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Sammanfattning  

Bakgrund: Personer över 65 år i Sverige faller minst en gång per år.  De som är över 80 år 

faller minst hälften en gång till samma år. Sverige/Norden drabbas mer än 8 personer av 10 av 

fallolyckor.  Miljön kan förändras ytterligare genom färgsättningen, där tydligheter skapas 

genom kontraster. Måltiden skall för äldre vara näringsriktig och inte ha brist på vitamin D och 

kalcium, då detta i kombination med lågt energiintag minskar benmassan och leder till fall 

skador.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur personalen på ett äldreboende upplevde fall och 

fallåtgärder med fokus på måltidernas betydelse och miljöns påverkan. 

Metod: Fenomenologiska semistrukturerade intervjuer där 15 brukares kontaktpersoner deltog.   

Resultat: Analysen av intervjuerna gav 5 teman: Tema 1: Allsidig kost tillräckligt ofta, Tema 

2: Lugn och lust till måltid, Tema 3: Möblemang och hjälpmedel, Tema 4: Förebyggande av 

fall, Tema 5: Trygghet.  

Enligt personalens önskemål ansågs det att information/utbildning i fallprevention, nutrition 

och åtgärder mot fall var relevant att lära sig mer om. All personal önskade få en ökad kunskap 

och förståelse för åtgärder som kan användas för att förebygga fall och på så vis minska 

lidandet för brukarna. I samtalen kom det fram vad kontaktpersonerna visste om fall och dess 

risker, vad det ville göra och vad som kunde göras.  

 

  Nyckelord: äldre, fallskador, mat, vitamin, riskfaktorer, prevention, miljö och förebygga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
3 



 

Abstract 

Background: Characters over 65 years living in Sweden falls at least once a year. Those how 

are over 80 year, falls at least one more time. In Sweden/Scandinavia more then eight persons 

of ten falls. Environments can change more through colouration, where distinctiveness creates 

by contrasts. Meal for elderly should be more nutritious and not shortage of vitamin D and 

calcium, because this in combination whit low energy intake, reduce bone mass and leads to 

falls. 

Purpose: The purpose of the study was to describe what experience staffs for eldercares have 

of falls and measures with focus on the importance of meals meaning and environmental 

influence.  

Metod: Phenomenological semi structured interview were 15 elderly contact persons were 

included.  

Result: The analysis of the interviews produced five themes: Theme 1: Balanced food 

sufficient often, Theme 2: feel peace plus inclination to meal, Theme 3: Furnisher and aid, 

Theme 4: Avoid falls, Theme 5: Security.  

 According to requests of the participants that information/ education in fall prevention, 

nutrition and measures against falls were considered relevant to learn more about.   All staff 

wished to get more knowledge and understanding how to prevent falls and in thus way reduce 

more suffering for the elderly. 

 Conversations show what the contacts know about falls and their risks, what they want to do 

and what there is to do.  

 

 

Keywords: Elderly, Fallinjuries, food, vitamine, riskfactor, prevention, environment and 

prevent. 
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1. Bakgrund  

 Enligt socialstyrelsen definieras fall på följande sätt: en oavsiktlig händelse som leder till att 

man hamnar på golvet (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Miljöpåverkans betydelse bör beaktas, störande ljud leder till oro och om omgivningen inte är 

utformad som brukaren har behov av leder detta till allvarliga fallskador. Miljön kan 

förtydligas ytterligare genom färgsättningen, tydligheter skapas genom kontraster. Genom att 

man markerar de ytor som den äldre ska uppmärksamma och kamouflerar andra ytor så att inte 

koncentrationen störs. Med hjälp av färgen lyfts väsentligheterna fram, så att Den äldre har 

lättare att förstå vad han/hon ser. Färger måste kombineras med god belysning, bra belysning 

är särskilt viktigt för äldre eftersom de behöver mer ljus för att se bra. En god belysning 

samverkar med färg, form och materiel så att rumsupplevelsen blir harmonisk, tydlig och 

säker. Det är viktigt att ta tillvara dagsljuset i den mån det går så att man kan följa dagsljus, 

skymning och kväll. Det ger bättre möjligheter att följa den normala dygnsrytmen. En bra 

ljusmiljö kompenserar nedsatt synförmåga och underlättar dagliga aktiviteter hos de äldre. God 

belysning bygger på tillräcklig ljusmängd, riktig luminansfördelning (hur ljuset fördelar sig i 

rummet), rätt riktat ljus, goda kontraster och bländning (Region Skåne, 2004., 

Genombrottsprojektet, 2006).   

 

Det finns exempel på hur musik har använts både för att lugna och stimulera under tusentals år. 

För de flesta människor betyder musik och ljud mycket, många tycker om att lyssna på såväl 

fågelkvitter som sin favoritmusik. Musiken i vården har stor betydelse här används ofta musik 

för att till exempel minska ängslighet eller skapa en rogivande stämning, men ljud kan också 

vara störande under en måltid och irritera eller oroa. Skrammel från matvagnar, rostfria skålar 

eller porslin kan också upplevas som obehagligt(Genombrottsprojektet, 2006).   

 

 

1.1 Tidigare forskning  

 I olika studier har man analyserat cirka 200 riskfaktorer relaterade till fall. Enligt Lundebjerg 

(2001) är de viktigaste riskfaktorerna för fall följande: Tidigare fall, gångsvårigheter, 

balanssvårigheter, behov av hjälpmedel, nedsatt synförmåga, nedsatt ADL förmåga, 

nutritionen, osteoporos och ålder > 80 år.  Ju flera av nämnda riskfaktorer som förekommer, 
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desto större är fallrisken. Risken att falla bedöms variera från 27 % hos äldre personer med 

ingen eller en riskfaktor, till 78 % risk hos personer med fyra eller flera riskfaktorer.  

 

 

1.2 Tidigare fall 

En tredjedel av befolkningen i Sverige över 65 år faller minst en gång per år, Av personer över 

80 år som faller, faller minst 50 % en gång till samma år. Fallolyckor ökar i absoluta tal och 

framför allt hos äldre personer, denna ökning kan delvis bero på att andelen äldre har ökat 

(Jensen, m.fl. 2003., SBU 2003., Francois, 1993). 

I Storbritannien råkar en person var 10: e minut ut för lårbensfrakturer, minst en fjärdedel av 

dessa kommer aldrig tillbaka till sina hem utan dör på sjukhuset eller hamnar på särskilt 

boende. Av fallen på särskilda boenden leder 10- 25 % till frakturer, köttsår eller sjukhusvård 

(Skelton, 2006). 

