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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad som orsakar fallolyckor hos äldre 

inom vårdhem, beskriva preventionsåtgärder samt att granska de urvalsmetoder som de granskade 

artiklarna använde sig av. 

Metod: Artiklar söktes i databaserna PubMed, Medline samt Cinahl med publiceringsbegränsning 

mellan år 2008-2013. Totalt 16 artiklar inkluderades.  

Resultat: Föreliggande litteraturstudies resultat delades upp i två huvudkategorier med sex 

underrubriker varav fyra berörde orsaker till fallolyckor och två behandlade preventionsåtgärder. 1) 

Individuella faktorer; flera individuella faktorer såsom ålder, ostabil gång samt medicinsk bakgrund 

visade sig orsaka fallolyckor hos äldre boende på vårdhem. 2) Fysisk vårdmiljö; många aspekter av 

vårdhemmets miljö orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem, exempel på dessa aspekter var 

rummens utformning samt inredning. 3) Hjälpmedel; ett samband påvisades mellan fallolyckor och 

hjälpmedlet rullstol där antalet fallolyckor ökade vid användandet av rullstolar. Användandet av 

fysiska begränsningsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. 4) Läkemedel; 

medicinering med centralverkande läkemedel orsakade en ökad risk att drabbas av fallolyckor medan 

icke-centralverkande läkemedel inte visades orsaka fallolyckor. 5) Fysiska preventionsåtgärder; 

interventionsprogram med fysiska preventionsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. 

Det visade sig att olika undergrupper påverkades olika av preventionsåtgärder. 6) Preventionsåtgärder 

genom vårdpersonal; preventionsåtgärder genom vårdpersonal visade sig inte ha någon effekt på 

antalet fallolyckor. Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod; av de granskade artiklarna framgick en 

tydlig beskrivning av urvalsmetod i åtta artiklar, i två artiklar beskrevs urvalsmetoden men ej utförligt 

och sex artiklar saknade helt beskrivning av urvalsmetod. 

Slutsats: Fallolyckor är ett världsomspännande folkhälsoproblem och förekomsten är stor hos äldre 

boende på vårdhem. Föreliggande litteraturstudie visade att ett flertal orsaker till fallolyckor hos äldre 

boende på vårdhem och fallolyckspreventionsåtgärder var belagt i vetenskapliga studier men att mer 

forskning krävs för att stärka bevisvärdet samt att förbättra preventionsarbetet. För att minska antalet 

fallolyckor hos äldre boende på vårdhem krävs det att sjuksköterskan ser till individen och arbetar 

förebyggande samt utvärderar de handlingar som utförs.    
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ABSTRACT 

Aim: The aim of this literature review has been to describe the causes of accidental falls in aged 

residents of nursing homes, describe preventive measures taken, and to investigate what methods of 

selection were used in the reviewed articles.  

Method: The articles were found in databases PubMed, Medline and Cinahl, limited to publications 

date between 2008 and 2013. 16 articles were included in this review. 

Results: The result of the literature review has been divided into two main categories and six 

subcategories, of which four describe reasons behind accidental falls, and two discusses preventive 

measures. 1) Individual factors; several individual factors turned out to be the cause of accidental falls 

in aged residents of nursing homes. 2) Physical environment; many aspects of the environment in the 

nursing homes were the cause of accidental falls, for example the layout and furnishing of the rooms. 

3) Aids; a correlation was found between accidental falls and the aid of wheelchairs, where the number 

of accidental falls increased with the use of wheelchairs. Measures of limiting physical movement 

were found to have different effects on the number of accidental falls. 4) Medication; the use of drugs 

that affect the central nervous system was shown to cause an increased risk of accidental falls, while 

no such link could be found between drugs that does not affect the central nervous system and 

accidental falls. 5) Physical prevention measures; intervention programs were shown to have different 

effects on the number of accidental falls. It turned out that different sub groups were affected 

differently by preventive measures. 6) Prevention measures through staff; Prevention measures 

through staff did not have any effects on the number of accidental falls. Methodological aspect of the 

selection process; of the surveyed articles, a clear description of the selection process was found in 

eight articles. In two articles, a limited description of the selection process was found. In the remaining 

six articles, no description of a selection process was found. 

Conclusion: This literature review showed that a number of causes for accidental falls in the aged 

residents of nursing homes and preventive measures were supported in scientific studies, but that 

further research is needed to strengthen the evidence value and improve preventive work. There is a 

large number of accidental falls in aged residents of nursing homes, and to decrease this risk the nurse 

must look to the individual resident in order to work with preventive measures and to evaluate 

preventive work. 

 

 

 

 

Keywords: Accidental falls, nursing home, aged, causes, preventive 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   Sidnummer 

1. INTRODUKTION    1 

1.1. Bakgrund    1    

1.2. Begreppsdefinition    1 

1.3. Förekomst    2 

1.4. Konsekvenser för individen   3 

1.5. Kostnadsperspektiv    3 

1.6. Sjuksköterskans ansvar   4 

1.7. Joyce Travelbee    4 

1.8. Problemformulering    5 

1.9. Syfte     5 

1.10. Frågeställningar    6 

2. METOD     6 

2.1. Design     6 

2.2. Databaser    6  

2.3. Sökstrategi    6 

2.4. Sökord     7 

2.5. Urvalskriterier    7 

2.6. Dataanalys    8 

2.7. Forskningsetiska överväganden   9 

3. RESULTAT    9 

3.1. Faktorer som kan orsaka fallolyckor   10 

  3.1.1. Individuella faktorer   10 

  3.1.2. Fysisk vårdmiljö   11 

  3.1.3. Hjälpmedel   12 

  3.1.4. Läkemedel   13 

3.2. Prevention    13 

  3.2.1 Fysiska preventionsåtgärder  13 

  3.2.2 Preventionsåtgärder genom vårdpersonal 14 

3.3. Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod  14 

  3.3.1. Slumpmässigt urval   15 

  3.3.2. Icke slumpmässigturval  15 

4. DISKUSSION    16 



 

4.1. Huvudresultat    16 

4.2. Resultatdiskussion    16 

  4.2.1. Individuella faktorer   16 

  4.2.2. Fysisk vårdmiljö   17 

  4.2.3. Hjälpmedel   18 

  4.2.4. Läkemedel   19 

  4.2.5. Prevention   20 

   4.2.5.1 Fysiska preventionsåtgärder 20 

   4.2.5.2 Preventionsåtgärder genom 

   vårdpersonal   20 

  4.2.6. Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod 21 

   4.2.6.1. Slumpmässigturval 21 

   4.2.6.2. Icke slumpmässigt urval 22 

4.3. Metoddiskussion    22 

4.4. Allmän diskussion    24 

  4.4.1. Kliniska implikationer för omvårdnad 25 

4.5. Slutsats     25 

REFERENSLISTA 

BILAGA 1. Tabell 2. 

BILAGA 2. Tabell 3. 

 



1 
 

INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Fallolyckor är ett folkhälsoproblem och de skador som uppkommer vid fallolyckor inom 

vården är ett patientssäkerhetsproblem (Ehrenberg & Wallin 2009). Fallolyckor har visat sig 

vara den vanligaste orsaken till att akutvårdsmottagning uppsöks (Gruneir et al. 2010). 

Fallolyckor var år 2002 den näst vanligaste dödorsaken efter trafikolyckor och dödsfall 

relaterade till fallolyckor är ett världsomspännande problem. En fjärdedel av dessa sker i 

höginkomstländer medan den mest utsatta gruppen är män från låg- eller medelinkomstländer 

(WHO 2007). Antalet fallolyckor som inte orsakat dödsfall men som krävt kontakt med 

sjukvården ökar med stigande ålder efter 18-årsålder och är som högst efter 75-årsålder 

(National center for health statistics 2012).  

 

Insatser med vårdhem för äldre över 65 år gavs år 2001 till 118 621 personer i Sverige 

(Socialstyrelsen 2002). Vårdhem inkluderar personer med behov av vård och omsorg relaterat 

till ålder, kognitiv nedsättning, rehabilitering, funktionshinder, medicinsk utredning eller 

växelvård i syfte att avlasta anhöriga och närstående. Av de personer som bodde på vårdhem i 

Sverige år 2001 var 70 % kvinnor, cirka 24 % över 90 år, cirka 52 % var mellan 80-89 år och 

cirka 24 % var 80 år eller yngre (Socialstyrelsen 2001). Att bo på vårdhem eller befinna sig i 

en sjukhusmiljö ökar risken för fallolyckor och skador som uppkommer vid fall (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2009). En stor del av de äldre boende på vårdhem medicinerar med 

ett flertal olika läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (Petek Šter & Cedilnik Gorup 

2011).  

 

1.2 Begreppsdefinition 

Fallolyckor – Fallolyckor definieras som “inadvertently coming to rest on the ground, floor or 

other lower level, excluding intentional change in position to rest in furniture, wall or other 

objects” (WHO 2007,  p. 1). Denna definition innebär att en person utan avsikt landar på 

marken, golvet eller annan låg nivå.  
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Vårdhem – Vårdhem definieras enligt Nationalencyklopedin som en inrättning i offentlig eller 

enskild regi för vissa former av vård och omhändertagande, till exempel enskilt vårdhem och 

hem för vård eller boende (Nationalencyklopedin 2014a)  

Centralverkande läkemedel – I föreliggande litteraturstudie används det sammantagna 

begreppet centralverkande läkemedel som innefattar två läkemedelsgrupper beskrivna av 

Nordeng och Spigset (2009), centraldeprimerande medel samt centralstimulerande medel. 

Centraldeprimerande medel innefattar de medel som hämmar delar av centrala nervsystemet 

och ofta har en lugnande verkan. Centralstimulerande medel resulterar ofta i en ökad fysisk 

och psykisk aktivitet då centrala nervsystemets aktivitet stimuleras.  

Äldre – Äldre definieras enligt Nationalencyklopedin som någon eller något av högre ålder 

eller som tidsperiod under någons senare levnad (Nationalencyklopedin 2014b). I 

föreliggande litteraturstudie tolkas detta som personer över 60 år.  

