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Sammanfattning 
 
 

Bakgrund: På somatiska vårdavdelningar är fallrisken hög då det gäller patienter 

med demenssjukdom. Olika faktorer leder till att denna patientgrupp riskerar att 

inneha hög fallfrekvens på sjukhus. 

 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan med hjälp av omvårdnadsåtgärder kan 

förebygga fall hos patienter med demenssjukdom på somatiska vårdavdelningar. 

 

Metod som valts är en litteratur översikt som är baserad på 15 vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ- och kvantitativansats. 

Resultat: Att identifiera vilka faktorer som leder till ökad fallrisk är ett viktigt 

arbete för sjuksköterskan för att kunna sätta in rätt omvårdnadsåtgärder. 

Upprättandet av individanpassat fallpreventionsprogram kan förebygga fall genom 

att patientens styrkor och svagheter identifieras. Vårdmiljön har en stor betydelse 

för patienter med demenssjukdom för att motverka risken för fallolyckor. Genom 

att samverka med andra professioner kan sjuksköterskan få ett större urval av 

omvårdnadsåtgärder i det fallförebyggande arbetet. Olika sorters hjälpmedel kan 

användas i omvårdnaden och därmed förebygga fall och framförallt fallskador. 

Slutsats: Fallolyckor innebär svåra skador hos äldre patienter med demens med 

en lång vårdtid och ökat lidande som följd. Det bör därför ligga i sjuksköterskans 

intresse att mer systematiskt använda sig av någon av tidigare nämnda 

omvårdnadsåtgärder då de hjälper till att förhindra fallolyckor i hög grad. 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, fall, förebyggande, omvårdnadsåtgärder. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 
 

Background: In somatic wards the risk of falling is high when it comes to 

patients with dementia. Various factors lead to this patient group largely located in 

the top when it comes to falls in hospital. 

 

Aim is to describe how the nurse using the nursing interventions can prevent falls 

of patients with dementia on somatic wards. 

 

Method chosen is a literature review based on 15 scientific articles by both 

qualitative- and quantitative batch. 

 

Results: To identify the factors that lead to increased risk of falling is an 

important work for the nurse to be able to insert the correct care measures. The 

establishment of individualized fall prevention programs can prevent falls by the 

patient's strengths and weaknesses are identified. The healthcare environment is of 

great importance for patients with dementia in order to counter the risk of falls. By 

interacting with other professional nurse can get a larger selection of nursing 

interventions in the event of prevention. Different kinds of tools can be used in the 

care and preventing falls and above all fall injuries. 

Conclusion: Fall accidents involve heavy damage in elderly patients with 

dementia with a long hospital stay and increased suffering as a result. It should 

therefore be in the nurse's interest to more systematic use of any of the 

aforementioned nursing activities as they help to prevent falls greatly. 

 

Keyword: Dementia, falls, preventive, nursing measures 



 

 
 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ............................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................... 2 

Multisjuklighet och polyfarmaci ........................................................................... 2 

Demens och fallrisk .............................................................................................. 3 

Verksamheternas skyldigheter .............................................................................. 3 

Omvårdnadens betydelse ...................................................................................... 4 

Sjuksköterskans roll .............................................................................................. 4 

Problemformulering .............................................................................................. 5 

Syfte ...................................................................................................................... 5 

METOD ................................................................................................................... 5 

Design ................................................................................................................... 5 

Tabell 1. ................................................................................................................ 6 

Värdering av artiklarnas kvalitet........................................................................... 7 

Tillvägagångssätt .................................................................................................. 7 

Analys ................................................................................................................... 8 

Forskningsetiska aspekter ..................................................................................... 8 

Identifiera riskfaktorer för att tillämpa rätt fallförebyggande omvårdnadsåtgärd 9 

Införande av fallförebyggande program ............................................................. 10 

Eftersträva en vårdmiljö som främjar fallförebyggande ..................................... 11 

Interaktioner med andra professioner som omvårdnadsåtgärd i fallförebyggande 
syfte ..................................................................................................................... 11 

Införa hjälpmedel som kan förebygga fall och fallskador .................................. 12 

DISKUSSION ........................................................................................................ 13 

Metoddiskussion ................................................................................................. 16 

Slutsatser ............................................................................................................. 18 

Kliniska betydelser för samhället samt etiska aspekter ...................................... 18 

Referenser .............................................................................................................. 19 

Bilaga 1 ............................................................................................................... 23 

Bilaga 2 ............................................................................................................... 23 

Bilaga 3 ............................................................................................................... 24 
 



 

1 
 

INLEDNING  

Befolkningen blir idag äldre och äldre och med stigande ålder ökar risken att 

drabbas av fysisk och psykisk sjukdom. Äldre patienter (65 år och äldre) har högre 

fallrisk än andra patientgrupper relaterat till multisjuklighet och polyfarmaci. Inte 

minst riskerar äldre att drabbas av mer omfattande skador vid fall än hos den yngre 

patientgruppen. En hög riskfaktor för fall hos äldre är patienter med en 

demensdiagnos. Det ligger på sjuksköterskans ansvar att förebygga vårdskador, 

och fallskador inom den somatiska vården är en just en vårdskada. Fallskador 

liksom andra vårdskador medför ökat lidande, förlängda vårdtider samt ökade 

kostnader för samhället. I Sverige uppskattas kostnaden till 14 miljarder kronor per 

år för äldre människor relaterat till fallolyckor. Skulle utvecklingen fortsätta i 

samma takt beräknas kostnaderna stiga till nästan 22 miljarder år 2050, om inte 

effektiva förebyggande åtgärder genomförs. Att förhindra dessa fallolyckor är 

därför av stor betydelse inte bara för den enskilde individen utan även för 

samhället (Gyllensvärd, 2009).  
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BAKGRUND  
 
Multisjuklighet och polyfarmaci  

Det finns flertalet faktorer som kan leda till att en äldre patient utsätts för hög 

fallfrekvens, vare sig hen lider av mentala/fysiska skador eller inte (Hill & 

Fauerbach, 2014). På somatiska vårdavdelningar är sjukdomar och förändringar i 

medicinering känt för att orsaka svängningar i rörlighet, fysisk status och 

kognition hos äldre patienter, dessa faktorer har alla en stor inverkan på fallrisken 

(Milisen et al., 2012). Äldre patienter lider ofta av multisjuklighet samt 

polyfarmaci vilket innebär en ökad risk att råka ut för en fallskada. Muskelsvaghet, 

syn- och hörselnedsättning, försämrad gångförmåga samt många typer av 

läkemedel är några riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2015). Demens och polyfarmaci 

hör ihop då sjukdomen i sig innebär ett intag av flera olika läkemedel. Äldre 

patienter med en demensdiagnos lider även ofta av någon ytterligare åkomma som 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och/eller lungsjukdom, dvs. att dessa patienter 

ofta lider av multisjuklighet (Holmes et al., 2008). Ett intag av flertalet olika 

läkemedel innebär en markant ökad risk för fall och allvarliga skador som följd. 

