitt i gångtid, samt observerar gångsvårigheter hos 

individer med risk för fall. Utifrån detta utförs en fallriskbedömning och vissa fall kan 

därmed undvikas (Hill och Schwarz 2004). Huang, et al (2003) har utvecklat en checklista 

för fallriskfaktorer. Checklistan omfattar miljö, boende form, kognitiva funktioner, socialt 

stöd samt fysiska och mentala rubbningar och även den kan användas för att identifiera olika 

fallrisker. 

 

Det tar ofta lång tid för en äldre person som varit med om en fallolycka att återgå till den 

aktivitetsnivån som personen hade före fallet. Många äldre blir oroliga för att ramla igen 

vilket kallas för ”post-fallsyndrom” och sänker därför sin aktivitetsnivå vilket i vissa fall kan 

leda till sämre kondition, svaghet och ett onormalt gångsätt som i sin tur medverkar till att 

personen faller (Rubeinstein, 2006).  
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Den höga dödligheten som är ett resultat av komplikationer till fallolyckor och de höga 

sjukvårdskostnaderna väcker stor uppmärksamhet och därför växer intresset för att inte 

endast räkna fallolyckors prevalens utan även forska vidare om bidragande orsaker till 

fallolyckorna. Med kunskap om dessa orsaker kan fallolyckor minimeras och till stor del 

undvikas (The American Geriatrics Society, 2001). För att minska antalet fallolyckor och 

komplikationer i samband med fall hos äldre är det viktigt med preventivt arbete. Detta 

preventiva arbete utgår ifrån de regelverk samt lagar som finns i hälso- och sjukvårdslagen 

samt Socialtjänstlagen (2001:453) som styr kommunens vård och omsorg (Raadu, 2005). 

Grundtanken med detta är att erbjuda en god och säker vård baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Genom att studera var i hemmet flest fallolyckor sker kan preventiva 

åtgärder sättas in för att i framtiden minska risken för fallolyckor. Att studera olika 

bidragande faktorer till fallolyckor kan ge en vägledning för hälso- sjukvårds personal att 

vara extra uppmärksam vid vissa symtom eller omständigheter och sprida kunskap om dessa. 

Genom preventivt arbete kan de äldre få en tryggare och säkrare vård och höga 

samhällskostnader på sikt reduceras.  

 

Falu kommun och Landstinget Dalarna har i ett gemensamt utvecklingsprojekt kallat 

”Projekt Kersti” (www.ltdalarna.se) uppmärksammat de äldres situation i kommunen. Kersti 

är en fiktiv 81 årig äldre invånare, som är multisjuk och ensamboende i sin lägenhet i Falun. 

Ledstjärnan i allt arbetet i projektet var frågan ”vad är bäst för Kersti”?  ”Kersti ska känna att 

de berörda delar i vård och omsorg är ansvariga för hennes välbefinnande och att hon får den 

bästa möjliga vård som kan erbjudas utifrån de tillgängliga resurserna (Kerstiprojektet, 

februari 2006). Ett av områdena inom projektet var att kartlägga fallolyckor hos äldre som 

bor hemma och har trygghetslarm. Samtliga fallolyckor i de utvalda delarna av kommunen 

har registrerats under en sexmånadersperiod och resultatet kommer så småningom att 

användas till att utveckla ett program för att förhindra fallolyckor i hemmet hos äldre. 

Projektledaren tog kontakt med Högskolan Dalarna för att få hjälp med analys av 

fallregistret. Focus i denna studie har varit att beskriva plats för fallet samt föregående 

symtom och yttre omständigheter i samband med fall.  
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Syfte 
Syftet med studien var att studera var i hemmet de flesta fallolyckorna hos äldre sker, 

bidragande faktorerna till dessa fallolyckor samt hur kön-och åldersfördelningen ser ut.  

 

Frågeställningar 

1. Var i hemmet hos äldre sker de flesta fallolyckorna? 

2. Vilka är de vanligaste föregående symtomen, yttre omständigheterna samt aktiviteterna i 

samband med fallolyckor i hemmet hos äldre?  

3. Hur ser kön- och åldersfördelningen ut när det gäller fall?  

4. Hur ser fallolyckas frekvens ut? 

Centrala begrepp 

Med äldre menas i denna studie personer från 50 år. 

Med hemmet menas personer som bor i eget boende med trygghetslarm och nattpatrull. 

Med fallolycka menas ett ofrivilligt fall till marken. 

Yttre omständigheter menars enligt fallrapporter andra orsaker till fallolyckor som alkohol 

påverkan, tappa balans, gång utan sko, halt golv, mörker, gång hjälpmedel, hinder, mattor. 

Metod 

Design 

Studien var en kvantitativ och retrospektiv registerstudie.  