 I Sverige/Norden drabbas mer än 8 personer av 10 av fallolyckor. Varje år söker 84 000 

personer över 65 år sjukvård på grund av fall. 40 000 vårdas årligen en längre tid på sjukhus 

efter fallolycka( SRV, 2007).  

 Det finns ingen förklaring till varför fall orsakar det flesta benbrotten. Anmärkningsvärt är att 

flertalet frakturer på äldre personer är resultatet av ett enkelt fall som vid till exempel gång och 

inte fall ner för trappor (Wright, 2005). 

 

Om en person faller kan det vara ett första tecken på akut sjukdom och därför bör personen 

kroppsundersökas. Inte bara för att undersöka konsekvenser av fallet utan också för att 

upptäcka eventuell sjukdom. Personer med demens löper dubbelt så stor risk att falla jämfört 

med äldre personer utan kognitiv nedsättning. Risken är också högre för att drabbas av såväl 

höftfrakturer som postoperativa komplikationer och ökad dödlighet efter en höftfraktur. En del 

läkemedel, t.ex. psykofarmaka och urindrivande medel, kan ge biverkningar som yrsel, 

förvirring och blodtrycksfall, som i sin tur innebär en ökad fallrisk(Leipzig, Cumming, Tinetti., 

1999a.  Leipzig, Cumming, Tinetti., 1999b). 

 Studier visar att många fallrisker elimineras med hjälp av bra belysning, träning av balans och 

styrka men också med gånghjälpmedel, bostadsanpassning, förbättrad belysning samt översyn 

av utemiljö och trafik i många hem(Jensen; Lundin-Olsson; Nyberg och Gustafson, 2002).  
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1.3 Gångsvårigheter och Balanssvårigheter 

Medicinering av läkemedel leder ofta till dålig balans (Wright, 2005). Läkemedelsgrupper så 

som sömntabletter som innehåller benzodioasepiner och lugnande medel har visat sig mer 

frekventa som orsak vid fallolyckor( Fastbom, 2006., Leipzig m.fl.1999a). 

Om en äldre person tar flera läkemedel samtidigt kan det innebära en ökad fallrisk. Det är ofta 

svårt att fastställa om det är sjukdomen i sig eller läkemedlen som påverkar fallrisker (Agostini 

& Tinetti 2002., Neutel m.fl. 2002).  

 

Finns det mattor som utgör snubbelrisk, hala golv, olämpligt placerad sladdar, dålig belysning 

och låga möbler kan detta vara orsak till gångsvårigheter. Men även nedsatt syn, 

hörselnedsättning och minskad muskelmassa i lår leder till dålig balans och ökad risk för 

fallolyckor. Åtgärder som kan sättas in förebyggande är balansträning (Hökby & Sadigh, 2002)    

 

1.4 Nedsatt ADL 

Att drabbas av en höftledsfraktur kan leda till allvarliga konsekvenser med nedsatt ADL 

förmåga, förutsättningarna vid höftledsfraktur kan förbättras genom noggrann utredning, 

behandling och rehabilitering. Interventionsprogrammet bör innehålla utbildning av personal, 

individuell vård och rehabilitering, systematisk bedömning och behandling av fallriskfaktorer 

samt aktiva åtgärder för att förebygga, upptäcka och behandla komplikationer efter t.ex. en 

fraktur (Stenvall, 2006).  

 

1.5 Nutrition  

Av den totala mängden kalcium i kroppen finns 99 % i skelettet. Kalcium frisätts från 

benvävnaden om kalciumintaget inte täcker det dagliga behovet (SBU, 2003). För att hålla 

kalciumbalansen är det nödvändigt att absorbera 200-250 mg ifrån tarmen  

Mängden kalcium som absorberas från intaget kalcium beror på ålder, kalciuminnehållet i 

maten och måltidens sammansättning. Absorbtionskapaciteten av kalcium kan variera från 15-

75 %, postmenopausala kvinnor absorberar mellan 20-30 %. Absorption stimuleras av bland 

annat laktos, glukos, kasein, fosfolipid och ett antal hormoner, till exempel östrogen. 

Absorption hämmas av bland annat fett, fosfor, alkohol och tyroidea- och glykokortikhormon. 

De svenska näringsrekommendationerna är ett intag av 600-900 mg kalcium per dag, beroende 

på ålder. För kvinnor över 61 år rekommenderas dubbel så stort intag (Sjögren, 2005). 
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Vitamin D är nödvändig för att kunna ta upp tillräckliga mängden av kalcium från tarmen och 

möjliggöra inlagring av kalcium i skelettet. Vitamin D kan tillföras i spårmängden via kosten, 

till exempel fet fisk eller bildas som hormon efter solexponering av huden (Mosekilde, 2005; 

SBU, 2003)  

 

Måltiden skall för äldre vara näringsriktig och inte ha brist på vitamin D och kalcium, då detta i 

kombination med lågt energiintag minskar benmassan och leder till fallskador. (Mosekilde, 

2005). 

BMI är vikten (i kg) dividerad med längden (i meter) i kvadrat. BMI är ett enkelt, lätt och 

billigt mått att använda. Nackdelen är att den kan vara missvisande, höga värden visar inte om 

det beror på överskott av fett, muskelmassa eller vätska. Äldre personer har mindre marginaler 

och kan vara mer känsliga för viktförlust än yngre. Viktförlust på mer än 5 % under det senaste 

halvåret eller 10 % på 10 år anses vara en riskfaktor för undernäring hos äldre personer. Med 

enbart viktkontroller av individer med ödem eller fetma är det svårt att avgöra vilken typ av 

vävnad som förloras mest, varför andra metoder bör användas vid viktkontroll. Förslag på att 

en BMI-intervall mellan 24-29 skall vara normalgräns för den äldre populationen (65 år och 

äldre) och BMI under 22 skall anses vara ett tecken på undervikt. Studier i Sverige har visat att 

BMI minskar efter 70-års ålder (Rogowski 2005).  

 

Under våren 2007 har en utbildning i kostens betydelse genomförts för all personal i denna 

kommun. Ökade kunskaper om äldres behov av energi och näring och hur maten borde vara 

sammansatt för att förbättra situationen för många äldre, liksom kunskaper om hur man hittar 

vårdtagare i riskzonen för att utveckla undernäring var något man diskuterade.   