De läkemedel som medför högst risk för fall är lugnande- samt antikolinerga 

läkemedel, läkemedelsgrupper som är vanliga hos äldre patienter med 

demenssjukdom, patienter med depression samt patienter med Parkinsons sjukdom 

(Wilson et al., 2011). Multisjuka patienter lider inte bara av högre risk för att falla 

utan denna patientgrupp drabbas även av svårare följder som frakturer, långa 

sjukhusvistelser och sängliggande vilka alla riskerar mortalitet som följd 

(Hindmarsh, Loh, Finch, Hayen & Close, 2012).  
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Demens och fallrisk  
 

Med stigande ålder ökar även risken att drabbas av en demenssjukdom. I Sverige 

idag finns ca 160 000 personer med en demensdiagnos. Antalet kommer att stiga 

då den stora gruppen 40-talister runt år 2020 kommer att uppnå hög ålder 

(Socialstyrelsen, 2014). Demens är ett samlingsnamn för en rad sjukdomar och 

symtom där sjukliga förändringar i hjärnan förekommer och som därmed yttrar sig 

i nedsatta kognitiva förmågor (Wijk, 2010). De fyra ”huvudsjukdomarna” är 

Alzheimers, vaskulär, frontallobs och Lewy body och de största förändringarna i 

hjärnan vid dessa sjukdomstillstånd är försämrat minne och försämrad 

tankeförmåga. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att planera, skapa 

överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att 

uppleva känslor som förut samt att kontrollera sina känslor (Svenskt 

demenscentrum, 2014). Patienter med demenssjukdom som vårdas på stressiga 

somatiska avdelningar får ofta orolig vandringsbeteende vilket ökar risken för fall 

enligt Moyle, Borbasi, Wallis, Olorenshaw och Garcia (2010). Hayes (2004) 

menar att miljön på somatiska vårdavdelningar är planerade och byggda på ett sätt 

som ökar risk för fall hos inneliggande dementa patienter då uppsikten över dem 

från sjuksköterskeexpeditionen i många fall är begränsad. I vissa fall kräver 

exempelvis också situationen på grund av etiska skäl, att många 

åtgärder/behandlingar och övervakningar kräver draperier runt patientens säng. 

Fallfrekvensen har också visat sig stiga i samband med att sjuksköterskan måste 

lämna patientrummet för att utföra andra sysslor eller för att ha exempelvis rast 

(a.a.). Fonad, Emami, Wahlin, Winblad och Sandmark (2008) beskriver att 

patienter med demens oftare faller på grund av att de rör sig snabbare än vad de 

klarar av.  

 

Verksamheternas skyldigheter  

 

De verksamheter som vårdar patienter där det finns risk för fall ska ha rutiner över 

hur fallrisken kan minimeras med en målsättning att helt förhindra fall. Rutinerna 

ska innefatta både medicinska åtgärder samt omvårdnadsåtgärder (Socialstyrelsen, 

2015). Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2011) har identifierat fallskador 

som ett stort folkhälsoproblem och har därför tagit fram ett kunskapsunderlag och 
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åtgärdspaket för att stödja hälso- och sjukvården i det fallpreventiva arbetet. SKL 

lyfter också fram den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den första 

januari 2011 som belyser att detta är hälso- och sjukvårdens skyldighet att jobba 

patientsäkert vilket däribland innebär att jobba fallpreventivt.  

 

Omvårdnadens betydelse 
En teoretiker som har haft stort inflytande på omvårdnadsvetenskapen är Virginia 

Henderson (Kirkevold, 2000). Hennes teori försöker beskriva sjuksköterskans 

speciella funktion. Hendersons klassiska definition kan sammanfattas:   

 

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk att 
utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 
åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 
Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 
återvinna sitt oberoende. (Kirkevold, 2000, s.116). 

 

Enligt Henderson så har alla människor, vare sig de är friska eller sjuka, ett 

grundläggande behov. Ett begrepp till i Hendersons teori är det universella 

behovet. Ur det kommer de grundläggande omvårdnadshandlingarna där hon tagit 

fram 14 åtgärder som hon menar ska ingå i sjuksköterskans grundläggande arbete. 

Dessa åtgärder är uppgifter som sjuksköterskan ska utföra åt patienten som 

patenten själv skulle kunna utföra om han skulle varit i stånd till det (Kirkevold, 

2000). 

 
Sjuksköterskans roll  

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

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

vill säga sjuksköterskan kan utföra hälsofrämjande arbete genom omvårdnad. 

Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF] 2014). Sjuksköterskor som jobbar 

på somatiska avdelningar kan med hjälp av olika omvårdnadsåtgärder samt med 

konkret utbildning förebygga fallrisken enligt Gandesha, Souza, Chaplin och Hood 

(2012). Likaså har miljön på somatiska avdelningar en stor inverkan på patienter 

med demens psykiska tillstånd och välmående. Så därmed kan även miljön med 

olika faktorer inverka i det fallpreventiva arbetet (Eriksson & Saveman, 2002). Det 
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är en utmaning att förebygga fall inom vården, men det finns olika insatser och 

omvårdnadsåtgärder att ta till för att jobba fallpreventivt. Med det ligger på 

sjuksköterskans ansvar att veta vilka de insatserna är (Ang, Mordiffi & Wong, 

2011).  

Problemformulering 

Ämnet till litteraturstudien valdes gemensamt av uppsatsförfattarna då de båda 

anträffat patienter med demenssjukdom på olika avdelningar oavsett inriktning 

inom den somatiska vården. Fallolyckor förekommer i hög frekvens hos dessa 

patienter samtidigt som vårdpersonal kan ha behov av kunskap om 

fallförebyggande arbete. Det är av högsta prioritet att förebygga fall då det för med 

sig förlängt lidande för patienten och inte minst kostsamma resurser för samhället. 

Enligt Gandesha, Souza, Chaplin och Hood (2012) kan sjuksköterskor som arbetar 

på somatiska avdelningar med hjälp av olika omvårdnadsåtgärder samt med 

konkret utbildning förebygga denna risk.  

 

Syfte  

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan med hjälp av omvårdnadsåtgärder kan 

förebygga fall hos patienter med demenssjukdom på somatiska vårdavdelningar.  

 

Definition av centrala begrepp  

Äldre patient är, i denna litteraturöversikt, en person över 65 år.  

Fallrisk innebär enligt uppsatsförfattarna att en patient på grund av sjukdom eller 

medicinska skäl riskerar att falla till golvet/marken.  

 

METOD  
 

Design  

Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att identifiera, analysera och 

värdera vetenskapliga artiklar samt aktuell omvårdnadsforskning inom det valda 

ämnet (Friberg, 2012). 
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Urval av litteratur  

Artiklarna i denna litteraturöversikt har eftersökts i databaserna PubMed, Cinahl 

och Web of Science då dessa är lämpade för sökningar inom ämnet omvårdnad. 