 

Population och urval 

Populationen bestod av alla äldre personer som bor i eget boende i Falu kommun och som har 

trygghetslarm och/eller beslut på nattpatrull. Studien innehåller  information från individer 

som var 50 år och äldre. De som ingick i studien skulle ha larmat hemtjänst under perioden 

2005-11-15 - 2006-05-15 i samband med fallolycka. Alla personer som bor i Enviken, 

Svärdsjö och Bjursås i Falu kommun likaså de personer som ej hade trygghetslarm eller hjälp 

av nattpatrullen exkluderades. Urvalet bestod av 517 fallrapporter (flera av de inkluderade 

individerna hade flera fallrapporter).  Dessa fallrapporter ifylldes av totalt 214 individer. Från 
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det slutliga resultatet exkluderades tre dubbletter och det slutliga antalet fallrapporter som 

ligger till grund för resultatet blev 514 fallrapporter. I 500 av fallrapporterna kunde kön 

identifieras. Av dessa fallrapporter var det kvinnor som föll i 287 (57 %) fall och män i 213 

(43 %) fall.   

Det totala antalet deltagare uppgick till 214 personer (många av de medverkande hade flera 

fallrapporter). Antalet kvinnor som medverkade i studien var 136 (66 %) och antalet män var 

69 (34 %). 

 

Mätinstrument 

Mätinstrumentet som användes har utformats av ”Kersti projektet” i Falu kommun. Projektet 

syftar till att kartlägga fallolyckor i hemmet hos äldre och är ett samarbetsprojekt mellan 

medicinkliniken på Falu lasarett, närsjukvården och Falu kommun. Fallrapportenkäten bestod 

av sex olika frågor angående fallolyckan med olika fasta svarsalternativ som kunde kryssas i 

samt även en rad för namn på den som fallit och den som fyllt i fallrapporten samt tid och 

datum för tillbudet, se Bilagan  Fallrapport.   

 

Datainsamlingsmetod 

Fallrapportenkäten som delades ut till alla berörda hemtjänstgrupper har fyllts i av 

hemtjänstpersonal i samband med tillbud. Enhetschefen samlade in alla fallrapportenkäter en 

gång i månaden och i samband med detta anordnades en team träff mellan enhetschef, 

hemtjänstpersonal, distriktssköterska och distriktsarbetsterapeut eller sjukgymnast. På team 

träffarna diskuterades de tillbud som varit och preventiva åtgärder utarbetades. Efter att 

samtliga fallrapporter under sex månader inhämtats och diskuterats har dessa 

fallrapportenkäter bearbetats till anonymt material av ansvariga för ”Kersti projektet”. Namn 

har ersatts med födelse år samt de fyra sista siffrorna i personnumret. Författarna har sedan 

fått tillgång till data i form av en datamatris.   

 

Tillvägagångssätt och analys 

De 517 insamlade fallrapporterna har bearbetas och sammanställas med hjälp av Excel. 

Deskriptiv statistik har beräknats (medelvärde, spridning, frekvenser) för att visa den 

vanligaste platsen för fallolyckor i hemmet samt olika bidragande orsaker till fallolyckor.             
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Etiska överväganden 

Studien är en del av verksamhetsutvecklingen i Falu kommun för att få till ett nytt arbetssätt 

med bättre samarbete mellan kommun och landsting och är godkänt av förvaltningschefen i 

Falu kommun. Informerat samtycke har inte inhämtas av de medverkande i studien eftersom 

projektet är ett verksamhetsutvecklingsprojekt. Registreringen av fall ingår i kommunens 

sedvanliga incidentrapportering.   

 

Materialet som författarna erhållit är avidentifierat och visar endast födelseår och de fyra sista 

siffrorna i personnumret och kan inte kopplas till en enskild person. En etikansökan om 

tillstånd att genomföra studien har lämnats inför studien samt godkänts av den 

Forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna i Falun den 22 september 2006. 

 

Resultat 

Övergripande beskrivning av urvalet  

Antal fall  

 

Medelåldern i denna studie hos de deltagande var 84 år (SD +- 5,9). Spridningen var 50-100 

år.  Hos kvinnor var medelvärdet för åldern 85 år och hos männen var medelvärden för åldern 

83 år. Det inträffade flest fallolyckor i åldersgruppen 80-89 år. Antalet kvinnor och män i 

olika åldersgrupper redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1.  Kön- och åldersfördelning (n= 205) 

 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-100 år Totalt 

Kvinnor 3 (2 %) 25 (18 %) 73 (54 %) 35 (26 %) 136 (66 %) 

Män 3 (4 %) 14 (20 %) 39 (57 %) 13 (19 %)   69 (34 %) 

Totalt 6 (3 %) 39 (19 %) 112 (55 %) 48 (23 %) 205 (100 %) 
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Vanligaste platsen för fallolyckor 

Den vanligaste platsen för fallolyckor var sovrummet 196 (38 %) fall. Köket var den näst 

vanligaste platsen för fallolyckor där 77 (15 %) fall registrerades. Därefter kom hallen och 

toaletten med 57 (11 %) respektive 56 (10,9 %) inträffade fall se Figur 1.  

 

Det var 61 (11,9 %) fall där övrig plats angavs. Övrigt omfattade utomhus, i trappan, hos 

grannen och trapphuset. Av dessa var 45 fall registrerade i vardagsrummet och 4 fall utomhus 

samt 1 fall i trapphus i resterande fall angavs ingen annan plats för fallet. Vid 63 (12 %) 

angavs ingen plats för fallolyckan.  