Att förebygga undernäring och vätskebrist är ett mål i omvårdnaden, det grundläggande är att 

se till att individen får rätt kost eller annan ordinerad näringsterapi. 

 

 Empati, tillit och förtroende mellan vårdare och boende är en viktig förutsättning vid måltiden. 

För att skapa detta är det nödvändigt att all personal i teamet har en gemensam vårdfilosofi och 

att man strävar mot samma mål (Unosson, 2000). Vikten av att maten som serveras skall vara 

enligt äldres behov som till exempel diabeteskost, glutenfrikost och att detta hålls strikt, men 

även att maten skall vare energi och proteinrik(Rothenberg, 2000, Unosson, 2000). 

Näringsupptaget/förmågan i kroppen börjar minska efter 50 år och är som lägst i den äldre 

gruppen, de över 85 år, här är det då speciellt viktigt med näringsriktig mat(Wakimoto & 

Block, 2001). 
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Genom att förebygga undernäring så att denna inte utvecklas istället för att behandla redan 

undernärda vårdtagare kommer man tillrätta med problemet(Nestor FoU- center, 2006).  

 

1.6 Osteoporos  

En orsak till fall kan vara osteoporos, som i sin tur beror på dålig näring, rökning och alkohol. 

(Wright, 2005). 

Osteoporos, benskörhet, är ett tillstånd med minskad benvävnad och förändringar i 

benvävnadens struktur, vilket leder till minskad hållfasthet och orsakar en ökad frakturrisk. Till 

påverkbara riskfaktorer för osteoporos hör: fysisk inaktivitet, låg vikt/lågt Body MassIndex – 

BMI (kroppsmassaindex), kortisonbehandling, låg solexponering, tobaksrökning och 

alkoholkonsumtion. Inte påverkbara riskfaktorer är: hög ålder, tidigare fraktur, kvinnligt kön, 

menopausålder, ärftlighet, etnicitet och kroppslängd (SBU, 2003). 

 

Dessa faktorer har en stor betydelse i omvårdnaden och det vore därför intressant att se om de 

äldre som bor på servicehus faller mer och hur man på bästa möjliga sätt kan påverka eller 

hindra detta genom att kartlägga personalens erfarenheter och deras vårdfilosofi.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Att beskriva hur personalen på ett äldreboende upplevde fall och fallåtgärder med fokus på 

måltidernas betydelse och miljöns påverkan för att därigenom i ett senare tillfälle utveckla 

lämpliga omvårdnadsinsatser inom kommunalt äldreboende. 

    

2.2  Frågeställningar   

 

1. Vilka förebyggande åtgärder har du gjort för att minska fallrisken med fokus på måltiderna? 

         a. Vilka åtgärder kan göras för att måltiderna skall bli mer förebyggande? 

 

2. Vilka förebyggande åtgärder har du gjort för att minska fallrisken på boendet ur 

miljöperspektiv? 

             a. Vilka åtgärder kan göras för att fallen skall minska ytterligare ur miljöperspektiv? 
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3. Design  

  Fenomenologisk studie med kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att fånga 

detaljrikedom kring fenomenet, tolka variationerna och slutligen beskriva den centrala  

kärnan utifrån människors erfarenheter. Syftar också till att förtydliga det som framträder och 

beskriva på vilket sätt detta sker(Forsberg & Wengström, 2003).  

 

4. Metod  

4.1 Undersökningsgrupp 

Populationen bestod av 15 brukares kontaktpersoner som var undersköterskor och arbetade på 

ett litet äldreboende i en medelstor kommun i norra Sverige. Tidsperioden för studien var mars-

2007 till augusti- 2007. Urvalet av deltagare omfattade brukares kontaktpersoner, där brukaren 

var 70 år eller äldre på ett särskilt boende i kommunen. Brukarna skulle ha fallit i sin bostad 

det senaste året och på grund av deras fall besökt sjukvården.  

Deltagarna valdes ut efter förfrågan bland personalen och personalens visade intresse för 

fallskador och dess förebyggande åtgärder.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

 Informationsinsamlingen skedde genom ett öppet samtal med kontaktpersonerna samt 

diskussioner om fallåtgärder i mindre grupp. Detta för att få en beskrivning av den intervjuades 

synpunkter i avsikt att tolka de beskriva fenomenets mening. Så många intervjuer som möjligt 

genomfördes, det vill säga tills mättnad uppstod vid 15 brukares kontaktpersoner. Varje 

deltagare har informerats skriftligt och muntligt om syfte och tillvägagångssätt, samt gett sitt 

muntliga samtycke till att delta. Informanterna fick fritt berätta om deras erfarenheter av fall 

och de åtgärder som satts in i dessa olika situationer.   

 

    4.3 Tillvägagångssätt  

Undersköterskorna intervjuades på deras arbetsplatser i särskilt boende och bandspelare 

användes. En intervjuguide utformades som underlag för en dynamisk och tematisk analysskiss 

som sammanfattar vad som avsågs belysas med hjälp av intervjuerna. De inledande frågorna 

kom att bestämmas efter att intervjuguiden färdigställts. Syftet med intervjun klargjordes för 

informanterna före intervjun samt att tidsbegränsningen var 45-60 minuter. Målet var att den 

intervjuade skulle får beskriva fallrisk och måltidssituationerna så fritt som möjligt, men 

intervjuaren ställde klargörande frågor som ”Kan du komma på ett exempel  …”  
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…”kan du berätta mer om…”  ..” Vad har ni gjort som ”…. för att ge informanterna möjlighet 

till att ge långa svar på korta frågor.  

 

4.4 Dataanalys  

Den insamlade banden analyserades, intervjuarens frågor och informanternas svar med 

avbrott, tystnader och liknande skrevs ned ordagrant. Texten bearbetades och analyserades 

fenomenologiskt. Den kvalitativa innehållsanalysen är en forskningsmetod som avser att ge 

en systematisk och objektiv bild av det som är uttalat, visualiserat eller nedskrivet, detta görs 

genom att bestämma kvantiteten En genomgång av material och intervjuer gjordes innan 

teman utformades för att inte förlora värdefull information (Kvale, 1997).  

 

4.5 Intern validitet  

   Den interna validiteten har stärkts genom en slumpmässig fördelning av informanterna för att 

miniminera risken för systematiska fel. Validiteten stärks också genom att författarens egen 

förståelse läggs åt sidan så långt detta är möjligt, men också genom att den redovisas med en 

kritisk syn på analysen ( Kvale, 1997., Holloway &Wheeler 2002).  