Hjälpmedel – Medel som underlättar något arbete såväl som föremål som metoder 

(Nationalencyklopedin 2014c). I föreliggande litteraturstudie avses föremål. 

Fysiska begränsningsåtgärder – Fysiska begränsningsåtgärder definieras som en mekanisk 

anordning som inskränker rörelsefriheten (Socialstyrelsen 2011). 

Fysisk vårdmiljö – Fysisk vårdmiljö avser enligt Edberg & Wijk (2009) den byggnad där 

vården utförs. I föreliggande litteraturstudie inkluderas även inredning, personaltäthet samt tid 

då fallolyckan sker i den fysiska vårdmiljön.  

Prevention – Förebyggande åtgärder. Begreppet prevention används inom vårdsammanhang 

som ett samlat begrepp för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att 

skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras (Nationalencyklopedin 2014d) 

1.3 Förekomst 

Fallolyckor som leder till döden ökar med stigande ålder och är vanligast förekommande hos 

personer över 70 år (WHO 2013). År 2002 avled uppskattningsvis 319 000 människor i 

världen till följd av fallolyckor. I Sverige avled år 2010 702 personer över 75 år som följd av 

en fallolycka (Socialstyrelsen & Sveriges Kommuner och Landsting 2011). Över 70 000 

personer vårdas årligen på svenska sjukhus efter fallolyckor (Ehrenberg & Wallin 2009).  
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Sveriges Kommuner och Landsting (2011) konstaterade att risken för äldre att drabbas av 

fallolyckor ökade om de bodde på ett vårdhem och ett flertal studier (Jakovljevic 2009, 

Reardon et al. 2012, Echt et al. 2013, Teresi et al. 2013) visade att fallolyckor inom vårdhem 

är vanligt förekommande. Teresi et al. (2013) visade att cirka 37 % av deltagarna i studien 

hade drabbats av minst en fallolycka inom en period av sex månader. Av deltagarna i en 

studie utförd av Jakovljevic (2009) hade 36 % av deltagarna en bakgrund av tidigare upplevda 

fallolyckor. 

1.4 Konsekvenser för individen 

Mer än hälften av de deltagare som drabbades av en fallolycka i en undeersökning av 

Jakovljevic (2009) ådrog sig skador som krävde medicinsk vård. Av dessa fick 26 % uppsöka 

en akutvårdsmottagning på grund av frakturer på ett eller flera ställen eller höftluxation 

(Jakovljevic 2009). Höftfrakturer är en vanlig konsekvens av en fallolycka och i Sverige 

behandlas årligen cirka 18 000 höftfrakturer (Ehrenberg, Wallin & Edberg 2009). Fallolyckor 

inom vårdhem resulterar ofta i frakturer där höft- och bäckenfrakturer tillhör de vanligaste 

skadorna (Spector et al. 2007). Fallolyckor bland äldre resulterar också ofta i skador i huvud 

och halskotpelare (Ehrenberg & Wallin 2009).  

Att drabbas av en fallolycka kan leda till psykiska konsekvenser för personen som drabbats. 

Nästan hälften av de som drabbades av fallolyckor upplevde efteråt en rädsla för att återigen 

råka ut för en fallolycka (Smulders et al. 2013).  

1.5 Kostnadsperspektiv 

Kostnadsområdena för fall är många och kostnaderna blir ofta höga (Carroll et al. 2008, Davis 

et al. 2010, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010, Child et al. 2012, Teresi et 

al. 2013). De områdena som är kostsamma i samband med en fallolycka är bland annat 

akutvård, transportkostnader, sjukhusinläggning samt läkemedel (Davis et al. 2010). Frakturer 

orsakade av fallolyckor är en stor kostnad för vården (Carroll et al. 2008). Kostnaden för en 

fallolycka uppskattas i USA vara mellan 1500-1900 $ (Teresi et al. 2013). I Sverige uppgick 

kostnaden för fallolyckor år 2005 till 22 miljarder kronor, denna siffra inkluderade även 

produktionsbortfall. De direkta kostnaderna uppgick samma år till 12,6 miljarder kronor 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010). Att på olika sätt arbeta för att undvika 

fall genom preventionsarbete har även det visat vara en stor kostnad (Child et al. 2012). Att 
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utbilda vårdpersonal på ett vårdhem med 200 boende om ett fallolyckspreventionsprogram i 

USA uppskattades kosta 2800 $ (Teresi et al. 2013). 

1.6 Sjuksköterskans ansvar 

Att främja hälsa och förebygga sjukdom utgör två av sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden (International Council of Nurses 2012). Sjuksköterskan är ansvarig för att 

bedöma vilket omvårdnadsbehov en vårdtagare har och för att kunna genomföra en 

bedömning måste sjuksköterskan vara väl insatt i vårdtagarens status och situation. Ett stort 

ansvar för sjuksköterskan är att värna om vårdtagarens integritet, värdighet samt autonomi 

(Socialstyrelsen 2005, Ehrenberg & Wallin 2009). 

Enligt Ehrenberg & Wallin (2009) har sjuksköterskan ett stort ansvar i det 

fallolyckspreventiva arbetet. I mötet med en ny vårdtagare bör sjuksköterskan undersöka om 

personen upplevt tidigare fallolyckor och göra en individuell fallriskbedömning. Utifrån 

fallriskbedömningen bör sjuksköterskan använda sig av preventiva åtgärder för att minska 

risken att vårdtagaren ska drabbas av fallolyckor. När en fallolycka har inträffat ska en 

avvikelserapport skrivas och fallolyckan ska dokumenteras i vårdtagarens journal. 

Sjuksköterskan bör även reflektera och analysera över vad som kan ha orsakat fallolyckan 

(Ehrenberg & Wallin 2009). 

De handlingar som sjuksköterskan utför ska ha en vetenskaplig grund och sjuksköterskan ska 

alltid ha ett evidensbaserat arbetssätt. För att genomföra detta krävs det att sjuksköterskan har 

ett personligt ansvar genom att ta del av ny information som involverar det arbete 

sjuksköterskan utför (Socialstyrelsen 2005, Ehrenberg & Wallin 2009, International Council 

of Nurses 2012). 

1.7 Joyce Travelbee 

En omvårdnadsteoretisk referensram tydliggör grunden för den forskning som genomförs och 

minskar forskarnas personliga inflytande i resultatet (Bidstrup Jörgensen 2012). I föreliggande 

litteraturstudie används Joyce Travelbees omvårdnadsteori som referensram. 

Enligt Alligood och Marriner-Tomey (2009) publicerade Joyce Travelbee sin 

omvårdnadsteori under 1960-talet. Travelbees teori framhålls som en interaktionsteori där 

människa till människa relationen som bör finnas mellan sjuksköterska och vårdtagare 

framhävs. I sin teori lyfter Travelbee flera aktuella områden såsom sjukdom, lidande, smärta, 
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hopp, förbindelse, kommunikation, interaktion, empati samt sympati. I teorin menar 

Travelbee att vårdandet innebär att individen, familjen och samhället ska skyddas från eller få 

hjälp att hantera sjukdom och lidande. Om sjukdom och lidande är oundvikligt ska vårdaren 

hjälpa patienten att finna en mening i detta. För att bedriva vård ska sjuksköterskan utveckla 

en människa till människa relation där empati och sympati för patienten samt kommunikation 

är nödvändigt. Sjuksköterskans egna filosofiska tro om sjukdom och lidande kommer alltid att 

påverka hur sjuksköterskan kan vårda och hjälpa patienten att finna en mening med sin 

situation. Travelbee lyfter ett flertal gånger fram den känslomässiga aspekten av vårdandet 

(Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

I föreliggande litteraturstudie kommer Travelbees syn på vårdandets ansvar att skydda 

individen, familjen och samhället från sjukdom och lidande användas som 

omvårdnadsteoretisk referensram. Det är sjuksköterskans ansvar att arbeta förebyggande och 

på så vis ge en god omvårdnad (Alligood & Marriner-Tomey 2009). 

1.8 Problemformulering 

Fallolyckor är ett världsomspännande folkhälsoproblem och ses även som ett 

patientsäkerhetsproblem som ofta kräver medicinska insatser. Den mest utsatta gruppen är 

äldre och då specifikt de boende på vårdhem där en stor andel har en tidigare fallhistorik 

(Jakovljevic 2009). Fallolyckor kan resultera i fysiska och psykiska konsekvenser och är en 

vanlig dödsorsak. (Spector et al. 2007). Konsekvenserna av fallolyckor kan även ses i 

samhället då kostnaderna för vård och preventionsarbete är stora (Child et al. 2012). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att förebygga sjukdom, lidande samt att arbeta evidensbaserat 

vilket kräver aktuell kunskap (International Council of Nurses 2012). Genom att 

sammanställa de orsaker och förebyggande åtgärder som idag finna beskrivna i litteraturen 

kan medvetenheten och kunskapen öka hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som arbetar 

med äldre boende på vårdhem och kan därmed minska lidandet för äldre och kostnaderna för 

samhället.  

1.9 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad som orsakar fallolyckor hos äldre 

inom vårdhem, beskriva preventionsåtgärder samt att granska de urvalsmetoder som de 

granskade artiklarna använde. 
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1.10 Frågeställningar 

1a) Vilka orsaker till fallolyckor finns beskrivna? 

1b) Vilka preventionsåtgärder för fallolyckor finns beskrivna? 

2. Vilken urvalsmetod har de granskade artiklarna använt sig av? 

2. METOD 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design vilket syftar till att ge läsaren en sammanställd 

och beskrivande bild av ämnet (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 

I föreliggande litteraturstudie har databaserna PubMed, Medline och Cinahl använts. Dessa 

databaser innehåller vetenskapliga tidsskriftsartiklar som berör området omvårdnad och 

kompletterar varandra (Forsberg & Wengström 2013).   

2.3 Sökstrategi 

I PubMed användes Mesh-termerna Aged och ”Accidental falls” samt sökordet ”Nursing 

home” i fritext då författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att ingen korrekt Mesh-

term fanns för vårdhem. Sökningen i Medline gjordes i fritext då det i denna databas ej fanns 

tillgång till specifika söktermer. I Medline valdes sökorden Aged, ”Accidental falls”, 

”Nursing home”. I databasen Cinahl användes Cinahl Headings ”Accidental falls” och 

”Nursing home”.  