Sökorden valdes ut genom att söka efter ord som ingår i syftet på Svenska MeSH. 

De sökord som användes var: Prevention, preventing, intervention, nursing, falls, 

accidental falls, elderly, older, dementia, risk factors, hospitals och health service. 

De användes var för sig eller i kombination med varandra tillsammans med 

booleska operatorer som AND och parenteser. Detta gjordes för att bredda 

sökningen alt. begränsa den ännu mer till studiens syfte. Olika sökord användes i 

olika databaser då vissa MeSH termer inte gav utdelning i alla databaser.  Se tabell 

1. 

 
 
Tabell 1. 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar 

 

CINAHL Falls AND 

prevention AND 

dementia 

62 11 2 2 

Web of 

Science 

Prevention, 

accidental falls, 

dementia 

214 30 5 5 

Web of 

Science 

Prevention, 

intervention, 

accidental falls, risk 

factors, dementia  

130 15 3 3 

PubMed Accidental falls 

AND dementia (risk 

factors hospitals 

health service) 

24 24 6 2 

PubMed Accidental fall AND 

elderly AND 

dementia AND 

nursing 

103 30 3 3 
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Inklusionskriterier 

Endast engelskspråkiga primärkällor publicerade mellan år 2005 och 2014 

inkluderades. Artiklarna skulle handla om äldre patienter med demenssjukdom och 

fallprevention. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att få 

fram ett resultat som speglas av kvantitativ- och kvalitativansats. 

 

Exklusionskriterier 

Äldre artiklar än tio år, artiklar på andra språk än engelska samt artiklar som inte 

svarade på litteraturöversiktens syfte exkluderades. Även artiklar med låga poäng 

efter granskning uteslöts.  

 
Värdering av artiklarnas kvalitet.  

 

Kvaliteten på artiklarna är granskade genom granskningsmallar från Högskolan 

Dalarnas modifierande mallar för kvalitetsgranskning av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2008) och Forsbergs och Wengström (2008). Dessa mallar är 

uppdelade i en kvantitativ och en kvalitativ mall (bilaga 1 & 2). Maxpoäng var 25 

respektive 29 poäng (Forsberg & Wengström, 2008). För att artikeln skall anses 

vara av hög kvalitet ska den ha 80 % “ja”-svar eller högre, dvs. 20 respektive 23 

poäng. För att få inkluderas i denna litteraturstudie var kriteriet att artiklarna minst 

är av medelhög kvalitet, dvs. ha minst 60 % “ja”-svar vilket är 15 respektive 18 

poäng (a.a.).  

 

Tillvägagångssätt  

Vetenskapliga studier till litteraturöversikten söktes på varsitt håll av båda 

uppsatsförfattarna med överenskomna sökord och i de tre ovannämnda 

databaserna. Sökresultat vars titlar inte var relevanta till litteraturöversiktens syfte 

och frågeställning sållandes bort. Artikelns abstrakt lästes om dess titel ansågs 

relevant för syftet. Om abstraktet överensstämde med syfte samt uppfyllde 

kriterierna lästes hela artikeln av båda parter och kvalitetsgranskades. De artiklar 

vars abstrakt upplevdes som irrelevant utifrån litteraturöversiktens syfte 
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exkluderades. Artiklarna lästes och granskades först var för sig som sedan skrev en 

varsin sammanfattning på varje artikel samt granskningspoäng. Då de valda 

artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för både kvalitativa och 

kvantitativa studier bidrog det också till bättre överblick över artiklarna samt om 

de var av relevans för litteraturstudiens syfte och om de höll måttet och kunde 

inkluderas. Av artiklarna passerade 15 granskningen med ett resultat av medel 

eller högkvalitet. Därefter fokuserades på artiklarnas resultatdel för att 

sammanställa ett gemensamt slutresultat. Litteraturstudien har skrivits gemensamt.  

 
Analys  

Artiklar som ansågs vara av relevans för litteraturöversiktens syfte och valdes ut 

samt lästes noggrant igenom upprepade gånger. En övergripande sammanfattning 

om var och en av de valda artiklarna skrevs, för att ge en bättre förståelse och 

inblick i vad artiklarna handlade om. Sedan identifierades likheter/skillnader i de 

olika artiklarnas resultat, vilket slutade i gemensamma teman för de olika 

artiklarna som sedan kunde hålla sig till och utifrån dessa kunna utveckla 

litteraturöversiktens slutliga resultat. En diskussion fördes under hela arbetets 

gång. Denna strukturerade analysmetod har använts för att kunna arbeta på varsitt 

håll men ändå gemensamt och sedan kunna presentera resultatet utifrån syftet med 

trovärdighet i de slutsatser som presenteras (Axelsson, 2008).  

 
Forskningsetiska aspekter  
Då arbetet är en litteraturöversikt är det inte nödvändigt med ett godkännande från 

Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. Dock är de artiklar som använts i 

denna litteraturstudie forskningsetiskt godkända. Forskarna i de valda artiklarna 

skyddade deltagarnas uppgifter, deltagandet var frivilligt och ingen kom till skada 

under studiernas genomförande (Polit & Beck, 2008). De artiklar som har 

använts i litteraturstudien har varit skrivna på engelska och för att inte förvränga 

fakta som framkom i artiklarna har de noggrant översatts till svenska. Alla resultat 

presenteras, även det som inte stödjer den egna för förståelsen (Forsberg & 

Wengström, 2008). I studien eftersträvades att förehålla sig objektivt till innehållet 

i resultat och att återge det sanningsenligt (Birkler, 2005).  
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RESULTAT  

I kommande resultat ingick 15 artiklar varav åtta kvalitativa och sju kvantitativa 

(Tabell 1). Artiklarna var från följande länder: Sverige, Nederländerna, Australien, 

Tyskland, Irland Storbritannien, Amerika, Kanada, Malaysia och Taiwan. 

Resultatet beskrivs efter olika rubriker vilka är: Identifiera riskfaktorer för att 

tillämpa rätt omvårdnadsåtgärd, Fallförebyggande program, Vårdmiljö som 

främjar fallförebyggande, Interaktioner med andra professioner i 

fallförebyggande syfte, Hjälpmedel som kan förebygga fall och fallskador. 

 

Identifiera riskfaktorer för att tillämpa rätt fallförebyggande 
omvårdnadsåtgärd  

Det är viktigt att som sjuksköterska kunna identifiera vilka faktorer som leder till 

ökad fallrisk då det ökar chansen att i rätt tid sätta in rätt omvårdnadsåtgärd (Allan, 

Ballard, Rowan och Kenny, 2009;  Kosse, de Groot, Vuillerme, Hortobágyi och 

Lamoth, 2014; Eriksson, Strandberg, Gustafson och Lundin-Olsson, 2008b; 

Suzuki, Kurata, Yamamoto, Makino och Kanamori, 2012; Eshkoor, Hamid, 

Hassan-Nudin och Mun, 2013; Lee et al., 2011).  