 

 

5 Etisk granskning  

 För att granska det etiska dilemmat har de tre etiska principerna godhets, rättvise och 

autonomiprincipen beaktats och belysts genom en del av Göran Hermeréns huvudkrav, regler 

och rekommendationer (Widerberg 2002). 

 

5.1 Godhetsprincipen 

Personer som fallit är en sårbar grupp som ska bemötas ytterst varsamt. Nyttan med 

undersökningen d v s att utveckla lämpliga omvårdnadsinsatser inom kommunalt äldreboende 

så att omvårdnaden anpassas till äldre personer och deras behov, överväger risken för att de 

äldre ska tycka att studien är ett intrång i deras privatliv och att de skulle känna obehag. Ingen 

personal ska behöva känna samvetsbetänkligheter om de tackar nej till deltagande eller beslutar 

sig för att avbryta deltagandet i studien. Personalen ska inte irriteras eller störas i samband med 

materialinsamlingen, bearbetningen och publiceringen, inte heller uppleva att deras 

vardagsspråk är kränkande (Widerberg 2002). 
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5.2 Sanningsprincipen  

Sanningsprincipen leder till hederlighetsprincipen, inga uppgifter som framkommer i 

intervjuerna ska ändras eller förskönas. I samband med publicering av den färdiga uppsatsen 

beaktas objektivitetsregeln för de som deltagit i undersökningen så att inte sanningen  

förvanskas, för att gynna projektansvarig eller någon annan. Anonymitetsregeln hindrar att 

enskilda personer kan identifieras i studien (Widerberg 2002).  

 

5.3 Rättviseprincipen 

Undersökningar och kartläggningar har vid upprepade tillfällen utförts avseende fallolyckor. 

Alla som önskar delta i studien enligt kriterierna ska få den möjligheten vilket inte utesluter 

personer med kommunikationssvårigheter. Deltagarna försäkras om att allt material kommer 

att hanteras konfidentiellt (Widerberg 2002).  

 

5.4 Autonomiprincipen 

Ett informationsbrev utformades och skickas till tilltänkta informanter. Mer ingående 

information om studien redovisades i brevet och hur fortlöpande information kunde uppnås 

genom direktkontakt med projektansvarig. Efter att läst igenom informationsbrevet hade 

informanterna möjlighet att lämna sitt samtycke till deltagande.  

  

Allt deltagande var frivilligt och hanteras konfidentiellt, informanterna hade rätt att om så 

önskades avbryta deltagandet i studien när de själva ville och om de ångrade sig kunde vissa 

uppgifter strykas ur studien. Lämpliga åtgärder förbereddes i tid för att så mycket som möjligt 

förhindra skada, olägenhet och obehag som kunde uppstå på grund av oberättigad rädsla i 

samband med och som följd av studien. Undersökningsdeltagarna har varit muntligen och 

skriftligen informerade om alla inslag i den aktuella studien som kan påverka deras villighet att 

delta. Studien genomfördes i dialog med deltagarna. Deras åsikter, önskningar och värderingar 

respekterades genom hela undersökningen. Det är i flera förekommande fall viktigt att efter 

intervjuerna, under bearbetningsprocessen återföra det informanterna berättat för att klargöra 

och återkoppla att man som intervjuare uppfattat svaret på rätt sätt så att berättelsen återges 

korrekt.  

Fördelen att delta i studien är att man ges möjlighet att framföra konstruktiv kritik som kan 

bekräfta insatser av bra kvalité och uppmuntra till förbättringsarbete vid brister i 

omvårdnadskvalitén. Det kan finnas obesvarade frågor kring upplevelsen som man ges  
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möjlighet att få besvarade och deltagarna får möjlighet att se ett omvårdnadsproblem i 

utvecklingssammanhang.  

Nackdelen kan vara att man åter måste konfronteras med en fallolycka som anses vara 

bearbetad och klar, som man inte vill återuppleva. Det viktigaste etiska dilemmat kan vara att 

det man återberättar befäst i medvetandet och en ”läkning” hämmas (Widerberg 2002).  

. 

5.5 Etisk kalkyl 

Den etiska kostnaden för att inte forska i ämnet är för projektet, forskarsamhället, de 

medverkande och samhället, att vi troligen inte få reda på hur förebyggande omvårdnad i 

anslutning till fallolyckor bör utformas. Kostnaden kan värderas som stor eller mycket stor 

eftersom vi i god tro fortsätter bedriva omvårdnaden på ett sätt som inte är evidensbaserat. Det 

finns en risk att vi i onödan utsätter en grupp mycket sårbara vårdtagare för ytterligare onödigt 

lidande (Widerberg 2002).  

 

Studien presenteras genom en uppsats på avancerad nivå inom ramen för specialistutbildningen 

vård av äldre och resultatet är tänkt att spridas genom artiklar i vetenskapliga tidskrifter, 

facktidskrifter samt i populärvetenskapliga tidskrifter. Genom inbjudan och erbjudan om 

föredrag inom vårdorganisationen, på olika utbildningsinstitutioner i grundutbildning och 

vidareutbildning av vårdpersonal kan resultatet diskuteras liksom inom föreningar samt 

intresseorganisationer. Via intresse från massmedia kan budskapet spridas till allmänheten. 

I samband med intervjuerna tillfrågas informanterna om de var intresserade av att få en 

sammanfattning av studien. 

 

Den etiska vinsten med forskningen överskrider den etiska kostnaden. Man kan hävda att de 

medverkandes psykosociala hälsotillstånd kan påverkas negativt med konsekvenser för det 

dagliga livet. Genom att i god tid ge rätt information om studien och att genom hela studiens 

varaktighet och efter avslutande av studien, erbjuda möjlighet till vidare information om 

forskningens resultat(Widerberg 2002).  

 

Undersökningsmaterialet kommer att förvaras säkert och konfidentiellt. Data som sparats 

genom projektansvariges dator och inspelade band lagras i låsta skåp i två olika arkivförråd i 

10 år. All data är kodad, koder och datamaterial förvaras inlåsta på skilda håll (Widerberg 

2002).  
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6. Klinisk betydelse  

Resultatet är ämnat att bidra till ökad förståelse av olika aspekter som påverkar bemötandet i 

omvårdnadssammanhang av personer med fallrisk och måltid. Det skulle kunna användas i 

arbetet med att diskutera och fastställda förebyggande mål för boendet inom kommunen. 