I samtliga databaser användes begränsningen publiceringsdatum mellan år 2008-2013, 

tillgängliga i fulltext samt tillgänglig sammanfattning. I Cinahl användes även begränsningen 

Peer reviewed. Författarna till föreliggande litteraturstudie började med att individuellt utföra 

sökningar med varje sökord separat för att sedan smalna av genom att kombinera de olika 

sökorden med den booleanska söktermen AND. När sökningen med kombinerande sökord 

genomförts återstod 55 träffar i PubMed, 59 träffar i Medline samt 26 träffar i Cinahl. 

Sammanlagt lästes 140 titlar, 105 abstracts och 26 artiklar i fulltext. 114 artiklar exkluderades 

på grund av att 82 artiklar inte svarande på föreliggande studies syfte och frågeställningar, sex 

artiklar ej var vetenskapliga, 12 artiklar var skrivna på annat språk än engelska eller svenska, 

fem artiklar fanns ej att tillgå kostnadsfritt i fulltext via Högskolan i Gävles proxyserver, fem 
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artiklar hade designen systematisk litteraturstudie, tre artiklar var dubbletter och en artikel 

saknade etiskt godkännande. 26 artiklar lästes i fulltext av båda författarna och tio av dessa 

exkluderades då de inte svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar och 

en exkluderades då den saknande etiskt godkännande. Utfallet av artikelsökningen presenteras 

även i tabell 1 samt figur 1. Författarna till föreliggande litteraturstudie utförde sökningarna 

mellan 2013-11-05 till 2013-11-28.    

2.4 Sökord  

Tabell 1. Utfall av artikelsökning 

Databas Söktermer Antal träffar Antal 

granskade 

abstract 

Valda källor 

(exl. dubbletter) 

PubMed ”Accidental 

Falls” (Mesh-SH) 

AND Aged 

(Mesh-SH) AND 

Nursing Home 

55 42 7 

Medline “Accidental falls” 

AND “Nursing 

homes” AND 

Aged 

59 44 11 

Cinahl “Accidental falls” 

AND “Nursing 

home” 

26 19 8 

 

2.5 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna i föreliggande litteraturstudies resultat var att de skulle 

vara publicerade mellan år 2008-2013, vara empiriska studier, skrivna på engelska eller 

svenska, svara på studiens syfte och frågeställningar, vara vetenskapliga, ha ett etiskt 

godkännande samt finnas att tillgå kostnadsfritt från Högskolan i Gävles proxyserver. 

Publiceringsbegränsningen valdes då aktuella studier är att föredra för att stärka föreliggande 

litteraturstudies resultats trovärdighet (Polit & Beck 2012). Artiklar som exkluderades var 

systematiska litteraturstudier. Antal artiklar som exkluderats relaterat till urvalskriterierna 

presenteras i figur 1.  
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2.6 Dataanalys 

Författarna till föreliggande litteraturstudie utförde sökningarna individuellt i olika databaser 

och utförde en självständig bedömning av de sammanlagda sökträffarnas titel och abstract. De 

26 systematiskt utvalda artiklarna lästes sedan självständigt av båda författarna till 

föreliggande litteraturstudie för att sedan diskuteras gemensamt med fokus på vald 

metodologisk aspekt samt artiklarnas resultatdel. Det är vid en litteraturstudie av stor vikt att 

författarna är objektiva i sin redovisning av materialet och endast presenterar det resultat som 

framkommit i det systematiskt valda artiklarnas resultat (Polit & Beck 2012, Forsberg & 

Wengström 2013). Av de 26 gemensamt granskade artiklarna exkluderades tio av dessa då 

författarna till föreliggande litteraturstudie inte ansåg att de svarade på denna litteraturstudies 

syfte och frågeställningar och en exkluderades då den saknade etiskt godkännande, 

exkluderingen presenteras även i figur 1. De 16 artiklar som kvarstod granskades och 

diskuterades ytterligare utifrån syfte, metod samt resultat. Till föreliggande litteraturstudies 

resultatdel granskades artiklarnas resultatdel för att svara på frågeställningarna gällande orsak 

samt prevention och för att svara på syfte och frågeställning angående metodologisk aspekt 

granskades artiklarnas metodavsnitt. För att tydliggöra granskningen valde författarna till 

föreliggande litteraturstudie att presentera de systematiskt valda artiklarna i tabell 2 (bilaga 1) 

och tabell 3 (bilaga 2), där författare, årtal, land, titel, ansats, design, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, syfte samt huvudresultat 

presenteras. Endast de valda artiklarnas resultat som svarade mot föreliggande litteraturstudies 

syfte presenteras (Forsberg & Wengström 2013). Tabellerna granskades och författarna till 

föreliggande litteraturstudie identifierade sex återkommande områden som fick utgöra 

fokusområden och underrubriker: individuella faktorer, fysisk vårdmiljö, hjälpmedel, 

läkemedel, fysiska preventionsåtgärder samt preventionsåtgärder genom vårdpersonal. 

Utifrån dessa områden presenteras föreliggande litteraturstudies resultatavsnitt i löpande text.   
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Figur 1, Flödesschema över exkluderade artiklar 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie har ett etiskt godkännande. 

Då detta är en litteraturstudie har ingen etisk ansökan skickats in men materialet som använts 

har analyserats med noggrannhet för att undvika felaktigheter. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har granskat artiklarna objektivt och presenterat dessa utan att förvränga eller 

plagiera studiernas innehåll (Forsberg & Wengström 2013). 

3. RESULTAT 

I resultatavsnittet till föreliggande litteraturstudie presenteras 16 artiklar som svarar mot syfte 

och frågeställningar och därmed undersökte orsaker och prevention beträffande fallolyckor 

hos äldre boende på vårdhem (Bouwen et al. 2008, Fonad et al. 2008, Rapp et al. 2008, Fonad 

et al. 2009, Kobayashi et al. 2009, Meyer et al. 2009, Navarro & Ancizu 2009, Sorock et al. 

2009, Bicket et al. 2010, Gulpers et al. 2011, Koczy et al. 2011, Leland et al. 2012, Sakamoto 

et al. 2012, Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013, Robinovitch et al. 2013). De artiklar som 
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utgör resultatet i föreliggande litteraturstudie markeras med asterisk (*) i referenslistan. Sex 

rubriker framställdes: individuella faktorer, fysisk vårdmiljö, hjälpmedel, läkemedel, fysiska 

preventionsåtgärder samt preventionsåtgärder genom vårdpersonal vilket presenteras i figur 

2. Resultatet i föreliggande litteraturstudie presenteras i tabell 2 (bilaga 1) och tabell 3 (bilaga 

2) samt i löpande text.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Föreliggande litteraturstudies resultatindelning. 

3.1 Faktorer som kan orsaka fallolyckor   

Faktorer som identifierades som orsaker till fallolyckor sammanfattades under de fyra 

underrubrikerna individuella faktorer, fysisk vårdmiljö, hjälpmedel samt läkemedel.  

3.1.1 Individuella faktorer 

Två studier visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan fallolyckor och den 

individuella faktorn kön (Navarro & Ancizu 2009, Sterke et al. 2012). Dock visade en studie 

att äldre med en kognitiv nedsättning som drabbades av återkommande fallolyckor utgjordes 

till 60 % av kvinnor (Kobayashi et al. 2009) medan Sorock et al. (2009) visade att män i 

studien hade en högre benägenhet att drabbas av fallolyckor. Sterke et al. (2012) visade att 

antalet fallolyckor som ledde till skador ökade med den individuella faktorn stigande ålder.  
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Navarro & Ancizu (2009) undersökte flera individuella faktorer som kunde orsaka fall. För att 

undersöka den kognitiva statusen hos deltagarna utfördes Mini-Mental State Examination 

(MMSE) för att vidare kunna undersöka samband med fallolyckor. Deltagarna som fick ett 

lägre värde på MMSE, vilket innebär en försämrad kognitiv status drabbades av fallolyckor i 

större utbredning än de som fick högre MMSE-värde och därmed inte hade någon tydlig 

kognitiv nedsättning. 

Återkommande fallolyckor är vanligt och flera studier visade att en liten grupp stod för en stor 

del av fallolyckorna, tidigare fallolyckor var därmed en individuell faktor som kunde orsaka 

återkommande fallolyckor (Navarro & Ancizu 2009, Robinovitch et al. 2013). En av dessa 

studier visade att 57 % av alla fallolyckor drabbade endast 10,2 % av deltagarna. Totalt 56,1 

% av deltagarna under undersökningstiden drabbades aldrig av någon fallolycka (Navarro & 

Ancizu 2009).      

Enligt Damian et al. (2013) fanns det ett signifikant samband mellan fallolyckor och 

individens medicinska bakgrund. Ett signifikant samband påvisades mellan fallolyckor och 

antalet kroniska sjukdomar hos individen, där stigande antal sjukdomar ökade risken för 

fallolyckor. En medicinsk bakgrund med en eller flera kroniska sjukdomar orsakade 

fallolyckor, och därmed var multisjuka en utsatt grupp. Den sjukdom som hade störst 

signifikanta samband med fallolyckor var arytmier. Även det medicinska tillståndet 

urininkontinens visade sig ha ett signifikant samband med fallolyckor (Damian et al. 2013). I 

en studie utförd av Sorock et al. (2009) hade de deltagare som drabbades av fallolyckor i 

genomsnitt 5,4 medicinska diagnoser. Tillfällig medvetandeförlust kunde drabba äldre och 

orsakade en stor del av antalet fallolyckor inom vårdhem för äldre (Robinovitch et al. 2013).   

Balansproblematik och ostabil gång identifierades som individuella faktorer som kunde 

orsaka fallolyckor (Kobayashi et al. 2009, Sorock et al. 2009, Damian et al. 2013). Damian et 

al. (2013) identifierade ostabil gång som den vanligaste orsaken till fallolyckor och 

sambandet mellan dessa faktorer ökade om det dessutom fanns kognitiva nedsättningar hos de 

äldre boende på vårdhem.    