Plats för fallolycka

0

50

100

150

200

250

Sovrum Hall Kök Toalett Övrig Vet inte

 
Figur 1. Fördelning av fallolycksplats (redovisas på fallnivå). 

 
 

Antalet fall av kvinnor och män på olika fallolycksplatser i hemmet redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3. Antalet kvinnor och män på olika fallolycksplatser (n=447) 

 Sovrum Kök Hall Toalett Övrigt 

Antal kvinnor 112 (57 %) 42 (54 %) 37 (65 %) 27 (48 %) 29 (48 %) 

Antal män 79 (40 %) 32 (42 %) 19 (33 %) 27 (48 %) 30 (49 %) 

Okänt kön 5 ( 3 %) 3 (4 %) 1 (2 %) 2 (4 %) 2 (3 %) 

Totalt antal individer

 

196 (100 %)

 

77 (100 %)

 

57 (100 %)

  

56 (100 %) 

 

61 (100 %)
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Fallolycksfrekvens 

Av det totala antalet individer där kön var känt var över hälften 116 (54 %) singelolyckor (där 

en och samma person endast råkade ut för en fallolycka under den aktuella perioden). Av 

dessa singelolyckor var 79 (68 %) av de drabbade kvinnor och 30 (26 %) var män. I många 

fall råkade även samma person ut för fler än en fallolycka. En del individer hade fallit fler än 

två gånger (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Fallolycksfrekvens hos de deltagande (n=214) 

 1 Fall  2-4 Fall >5 Fall Totalt 

Kvinnor   79 (37 %) 46 (21,5 %) 11 (5 %) 136 (64 %) 

Män   30 (14 %) 27 (13 %) 12 (6 %) 69 (32 %) 

Okänt kön    7 (3 %)   1 (0,5 %)   1 (0,5 %)  9 (4 %) 

Totalt   116 (54 %) 74 (34,5 %) 24 (11, 5 %) 214 (100 %)

 

Symtom i samband med fallolyckor 

Resultatet av fallrapporterna visade att vissa fallolyckor föregicks av olika kroppsliga 

symtom. Trötthet var det vanligaste föregående symtomet till fallolyckor och rapporterades i 

221 (41 %) av alla fall. Yrsel var det näst vanligaste föregående symtomet till fallolyckor och 

förekom i 59 (11 %) av fallen. Därefter kom förvirring och oro som förekom i 19 (4 %) 

respektive 9 (2 %) av fallen. Förkylning, feber och urinträngning var ovanligare symtom och 

förekom i sammanlagt 8 (1 %) av alla fallolyckor, se Figur 2. I 160 (30) % fall var det okänt 

om symtom förekommit och i 62 (11 %) av fallen saknades föregående symtom. 
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Figur 2. Fördelning av föregående symtom vid fallolycka 

 

I en del fall kunde flera olika symtom vara inblandade, se Tabell 4. I de fall där flera olika 

symtom förekom var det oftast trötthet och yrsel eller trötthet och förvirring i kombination 

som förekom. 

 

Tabell 4. Antal symtom i samband med fall  

 Inga symtom  1 symtom 2 symtom 3-4 symtom 

Antal fall 23 (8 %) 237 (81 %) 28 (10 %) 3 (1 %) 

 

Yttre omständigheter i samband med fallolyckor  

Yttre omständigheter kunde även vara inblandade i fallolyckan. I 144 (30 %) av fallen var det 

osäkert om det fanns någon yttre omständighet som orsakade fallet. Den vanligaste yttre 

omständigheten i samband med fallolyckor var att individen tappade balansen vilket 

inträffade i 79 (17 %) av fallolyckorna. I 75 (15,6 %) av fallen orsakades fallolyckan av att 

individen gick utan skor och i 53 (11 %) av fallolyckorna fanns det ingen yttre omständighet 

som orsakade fallolyckan. I 40 (8,3 %) av fallen var individen alkohol påverkad och i 39 (8,1 

%) av fallen föll individen på grund av att golvet var halt. Andra betydande omständigheter 

som orsakade fallolyckor var mattor på golvet som orsakade 20 (4 %) fall och mörker, gång 
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hjälpmedel samt hinder som orsakade ett mindre antal fallolyckor och sammanlagt förekom i 

29 (6 %) av fallolyckorna se Figur 3.  
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Figur 3. Vanligaste yttre omständigheterna i samband med fallolyckor 

 