Målen som fastställts innehåller en viljeinriktning att eliminera eller minska avvikelserapporter 

på grund av urinvägsinfektioner, läkemedel och fall på boendet. Utbildning av all personal, 

breddning av spetskompetens och samarbete inom och utanför kommunala boenden kan 

påverka det individuella bemötandet och informationen till personer med falltendens genom 

hela vårdkedjan på ett optimalt sätt. 

 

7. Analys och tolkning  

7.1 Inledning  

I det följande blir studiens resultat redovisat, och tolkat i en deskriptiv utsaga (Kvale 1997). I 

framställningen av studiens fem teman refereras detta till en mängd svar från det tillgängliga 

materialet. Varje citat är en mening som representerar en informant 

De fem olika teman som blev analyserade från de givna svaren från personalen var följande: 

Tema 1: Allsidig kost, tillräckligt ofta 

Tema 2: Lugn och lust till måltid 

Tema 3: Möblemang och hjälpmedel  

Tema 4: Förebyggande av fall  

Tema 5: Trygghet.  

 

7.2  Tema 1: Allsidig kost, tillräckligt ofta  

På vårdenheten existerar en olämplig måltidsfördelning över dagen med alltför lång nattfasta.  

Måltiderna kommer för tätt inpå varandra så brukarna hinner inte bli hungriga innan nästa 

måltid. Under nattvilan som oftast varar i 10 timmar hinner de flesta brukare bli hungriga.   

 

- ”Vi har alldeles för dåliga mattider, på morgonen tätt och på eftermiddagen glest. Dessa 

borde ändras till Frukost kl. 7:00–8:00, lunch kl. 11:00-12:00, mellanmål kl. 14:00, middag kl. 

16:00 0ch sen kvällsgröt kl. 19:00”  

 

Enligt informanterna har en näringsriktig mat stor betydelse för att minska fallskadorna som 

brukare ådrar sig. 
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- ”Maten mera vitaminrik vi måste kräva frukt, men också fisk och fibrer mera” 

- ”Skulle kunna serveras mer ost för de flesta har stort kalciumbehov”  

- ”Ingen näringsriktig mat oftast finns det inga grönsaker heller” 

 

7.3 Tema 2: Lugn och lust till måltid 

Informanterna talade om hur viktigt det var att tänka på höga och störande ljud vid måltiderna, 

kunde leda till oro. Det framkom också enligt många informanter hur viktigt det var för alla att 

uppmärksamma ljudnivån, då det finns många dementa.  

 

 - ” Lugn och ro kring måltiderna att få äta i fred och i egen takt” 

 

 - ”Lugn och ro vid måltiderna ingen stress skall föreligga, ingen skall skrika som en svan utan 

miljön skall vara lågmäld kring matbordet” 

 

- ”Inte ändra platser vid matbord det skapar bara förvirring” 

 

- ”När man under helgen gör dukning av borden kan man göra de finare med servetter och ljus 

bland annat, detta stimulerar till att maten smakar bättre” 

 

- ”Servera något gott till fredagskväll, sitta ner och njuta tillsammans, då ser man glädjen i 

deras ögon och glädjen att få mat ökar” 

    

7.4 Tema 3: Möblemang och hjälpmedel  

Alla informanter talade om vikten av ordentlig belysning och några talade om ljuset i 

kombination med färger, hur viktigt detta är för dementa brukare.  

En informant relaterade till att en bra belysning även samverkar med färg, form och materiel så 

att rumsupplevelsen blir harmonisk, tydlig och säker.  Fyra av informanterna förespråkade 

vikten av en bra belysning i hela brukarens miljö, detta ansågs särskilt viktigt för äldre 

eftersom de behöver mer ljus för att se bra. 
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- ” Det skall finnas lampor som fungerar och saker bör inte ligga framme på golvet. 

Detta har jag insett efter sista fallet”  

 

– ” Belysning kring säng skulle kunna vara en uplight lampa” 

 

- ” övriga ytor borde ha lysrörslampor, detta ger bästa ljuset” 

 

- ”Påverkas av färger i golvmattan som avviker, skulle kunna vara samma golvfärg 

överallt eller annan avvikande markering mellan de olika golven”  

 

Alla informanter ansåg att mattor och andra saker som kunde ligga på golvet utökade 

snubbelrisken och därmed ökade fallrisken. Informanterna ansåg även att det mycket 

viktigt att informera anhöriga om vilka risker som kunde förekomma. 

 

- ”Oftast när anhöriga möblerar åt sina nära så vill det ha en massa mattor på golvet, 

har sagt att detta inte är så bra eftersom snubbelrisken är stor när det går med rollator, 

men varje gång man varit borta ett tag så har det ändrats och då händer detta”  

 

- ”Jag försöker sätta alla sladdar efter väggarna, har inga mattor mitt på golvet och små 

möbler placeras där brukaren inte rör sig så mycket bredvid.” 

 

− ” Många vill att deras mamma eller pappa skall ha en så hemlik miljö som möjligt, 

med en massa saker och den fina mattan hemifrån. Men vad väljer vi, brukarens 

bästa eller anhörigas trevnad” 

 

7.5 Tema 4: Förebygga fall 

Många av informanterna ansåg att det måste bli rutin på att sänka ner sängar då man lämnar 

rummet, brukaren kan då ta sig i eller ur sängen lättare. Två av informanterna ansåg att 

sänggrind var ett måste för brukare som hade tendens till att stiga upp, men samtidigt insåg 

man att riskerna ökade och konsekvenserna vid ett fall blev allvarligare.  

 

- ”Se till att sängen är i nedsänkt läge både nar boende ligger i sängen och när denna är uppe. 

Vill man i säng så skall det vara lätt att stiga upp”  
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- ”Bättre madrasser och sängar skulle kunna underlätta vid uppstigning, madrassen brukar 

glida” 

 

En informant ansåg att stolarna kunde göras om för att vara mer funktionsdugliga. Alla 

informanter påtalade starkt riskerna av att brukarna sitter uppe.  

 

- ” Stolen kanske kan ha rullande bromsande ben och även vara lätt att höja och eller sänka. 