Högriskfaktorer att beakta: Ortostatisk hypotension, depression, Lewy body-

demens och begränsning av fysiska funktioner. Vårdpersonalen bör även veta vilka 

läkemedel som kan bidra till högre fallrisk vilka exempelvis är Betablockerare 

(Allan et al., 2009). Kosse et al. (2014) bekräftar föregående resultat där även de 

identifierat betablockerare som en av läkemedelsgrupperna som medför högre 

fallrisk. Även diabetesläkemedel, smärtstillande och neuroleptika är 

läkemedelsgrupper som ökar fallfrekvens och alltså också är att beakta för den 

vårdpersonal som har för avsikt att upprätta ett individuellt fallpreventions-

program. Ökad fallfrekvens har även patienter med felaktig hållning, de som är 

oförmögna att klä på/av sig själva, som är risktagande, har frontallobsdemens, 

vaskulär demens, fotproblem, balansproblem, visuella problem, gångproblem eller 

som är fysiskt aggressiva (a.a.). Patienter med demens samt delirium eller 

vandringsbeteende löper högre risk för att falla (Eriksson et al., 2008b). Att 



 

10 
 

patienter med vandringsbeteende löper högre risk bekräftar också av Suzuki et al. 

(2012) som också belyser aggressivitet, oro och fobier som potentiella riskfaktorer 

för fall och menar att omvårdnadsåtgärder för att förhindra dessa beteenden är att 

arbeta fallpreventivt.  

Sömnproblem ger negativa effekter på uppmärksamhet, kognition, humör och 

motoriska funktioner vilka alla är betydande faktorer hos patienter med demens för 

att inte falla (Eshkoor et al., 2013). Det är viktigt att kartlägga patientens 

gångförmåga, balans och rörlighet samt om hen lider av någon påverkbar åkomma 

som urinvägsinfektion eller förstoppning som också är riskfaktorer och då måste 

åtgärdas (Lee et al., 2011). Urininkontinens är en hög riskfaktor gällande 

fallolyckor och genom omvårdnadsåtgärder som hjälper elimineringen hjälper 

även i ett fallpreventivt syfte (Eriksson et al., 2008b; Lee et al., 2011; Kosse et al., 

2014; Suzuki et al., 2012). Något mer konkret som finns att göra för att arbeta 

fallpreventivt i ett läge där en demenssjuk patient med urininkontinens kommer till 

en somatisk vårdavdelning är att upprätta ett toalett schema, på bestämda tider 

hjälpa patienten till toaletten. Detta ger en kontinuitet på urin- och 

avföringsavgång vilket får patienten att känna sig lugn och trygg samtidigt som 

hen alltid har någon med sig vid den riskfyllda aktiviteten (Lee et al., 2011).  

 
Införande av fallförebyggande program 

Införande av fallförebyggande program individanpassade för patienter med 

demenssjukdom är en välbeprövad åtgärd som har visat god effekt i det 

fallförebyggande arbetet på somatiska vårdavdelningar (Faes et al., 2009; Suttonen 

et al., 2012; Wenger et al., 2009).  

Fallförebyggande program innehåller information om riskfaktorer som leder till 

ökad fallfrekvens, hur patienterna går och står/reser sig på ett säkert sätt, hur man 

får patienten att känna sig tryggare. I programmen bör aktivitet främjas då det 

minskar rädslan för att falla på grund av att patienten då får ägna tankarna på 

annat. Aktivitet leder också till att motoriska funktioner och den fysiska förmågan 

upprätthålls lika så ett socialt umgänge tillsammans med andra i gruppaktiviteter. 

Vid utformande av ett fallpreventivt program är det viktigt att det är 
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individanpassat där man vid en intervention identifierar vilka riskfaktorer som 

finns hos patienten (Faes et al., 2010). Patienter med demens som får information 

om åtgärder för att förebygga fall och får hjälp med att förstå vad som kan leda till 

fall, denna grupp hade betydligt lägre fallfrekvens än den gruppen som inte fick 

hjälp (Wenger et al., 2009).  

Att upprätta balans- och rörelseprogram för Alzheimers patienter är att föredra vid 

ett tidigt stadie för att snabbt kunna starta träningen vilken ger bättre balans och 

rörelse då dessa förmågor vanligtvis avtar ju längre demenssjukdomen fortlöper 

(Suttanon et al., 2012).  

 

Eftersträva en vårdmiljö som främjar fallförebyggande 

Vårdmiljön har en stor betydelse i det fallförebyggande arbetet då en lämplig 

vårdmiljö för äldre patienter med demenssjukdom motverkar risken för fallolyckor 

(Eshkoor et al., 2013).  

Fallrisken ökar hos patienter med demens då de ligger på somatiska 

vårdavdelningar och därför borde det ligga i sjuksköterskors intresse att identifiera 

dessa patienter som en högrisk-grupp då det gäller fall (Härlein et al., 2011). Låg 

nattbemanning på somatiska vårdavdelningar ifrågasätts då fallfrekvensen är som 

högst nattetid. Av samma anledning ifrågasätts enkelrum då en stor andel fall 

förekommer i patienternas ensamhet obevittnade (Eriksson et al., 2008b). Bättre 

övervakning på patienter som har demenssjukdom är en förutsättning för gott 

fallpreventivt arbete enligt Kallin, Gustafson, Sandman och Karlsson (2005). Som 

en potentiell lösning på detta problem ges på förslag att ett övervakningssystem 

upprättas då det skulle hjälpa till att upptäcka kritiska situationer i beteende, t ex. 

rastlöshet nattetid (Kosse et al., 2014).  

 

Interaktioner med andra professioner som omvårdnadsåtgärd i 
fallförebyggande syfte  

Att samverka med andra professioner är något sjuksköterskan med framgång kan 

göra för att få ett större urval av möjliga omvårdnadsåtgärder i det 

fallförebyggande arbetet. Det händer ofta att exempelvis fysioterapeuter blir 
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involverade efter att patienten har ramlat istället för att hjälpa till innan i det 

fallförebyggande arbetet (Williams et al., 2011; Suzuki et al., 2012). 

Både fysioterapeuter och arbetsterapeuter är professioner som sjuksköterskorna 

känner sig trygga med att ha i teamen rörande fallpreventionsarbete hos patienter 

med demens (Williams et al., 2011). Personalen oavsett profession uppmanas att 

hjälpa patienter med demens med ADL då endast små hjälpinsatser som att vara 

behjälplig vid av/påklädning eller agera som assistans vid förflyttning kan göra 

stor skillnad (Suzuki et al., 2012).  

 

Införa hjälpmedel som kan förebygga fall och fallskador  

Det finns hjälpmedel som sjuksköterskan kan använda i omvårdnaden i 

förebyggande syfte av fall och fallskador (Kosse et al., 2014; Eriksson et al., 2008; 

Eriksson, Gustafson och Lundin-Olssons, 2008a; Williams et al., 2011;  Gerace, 

Mosel, Oster och Muir-Cochrane, 2012). 