Aktiviteter i samband med fallolyckor 

Individerna föll även i samband med olika aktiviteter i det dagliga livet. Den vanligaste 

aktiviteten i samband med fallet var att individen var på väg till eller ifrån någonting vilket 

förekom i 218 (46 %) av fallen samt att individen förflyttade sig från stol till säng eller 

viceversa vilket förekom i 50 (11 %) av fallen. Andra aktiviteter som orsakade ett mindre 

antal fall var på och avklädning som orsakade 8 (2 %) av fallen samt att individen plockade 

upp något från golvet, bar på något, gick i trappa eller stod stilla i samband med fallolyckan, 

dessa medverkade sammanlagt till 19 (4 %) av fallolyckorna. I 53 (11 %) av fallen var 

aktiviteten i samband med fallolyckan okänd, se Figur 4. 
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Figur 4. Vanligaste aktiviteterna i samband med fallolyckor  
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Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med studien var att studera var i hemmet de flesta fallolyckor hos äldre sker samt de 

vanligaste bidragande faktorer till dessa fallolyckor. Sovrummet var den vanligaste platsen för 

fallolyckor vilket skiljer sig något från tidigare studier där toaletten anses som den vanligaste 

fallolycksplatsen i hemmet (Lee, Wong och Lau, 1999). Det vanligaste symtomet i samband 

fallolyckorna var trötthet samt att individen tappade balansen. Den vanligaste aktiviteten i 

samband med fallolyckan var att individen var på väg till eller ifrån någonting när fallolyckan 

inträffade.   

 

Resultatdiskussion 

Det var fler kvinnor 136 (66 %) jämfört med män 69 (34 %) som medverkade i Kersti  

projekt. När det gällde antalet fallrapporter var det inte lika stor könsskillnad, där stod 

kvinnorna för 287 (57 %) och männen för 213 (43 %) av fallen. Männen föll oftast flera 

gånger under den aktuella perioden. Vid fem eller fler fall var det männen som stod för flest 

fallolyckor. Det finns studier som visar att manligt kön tillsammans med hög ålder, behov av 

hemhjälp och tidigare fall kan utgöra riskfaktorer hos individer som var måttligt mobila och 

kunde stå utan stöd (Lord et al, 2003).  

 

I denna studie var det kvinnorna som stod för flest antal fall. Resultat i andra studier så som 

De Rekenire et al (2003) visade att många kvinnor som drabbats av fallolycka hade svårt med 

balans och gång samt hade hjälpmedel för att resa sig upp och var oftast kroniska sjuka 

individer som tog mediciner som kunde påverka balansen. En Australiensisk studie visade att 

kvinnor i de flesta fall även var ensamboende och hade syn problem samt tog dagliga doser av 

lugnande läkemedel. Att vara äldre och kvinna  relaterades till sviktande hälsa och oförmåga 

att utföra de dagliga aktiviteterna efter en fallolycka (Hill och Schwarz, 2004). En annan 

studie påvisade att anledningen till att kvinnor ansågs drabbas hårdare än män kunde vara att 

kvinnor oftast hade fler dagliga aktiviteter och mer hushållsarbete än vad männen hade vilket 

kunde göra att kvinnornas problem överrepresenteras (Donmez och Gokkoca, 2003).  
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I studien inträffade flest fall i åldersgruppen 80-89 år som även var den största åldersgruppen. 

Även i en studie från Hong Kong var det flest äldre i den mellersta åldersgruppen (75-84) som 

råkade ut för fallolyckor. Orsaken till fall i den åldersgruppen ansågs vara att individerna i 

den åldersgruppen fortfarande var måttligt mobila och uppegående medan de som var >85 år 

kunde vara sängbundna eller ha svårt att förflytta sig (Lee, et al, 1999). Rubeinstein (2006) 

visar i sin studie att förekomsten av fallolyckor stiger med åldern och att antalet fallolyckor 

fördubblas vid en ålder över 75 år. Detta resultat kan vara vägledande som en riskfaktor till 

fallolyckor hos äldre och bör ingå i fallriskbedömningen. 

  

Vanligaste platsen för fallolyckor 

Det framkom  i föreliggande studien att den vanligaste platsen för fallolyckor i hemmet hos 

äldre var sovrummet där hela 38 procent av alla fallolyckorna inträffade följt av köket, hallen 

och toaletten. Resultatet skiljer sig något från andra studier som har rapporterat toaletten som 

den vanligaste fallolycksplatsen följt av vardagsrummet, köket, sovrummet och matrummet 

(Lee et al, 1999). Att en individ faller i sovrummet kan ha många orsaker och bör undersökas 

närmare. Några viktiga preventiva åtgärder kan vara närhet till hjälpmedel och resurser så 

som gånghjälpmedel och flyttbar toalett.  

 

Det var även vanligt 61 (11,9 %) av fallen att fallolyckan inträffade på andra platser än vad 

som var angivna i enkäten, exempelvis utomhus eller i vardagsrummet. En annan studie 

påvisade att fallolyckor hos de lite rörligare äldre oftast inträffade utomhus och orsakades 

oftast av yttre omständigheter som till exempel halka. I den studien visade det sig att de äldre 

som hade sämre balans och var i behov av stöd vid förflyttning föll oftast inomhus och 

fallolyckorna orsakades vanligen av olika omständigheter i boendet som till stor del skulle ha 

kunnat förebyggas (Lord et al, 2006). Resultatet i denna fallstudie visade att det var ett litet 

antal fall som inträffade utomhus vilket kan bero på att de äldre som fortfarande är relativt 

rörliga klarar sig utan larm och nattpatrull. Att larmets räckvidd är begränsat är även av 

betydelse.  