Måste uppfinna en sån”  

 

- ”Det är inte så lätt att ha koll på alla om man bara är två som jobbar. Oroliga ramlar ofta” 

 

− ”Om man sitter i rullstol är ett bord framför lämpligt så man ej ramlar ur” 

 

 Enligt informanterna har de iakttagits att orsakerna till många av fallen otaliga gånger 

har berott på att skorna har ramlat av eller att brukaren inte har fått på skorna på fötterna.  

Informanterna ansåg att det är av högsta vikt att brukarna har rejäla skor eller alternativ 

halksockor som sitter ordentligt på foten. Flertalet informanter framlade åsikter om 

hurdana skor brukarna använde samt att de hade informerat och framfört till anhöriga 

deras synpunkter på skor samt riskerna som brukaren kan utsättas för om skorna inte är 

bra, man kan då eliminera risken för fall.  

 

− ”Pröva med halksockar, har pratat med anhöriga om detta då han glömmer att sätta på sig 

tofflorna, tror att hans trygghet ökar” 

 

-” min brukares dotter har köpt in ett par tofflor och ett par halksockor som han har lätt att få         

      på själv” 

 

 

7.6 Tema 5: Trygghet 

 Flertalet informanter ansåg att larm var en nödvändighet för alla, men att i ett tidigt 

stadie installera rörelsevakter istället för trygghetslarm, på grund av att många brukare 

inte förstod hur de kan larma. Denna åtgärd skulle minska fallen avsevärt enligt 

informanterna,  
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- ”Alla borde ha rörelselarm istället för trygghetslarm, oftast så förstår han inte att 

ringa” 

 

  - ”Larmmattor till alla och inte som nu en åtgärd då de redan har ramlat ett par 

gånger”  

 

Många av informanterna ansåg att det inte skulle vara för trångt kring matplats eller sängplats, 

utan utrymme skulle prioriteras kring varje plats utan störande möbler  

Informanterna påvisade riskerna för fall om brukaren har infektioner är var svaga.   

 

- ”När han skall till maten och känner sig svag brukar jag tag honom i rullstol, detta 

ger trygghet och fallrisken minskar” 

 

 

7.7 Deskriptiv utsaga 

Enligt informanterna existerar en olämplig måltidsfördelning över dagen med alltför lång 

nattfasta som oftast varar i 10 timmar eller mer då hinner de flesta brukare bli hungriga innan 

frukosten serveras på morgonen. Maten är enligt informanterna fattig på näring och vitaminer, 

frukt servars endast en till två gånger i veckan. Informanterna förde även diskussioner 

angående måltidssituationer och försökte att i största möjliga mån tillgodose brukarnas behov 

av lugn och ro kring matbordet. Måltiderna serverades i en gemensam matsal där man hade ett 

antal bord, där varje brukare hade sin egna utvalda plats. Alla borde enligt informanterna ha 

speciella platser för att skapa trygghet, igenkännande och välbefinnande.  

Vikten av ordentlig belysning som enligt informanterna skulle underlätta dagliga aktiviteter 

hos brukarna. Brukarnas anhöriga kunde ifrågasätta informanternas förslag på möblering och 

kunde enligt informanterna ta alldeles för många möbler till boendet. Enligt informanterna var 

det mycket viktigt att arbetsterapeut och sjukgymnast besökte brukaren vid inflyttning till 

boendet, för att denna skulle få nödvändiga hjälpmedel.  

Informanterna ansåg att man inte borde möblera om i rummen, detta kunde leda till förvirring 

och eller snubblande på saker som flyttats. Tryggheten ansågs som mycket viktiga och här var 

larm av olika slag en nödvändighet, som till exempel sänglarm, rörelselarm eller bara 

larmknapp för att så snabbt som möjligt nå personalen enligt informanterna.   
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8. Sammanfattning av resultatet  

Resultatet visar att informanterna inom äldreomsorgen har kunskap och idéer om hur man kan 

arbeta med mat och hälsa för äldre. Men det är inte alltid som det ges tillfälle eller möjlighet att 

pröva förbättringsidéerna på ett systematiskt sätt, det avstyrs från högre nivå, brukarna 

önskemål och behov tillgodoses inte. Enligt de flesta informanter var utbildningen i kostens 

betydelse som genomförts för all personal inom kommunen mycket bra och innehållsrik. 

Ökade kunskaper om äldres behov av energi och näring och hur maten bör vara sammansatt 

skulle kunna förbättra situationen för många äldre, liksom kunskaper om hur man hittar 

vårdtagare i riskzonen för att utveckla undernäring.  

Vikten av vitaminer diskuterades och alla informanter ansåg att de var en nödvändighet med 

dessa eftersom bl.a. muskelmassan påverkas och detta ökar risken för fall. Alla informanter 

ansåg att de från matleverantörernas sida bör sträva efter att tillgodose brukarnas önskemål, de 

äldre är van vid en helt annan matkultur än den vi har nu.  

Informanterna tar även upp situationer kring matleveranserna som inte har varit 

tillfredställande, det har inte serverats tillräckligt med fibrer, vitaminintaget lågt då frukter och 

liknande inte serveras samt att maten som serveras har fraktats långa vågar, är halvfabrikat och 

stått länge i värmeskåp med den risken att all näring försvinner.  

En åtgärd som omedelbart efter utbildningen togs i bruk var bildandet av matombudsgrupp, 

denna grupp skall föra talan för hela boendet, personal och brukare. De flesta av informanterna 

anger att de upplever kommunikationen mellan matleverantörerna och personalen som mycket 

svag, inget gehör ges till mat ombudens önskemål och förslag på förbättring.  

 

Många av brukarna behöver hjälp med måltiderna och blir då matade i matsalen tillsammans 

med andra. Personalen har då möjlighet att på så vis observera och hålla uppsikt över många 

vid bordet.  Att bli matad påverkar den personliga integriteten och det kan vara förknippat med 

skamkänslor. Därför måste matning ske på ett så skonsamt och värdigt sätt som möjligt, vilket 

kräver stor lyhördhet, empati och etisk kompetens. Den som behövde hjälp med matning fick 

det av personal som hade kunskap om just den personens ätsvårigheter och som visste hur 

personen vill ha hjälp och bli matad. Många informanter ansåg att det inte var riktigt att sitta 

och mata någon inför andra, men då personalen inte är tillräcklig många vid måltider är detta 

ett måste.  

Måltiderna är för många det viktigaste som händer under dagen. Under utbildning om måltider 

som all personal i hela kommunen gått på, kom det fram hur viktigt det är med att det är 

brukarna som är huvudpersonen vid måltiderna. Mat situationerna skall kunna göras mer 
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njutbara, genom att till exempel servera maten i färgat porslin och fint dukade bord. En enkel 

åtgärd som att tända ljus och duka med servetter kan leda till njutning.  