3.1.2 Fysisk vårdmiljö 

Den fysiska vårdmiljön kunde vara en orsak till fallolyckor (Bouwen et al. 2008, Bicket et al. 

2010, Leland et al. 2012, Robinovitch et al. 2013). De flesta fallolyckor inom vårdhem för 

äldre skedde i de boendes privata rum (Bouwen et al. 2008, Robinovitch et al. 2013). Bouwen 



 

12 
 

et al. (2008) identifierade även vardagsrum, korridorer och toaletter som områden med hög 

risk för fallolyckor. Bicket et al. (2010) visade också att korridorer var en vanlig plats att 

drabbas av fallolyckor och då speciellt långa korridorer. Andra faktorer kopplat till den 

fysiska vårdmiljön var ljussättningen, handräcken och rummets utformning. Robinovitch et al. 

(2013) visade även de att rummets utformning och möblering kunde orsaka fall. Vanliga 

orsaker till fallolyckor hos äldre boende på vårdhem var att de stötte in i eller fastnade i 

möbler eller andra fysiska objekt. Endast 3 % fallolyckorna orsakades av att den äldre 

halkade. 

Antalet fallolyckor inom vårdhem för äldre visades vara jämnt fördelade över alla veckans 

dagar, dock förekom en ökning av förekomsten av fallolyckor på eftermiddagen och kvällen 

(Bouwen et al. 2008, Robinovitch et al. 2013). En orsak till fallolyckor inom vårdhem för 

äldre var en låg bemanning av kvalificerad vårdpersonal vilket visade sig öka antalet 

fallolyckor (Leland et al. 2012). I en undersökning utförd av Bouwen et al. (2008) orsakades 

39 % av fallolyckorna av att en äldre gick eller stod utan assistans från personal.    

3.1.3 Hjälpmedel 

Hjälpmedel är vanligt förekommande inom vårdhem och undersöktes i ett flertal studier där 

sambandet med fallolyckor studerats (Fonad et al. 2008, Fonad et al. 2009, Koczy et al. 2011, 

Gulpers et al. 2011, Robinovitch et al. 2013). Användandet av rullstol som hjälpmedel var en 

orsak till fallolyckor och detta samband kunde ses inom både somatisk vård och demensvård 

(Fonad et al. 2008, Fonad et al. 2009, Robinovitch et al. 2013). I en studie utförd av 

Robinovitch et al. (2013) inträffade 21 % av fallolyckorna medan den äldre boende på 

vårdhem använde sig av ett hjälpmedel. Rullstol och rollator orsakade samma antal 

fallolyckor. Fallolyckor i samband med användandet av hjälpmedlet rullstol och rollator 

skedde ofta då den äldre fastnat i hjälpmedlet.    

Att minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder som hjälpmedel, så som sänggrindar 

och bälten visade sig ha olika effekter (Koczy et al. 2011, Gulpers et al. 2011). Koczy et al. 

(2011) visade att denna typ av hjälpmedel som begränsade de äldres fysiska aktivitet 

förhindrade fallolyckor. Gulpers et al. (2011) visade dock att dessa fysiskt begränsande 

hjälpmedel inte gjorde någon skillnad i antalet fallolyckor.  
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3.1.4 Läkemedel 

Äldre inom vårdhem som intog fler än ett läkemedel per dag hade en större benägenhet att 

drabbas av fallolyckor (Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013). Läkemedelsgruppen 

centralverkande läkemedel orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem (Fonad et al. 

2008, Fonad et al. 2009, Sorock et al. 2009, Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013). Inget 

samband konstaterades mellan icke centralverkande läkemedel och fallolyckor inom samma 

grupp individer (Sorock et al. 2009, Sterke et al. 2012).  

De centralverkande läkemedel med de tydligaste sambanden med fallolyckor bland äldre 

inom vårdhem var antidepressiva, antipsykotiska och sederande preparat (Fonad et al. 2008, 

Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013). Sterke et al. (2012) visade att en normal daglig dos av 

SSRI-preparat ökade risken för fallolyckor med 198 % samtidigt som en kombination av 

samma dos SSRI-preparat och hälften av en normal daglig dos av hypnotiska eller sederande 

läkemedel ökade fallrisken med 373 %. 

Förändringar i dosen av centralverkande läkemedel kunde orsaka fallolyckor hos äldre inom 

vårdhem. Förändring i dosen centralverkande läkemedel inkluderade nyinsättning, vidbehovs 

preparat, ökning av dos, nedtrappning av dos eller stopp av tillförsel av läkemedlet. En 

förändring i dosen sågs inom tre dygn som en betydande orsak till fallolyckor medan risken 

minskade med 50 % det fjärde dygnet och efter nio dygn sågs en förändring av dosen inte 

orsaka fallolyckor (Sorock et al. 2009). Flera studier (Fonad et al. 2008, Sorock et al. 2009, 

Fonad et al. 2009, Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013) visade att centralverkande 

läkemedel kunde förorsaka fallolyckor. 

3.2 Prevention  

Rapp et al. (2008) visade att effekten av fallolyckspreventionsprogram varierade bland olika 

undergrupper hos äldre boende på vårdhem.  De grupper som till största del främjades av 

interventionsprogram var äldre med kognitiva nedsättningar, urininkontinenta, de utan 

depressiva symtom samt de med tidigare upplevda fallolyckor. 

3.2.1 Fysiska preventionsåtgärder 

Flera studier (Bouwen et al. 2008, Rapp et al. 2008, Meyer et al. 2009, Koczy et al. 2011, 

Gulpers et al. 2011, Sakamoto et al. 2012) undersökte effekten av interventionsprogram med 

fallolyckspreventivt syfte. Koczy et al. (2009) undersökte ett interventionsprogram som 
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innebar att ersätta de hjälpmedel som begränsade deltagarnas fysiska aktivitet med andra 

former av hjälpmedel. Bälten i rullstol och sänggrindar ersattes exempelvis mot höftbyxor, 

antihalksockor samt larmmattor hos äldre boende på vårdhem. Resultatet visade att de 

preventionsåtgärder som användes under interventionen inte var lika effektiva och att de 

fysiskt begränsande hjälpmedlen förebyggde fallolyckor på ett mer effektivt sätt. Gulpers et 

al. (2011) genomförde en liknande studie som dock visade att när användandet av fysiskt 

begränsande hjälpmedel reducerades och inte ersattes av andra hjälpmedel ökade inte 

förekomsten av fallolyckor bland äldre boende på vårdhem.   

Lavendeldoft visade sig ha en preventiv inverkan på fallolyckor hos äldre boende på vårdhem. 

Vid en interventionsstudie som pågick under 360 dygn där deltagarna i interventionsgruppen 

dagligen stimulerades av lavendeldoft kunde ett positivt resultat påvisas. I jämförelsegruppen 

med 72 deltagare var antalet fallolyckor 88 och i interventionsgruppen med 73 deltagare var 

antalet 46 stycken (Sakamoto et al. 2012).    

3.2.2 Preventionsåtgärder genom vårdpersonal 

Sjuksköterskans egen uppskattning och enskilda initiativ till preventiva åtgärder jämfördes 

med sjuksköterskor som hade stöd i ett risk- och åtgärdsprogram för fallolycksprevention. Ett 

interventionsprogram där sjuksköterskor utbildades för att använda ett risk- och 

åtgärdsprogram visade att fallolyckor inte motverkades genom införandet av detta 

preventionsprogram och att sjuksköterskans individuella bedömning visade sig vara lika 

effektiv för att förebygga fallolyckor hos äldre boende på vårdhem (Meyer et al. 2009). 

Personalutbildning beträffande fallolycksprevention som ingått i en interventionsstudie visade 

sig inte ha någon effekt på antalet fallolyckor inom vårdhem för äldre (Bouwen et al. 2008). 

3.3 Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod 

De artiklar som presenterats i föreliggande litteraturstudies resultat har en kvantitativ ansats 

och för denna typ av ansats finns flera möjliga urvalsmetoder (Polit & Beck 2012). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie granskade urvalsmetoderna av de inkluderade 

artiklarna då urvalsmetod tydligt ska framgå i kvantitativa studier. Valet av urvalsmetod 

påverkar i vilken utsträckning studiens resultat går att generalisera och hur representativt 

resultatet är för en större population. Ett slumpmässigt urval är ur denna aspekt att se som det 

starkaste urvalsförfarandet (Polit & Beck 2012, Forsberg & Wengström 2013). 
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Av de artiklar som ingår i föreliggande litteraturstudies resultat var urvalsmetoden tydligt 

beskriven i 8 artiklar. De urvalsförföranden som beskrevs var klusterurval (Bouwen et al. 

2008, Rapp et al. 2008, Meyer et al. 2009, Damian et al. 2013), obundet slumpmässigt urval 

(Koczy et al. 2011, Sakamoto et al. 2012), kvoturval (Bicket et al. 2010) samt systematiskt 

kvoturval (Gulpers et al. 2011). I två av artiklarna beskrevs tillvägagångssättet för 

bekvämlighetsurval men urvalsmetoden beskrevs ej utförligt (Sorock et al. 2009, Robinovitch 

et al. 2013). Sex av artiklarna som ingick i föreliggande litteraturstudies resultat saknade helt 

eller har en bristfällig beskrivning av urvalsförförandet (Fonad et al. 2008, Fonad et al. 2009, 

Kobayashi et al. 2009, Navarro & Ancizu 2009, Leland et al. 2012, Sterke et al. 2012). 

3.3.1 Slumpmässigt urval 

Urvalsmetoderna klusterurval, obundet slumpmässigt urval samt kvoturval fanns beskrivna i 

sju av de artiklar som presenteras i föreliggande litteraturstudies resultat (Bouwen et al. 2008, 

Rapp et al. 2008, Meyer et al. 2009, Koczy et al. 2011, Sakamoto et al. 2012, Damian et al. 