 Kosse et al. (2014) belyser att bekväma och fasta skor är till stor hjälp i det 

fallpreventiva arbetet liksom halksockor. Lika så har Eriksson et al. (2008b) 

identifierat att patienter med demens utan skor har högre fallfrekvens än andra. 

Patienter med en demensdiagnos och användning av gånghjälpmedel är en 

riskfaktor som kan leda till ökad fallfrekvens. Män med demens och som använder 

gånghjälpmedel faller oftare än vad kvinnor med demens och gånghjälpmedel gör 

(Eriksson et al., 2008a). Personalen kan använda höftskydd och hjälmar på 

patienter som uppfyller kriterier för hög fallrisk för att på så sätt förhindra 

allvarligare skador vid fall samt att de kan sänka sängarna så mycket som möjligt 

istället för att använda säng grindar (Williams et al., 2011). Användningen av 

sänggrindar på akuta avdelningar i har ökat och många gånger används 

sänggrindar på fel sätt då det gäller patienter med demenssjukdom (Flatharta, 

Haugh, Robinson och O`Keeffe, 2014). Även Gerace et al., (2012) beskriver att 

användningen av säng grindar har ökat och att det är effektiva åtgärder för att 

förhindra fallskador hos dementa patienter.  
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DISKUSSION  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

för att förebygga fall hos patienter med demenssjukdom på somatiska 

vårdavdelningar. Resultatet visade att omvårdnadsåtgärder som att upprätta 

individanpassade fallpreventionsprogram där sjuksköterskan får identifiera 

patientens styrkor och svagheter kan förebygga fall. Det visade att det är av stor 

vikt att som sjuksköterska känna till och identifiera vilka riskfaktorer som leder till 

fallolyckor vilka kan vara både fysiska och psykiska åkommor, olika 

läkemedelsgrupper samt sömnproblem. Införande av fallförebyggande program 

har stor inverkan på att sänka fallfrekvensen. Att som sjuksköterska kunna 

upprätta lämplig vårdmiljö är även en stor del i det fallförebyggande arbetet. 

Interaktioner med andra professioner som fysioterapeuter och arbetsterapeuter 

visade vara till stor hjälp i arbetet mot att sänka antalet fallolyckor. Att dessutom 

tillämpa hjälpmedel är även de starkt bidragande omvårdnadsåtgärder som minskar 

fall hos patienter med demens inom den somatiska vården.  

 

Resultatdiskussion  

Enligt Faes et al. 2010) och Wenger et al. (2009) är införande av fallpreventions-

program innehållande information om riskfaktorer som leder till ökad fallfrekvens 

och hjälp för att förebygga fall samt förslag på aktiviteter som främjar fysisk och 

psykisk förmåga och därmed fall-relaterade olyckor en viktig åtgärd i 

fallpreventionsarbetet. Detta bekräftas av Gandesha, Souza, Chaplin och Hood 

(2012) då de menar att det bör framställas omvårdnadsplaner samt ges 

grundläggande utbildning till sjuksköterskor så att de ska kunna tillämpa dessa 

program. Prioritering av adekvat utbildning i äldres psykiska hälsa även på 

avdelningar som inte är specialiserade på äldrevård bör göras (a.a.). Att upprätta 

program i fallprevention för dementa under de, oftast korta, vårdtiderna som 

förekommer inom den somatiska vården kan ses som en långdragen och onödig 

åtgärd. Men att om detta görs till en rutin samt att sjuksköterskor utbildas inom 

fallpreventionsprogram och identifiering av riskfaktorer som leder till ökad 

fallfrekvens så kan detta vara en effektiv åtgärd som kan göra stor skillnad på kort 
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tid. Och som Virginia Henderson menar så är sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgift att hjälpa en individ att utföra åtgärder som befordrar hälsa, åtgärder 

individen själv skulle utföra om hen hade kraft, vilja och kunskap (Kirkevold, 

2000). Det går till och med sänka sjukdomsprogressens hastighet gällande 

försämring i balans och rörelse om ett balans- och rörelseprogram upprättas redan i 

utredningen av demenssjukdomen (Suttanon et al., 2012).  

Allan et al. (2009) och Kosse et al. (2014) har identifierat en rad riskfaktorer som 

är av vikt för sjuksköterskan att känna till i sitt fallförebyggande arbete. Däribland 

ortostatisk hypotension, depression, aggressivitet och vilka demensdiagnoser som 

innehar ökad fallrisk. De har även kommit fram till vilka läkemedel som ökar 

fallrisken vilka är betablockerare, diabetesläkemedel, smärtstillande och 

neuroleptika vilka är läkemedelsgrupper som är mycket vanliga på äldre dementas 

läkemedelslistor. Och varierade grader av depression och aggressivitet verkar vara 

otrevliga följder oavsett demensdiagnos varför uppsatsförfattarna håller med om 

att dessa samt läkemedelsgrupper är potentiella riskfaktorer och därmed aktuella 

för sjuksköterskan att känna till och identifiera då hon arbetar fallpreventivt.  

Lee et al. (2011) har konstaterat att UVI och förstoppning är potentiella 

riskfaktorer vilket också Eriksson et al. (2008b) bekräftar. Att ha problem med 

eliminationen är en hög riskfaktor då det framkom i flera av artiklarna (Eriksson et 

al., 2008b; Lee et al., 2011; Kosse et al., 2014; Suzuki, et al., 2012). 

Urininkontinens leder till oro och vandringsbeteende pga. känslan av att ständigt 

vilja gå på toa och inte hitta vägen till toaletten. Därav bör standardiserade 

utredningar göras för att kunna ordinera ett individanpassat inkontinensskydd, 

samt att upprätta ett toalettschema där man som sjuksköterska hjälper patienten till 

toaletten på bestämda tider är viktiga åtgärder (Lee et al., 2011; Kosse et al., 2014 

& Suzuki et al., 2012). Dessa åtgärder tycks vara effektiva i det fallförebyggande 

arbetet då patienter med demenssjukdom blir tryggare och därmed minskar sitt 

riskabla vandringsbeteende vilket leder till sänkt fallfrekvens. 

Angående vårdmiljön fanns en förhoppning om att hitta mer konkreta 

inredningsdetaljer som kunde främja dementa patienters upplevelse och agerande i 

somatiska vårdmiljöer. Det hittas dock inget mer konkret än det Eshkoor et al. 
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(2013) och Härlein et al. (2011) skriver; att en lämplig vårdmiljö för äldre dementa 

motverkar risken för fall samt att nuvarande somatiska vårdavdelningar ökar 

fallrisken hos dementa patienter. Personalbristen är dock ett problem gällande 

fallförebyggande arbete vilket också anses har med vårdmiljö att göra då 

omvårdnadspersonalen ingår i vårdmiljön för patienterna. Bristen på personal gör 

det svårt att tillämpa fallförebyggande metoder enligt Williams et al. (2011). Låg 

nattbemanning ifrågasätts då fallfrekvensen är som högst på nätterna och av 

samma anledning ifrågasätts enkelrum där patienter vistas obevakat (Eriksson et 

al. 2008b). I tidigare forskning gjord av Hayes (2004) framkom att miljön på 

somatiska vårdavdelningar bidrar till högre fallfrekvens då uppsikten över 

högriskpatienter som dementa patienter från sjuksköterskeexpeditionen oftast är 

begränsad. Kosse et al. (2014) vill lösa detta problem genom att upprätta ett 

övervakningssystem för att få en bättre överblick över dessa högriskpatienter. 