Många av brukarna har svårt att svälja och får då passerad mat, denna ser inte så aptitlig ut 

enligt informanterna. Några av informanterna tror att det är av den anledningen som en del 

brukare äter dåligt. En åtgärd som att passera maten på avdelningen efter att man visat 

brukaren vad som serveras och inte blanda ihop allt tillsammans vore en bra lösning.  

  . 

Resultatet visade även att informanterna talade om vikten av ordentlig belysning och några tog 

upp om ljuset kombinerat med färgen. Även vikten av att dementa brukare har behov av färger.   

  En bra ljusmiljö kompenserar nedsatt synförmåga och underlättar dagliga aktiviteter hos de 

äldre. Alla informanter talade om vikten av ordentlig belysning och några talade om den 

belysning som inte fanns kring brukarnas närhet. En informant relaterade till att en bra 

belysning även samverkar med färg, form och materiel så att rumsupplevelsen blir harmonisk, 

tydlig och säker. Enligt informanterna och enligt praxis i kommunen skall en nyinflyttad 

brukare så snart som möjligt få en ordentlig genomgång av vilka hjälpmedel som finns och vad 

brukaren behöver. 

 

Några av brukarnas anhöriga ifrågasätter informanternas förslag till möblering och borttagning 

av saker, men de flesta är ändå förstående och tar med sig möblerna hem. Många av 

informanterna ansåg att man inte borde möblera om i rummen, detta kan leda till förvirring och 

eller snubblande på saker som flyttats.  Belysning är oftast under all kritik, med moderna 

lampor som lyser dåligt i rummet. Enligt informanterna har en speciell förfrågan gått ut till 

kommunen angående belysningen, som de anser är en arbetsmiljöfråga.  

Fallen som inträffar är oftast sådana som sker vid förflyttningar från stol eller säng. Brukarnas 

kontaktpersoner anser att det finns mycket man skulle kunna göra för att dessa skall minska.  

 Manöver dosan till sängarna skall inte vara tillgänglig för brukarna. I samtalen framkom 

kontaktpersonernas åsikter om fall och dess risker, vad det ville göra och vad som kunde göras. 

Det visade sig att alla var fullt medvetna om hur deras brukares miljö skulle förändras och hur 

det skulle komma tillrätta med fallen. 

 

Tryggheten är viktigt för alla brukare men även för anhöriga, så att det vet att brukarna 

har det bra. Flertalet informanter ansåg att larm var en nödvändighet för alla, men att i ett 

tidigt stadie installera rörelsevakter istället för trygghetslarm, på grund av att många 

brukare inte förstår hur de kan larma. Denna åtgärd skulle minska fallen avsevärt enligt 
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informanterna. Fotbeklädnad efter behov minskar risk för fall men inger också trygghet 

för brukaren.  

Enligt deras önskemål ansågs det att information/utbildning i fallprevention, nutrition och 

åtgärder mot fall var relevant att lära sig mer om.  

Genom att komma tillrätta med fallskador och förhindra dessa samt förebygga riskerna, 

kommer ett av de 3 förebyggande målen för boendet för 2007 att uppnås. Dessa tre mål är att 

eliminera eller minska avvikelserapporter på grund av urinvägsinfektioner, läkemedel och fall 

på boendet.  

Kontakter med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kommunens inköpscentral för inköp av nya 

madrasser till sängarna är en nödvändighet enlig alla informanter, då dessa glider och oftast 

inte är passande i sängen.  

I samråd med områdesansvarig läkare diskuterades efter intervjuernas sammanställts, behovet 

av vitaminer och en läkemedelssanering vid multipla.  En slutlig tillsyn av trygghetslarm 

utfördes tillsammans med arbetsterapeut 

 

9. Resultatdiskussion 

  

Måltiderna skall serveras och fördelas över hela dagen, tre huvudmål och två till tre mellanmål. 

Dessa rekommendationer anses bero på att patienter på sjukhus och troligen även brukare på 

äldreboenden har dålig aptit och äter små portioner. För att energi- och näringsbehovet skall 

tillgodoses måste flera måltider serveras under dagen.  Nattfastan skall inte vara alltför lång 

högst 10-11 timmar (Region Skåne, 2004). 

 

Tillfredställande vitamin och näringsbehov samt rätt sammansättning bör eftersträvas för att 

brukarna inte skall bli undernärda eller få allvarliga komplikationer. Det är därför viktigt att 

diabeteskost, glutenfrikost m.fl. verkligen hålls strikt(Rothenberg, 2000).  

Kvalitén på maten är ofta fattig på näring och liknande vitaminer bland äldre personer över 85 

år. Detta beror på att näringsupptaget/förmågan i kroppen börjar minska efter 50 år och är som 

lägst i den äldre gruppen, de över 85 år.  (Wakimoto & Block, 2001). 

 

Det ansågs av alla informanter att oljor, grädde och liknade varor kunde förekomma mer, detta 

anger även Unosson (2000) i sin rapport, att energi och proteinrik kost är av stor vikt samt att 

kosttillskott bör vara en självklarhet, rätt kost till rätt patient är en nödvändighet.   
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Rutiner såsom att väga alla brukare har införts på boendet 1 gång/månad, detta för att 

förebygga att undernäring inte utvecklas istället för att behandla redan undernärda brukare. 

Detta är ett arbetssätt att sträva efter (Nestor FoU- center, 2006).  

 

Resultatet visade att de flesta informanter ansåg att musik var rogivande vi sänggående, men 

inte vid måltider. Detta visar sig också i en studie från Region Skåne 2004. När det gäller ljud 

så har man sen länge varit medveten om att för de flesta människor har musik och ljud stor 

betydelse, många tycker om att lyssna på såväl fågelkvitter som sin favoritmusik. I vården 

används musik för att till exempel minska ängslighet eller skapa en rogivande stämning, men 

ljud kan också vara störande under en måltid och irritera eller oroa. All slags musik kan vara 

rogivande beroende på vem som lyssnar.  

 

Informanterna ansåg att skorna hade stor betydelse för fallrisken detta påtalade också Yngve 

Gustavsson vid en föreläsning i Kiruna 0611 då han ansåg att det är oacceptabelt att använda  

halkiga skor. Fall förhindras genom att generellt kontrollera skor, belysning, sladdar, mattor 

och om golven är hala men också stressfaktor i miljön kan påverka fallrisken.  