 

De flesta föll endast en gång under den aktuella perioden vilket tyder på att fallprevalensen 

var låg. Det fanns dock även en del individer som föll många gånger och det visade sig vara 

flest män som föll många gånger under den aktuella perioden. Ett liknande resultat kan ses i 

Fletcher och Hirdes (2002) studie där det var fler individer som föll en gång jämfört med flera 
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gånger. Oberoende variabler i samband med multipla fall ansågs vara kön, sätt att gå, risker i 

omgivningen, hälsoförändringar, svåra sjukdomar och symtom på medicinska problem samt 

kognitiv förmåga. Det är viktigt med förebyggande arbete för att undvika multipla fall. Dessa 

kan bland annat undvikas genom att göra en fallriskbedömning på individen. I Fletcher och 

Hirdes (2002) studie användes ett mätinstrument Minimum Data Set-Home Care (MDS-HC) 

som tog upp olika områden som berörde den äldre så som hemhjälp, funktion, hälsa och 

socialt stöd. Utifrån dessa kunde individer delas in i olika fallrisk klasser där olika 

förebyggande åtgärder kunde sättas in för att undvika multipla fall.  

   

Det finns olika riskbedömningsmanualer att använda sig av bland annat Fall Risk Assessment 

(FRA) Tool och Tinetti Assessment (TA) Tool som mäter individens balans och sätt att gå. En 

undersökning med FRA Tool visade en högre poäng hos dem som fallit jämfört med dem som 

aldrig drabbats av fallolycka (Flemming, 2006). Liknande mätinstrument borde användas hos 

samtliga äldre för att förebygga fallolyckor i hemmet. 

 

Det är viktigt att ha uppmärksamheten inriktad mot individen och hans/hennes riskfaktorer 

som är aktuella i det dagliga livet. Temaarbete mellan olika arbetsgrupper betonades som 

viktigt för att förhindra ytterligare fallolyckor hos individen (Leslie och Pierres, 1999). Detta 

är förenligt med projekt Kerstis team träffar där olika personalkategorier träffas och utarbetar 

preventiva åtgärder för varje enskild individ. Detta arbetssätt borde utvärderas och spridas 

vidare till andra kommuner. 

 

Föregående symtom i samband med fallolyckor 

Utav de givna svarsalternativen gällande föregående symtom i samband med fallen framkom 

det att de flesta fallolyckor orsakades av en eller en kombination av flera olika symtom som 

trötthet, yrsel och förvirring. Resultatet visade att trötthet var det vanligaste föregående 

symtomet följt av yrsel, förvirring och oro. Förkylning, feber och urinträngningar var 

ovanliga symtom. I Hill och Schwarz (2004) studie konstaterades att yrsel bidrog till många 

fallolyckor hos äldre och detta relaterades till blodtrycksfall, medicinska påverkan samt ålders 

relaterade problem. Även Leslie & Pierres, (1999) kunde visa att trötthet och yrsel hade 

samband med dagliga medicinintag samt biverkningar att göra. Genom att använda olika 

mätinstrument för fallrisk som till exempel Hendrich II Scale (Deanna, 2006) där fallrisk i 

relation till medicinintag kan bedömas kan individanpassade åtgärder som exempelvis extra 
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tillsyn på kvällen i samband med medicinintag sättas in. Ett annat mätinstrument som kan 

användas med samma syfte är Algorithm summarizing the assessment and management of 

falls. (American Geriatrics Society, 2001). Detta mätinstrument kan belysa mer bidragande 

orsaker som saknades i projekt Kerstis fallrapportenkät. 

 

Det finns andra studier som har beskrivit att fallolyckor orsakas av både individuella samt 

yttre orsaker bland annat den äldre människans fysiska förändringar och fysiologiska faktorer 

(Leslie och Pierres, 1999; Lewis, Moutoux, Slaughter och Bailey, 2004). I en studie av 

Donmez och Gokkoca (2003) ansågs kvinnligt kön, hörsel- och syn problematik samt behov 

av stöd vid gång vara de största riskfaktorerna till fallolyckor. Riskfaktorer som dessa 

saknades i denna studies enkät och kunde således inte registreras men förekommer som 

normala åldersförändringar hos de allra flesta äldre. En individuell bedömning av individens 

förmåga att röra sig samt syn- och hörsel problematik är därför av stor betydelse i det 

preventiva arbetet mot fallolyckor. The American Geriatrics Panel on Falls Prevention (2001) 

samt Johansson (1998) sammanfattade att ju mer riskfaktorer för fallolyckor desto flera fall.  