Övervakningssystem anses vara en bra åtgärd i det fallförebyggande arbetet då 

personalbristen inom sjukvården är bortom sjuksköterskans makthavande.  

Att arbeta i team och ta hjälp av andra professioner angående fallprevention är 

sjuksköterskorna i Williams et al. (2011) studie överens om. Fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter är båda viktiga professioner att arbeta tillsammans med i ett team 

(Williams et al., 2011; Suzuki et al., 2012). Uppsatsförfattarna är överens om att 

detta är något som behöver förbättras inom den somatiska sjukvården, att 

samarbeta och våga ta hjälp när de egna kunskaperna och erfarenheterna inte 

räcker till. Det finns många olika professioner som alla bär på olika kunskap och 

ett utbyte av varandras kunskapsunderlag och erfarenheter borde ske betydligt 

oftare än vad det gör anser uppsatsförfattarna.  

Att se till att patienter med demenssjukdom bär bekväma och fasta skor är något 

Kosse et al. (2014) och Eriksson et al. (2008b) är överens om när det kommer till 

att minska risken för fall. I båda studierna framkommer det att dementa patienter 

utan skor har högre fallfrekvens än de med stabila skor på fötterna. En diskussion 

har förts om det kan vara en möjlighet att på somatiska vårdavdelningar erbjuda 

fasta skor till alla patienter som lider av risk för fall istället för enbart sockor med 

halkskydd?  
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Alla hjälpmedel är dock inte alltid till hjälp enligt Eriksson et al. (2008a) då 

patienter med demens i deras studier i högre grad utsatts för fallolyckor i 

användandet av gånghjälpmedel. Kan detta bero på att dessa hjälpmedel gör den 

demenssjuka patienten osäker och därmed bidra till ytterligare förvirring istället 

för att ge trygghet och självsäkerhet? I så fall behöver riktlinjer för införande av 

gånghjälpmedel stramas åt och även ta hänsyn till patientens demensdiagnos. Vid 

hög fallfrekvens finns hjälpmedel som förhindrar allvarligare skador som 

exempelvis vadderade höftskydd och hjälmar. Sänggrindar bör i största mån 

undvika, istället kan man sänka sängarna så lågt det går för att på så sätt förhindra 

ett högt fall (Williams et al., 2011). Det finns en stor risk att sänggrindar blir 

använda på fel sätt enligt Flatharta et al. (2014) och Mosel, Oster och Muir-

Cochrane (2012) bekräftar detta då det framkommer i deras resultat att vissa 

somatiska avdelningar använder olika sorters hjälpmedel för att med tvång hålla 

fast dementa patienter i sängarna. Det står därmed klart att sammanställningar av 

studier som denna är värdefulla i framtiden för att fortsätta arbetet mot en 

patientsäker vård där främjandet av hälsa, värdighet, respekt och integritet står i 

fokus.  

 

Metoddiskussion  

I litteraturöversikten används artiklar med medelkvalitet som lägsta nivå. 

Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar (se bilaga 1 & 2) 

för att konsekvent upprätthålla kvalitéten i studien. Fem artiklar av medelkvalitet 

valdes att inkluderas då dessa hade adekvat resultat och svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Åldersgränsen på max tio år valdes då de 

omvårdnadsåtgärder som sammanställdes fortfarande skulle vara aktuella i 

omvårdnaden av personer med demens men också för att de nyaste 

omvårdnadsåtgärderna inte skulle förbises. Artiklarna som ingick i studien kom 

från Sverige, Nederländerna, Australien, Tyskland, Irland, Storbritannien, 

Amerika, Kanada, Malaysia och Taiwan vilket ger ett resultat som möjligen kan ha 

god överförbarhet i tidigare nämnda länder då de flesta av dessa är industriländer 

och har liknande struktur och samhällsbyggnad. De utvalda artiklarna granskades 

alla på tu man hand för att sedan kunna jämföra och diskutera varandras resultat 
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och på så sätt få ett objektivt resultat då alla artiklar blivit granskade av två olika 

individer som inte påverkat varandra. Vald metod ansågs bäst lämpad för att svara 

litteraturstudiens syfte och samtidigt ge ett tillförlitligt resultat. Med hjälp av 

relevanta sökord för aktuellt syfte, framtagna med hjälp av verktyget Svenska 

MeSH, hittades artiklarna som låg till grund för litteraturöversiktens resultat. De 

artiklar som hittades och valdes ut besvarade studiens syfte då de nämnde 

omvårdnadsåtgärder som bidragit till att minska fall hos äldre patienter med 

demens. Artiklarna handlar inte uteslutande om somatiska vårdavdelningar då 

vissa utspelar sig inom kommunal äldreomsorg vilket kan ses som en svaghet i 

litteraturöversiktens resultat. Artiklarna som genomfördes inom kommunal 

äldreomsorg inkluderades då de svarade på syftet och presenterade 

omvårdnadsåtgärder som även går att implementera på somatiska vårdavdelningar.  
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Slutsatser  
Det i studien framkomna resultatet tyder på att sjuksköterskor med hjälp av 

omvårdnadsåtgärder med framgång kan förebygga fall hos patienter med 

demenssjukdom på somatiska vårdavdelningar. De framträdande 

omvårdnadsåtgärderna är att kunna identifiera riskfaktorer hos patienter med 

demens som leder till ökad risk för fall, att implementera individuella 

fallpreventionsprogram, att eftersträva en vårdmiljö som främjar fallförebyggande, 

interagera med andra professioner som fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt 

tillämpa hjälpmedel som förebygger fall och fallskador. Fallolyckor innebär svåra 

skador hos äldre patienter med demens med en lång vårdtid och ökat lidande som 

följd. Det bör därför ligga i sjuksköterskans intresse att använda sig av någon av 

tidigare nämnda omvårdnadsåtgärder då de hjälper till att förhindra fallolyckor i 

hög grad. Ämnet är dock i behov av fortsatt forskning för att undersöka om det 

finns ytterligare omvårdnadsåtgärder som bidrar till fallförebyggande arbete hos 

patienter med demenssjukdom. Förslag till fortsatt forskning är vårdmiljön och 

inredningens inverkan på fallfrekvensen hos patienter med demenssjukdom.  