 

I boendet kan många risker elimineras med hjälp av bra belysning och hjälpmedel bara med 

dessa enkla åtgärder kan man få ned olyckorna avsevärt. Studier visar att även många risker 

elimineras med hjälp av träning av balans och styrka men också med gånghjälpmedel, 

bostadsanpassning, förbättrad belysning samt översyn av utemiljö och trafik i många hem 

(Jensen; Lundin-Olsson; Nyberg och Gustafson, 2002).  

 

Det är nödvändigt att vårdpersonal har kunskap att bedöma vilka äldre personer som är i 

riskzonen för att falla och skada sig.   

För att förebygga fallskador på mest effektivt sätt måste man rikta preventiva åtgärder mot de 

personer som med största sannolikhet kommer att få nytta av dessa åtgärder. Man måste nå de 

personer som är i störst behov av insatser. Förskrivning av andra hjälpmedel (som t.ex. 

griptång, strumppådragare) för att kunna utföra ADL (det dagliga livets aktiviteter) lättare och 

säkrare behövs (Gillespie 2004). 

  

 Vid fallolyckor spelar också många medicinska faktorer in. Har brukaren till exempel 

blodbrist, syrebrist, fel på ämnesomsättningen, hjärtfel, blodtrycksfall eller andra brister eller 
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sjukdomar som kan leda till att de faller. Mycket av detta kan enligt Yngve Gustavsson (2006) 

åtgärdas med ändring av maten, eventuellt mer fibrer.  

Resultatet visade att informanterna på boendet har tagit till sig mycket av den utbildning det 

fått, behovet av mer utbildning är därför önskvärt.  

 

 

10. Metoddiskussion 

Eftersom studien syftade till att få fram personalens upplevelser valdes en kvalitativ metod.  

Detta för att beskriva upplevelsen, vara sammanhängande, ha ett brett fokus, användes sig av 

icke-standardiserade intervjuer, analysera i teman och söka nära kontakt med deltagarna 

(Holloway & Wheeler, 2002)   

Intervjuerna och bearbetningarna av texterna gjordes med fenomenologisk ansats. Intervjuerna 

avslutades då mättnad uppstod, vid 15 intervjuer. Urvalet av deltagare omfattade brukares 

kontaktpersoner på ett särskilt boende i en medelstor kommun där brukare fallit i sin bostad 

och under det senaste året och på grund av fallet besökt sjukvården samt var 70 år eller äldre  

Deltagarna valdes ut efter förfrågan bland personalen och visat intresse för fallskador och dess 

förebyggande åtgärder. 

 

 

11. Förslag till kommande studier  

Ytterligare studier i framtiden kan ha stor betydelse, för att komma fram till bakomliggande 

orsaker till fall och på så vis få ett djupare perspektiv och förståelse av problematiken.  

En studie bland större grupp vore önskvärd och intressant för att få fram hela kommunens 

äldreboendens personals uppfattning om fall och åtgärder mot dessa.  

Även bakomliggande orsaker ur läkemedels och medicinska aspekter vore intressant att 

studera, då det finns ganska lite artiklar och forskningar om just åtgärder.  

För de riskfaktorer som studerats öppnar fler studier möjligheter till en ökad förståelse av 

bakomliggande orsaker till fallskador hos äldre. Denna ökade kunskap och förståelse kan i sin 

tur bidra till att förbättra de preventiva metoder som används inom samhällets olika 

sektorer såsom hälso- och sjukvården och den kommunala äldreomsorgen. 
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12. Egna reflektioner  

I all vård och omsorg är det de äldres behov och önskemål som är utgångspunkten för arbetet. 

Samtidigt påverkas var och en som arbetar inom äldreomsorgen av den grundutbildning och de 

grundläggande värderingar som man bär med sig. En förutsättning för att en verksamhet ska 

vara framgångsrik är att arbetsgruppen har en gemensam kunskaps och värdegrund. Därför är 

det viktigt att diskutera och konkretisera vad arbetslagets kunskaper och värderingar betyder i 

det dagliga arbetet. Genom att reflektera kring sina egna kunskaper, attityder, värderingar och 

handlingar skapas förutsättningar för att förändras och utvecklas mot ett allt mer professionellt 

förhållningssätt. 

 

Energi och näring i form av vanlig mat är grunden i all nutritionsbehandling. Men vid en del 

sjukdomstillstånd kan kostens sammansättning behöva förändras för att minska risken för 

komplikationer. Vid sjukdom och eller stress minskar ofta aptiten men energiomsättningen 

ökar. Att förebygga undernäring och vätskebrist är ett mål i omvårdnaden, Det grundläggande 

är att se till att individen får rätt kost eller annan ordinerad näringsterapi. Nutritionsbehandling 

måste betraktas på samma sätt som medicinsk behandling och underkastas samma krav på 

utredning, diagnos, planering, behandling och dokumentation med uppföljning. Empati, tillit 

och förtroende mellan vårdare och boende är en viktig förutsättning vid måltiden. För att skapa 

detta är det nödvändigt att all personal i teamet har en gemensam vårdfilosofi och att man 

strävar mot samma mål.  
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Bilaga 1 

 
Information om mitt projektarbete – undervisning inom omvårdnadsdidaktik.  Till 

Personal  

Projektarbetet handlar om förebyggande ätgärder för att förhindra fall och fallskador. Syftet är 

att beskriva hur personalen på ett äldreboende upplever fall och fallåtgärder med fokus på 

måltidernas betydelse och  miljöns påverkan.  

Samt att  i ett senare skede  informera och utbilda personal så att deras kompetens inom ämnet 

kvalitetssäkras, så de därefter kan lära andra och informera brukare/anhöriga om risker och vad 

som kan göras för att åtgärda detta. 

Planens uppläggning: 

o Intervjuer med personal   

o Åtgärder och utbildning i ett senare skede 

o Utvärdering  

Efter projektarbetets slut kommer all personal, brukare och anhöriga på boendet att få ta del av 

resultatet. Projektarbetet kommer att utföras under ett antal träffar under våren. Under hela 

projektarbetet kommer information och intervjuer att sparas. . 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Inger Darehed    h06ingda@du.se   
070-212 110 2   
-------------------------------------------- 
Namn, telefon, e-post och adress 
Handledare 
--------------------------------------------------------------------------- 
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