   

Yttre omständigheter i samband med fallolyckor  

I denna studie var det i de flesta fall okänt om någon yttre omständighet förelåg i samband 

med fallolyckan vilket kan anses som oroväckande om de som svarade på larmet inte tog reda 

på detta. Några yttre omständigheter som bidrog till fallolyckor var att individen tappade 

balansen eller gick utan skor. Haltgolv samt alkoholpåverkan var andra omständigheter som 

var vanliga i samband med fallolyckorna. Det fanns andra studier som visade att äldre med 

milda balanssvårigheter oftare faller på grund av olika omgivande risker i huset så som 

möbler, medan de med en dålig balans eller god balans oftast inte faller på grund av sådana 

risker. Studien visade även att reducering av materiella fallrisker är mest lönsamt hos de med 

upprepade fall och begränsad rörlighet (Lord et al, 2006). En annan studie hade ett liknande 

resultat där fallrisken påvisades vara högst hos dem som själv kunde resa sig från en stol men 

som behövde stöd vid upprättstående. Lägst var fallrisken hos dem som varken kunde resa sig 

själv eller stå av sig själv. Studien visade även att det var skillnader i riskfaktorer för fall 

mellan de båda grupperna (Lord et al, 2003). Det kan vara av stor betydelse att de individer 

som är uppegående får hjälp att träna balansen för att förebygga fallolyckor. 
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Många av individerna som föll i denna studie gick utan skor. Liknande resultat kan ses i 

Koepsell et al ´s (2004) studie där det visade sig att många fall i hemmet var relaterade till att 

individer gick utan skor eller bara hade strumpor på sig. Studien belyser även betydelsen av 

ordentliga skor som skydd mot fallolyckor hos äldre. De som använde gymnastik skor eller 

liknade skor med bra grepp föll i mindre utsträckning. Studien påvisade även att det fanns ett 

samband mellan gångsvårighet och gång utan skor eller med bara stumpor på (ibid). Det är av 

stor vikt att all personal som arbetar nära den äldre har kunskap om betydelsen av stadiga 

skor. Personalen kan informera individen om vikten av använda stadiga skor i hemmet samt i 

vissa fall även hjälpa till att införskaffa bra skor. Halt golv och saknad av handtag att hålla sig 

i är även en viktig orsak till fallolyckor i hemmet (Lee et al, 1999). Yttre omständigheter som 

orsakar fall är viktiga och relativt enkla att undanröja. Hjälpmedel så som handtag att hålla sig 

i och halkskydd under mattor är enkla och effektiva åtgärder som bör inrättas hos samtliga 

individer med hög fallrisk.  

 

Alkoholpåverkan i samband med fallolyckor var den tredje största yttre omständigheten till 

fallolyckor hos äldre. Mukamal et al (2004) påpekade att alkoholintag ökade fallrisken hos 

den redan svaga äldre människan med dålig balans och gång. En alkoholkonsumtion av mer 

än 6,5 burkar öl hos äldre bidrog till en betydligt högre risk för fallolyckor. Alkoholintag kan 

ses som en riskfaktor till fall hos äldre och kan även bedömas enligt olika mätinstrument 

såsom Algorithm summarizing the assessment and management of falls (American Geriatrics 

Society, 2001). I förebyggande syfte är det viktigt att ta reda på varför individen intar alkohol 

och utifrån det utarbeta individuella preventiva åtgärder. Det kan handla om extra stöd under 

vissa perioder eller behov av samtal för att undvika att individen intar stora mängder alkohol.  

 

Aktiviteter i samband med fallolyckor 

De flesta fallolyckorna i studien inträffade när individen var i rörelse till exempel i samband 

med att individen var på väg till eller ifrån någonting det var även vanligt att fallolyckan 

inträffade i samband med förflyttning mellan stolar eller säng. I Johanssons studie (1998) 

fanns även där ett liknande resultat som visade att de flesta fallolyckorna inträffade i samband 

med utförande av dagliga sysslor. Kunskap om detta kan vara viktigt för personal som kan 

uppmärksamma individens förmåga till förflyttning och rapportera detta vidare till överordnad 

som kan verkställa preventiva åtgärder i form av hjälpmedel, extra stöd och tillsyn i samband 
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med olika förflyttningar. Förmåga till förflyttning är en viktig del i fallriskbedömningen och 

bör utvärderas hos samtliga individer som har fallit (American Geriatrics Society, 2001). 

 

Ensamhet är ett välkänt problem bland dagens äldre befolkning vilket inte tas upp som en 

yttre omständighet i fallrapporten. Lee et al, (1999) visade att ensamhet var en hög riskfaktor 

till fallolyckor i hemmet hos äldre. Även om en person levde tillsammans med sin familj så 

var 79 % av individerna som föll ensamma hemma när fallet inträffade. Studien visade även 

att chansen att skada sig i samband med fallolycka ökade ju längre personen var ensam 

hemma (Lee et al, 1999).  

 

Metoddiskussion 

Studien var empirisk med en retrospektiv med kvantitativ ansats. Möjligen hade en kvalitativ 

ansats varit bra som ett komplement till en ren registrering. Då hade vårdtagaren själv fått 

beskriva sin fallolycka och uppgivet var fallet inträffat samt orsak till fallet. Urvalet var 

representativt, samtliga fallolyckor som stämde överrens med inklusionskriterierna 

registrerades och samlades in under en sex månaders period.  

 

Mätinstrumentets reliabilitet 

Mätinstrument utformades av projekt Kersti och var en strukturerad enkät med fasta frågor 

och olika svarsalternativ som kunde kryssas i. Instrumentet varierade inte i sina frågor eller 

svars alternativ och samtliga fallrapporter var ifyllda på ett liknande sätt vilket påvisar att 

mätinstrumentet inte blev missuppfattat.   