 

Kliniska betydelser för samhället samt etiska aspekter  
Då antalet patienter med en demensdiagnos stiger (Socialstyrelsen, 2014) och 

fallrisken lika så med sjukdomen (Moyle et al., 2010; Hayes, 2004; Fonad et al., 

2008) kommer sjuksköterskor inom den somatiska sjukvården, oavsett inriktning, 

dagligen att möta denna patientgrupp. Det bör därför ligga i sjuksköterskans 

intresse att studera de omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå i det fallpreventiva 

arbetet och implementera dessa i dagliga rutinen i vården. Genom detta arbete 

bevaras även de etiska aspekterna där patientens värdighet, integritet och känsla av 

autonomi tryggas. De omvårdnadsåtgärder som sammanställts i denna 

litteraturöversikt går att genomföra på somatiska vårdavdelningar där dementa 

patienter vårdas bara vårdpersonalen är kunnig och villig samt har resurserna som 

krävs för att genomföra dessa.  
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Bilaga 1 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 

Bilaga 2 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
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Kvalitativa studier 
 
Bilaga 3 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Allan, L.M., 
Ballard, C.G., 
Rowan, E.N., & 
Kenny, R.A. 

Incidence and 
prediction of 
falls in 
dementia.  

Identifiera påverkbara 
riskfaktorer för fall hos 
äldre personer med mild 
till måttligt svår 

Kvantitativ 
 
Patienterna i studien 
var tagna efter 

n = 179 Ortostatisk hypotension visade i 
denna studie vara en risk faktor för 
fall. 

Hög 
93%  

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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2009 
England 

demens. anhörigas tillstånd och 
risk faktorer gick samt 
fall dagbok skrevs 
under ett års tid. 

Eriksson, S., 
Gustafson, Y., & 
Lundin-Olsson, L  
 
2008 
 
Sverige  

Risk factors for 
falls in people 
with and without 
a diagnose of 
dementia living 
in residential 
care facilities  

Predisponerande 
riskfaktorer för fall hos 
äldre personer med och 
utan en diagnos av 
demens som bor i 
vårdhem, och jämföra 
resultaten. 

Kvalitativ  
  
83 utan demens och 
103 med demens var 
med i studien, där 6 
stycken geriatriker 
studerande deras test 
resultat under 6 
månader.  

n = 186   I gruppen dementa var fallrisken 
högre (62%) än i gruppen utan 
demens(41%). I gruppen utan demens 
så föll 54,8% av ortostatism, 
hjälpmedel(rullator,mm) och 
behandling med ACE hämmare. 25.5 
% av de med demens som föll var på 
grund av hjälpmedel(rullator, mm). 

Medel 
72 %  

Eriksson, S., 
Strandberg, S., 
Gustafson, Y., & 
Lundin-Olsson, L 
 
2008 
 
Sverige 

Circumstances 
surrounding 
falls in patients 
with dementia in 
a 
psychogeriatric 
ward. 

Var att undersöka 
förhållanden som är 
farliga när det gäller 
fallolyckor bland 
personer med demens 
på ett psykisk 
vårdavdelning. 

Kvalitativ  
  
Data analyserades 
genom två olika 
synvinklar.  Ena 
synvinklen var antal 
fall och den andra, 
tidpunkten vid fallet. 

n = 191 Visade att fallrisken var lika vare sig 
det var dag eller natt. Det visade 
också att när de föll på natten så 
berodde det på oroliga, mörker, inga 
skor på fötterna, och för kvinnor 
UVI.  

Hög 
97% 

Eshkoor, S.A., 
Hamid, T.A., 
Hassan-Nudin, 
S.S. & Mun, C.H 
2013 
 
Malaysia 

The effects of 
sleep 
quality,physical 
activity and 
environmental 
quality on the 
risk of falls in 
dementia. 

Effekterna av 
sömnkvalitet, fysisk 
aktivitet, miljökvalitet, 
ålder, etnicitet, kön, 
olikheter, civilstånd och 
utbildningsnivå på 
risken för fall hos äldre 
personer med demens. 

Kvalitativ 
  
Data samlades in 
genom intervjuer med 
patienter som var 
dementa och som inte 
bott än längre tid på 
servicehem. 

n=1210 Fall frekvensen hos de patienterna i 
studien var 17 %. Resultatet visade 
att ålder, etnicitet, sömn och miljön 
hade signifikant effekt på fall 
risken. 

Medel 
73% 

Faes, M.C., 
Reelick, M.F., 
Joosten-Weyn 
Banningh, L.W., 
de Gier, M., 
Esselink, R.A., & 
Rikkert Olde, M.G 
 
2010 
 
Holland 

Qualitative 
study on the 
impact of falling 
in frail older 
persons and 
family 
caregivers: 
Foundations for 
an intervention 
to prevent falls. 

Undersöka effekterna 
av att falla för svaga 
samhällslevande äldre 
personer med och utan 
kognitiva 
funktionsnedsättningar 
som har upplevt fall 
första gången.  

Kvalitativ  
  
Genom intervju med 
tio patienter och tio 
vårdgivare. 

n = 20 Alla patienterna uttryckte rädsla för 
att falla. Vårdgivarna uttryckte 
rädsla över att sina patienter skulle 
ramla. Patienterna trodde inte på att 
förebyggande arbete kunde 
reducera fallen. 

Hög 
92% 

Flatharta, T., 
Haugh, J., 
Robinson, S.M., & 
O´Keeffe, S.T. 
 
2014 
 
Irland 

Prevalence and 
predictors of 
bedrail use in a 
acute hospital 

Förekomst och 
prediktorer för 
sänggrind användning i 
ett akut sjukhus. 

Kvalitativ 
  
Data var framtaget 
under en natt (kl.23-
06) på 14 stycken 
avdelningar. 

n=327 En eller båda sänggrindarna var 
uppe på 133 sängar (40,7%) av de 
deltagande. Det vanligaste orsaken 
till att man använde sänggrindarna 
var för att undvika att patienten 
rullar ur sängen (59%). 

Medel 
64 %  

Gerace, A., Mosel, 
K., Oster, C., & 
Muir-Cochrane, E. 
 
2012 
 
Australien 

Restraint use in 
acute and 
extended mental 
health service 
for older persons 

Undersökning av hur 
fastsättning av äldre 
sker på akut-och 
psykiska avdelningar. 
 

Kvantitativ  
  
Under 42 månader 
samlades data in från 
sjukhusets databas. 

n = 5 (Tre 
akutavdelningar 
och två 
psykiatriska 
avdelningar). 

Variationen på fastsättning skilde 
mellan avdelningarna. 
Patienter med demens sattes fast 
oftare än patienter med andra 
diagnoser. 

Hög 
83% 

Härlein, J., 
Halfens, R.JG., 
Dassen, T., & 
Lahmann, N.A. 
 
2010 
 
Tyskland 

Falls in older 
hospital 
inpatients and 
the effect of 
cognitive 
impairment 

Jämföra fall frekvens på 
sjukhus hos patienter 
med och utan kognitiv 
svikt. Relationer mellan 
ålder, kön, rörlighet, 
kognitiv nedsättning, 
omsorg beroende, 
urininkontinens och 
medicinska discipliner 
undersöktes. 