2013). Dessa är olika former av slumpmässigt urval. Obundet slumpmässigt urval kan 

genomföras på flera sätt och är den mest grundläggande typen av slumpmässigt urval. Det 

innebär att de möjliga deltagarna listas och att deltagarna från listan väljs ut på ett 

randomiserat sätt, exempelvis lottning eller med hjälp av dator. Klusterurval är en typ av ett 

slumpmässigt urval som ofta används om populationen som ska undersökas är stor. En del av 

populationen väljs då medvetet ut, exempelvis geografiskt och urvalet av deltagare från denna 

grupp sker sedan slumpmässigt. Kvoturval utförs genom att medvetet utse deltagare med 

specifika egenskaper som delas upp efter dessa. Ett randomiserat urval som ska motsvara 

populationen görs sedan från det medvetna urvalet (Polit & Beck 2012, Forsberg & 

Wengström 2013). 

3.3.2 Icke slumpmässigt urval 

Bekvämlighetsurval och systematiskt kvoturval är former av icke slumpmässigt urval och 

beskrevs som urvalsmetod i tre av de artiklar som presenteras i föreliggande litteraturstudies 

resultat (Sorock et al. 2009, Gulpers et al. 2011, Robinovitch et al. 2013). 

Bekvämlighetsurval innebär att deltagarna som är lättast tillgängliga tillfrågas om medverkan 

(Polit & Beck 2012). Systematiskt kvoturval betyder att deltagarna till en studie systematiskt 

väljs ut efter förutbestämda egenskaper (Polit & Beck 2012, Forsberg & Wengström 2013)      
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4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande litteraturstudies resultat utföll i sex underrubriker varav fyra berörde orsaker till 

fallolyckor och två behandlade preventionsåtgärder. 1) Individuella faktorer; flera 

individuella faktorer såsom ålder, ostabil gång samt medicinsk bakgrund visade sig orsaka 

fallolyckor hos äldre boende på vårdhem. 2) Fysisk vårdmiljö; många aspekter av 

vårdhemmets miljö orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem, exempel på dessa 

aspekter var rummens utformning samt inredning. 3) Hjälpmedel; ett samband påvisades 

mellan fallolyckor och hjälpmedlet rullstol där antalet fallolyckor ökade vid användandet av 

rullstolar. Användandet av fysiska begränsningsåtgärder så som bälten och sänggrindar visade 

sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. 4) Läkemedel; medicinering med centralverkande 

läkemedel orsakade en ökad risk att drabbas av fallolyckor medan icke-centralverkande 

läkemedel inte visades orsaka fallolyckor. 5) Fysiska preventionsåtgärder; 

interventionsprogram med fysiska preventionsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet 

fallolyckor. Det visade sig att olika undergrupper påverkades olika av preventionsåtgärder. 6) 

Preventionsåtgärder genom vårdpersonal; preventionsåtgärder genom vårdpersonal visade 

sig inte ha någon effekt på antalet fallolyckor. Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod; av 

de granskade artiklarna framgick en tydlig beskrivning av urvalsmetoden i åtta artiklar, i två 

artiklar beskrevs urvalsmetoden men ej utförligt och sex artiklar saknade helt beskrivning av 

urvalsmetod. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Individuella faktorer 

Den individuella faktorn kön och dess samband med fallolyckor har undersökts i flera av de 

granskade artiklarna med varierande resultat. Navarro & Ancizu (2009) och Sterke et al. 

(2012) menade att fallolyckor inte förekom oftare hos något av könen medan Sorock et al. 

(2009) visade att fallolyckor var vanligare förekommande hos män. I studien utförd av Sorock 

et al. (2009) bestod undersökningsgruppen av en högre andel män och resultatet baserades på 

den totala undersökningsgruppens procentandel och kan därmed vara missvisande. Navarro & 

Ancizu (2009) och Sterke et al. (2012) hade inte liknande brister i sina undersökningar och 

ger därmed ett mer tillförlitligt resultat.  
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Att ha samstämmiga studier stärker trovärdigheten av resultatet i en litteraturstudie, då flera 

studier genomförts med likvärdigt resultat bidrar det till en bredare vetenskaplig grund (Polit 

& Beck 2012, Forsberg & Wengström 2013).     

I föreliggande litteraturstudie sågs faktorer som stigande ålder, tidigare fallolyckor, kroniska 

sjukdomar, ostabil gång, balansproblem, tillfällig medvetandeförlust samt kognitiva 

nedsättningar som tydliga orsaker till fallolyckor. Flera av de granskade artiklarna undersökte 

sambandet mellan samma individuella faktorer och fallolyckor. Ett flertal orsaker var även 

belagda i tidigare forskning, exempelvis tidigare fallolyckor som visade sig orsaka fallolyckor 

i två äldre studier (Tinetti & Williams 1997, Resnick & Resnick 1999). Balansproblematik 

och ostabil gång har undersökts i tre studier som alla visade att dessa kunde orsaka fallolyckor 

(Kobayashi et al. 2009, Sorock et al. 2009, Damian et al. 2013). Även medicinsk bakgrund 

och den äldres medicinska tillstånd identifierades i tre studier som orsaker till fallolyckor 

(Sorock et al. 2009, Damian et al. 2013, Robinovitch et al. 2013). Den individuella faktorn 

stigande ålder visade Sterke et al. (2012) var en orsak till fallolyckor vilket även stärks av 

WHO (2013) samt National Center for Health Statistics (2012). Kognitiv nedsättning visades 

orsaka fallolyckor i endast en studie i föreliggande litteraturstudies resultat (Navarro & 

Ancizu 2009). 

Det är viktigt att se till individen och de speciella egenskaper som kan äventyra den äldres 

patientsäkerhet. Joyce Travelbee menar att en god kommunikation och förståelse för patienten 

är av stor vikt för att ge god omvårdad (Alligood & Marriner-Tomey 2009). Sjuksköterskan 

har ett ansvar att uppmärksamma individens egenskaper och historik för att identifiera 

individuella faktorer som kan orsaka fallolyckor (Ehrenberg & Wallin 2009).      

4.2.2 Fysisk vårdmiljö 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kunde se ett vetenskapligt stöd för att fallolyckor 

kunde orsakas av den fysiska vårdmiljön. Polit och Beck (2012) menar att ett vetenskapligt 

stöd stärks då fler samstämmiga studier finns och föreliggande litteraturstudie har presenterat 

fyra artiklar (Bouwen et al. 2008, Bicket et al. 2010, Leland et al. 2012, Robinovitch et al. 

2013) som menar att den fysiska vårdmiljön kunde orsaka fallolyckor. De flesta fallolyckor på 

vårdhem skedde i de äldres privata rum vilket visades av Bouwen et al. (2008) samt 

Robinovitch et al. (2013). Korridorer identifierades som riskområden för fallolyckor av både 

Bouwen et al. (2008) och Bicket et al. (2010). Bouwen et al. (2008) identifierade även 

vardagsrum och badrum som platser där fallolyckor ofta förekom.  
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Andra aspekter i den fysiska vårdmiljön som orsakade fallolyckor var enligt Bicket et al. 

(2010) ljussättningen och handräcken och enligt Robinovitch et al. (2013) orsakade 

inredningen ofta fallolyckor. Att rummets utformning kunde orsaka fallolyckor var belagt av 

både Bicket et al. (2010) samt Robinovitch et al. (2013). 

Fallolyckor på vårdhem inträffade oftast på eftermiddagar eller kvällar (Bouwen et al. 2008, 

Robinovitch et al. 2013). Leland et al. (2012) utförde en studie som visade att låg bemanning 

av kvalificerad vårdpersonal orsakade fallolyckor och Bouwen et al. (2008) visade att 39 % 

av fallolyckorna inträffade då personal inte assisterade den äldre. 

Att den fysiska vårdmiljön kan vara en orsak till fallolyckor hos äldre boende på vårdhem är 

belagt i ett flertal vetenskapliga studier, dock saknas samstämmighet om vad det är i den 

fysiska vårdmiljön som orsakar fallolyckor. Då begreppet fysisk vårdmiljö innefattar ett 

flertal aspekter är det av allt större vikt att veta vilka specifika faktorer som orsakar 

fallolyckorna. I 12 av de granskade artiklarna till föreliggande litteraturstudies resultat 

framgick det inte hur den fysiska vårdmiljön såg ut under undersökningstiden.     

4.2.3 Hjälpmedel 

Fysiska begränsningsåtgärder såsom sänggrindar och bälten visade sig ha olika preventiv 

effekt i två olika studier (Gulpers et al. 2011, Koczy et al. 2011). Gulpers et al. (2011) 

använde sig av systematiskt kvoturval och undersökningsgruppen bestod av för få deltagare 

enligt deras tilltänkta tillvägagångsätt. Koczy et al. (2011) använde sig av obundet 

slumpmässigt urval och författarna till föreliggande litteraturstudie såg inga brister i 

tillvägagångsättet och undersökningsgruppen var fler till antal. Utifrån dessa aspekter anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie att studien utförd av Koczy et al. (2011) har en 

högre trovärdighet då obundet slumpmässigt urval ses som en av de starkaste urvalsmetoderna 

och storleken på undersökningsgruppen i hög grad kan påverka resultatet (Polit & Beck 

2012). 

Hjälpmedel inkluderat fysiska begränsningsåtgärder är vanligt förekommande inom vårdhem 

för äldre och undersöktes i fem av de granskade artiklarnas resultat (Fonad et al. 2008, Fonad 

et al. 2009, Gulpers et al. 2011, Koczy et al. 2011, Robinovitch et al. 2013). Hjälpmedlet 

rullstol och dess samband med fallolyckor visades i tre studier (Fonad et al. 2008, Fonad et al. 