 

Mätinstrumentets validitet  

Frågornas relevans var god även om mätinstrumentet var något begränsat då frågor angående 

medicinsk påverkan, boendeformer och andra fysiologiska faktorer som kan ha betydelse för 

fallolyckor i hemmet hos äldre saknades. Frågorna var skrivna på ett lättförståeligt språk. 

Liknade fallrapporteringsinstrument används inom kommunens hemtjänstgrupp samt 

gruppboende.   
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Bortfall 

Bortfallet i studien omfattade en individ som föll 6 gånger samt 8 individer där kön inte kunde 

identifieras. Det blev därför ett bortfall på 14 fall på vissa ställen i studien där kön och ålder 

undersöktes. Detta påverkade inte studien i något större utsträckning mer än vid 

könsfördelningen samt vid uträkning av medelålder. Resultatet i könsfördelning skulle bli det 

samma med störst andel kvinnor oberoende av vilket kön det var på bortfallet.  

 

Studiens interna validitet 

Resultatet kan eventuellt ha påverkats av att den som föll inte själv medverkade vid ifyllnad 

av fallrapporten. Det kan vara svårt för den som fyllde i fallrapporten att avgöra vad som 

egentligen hände vid fallet. Frågor som till exempel handlar om alkoholkonsumtion i 

samband med fallolyckan kan dock få ett rättvisare svar då detta kan vara svårt att erkänna för 

den drabbade. Ett visst bortfall av fallrapporter kan eventuellt ha förekommit i händelse av att 

hemtjänstpersonalen glömt att fylla i fallrapporten i samband med tillbud under den aktuella 

perioden. Mätinstrumentets begräsningar gällande svarskonstruktion möjliggjorde ett ”vet 

inte” eller ”nej” svar vilket kan ha bidragit till stora andelar sådana svar i frågan om orsakerna 

till fallolyckan och därför blev många bidragande faktorer till fallolyckan okända. Det kan 

även i många fall vara svårt att avgöra vad som orsakade fallolyckan.  

 

Studiens externa validitet 

Då populationen var liten och omfattade äldre med trygghetslarm samt nattpatrull kan 

resultatet endast generaliseras till liknande grupper dock ej till större grupper äldre. Däremot 

kan det användas som ett pilotprojekt till större studier. Eftersom projektets mål var att 

använda resultatet som en vägledning i utvecklingen inom vård och omsorg i Falukommun 

kan det med fördel användas för detta ändamål samt utvecklas vidare.  

 

Etiska överväganden  

Ett etiskt dilemma i samband med studien var att majoriteten av de personer som föll inte 

visste om att de medverkade i en studie. Detta eftersom det inte har utformats något följebrev 

i samband med studien och ingen information har getts till de berörda individerna. De 

medverkande har därför inte kunnat ge sitt samtycke till att delta i studien och risken fanns 
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att en del individer eventuellt inte ville delta i någon studie vilket bryter mot autonomi 

principen. Vårdtagarna visste heller inte vilka frågor som ingått i fallrapportenkäten och vad 

som antecknas om den enskildes fall eftersom de själva inte har fyllt i fallrapportenkäten. 

Kersti projektet kan dock ses som ett pilotprojekt till framtida studier inom ett större område. 

I framtiden är det tänkt att information om fallregistrering skall ges till alla nya vårdtagare i 

samband med installering av trygghetslarm. Studien anses göra mer nytta än skada eftersom 

syftet med studien var att studera var i hemmet de flesta fallolyckorna hos äldre sker samt 

bidragande faktorerna till dessa fallolyckor för att kunna förebygga fallolyckor hos äldre och 

ge dem en tryggare vård. 

 

Konklusion 

Det framträdande resultatet av studien kan sammanfattas enligt följande. Det var flest kvinnor 

som drabbades av fallolyckor medan de män som föll oftast föll flera gånger under den 

studerade perioden. Kvinnorna hade en något högre medelålder jämfört med männen och den 

största åldersgruppen som föll var de mellan 80-89 år. De flesta fallen inträffade i sovrummet 

och anledningen till att individen föll var vanligtvis trötthet samt att individen var på väg till 

eller från någonting eller tappade balansen. Genom individuell fallriskbedömning där 

individens förmåga till balans och gång samt fysiska och psykiska aspekter utvärderas kan 

preventiva åtgärder sättas in på ett tidigt stadium och motverka fallolyckor i hög grad. Det är 

även viktigt att se till att de äldre som anses ha hög fallrisk får säkra skor som kan minska 

risken för ytterligare fall. 

 

Förslag till vidare forskning 

Mer undersökningar om orsaker och risker för fallolyckor behövs för att komma till rätta med 

problemet. Det finns många faktorer som spelar in i fallrisken, allt från den äldre människans 

fysiologiska och funktionella funktioner, medicinska påverkan, yttre omständigheter, åldern 

med mera. Fallolyckor är ett utbrett internationellt problem. Därför behövs mer ingående 

studier där de olika mätinstrumenten, som nämnts tidigare som Hendrich II scale eller 

Algorithm summarizing the assessment and management of falls kan används (American 

Geriatrics Society 2001) för att minska eller undvika fallolyckor och dess förödande 

konsekvenser hos äldre. Det behövs även mer studier om hur fallolyckor kan förebyggas och 

olika åtgärder som kan utvecklas för att minska antalet fallolyckor. 