Kvantitativ 
 
Utbildade 
sjuksköterskor 
använde 
standadiserande 
instrument för att 
samla data, angående 
fallrisk. Datan 
samlades in under tre 
år. 

n = 9246 (448 
kvinnor och 
8798 män). 

Fall risken för patienter med 
kognitiva sjukdomar var högre än 
de utan, inom sjukhusen. 

Hög 
90% 
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Kallin, K., 
Gustafson, Y., 
Sandman, P-O., & 
Karlsson,S 
 
2005 
 
Sverige 

Factors 
associated with 
falls among 
older, 
cognitively 
impaired people 
in geriatric care 
settings 

Undersök faktorer som 
är förknippade med fall 
bland kognitivt nedsatt 
äldre i geriatrisk vård. 
 

Kvalitativ 
 
Genom MDDA 
(Multi-dimensional 
dementia assement) 
skala och frågor till 
3323 patienter 
angående fall och risk 
för fall. Av dessa så 
ingick bara de med 
demens. 

n = 2008 (69 % 
kvinnor). 

Tas sig upp från stolen, tidigare 
fall, hjälp med gående och 
hyperaktiva symtomer, dessa var 
faktorer som starkt bidrog till fall. 

Hög 
80% 

Kosse, N.M., de 
Groot, M.H., 
Vuillerme, N., 
Hortobágyi, T., & 
Lamoth, C.J.C 
 
2014 
 
Holland 

Factors related 
to the high fall 
rate in longterm 
care residents 
with dementia 

För att bestämma 
förekomsten av fall, 
fallrelaterade skador 
och fall omständigheter 
samt identifiera 
sambandet mellan 
patienters egenskaper 
och fall frekvens i 
långvårds boende med 
demens. 

Kvantitativ 
 
Fallen antecknades 
genom ett 
standardiserad 
formulär, fallskada, 
tidpunkt, var fallet 
inträffade samt om det 
var bevittnat 
dokumenterades. 

n=20 (12 män 
och 8 kvinnor). 

Rörelseförhinder, diabetes, 
läkemedel visade på ökad risk för 
fall medans hjärtsjukdom, 
talsvårigheter och mobilisering 
visade på minskad fallrisk. 

Hög 
83% 

Lee, C-Y., Chen, 
L-K., Lo, Y-K., 
Liang, C-K., 
Chou, M-Y., Lo, 
C-C., Huang, C-
T., & Lin Y-T. 
 
2011 
 
Taiwan 

Urinary 
incontinence: 
An under-
recognized risk 
factor for falls 
among elderly 
dementia 
patients 

Utveckla relevanta 
åtgärdsstrategier. 

Kvantitativ 
 
Patienterna indelades i 
två grupper, de som 
hade fallit och de som 
inte hade gjort det. 
Rekryteringen till 
studien gjordes genom 
att de som besökte 
kliniken fick göra ett 
test, (CGA). 

n = 159 Alla patienterna i studien hade 
demens, mild till svår.  Resultatet 
visade att urininkontinens var den 
ända som enskilt bidrog till risken 
för fall. 

Hög 
93%  

Suttanon, P., Hill, 
KD., Said, CM., 
LoGiudice, D., 
Lautenschlager, 
NT., & Dodd, KJ. 
 
2012 
 
Australien 

Balance and 
mobility 
dysfunction and 
falls risk in 
older people 
with mild to 
moderate 
Alzheimer 
disease  

Identifiera omfattningen 
och typen av balans och 
rörelsehinder hos 
personer med 
Alzheimers sjukdom 
genom att jämföra deras 
resultat med att äldre 
personer utan kognitiv 
svikt. 

Kvalitativ 
 
Medverkande I 
studien var personer 
med Alzheimer 
demens som hittades 
på två stor sjukhus 
men också genom 
annonser i lokal, 
nationellt samt 
organisationer för 
Alzheimer.   

n = 50 (25 
personer med 
alzheimer och 25 
personer som 
hade samma 
ålder och kön 
som personerna i 
andra gruppen 
men ingen 
demens 
diagnos). 

Fall risken var högre för gruppen 
med Alzheimer sjukdom. Balans, 
gående samt utföra olika sorters 
uppgifter var signifikant sämre i 
gruppen med Alzheimer. 

Medel 
73% 

Suzuki, R., 
Kurata, S., 
Yamamoto, E., 
Makino, K., & 
Kanamori, M. 
 
2012 
 
Japan 

Impact of fall-
related 
behaviors as risk 
factors for falls 
among the 
elderly patients 
with dementia in 
a geriatric 
facility in Japan 

Klargöra eventuella fall 
relaterade beteenden 
som riskfaktorer som 
kan förutsäga risken för 
fall hos äldre patienter 
med demens på en 
geriatrisk anläggning i 
Japan. 

Kvantitativ 
 
Genom statistisk 
analys under ett år, 
där man använda olika 
skalor för att se vad 
som gjorde att äldre 
personer föll. 

n = 135 (50 
personer ur 
gruppen, 37.04% 
föll under 
perioden). 

Den totala poängen för fallrisk 
beteende var signifikant relaterat 
till den som föll. 

Hög 
90% 

Wenger, N.S., 
Roth, C.P., 
Shekelle, P.G., 
Young, R.T., 
Solomon, D.H., 
Kamberg, C.J., 
Chang, J.T., 
Louie, R., 
Higashi, T., 
MacLean, C.H., 
Adams, J., Min, 
L.C., Ransohoff, 
K., Hoffing, M., & 
Reuben, D.B. 
 
2009 
Amerika 

A Practice-
based 
intervention to 
improve primary 
care for falls, 
urinary 
incontinence 
and dementia 

Undersöka om en 
praktikbaserad 
ingripande kan förbättra 
vården för fall, 
urininkontinens och 
kognitiv svikt. 

Kvantitativ 
 
Två medicinska 
grupper, där ena 
gruppen fick 
information att 
förebygga fall och den 
andra gruppen fick 
inte det. 
Genom att därefter 
sammanställa 
vårdjournaler/statistik 
under 13 månader. 

n = 3010 Genom interventionen så visade 
den gruppen på bättre resultat då 
det gällde fallrisk. 

Hög 
83% 
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Williams, J., 
Kaasalainen, S., 
Hadjistavropoulos, 
T., Scudds, R., 
Thorpe, L., 
Tremeer, J., & 
Andersen, D. 
2010 
 
Kanada 

A qualitative 
investigation of 
injurious falls in 
long-term care 

Vårt syfte var att 
framkalla åsikter till 
LTC (långvårds) 
personal om fall och 
fallförebyggande arbete. 

Kvalitativ 
 
Sju äldreboendens 
personal var med i 
studien. 

n= 98. Personalen uttryckte oro om hur de 
ska kontrollera att fall inte inträffar 
men också konsekvenserna efter 
fallet. 

Medel 
68% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