2009, Robinovitch et al. 2013) medan hjälpmedlet rollator endast visades orsaka fallolyckor i 

en studie (Robinovitch et al. 2013). 
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Definitionen av hjälpmedel som används i föreliggande litteraturstudie innebär ett föremål 

som ska underlätta något arbete. Joyce Travelbee menar i sin omvårdnadsteori att omvårdnad 

innebär att vårdpersonalen ska hjälpa individen att hantera sjukdom och lidande. Att som 

sjuksköterska uppmuntra användandet av hjälpmedel kan därmed grundas i Travelbees 

omvårdnadsteori då detta kan ses som ett sätt att hantera sjukdom (Alligood & Marriner-

Tomey 2009). Det är dock viktigt att sjuksköterskan är väl insatt i aktuell forskning för att se 

vilka eventuella nackdelar som kan finnas i användandet av hjälpmedel (International Council 

of Nurses 2012).     

4.2.4 Läkemedel 

Sambandet mellan läkemedelsanvändning och fallolyckor undersöktes i ett flertal av de 

granskade artiklarna (Fonad et al. 2008, Fonad et al. 2009, Sorock et al. 2009, Sterke et al. 

2012, Damian et al. 2013), och de konstaterade att läkemedelsgruppen centralverkande 

läkemedel orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem. Ur denna läkemedelsgrupp 

visade det sig i tre studier (Fonad et al. 2008, Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013) att 

antidepressiva, antipsykotiska och sederande preparat var de som i störst utsträckning 

orsakade fallolyckor bland de äldre boende på vårdhem. En av de granskade artiklarna (Sterke 

et al. 2012) visade även att en kombination av de centralverkade preparaten antidepressiva, 

antipsykotiska och sederande läkemedlen i större grad orsakade fallolyckor än om preparaten 

intogs enskilt. En av studierna som ingår i föreliggande litteraturstudies resultat visade även 

att dosförändringar så som nyinsättande, utsättande eller ned- och upptrappning av läkemedel 

tillhörande de centralverkande preparaten orsakade fallolyckor bland de äldre boende på 

vårdhem (Sorock et al. 2009). 

Gällande icke-centralverkande läkemedels påverkan på fallolyckor hos äldre boende på 

vårdhem visade två studier (Sorock et al. 2009, Sterke et al. 2012) att dessa läkemedel inte 

orsakade fallolyckor inom samma grupp. Att den äldre boende på vårdhem dagligen intog fler 

än ett läkemedel visade sig orsaka fallolyckor och redovisades i två av de granskade artiklarna 

till föreliggande litteraturstudies resultat (Sterke et al. 2012, Damian et al. 2013).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det finns belägg för att centralverkande 

läkemedel orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem då fem av de granskade 

artiklarna visade samstämmighet angående detta och ingen av de 16 granskade artiklarna till 

föreliggande litteraturstudie visade på motsatsen. Gällande icke centralverkande läkemedel 

fanns det belägg att dessa inte orsakade fallolyckor.  
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4.2.5 Prevention 

Flera studier (Bouwen et al., 2008; Gulpers et al., 2011; Koczy et al., 2011; Meyer et al., 

2009; Rapp et al., 2008; Sakamoto et al., 2012) undersökte effekten av 

fallolyckspreventionsåtgärder. Endast fysiska begränsningsåtgärder undersöktes av fler än en 

studie, och dessa studier visade på skilda resultat. Preventionsåtgärders inverkan på antalet 

fallolyckor är ett brett studerat ämne men studier som undersökte samma åtgärder saknades. 

Rapp et al. (2008) visade att ett fallolyckspreventionsprogram hade varierande effekt på olika 

undergrupper. Tidigare insamlad data analyserades och de grupper som preventionsåtgärderna 

hade störst effekt på var de äldre boende på vårdhem med kognitiva nedsättningar, 

urininkontinens, tidigare upplevda fallolyckor samt de utan depressiva symtom. Studien 

utgick från en grupp med 725 deltagare och författarna till föreliggande litteraturstudie kunde 

inte se några brister i studiens utförande. 

4.2.5.1 Fysiska preventionsåtgärder 

Koczy et al. (2011) visade att fysiska begränsningsåtgärder var mer effektivt som 

fallolyckspreventionsåtgärder än hjälpmedel som inte begränsade personens fysiska förmåga. 

Gulpers et al. (2011) visade dock motsatt att en reducering av de fysiskt begränsande 

preventionsåtgärderna inte gav en ökad mängd fallolyckor. Studien utförd av Gulpers et al. 

(2011) har brister som tidigare i diskussionen påvisats medan resultatet som presenterats av 

Koczy et al. (2011) av författarna till föreliggande litteraturstudie ansågs vara mer trovärdigt 

då inga brister sågs. Sakamoto et al. (2012) visade att en stimulering av lavendeldoft kunde 

förebygga fallolyckor. Författarna till föreliggande litteraturstudie kunde inte se några brister i 

studien utförd av Sakamoto et al. (2012). 

4.2.5.2 Preventionsåtgärder genom vårdpersonal 

Meyer et al. (2009) visade att införandet av ett interventionsprogram med ett risk- och 

åtgärdsprogram inte minskade antalet fallolyckor och att sjuksköterskans egna uppskattning 

var lika effektiv som fallolycksprevention. Även Bouwen et al. (2008) visade att effekten av 

införandet av ett interventionsprogram, då med fokus på personalutbildning, inte hade någon 

inverkan på antalet fallolyckor. Meyer et al. (2009) samt Bouwen et al. (2008) undersökte 

alltså effekten av två skilda interventionsprogram i syfte att förebygga fallolyckor, inget av 

interventionsprogrammen visade sig ha effekt på antalet fallolyckor och författarna till 

föreliggande litteraturstudie kunde inte se några brister i dessa studier.  
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Ett av sjuksköterskans huvudansvar är att främja hälsa och förebygga sjukdom (International 

Council of Nurses, 2012). Joyce Travelbee menar också i sin omvårdnadsteori att 

sjuksköterskan ska skydda individen, familjen och samhället från sjukdom och lidande 

(Alligood & Marriner-Tomey, 2009). Fallolyckspreventionsarbete kan därmed ses som en 

viktig del av sjuksköterskans arbete belagt i Travelbees omvårdnadsteori samt av International 

Council of Nurses (2012). 

4.2.6 Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod 

Författarna till föreliggande litteraturstudie granskade urvalsmetoden hos de artiklar som 

presenterades i föreliggande litteraturstudies resultatavsnitt. Det finns ett flertal olika metoder 

för att finna deltagare till en kvantitativ studie, de urvalsmetoder som tillhör gruppen 

slumpmässiga urval anses ha högst trovärdighet. Slumpmässiga urval bedöms fördelaktiga då 

författarnas inflytande minskar då de inte kan påverka vilka deltagare som inkluderas. 

Urvalsmetoden kan avgöra i vilken utsträckning en kvantitativ studies resultat går att 

generalisera. Slumpmässiga urval bidrar till att undersökningsgruppen innefattar liknande 

konstellationer som populationen. Icke slumpmässiga urval kan leda till att en del av 

populationen inte finns representerad i studien (Polit & Beck 2012, Forsberg & Wengström 

2013). I föreliggande litteraturstudies resultat presenterades fem artiklar med slumpmässigt 

urval och tre artiklar med icke slumpmässigt urval. Av de granskade artiklarna framgick inte 

urvalsmetoden i sex artiklar (Fonad et al. 2008, Fonad et al. 2009, Kobayashi et al. 2009, 

Navarro & Ancizu 2009, Leland et al. 2012, Sterke et al. 2012). Detta kan ses som en svaghet 

då det i kvantitativa studier bör framgå vilken urvalsmetod som använts så att läsaren kan 

analysera resultatet kritiskt (Polit & Beck 2012). 

4.2.6.1 Slumpmässigt urval 

Obundet slumpmässigt urval användes i två av de granskade artiklarna (Koczy et al. 2011, 

Sakamoto et al. 2012) och anses vara den starkaste urvalsmetoden för att stärka resultatets 

trovärdighet och generaliserbarhet. Denna typ av urvalsmetod anses stark eftersom författarna 

inte kan påverka urvalet genom att medvetet inkludera deltagare med specifika egenskaper. 

Nackdelen med obundet slumpmässigt urval är att studien kan vara svår att genomföra om 

populationen är för stor (Polit & Beck 2012). 

Klusterurval är en typ av slumpmässigt urval och återfanns i fyra av de granskade artiklarna 

till föreliggande litteraturstudies resultat (Bouwen et al. 2008, Rapp et al. 2008, Meyer et al. 
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2009, Damian et al. 2013). Om populationen är stor och obundet slumpmässigt urval därmed 

inte är genomförbart är klusterurval många gånger ett alternativ. Eftersom klusterurval är 

slumpmässigt kan de fördelarna som finns med slumpmässiga urval ses vid användning av 

denna urvalsmetod, dock kan den avgränsning som utförs styras av författarna till en viss 

grad. Klusterurval är en urvalsmetod med högt bevisvärde (Polit & Beck 2012). 

Bicket et al. (2011) var den enda av de granskade artiklarna till föreliggande litteraturstudies 

resultat som använde sig av urvalsmetoden kvoturval. Med denna typ av urval kan författarna 

välja deltagare med specifika egenskaper som behövs för att utföra studien och därmed 

representera den population som ska undersökas vilket kan ses som en svaghet. De slutgiltiga 

deltagarna väljs med hjälp av randomiserat urval från denna grupp vilket medför att 

författarna inte kan kontrollera valet av deltagare. Kvoturval har något lägre bevisvärde än 

obundet slumpmässigt urval och klusterurval men fördelen är att endast de deltagarna med 

relevanta egenskaper medverkar.  

4.2.6.2 Icke slumpmässigt urval 

Systematiskt kvoturval som urvalsmetod återfanns i en av de granskade artiklarna (Gulpers et 

al. 2011) och har ett lågt bevisvärde. Deltagarna till studien väljs systematiskt efter 

förutbestämda egenskaper vilket gör att författarnas inflytande kan öka och därmed påverka 

resultatet samt att populationen inte representeras på ett korrekt sätt, detta leder då till att 

resultatet inte kan generaliseras (Polit & Beck 2012). 

Bekvämlighetsurval beskrevs i två av de granskade artiklarna (Sorock et al. 2009, 

Robinovitch et al. 2013). Då deltagarna vid bekvämlighetsurval kan påverkas i stor grad av 

författarna och resultatet inte går att generalisera anses denna typ av urval vara en av de 

metoderna med svagast bevisvärde (Polit & Beck 2012).    