 20 
 



 

Referenser 
American Geriatrics Society, British Geriatrics society, and American academy of 

Orthopaedic surgeons panel on Fall prevention (2001). Guideline for the Prevention of Falls 

in Older persons. The American Geriatrics Society, 49 (5) 664-672. 

 

De Rekeneire,N., Visser,M., Peila,R.,Nevitt, M., Cauley,J., Tylavsky,F., Simonsick,EM.,& 

Harris,T (2003). Is a fall just a Fall: Correlates of Falling in Healthy Older persons. The 

Health, aging and Body Composition study. The American Geriatrics society, 

 51, (6), 841-846,  

 

Deanna, G-M.(2006). Fall Risk Assessment: Hendrich II scale. The Hartford Institute for 

Geriatric Nursing, 8, 1-2. 

 

Donald, I.P. & Bulpitt, C. J. (1999). The prognosis of falls in elderly people living at home. 

Age and ageing 28, 121-125. 

  

Donmez, L &  Gokkoca, Z (2003). Accident profile of older people in Antalya City Center, 

Turkey.  Archives of gerontology and geriatrics 37, 99-108. 

 

Flemming, P.J. (2006). Utilization of a screening tool to identify homebound older adults at 

risk for falls: validity and reliability. Home Health Care Serv Q, 25 (3-4):1-26.  

 

Fletcher, P.C. &  Hirdes, J.P. (2002). Risk factors for falling among community-based seniors 

using home care service. Gerontology And Biology Science Medicine Science. 57(8) 504-10. 

 

Folkhälsorapport.2005.www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r200537folhalsopolrapp 

sammanfattn0510.pdf. 

 

Gillespie, L.D., Gillespie, W.J., Robertson, M.C., Lamb, S.E., Cumming, R.G. & Rowe, B.H. 

(2004). Interventions for preventing falls in elderly people. ACP J Club. 141 (1):17. 

 

Hill, K & Schwarz, J (2004). Assessment and management of falls in older people. Internal 

Medicine Journal, 34, 557- 564. 

 21 
 



 

 

Huang, H-C., Gau, M-L., Lin,W-C & Kernohon,G.(2003). Assessing Risk of Falling in Older 

Adults. Public Health Nursing, 20 ,(5), 399-411. 

 

Johansson, B. (1998). Fall injuries among Elderly Persons Living at Home. Scandinavian 

Journal Caring Science, Gothenburg, Sweden,12,67-72. 

 

Koepsell, T.D., Wolf, M.E., Buchner,W., Kukull, A., LaCroix, A.Z., Tencher, A.F., 

Frankenfeld, C.L.,Tautvdas,M & Larson,Eb (2004). Footwear and Risk of Falls in Older 

Adults. The American Geriatrics Society 52, 1495-1501. 

 

Lee, V.M.S., Wong T.W., &  Lau C.C. (1999). Home accidents in elderly patients presenting 

to an emergency department. Accident & Emergency Nursing, 7, 96-102. 

 

Leslie, M & Pierre, R.W (1999) An intergrated risk assessment approach to fall prevention 

among community – dwelling elderly. American journal of Health Studies, 15(2):57-62). 

 

Lord, S.R., March, L.M., Cameron, I.D., Cumming, R, G., Schwarz, J., Zochling J., et al 

(2003).Differing risk factors for falls in nursing home and intermediate-care residents who 

can and cannot stand unaided. American Geriatric Society 51 (11): 1645-50. 

 

Lord, S.R., Menz, H.B., &  Sherrington, C (2006). Home environment risk factors for falls in 

older people and the efficacy of home modifications. Age and agening, 35, 1155-1159. 

 

www.ltdalarna.se/templates/Base_2505.aspx 

 

Mukamal, K.J., Mittleman, M.A., Longstreth, W.T., Newman, A.B., Fried, L.P.,Siscovick, 

D.S (2004). Self- Reported Alcohol consumption and Falls in Older Adults: Cross-Sectional 

and Longitudinal analysis of the Cardiovascular Health Study. The American Geriatrics 

Society, 52,1174-1179. 

 

Polit, D.F & Beck, C.T.(2004) Nursing Research: Principles and  Methods.(7th.edition). 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Company. 

 

 22 
 

http://www.ltdalarna.se/templates/Base_2505.aspx


 

Raadu, G. (2005). Författningshandboken för hälso- och sjukvårds personal. Stockholm: 

LiberAB 

 

Rubenstein, L.Z. (2006). Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for 

prevention. Age and ageing, 35, 37-41. 

 

 

 

 

 23 
 


	Institutionen Hälsa och samhälle
	HT 2006
	Fallolyckor i hemmet hos äldre
	En empirisk studie
	Autumn term 2006
	ACCIDENTAL FALLS AMONGST
	AN EMPIRICAL STUDY
	Authors:     Supervisor: Marie Elf