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad som orsakar fallolyckor hos äldre 

inom vårdhem, beskriva preventionsåtgärder samt att granska de urvalsmetoder som de 

granskade artiklarna har använt. Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att 

genomföra en litteraturstudie med beskrivande design för att svara på syfte och 

frågeställningar då många empiriska studier som behandlade ämnet fanns tillgängliga vilket är 

en förutsättning för att utföra en litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2013). Den aktuella 

forskning som fanns tillgänglig var av kvantitativ ansats vilket gör att resultatet till 
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föreliggande litteraturstudie baseras på ett stort antal deltagare men inte presenterar någon 

djupare förståelse för den enskilda deltagaren (Polit & Beck 2012). Vid sökningarna användes 

Mesh-termer och Cinahl headings för att få korrekta träffar. Sökordet nursing home fanns ej 

tillgänglig som förbestämd term och visade sig inkludera ett flertal olika vårdformer beroende 

på i vilket land studien utfördes. Detta är en svaghet med föreliggande litteraturstudie men för 

att finna artiklar som svarade mot syfte och frågeställning användes även sökordet aged. 

Studierna inkluderade därmed endast långtidsvård av personer över 60 år. 

Exklusions- och inklusionskriterierna till föreliggande litteraturstudie valdes genom 

gemensamt övervägande av författarna efter genomgång av aktuell litteratur (Polit & Beck 

2012, Forsberg & Wengström 2013). Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och Beck 

(2012) menade att forskning som används i litteraturstudier ska vara tidsenlig, med detta i 

åtanke begränsade författarna till föreliggande litteraturstudie publiceringsdatum mellan år 

2008-2013. Tidigare forskning kan därmed ha exkluderats trots att resultatet varit betydande 

men denna litteraturstudie kan på grund av exkluderingen anses vara aktuell. För att en 

litteraturstudie ska vara trovärdig krävs det att de artiklar som inkluderas har ett vetenskapligt 

utförande, etiskt godkännande och svarar på litteraturstudiens syfte och frågeställning, därför 

användes detta som inklusionskriterier (Forsberg & Wengström 2013). Endast de artiklar som 

fanns att tillgå kostnadsfritt i fulltext via Högskolan i Gävles proxyserver inkluderades vilket 

kan ha bidragit till ett bortfall av relevant forskning. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie inkluderade endast studier skrivna på engelska eller svenska. Samtliga artiklar 

som ingår i föreliggande litteraturstudies resultat var skrivna på engelska och ett flertal studier 

exkluderades då de var skrivna på andra språk. 

Sökningarna utfördes individuellt av författarna i databaserna PubMed, Medline och Cinahl 

som valts gemensamt av författarna med stöd av litteraturen som menar att dessa databaser 

kompletterar varandra (Forsberg & Wengström 2013). Att sökningarna utfördes individuellt 

innebar att artiklarnas titel och sammanfattning bedömdes utifrån endast en persons 

perspektiv vilket kan ha resulterat i ett felaktigt bortfall. De artiklar som författarna 

individuellt ansåg uppfylla valda inklusionskriterier granskades i fulltext av båda författarna 

först individuellt för att skapa sig en enskild uppfattning om innehållet och diskuterades sedan 

gemensamt för att säkerhetsställa att innehållet uppfattats korrekt och därmed stärka 

litteraturstudiens objektivitet (Forsberg & Wengström 2013). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie kontrollerade att artiklarnas resultat inte plagierades eller förvrängdes efter att 

resultattabeller samt resultatavsnitt färdigställts. Att båda författarna granskat de artiklar som 
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ingår i resultatet samt granskat de resultat som framkommit stärker litteraturstudiens 

bevisvärde. 

Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska vilket inte är modersmål för någon av 

författarna till föreliggande litteraturstudie även om författarna besitter goda kunskaper i 

engelska. Detta kan ha orsakat att författarna misstolkat information i artiklarna men detta har 

undvikts genom att författarna kontrollerat att den enskilda uppfattningen av studierna var 

samstämmig.           

4.4 Allmän diskussion 

Ett flertal studier som behandlade fallolyckor som skedde utanför vårdhem exkluderades vid 

sökningarna och författarna till föreliggande litteraturstudie kunde se att fallolyckor i olika 

miljöer är ett vanligt förekommande ämne där mycket forskning finns. Ett flertal studier 

(Jakovljevic 2009, Reardon et al. 2012, Echt et al. 2013, Teresi et al. 2013) visade att 

fallolyckor är vanligt förekommande bland äldre boende på vårdhem och Sveriges kommuner 

och landsting (2011) konstaterade att vårdhem är den vanligaste platsen för fallolyckor. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kunde efter utförda sökningar konstatera att det 

fanns betydligt mindre forskning om fallolyckor på vårdhem för äldre än övriga miljöer så 

som sjukhus och den äldres hemmiljö.  

Ett flertal olika faktorer som orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem visades i de 

studier som presenteras i föreliggande litteraturstudies resultat. Det är få av dessa studier som 

behandlade samma orsaker och därmed skulle fler studier som undersöker dessa orsaker vara 

önskvärt för att stärka bevisvärdet. Även fallolycksprevention är ett område där samstämmiga 

studier till stor del saknas och det enda område som det fanns mer än en studie inom visade 

resultaten på olika slutsatser. Preventionsprogram visade sig ofta ha liten eller ingen effekt på 

antalet fallolyckor hos äldre boende på vårdhem, ingen hänsyn togs i dessa 

undersökningsgrupper till de olika faktorer exempelvis urininkontinens som av en annan 

studie visade sig inverka på interventionsprogram effektivitet. Fler studier som studerar 

liknande interventionsprogram samt tar hänsyn till de individuella faktorerna som visade sig 

påverka effekten av interventioner anses av författarna till föreliggande litteraturstudie 

nödvändigt. Detta för att optimera de förebyggande åtgärder som är en stor del av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. 
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Fallolyckor är ett folkhälsoproblem som orsakar fysiskt och psykiskt lidande samt är en stor 

kostnad för samhället. Det är därmed av stor vikt att kartlägga orsaker och på så sätt utveckla 

de preventiva åtgärder som används. En av sjuksköterskans uppgift är att alltid se individen 

och helheten vilket i föreliggande litteraturstudies resultat visat sig vara nödvändigt gällande 

både orsaker till fallolyckor hos äldre boende på vårdhem och preventionsåtgärder.  

Ett flertal faktorer som orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem som identifierades i 

föreliggande litteraturstudie är även belagda i tidigare forskning så som tidigare fallolyckor, 

balansproblematik, stigande ålder, centralverkande läkemedel, tid när fallolyckan inträffade 

samt att en stor del av fallolyckorna skedde på de äldres privata rum (Tinetti & Williams 

1997, Thapa et al. 1998, Resnick & Resnick 1999). Många likheter kan ses i de faktorer som 

orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem mellan åren 1997-1999 samt 2008-2013. 

Även om vissa av de faktorer som orsakar fallolyckor inte går att undvika är det av stor vikt 

att sjuksköterskan arbetar preventivt för att minska sjukdom och lidande för vårdtagaren 

(Socialstyrelsen 2005, International Council of Nurses 2012). 

4.4.1 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande litteraturstudie visade att det är av stor vikt att sjuksköterskan i sitt möte med 

äldre boende på vårdhem ser till individen och använder sig av ett evidensbaserat arbetssätt. 

Sjuksköterskan bör alltid utvärdera de åtgärder som används för att säkerställa att det 

preventiva arbetet har god effekt då ett flertal interventionsstudier visade på svag eller ingen 

effekt. Genom att ha kännedom om vad som kan orsaka fallolyckor hos äldre boende på 

vårdhem kan sjuksköterskan i sin yrkesroll utbilda övrig vårdpersonal samt reducera faktorer 

som kan orsaka fallolyckor hos äldre boende på vårdhem.   

4.5 Slutsats 

Fallolyckor är ett världsomspännande folkhälsoproblem och förekomsten är stor hos äldre 

boende på vårdhem. Föreliggande litteraturstudie visade att ett flertal orsaker till fallolyckor 

hos äldre boende på vårdhem och fallolyckspreventionsåtgärder var belagt i vetenskapliga 

studier men att mer forskning krävs för att stärka bevisvärdet samt att förbättra 

preventionsarbetet. För att minska antalet fallolyckor hos äldre boende på vårdhem krävs det 

att sjuksköterskan ser till individen och arbetar förebyggande samt utvärderar de handlingar 

som utförs.    
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att minska användandet av 

bältning hos vårdtagare boende 

på vårdhem. 

Under interventionsperioden 

delades patienterna in i en 

interventionsgrupp (IG) och en 

kontrollgrupp (KG). Under 

interventionsperioden ersattes 

de hjälpmedel som håller fast 

patienten (bälten i rullstolar, 

bälten i sängar, stolar med 

fixerade bord/brickor) ut till 

andra hjälpmedel (larmmattor, 

höftbyxor och anti-halksockor) 

i IG. Efter interventionen 

visade resultatet att antalet fall 

hade ökat i IG jämfört med KG 

där det fortfarande användes 

bälten mm. 

2 Kobayashi, N., 

Kusuma, D.N., 

Yamamoto, M., 

Sugiyama, T. & 

Sugai, Y. 

2009. Japan 

Severity of Demtia as 

a riskfactor for 

Repeat Falla Among 

the Institutionalized 

Elderly in Japan 

Att identifiera potentiella 

faktorer associerade med 

återkommande fallolyckor hos 

äldre boende på vårdhem i 

Japan. 

Studien visade att riskfaktorer 

som ostabil gång och 

demenssjukdom var starkt 

associerade med återkommande 

fallolyckor hos de äldre. 

Studien visade även att kvinnor 

i större utsträckning drabbades 

av återkommande fallolyckor 

än män.  

3 Bicket, M. C., 

Samus, Q.M., 

McNabey, M., 

Onyike, C.U., 

Mayer, L.C., Brandt, 

J., Rabins, P., 

Lyketsos, C. & 

Rosenblatt A. 

2010. USA 

The Physical 

Environment 

Influences 

Neuropsykciatric 

Symtoms and Other 

Outcomes in Assisted 

Att undersöka sambandet 

mellan vårdhemmens fysiska 

miljö och neuropsykiatriska 

symptom, livskvalité och 

fallrisk hos äldre boende på 

vårdhem. 

Faktorer i den fysiska miljön så 

som de privata rummens 

utformning, långa korridorer 

och bristande ljussättning sågs 

som en riskfaktor för fallrisk 

hos de äldre boende på 

vårdhem. 
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4 Bouwen, A., De 

Lepeleire, J. & 

Buntnx, F. 

2008. Belgien 

Rate of Accidental 

Falls in 

Instutionalized Older 

People with and 

without Cognitive 

Impairment Halved 

as a Result of a Staff-

oriented Intervension 

Att genom en 

personalintervention utvärdera 

antalet fallolyckor bland de 

äldre med och utan kognitiva 

problem boende på vårdhem. 

22% av alla fallolyckor skedde 

mellan 05.00-08.00 på 

morgonen. Mer än hälften av 

alla fall skedde inne på de 

äldres privata rum. Andra 

ställen i lokalen där fallolyckor 

ofta förekom var vardagsrum, 

badrum och långa korridorer. 

Att stå eller gå utan assistans 

var orsaken till 39% av de 

fallolyckor som rapporterades. 

Ingen skillnad fanns bland 

riskfaktorerna beroende på om 

de äldre hade kognitiva 

nedsättningar eller inte.  

5 Damain, J., Pastor-

Barriuso, R., 

Valderrama-Gama, 

E. & Pedro-Cuesta, 

J. 

2013. Spanien 

Factors Associated 

with Falls Among 

Older Adults Living 

in Instutions 

Att mäta frekvensen av 

fallolyckor samt faktorer som 

orsakade fallolyckor hos äldre 

personer boende på vårdhem. 

Äldre multisjuka personer hade 

en högre benägenhet att 

drabbas av fallolyckor, även de 

äldre som medicinerade med 

fler än tre läkemedel, 

polyfarmaci, hade en större risk 

att drabbas av fallolyckor. 

Läkemedel som antidepressiva 

och neuroleptika var de 

läkemedel som orsakade flest 

fallolyckor.  

6 Fonad, E., Robins-

Wahlin, T. B., 

Winblad, B., Emami, 

A. & Sandmark, H. 

2008. Sverige 

Falls and Fallrisk 

Among Nursing 

Home Residents 

Att identifiera riskfaktorer för 

fallolyckor bland äldre 

personer boende på vårdhem.  

Riskfaktorer som identifierades 

var läkemedel så som 

benzodiazepiner, antidepressiva 

och sömntabletter, användande 

av rullstolar, bälten i stolar och 

rullstolar samt uppfällda 

sänggrindar.   

7 Fonad, E., Robins-

Wahlin, T. B., 

Winblad, B., Emami, 

A. & Sandmark, H. 

2009. Sverige 

Falls in Somatic and 

Dementia Wards at 

Community Care 

Units 

Att undersöka sambandet 

mellan fall, fallrisk, frakturer, 

bältning och 

läkemedelsanvändning bland 

äldre personer boende på 

somatiska respektive 

demensavdelingar.  

På de somatiska avdelningarna 

var de största riskfaktorerna 

rullstolar, uppfällda 

sänggrindar, benzodiazepiner 

och användandet av 

neuroleptika hos de 

rullstolsburna. På 

avdelningarna för de dementa 

var de största riskfaktorerna för 

fall läkemedel som 

neuroleptika, benzodiazepiner, 

och sömnmedel, bältning i 

stolar och rullstolar samt 

polyfarmaci.  

8 Leland, N., Gozalo, Att undersöka sambandet Den största riskfaktorn för 



 

 
 

P., Teno, J. & Mor, 

V. 

2010. USA 

Falls in Newly 

Admitted Nursing 

Home Residents: A 

National Study 

mellan vårdhemmets 

organisatoriska uppbyggnad 

och fallolyckor hos 

nyinflyttade äldre personer på 

vårdhem. 

fallolyckor bland äldre 

personer på vårdhem visade sig 

vara personaltätheten. Det 

fanns tydliga samband mellan 

en ökad frekvens av fall och låg 

personaltäthet. 

9 Meyer, G., Köpke, 

S., Haastert, B., 

Muhlhauser, I.  

2009. Tyskland 

Comparison of a fall 

risk assessment tool 

with nurse’s 

judgement alone: a 

cluster-randomised 

controlled trial 

 

Att jämföra de kliniska 

effekterna och konsekvenserna 

av användandet av ett 

standardiserat hjälpmedel för 

risk- och preventionsåtgärder 

tillsammans med 

sjuksköterskans kliniska 

uppskattning mot endast 

användandet av 

sjuksköterskans kliniska 

uppskattning. 

Införandet av ett risk- och 

åtgärdsprogram för att 

uppskatta fallrisken minskade 

inte fall eller frakturer. Det 

innebar dock en stor kostnad att 

införa det. Sjuksköterskans 

egen bedömning av fallrisk och 

bedömning av prevention var 

lika effektiv utan risk- och 

åtgärdsprogrammet. 

10 Navarro, A., Ancizu, 

I. 

2009. Spanien 

Analyzing the 

occurance of falls 

and its risk factors: 

some considerations 

Att studera alternativ för att 

föra statistisk analys över 

fallolyckor och dess orsaker. 

PWP-conditional model
*1

 

granskades som analyssätt. 

PWP-conditional model visade 

sig vara effektiv för att se hur 

olika faktorer kan påverka 

fallrisken. Flera faktorers 

inverkan på fallolyckor och 

fallrisk redovisades. 

11 Gulpers, J.M., 

Bleijlevens, H.C., 

Ambergen, T., 

Capezuti, E., 

Rossum, E., Hamers, 

P.H. 

2011. Nederländerna 

Belt Restraint 

Reduction in Nursing 

Homes: Effects of a 

Multicomponent 

Intervention 

Program 

Att testa effekten av införandet 

av EXBELT
*2

 för att minska 

användandet av bälten i stol 

och rullstol inom 

psykogeriatriska vårdhem. 

Användandet av bälten i stol 

och rullstol samt andra 

begränsningsåtgärder inom 

vårdhemmet minskade. Detta 

hade ingen inverkan på antalet 

fallolyckor. 

12 Rapp. K., Lamb, S., 

Buchele, G., Lall, R., 

Lindemann, U., 

Becker, C 

2008. Tyskland 

Prevention of Falls 

in Nursing Homes: 

Subgroup Analyses 

of a Randomized 

Fall Prevention Trial 

Att genom en tidigare studie 

om insatta 

fallpreventionsåtgärder se hur 

olika underkategorier 

påverkades av 

fallpreventionsåtgärder. 

Åtgärdsprogrammets 

effektivitet var olika för de 

olika undergrupperna som 

presenteras. De som gynnades 

mest var de med tidigare 

fallolyckor, urininkontinens, 

kognitiva nedsättningar men 

inga depressiva symtom. 

13 Robinovitch, S., 

Fledman, F., Yang, 

Att kartlägga anledning och 

omständigheter vid fall hos 

De flesta fallolyckor inträffade 

när den äldre boende på 



 

 
 

Y., Schonnop, R., 

Leung, P., Sarraf, T., 

Sims-Gould, J., 

Loughin, M. 

2013. Kanada 

Video capture of the 

circumstances of 

falls in elderly 

people residing in 

long-term care: an 

observational study 

äldre. vårdhem gick framåt och att 

kollidera eller fastna i föremål 

var en vanlig orsak till 

fallolyckor.   

14 Sakamoto, Y., 

Ebihara, S., Ebihara, 

T., Tomita, N., Toba, 

K., Freeman, S., 

Arai, H., Kohzuki, 

M. 

2012. Japan 

Fall Prevention 

Using Olfactory 

Stimulation with 

Lavender Odor in 

Elderly Nursing 

Home Residents: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Att genom ett 

interventionsprogram 

undersöka långtidsanvändning 

av lavendeldoft och dess 

inverkan på fallolyckor. 

Interventionsgruppen hade 

färre fall än de i 

kontrollgruppen, och 

lavendeldoften har därmed 

påverkat förekomsten av 

fallolyckor. Författarna tog 

hänsyn till andra faktorer som 

kan inverka så som kognitiva 

nedsättningar och medicinsk 

bakgrund. 

15 Sterke, C., Ziere, G., 

Beeck, E., Looman, 

C., Cammen, T. 

2011. Nederländerna 

Dose-response 

relationship between 

selective serotonin 

re-uptake inhibitors 

and injurious falls: a 

study in nursing 

home residents with 

dementia 

Att undersöka om det finns 

samband mellan dosändring av 

läkemedel och skadliga fall hos 

äldre med inom vårdhem. 

Dosändring av 

centralstimulerande läkemedel 

ökade risken för fallolyckor 

medan icke centralstimulerande 

läkemedel inte påverkade 

risken. Risken för fall med 

efterföljande skada ökade ju 

högre dos SSRI-preparat
*3

 som 

intogs. Kombinerades SSRI-

preparaten med hypnotiska 

eller sederande läkemedel 

ökade risken än mer. 

16 Sorock, G., Quigley, 

P., Rutledge, M., 

Taylor, J., Luo, X., 

Foulis, P., Wang, M-

E., Varadhan, R., 

Bellantoni, M., 

Baker, S. 

2009. USA 

Central Nervous 

System Medication 

Changes and Falls in 

Nursing Home 

Att identifiera när fallrisken 

var som högst efter förändring 

av intag av läkemedel. 

Risken för fallolyckor var som 

högst ett till tre dygn efter en 

förändring av intaget av 

centralverkande läkemedel. 

Förändring av intaget av icke 

centralverkande läkemedel 

hade ingen inverkan på 

fallrisken. 
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*
1 
Prentice-Williams-Peterson model 

*
2 
Expelling Belts 

*3
 Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

 

                                                                                                                                                                                                                                

                   


