
  

 

 

Synstörning vid fall och fallskador  

En registrering av det dokumenterade  

En registerstudie. 

 

Visual impairment and its association 

with falls and fallinjuries.  

A documentation of the registered.  

 A register study. 

 

Jeanette Källstrand-Ericson 

 

 

 
 
 
 
 
Omvårdnad 61-80p 
Ht 2006 
 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 



  

 
Titel Synstörning vid fall och fallskador. En registrering av det 

dokumenterade.  
 

Författare  Jeanette Källstrand-Ericson, leg. sjuksköterska 
 
Institution Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad,  

Box 823, 301 18 Halmstad  
 
Handledare  Cathrine Hildingh, universitetslektor 
 
Tid  Höstterminen 2006 
 
Sidantal  9 
 
Nyckelord Fall, fallinjuries, hospital, visual impairment, documentation 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Fall och fallskador är vanligt förekommande både i eget boende och på olika institutioner. 
Patienter inneliggande på sjukhus faller ofta dagtid i samband med toalettbesök. Synstörning, 
som exempelvis katarakt, glaukom, förändringar i macula samt diabetesretinopati, kan vara en 
orsak till fall. Syftet med studien var att via granskning av patientregister studera fall och 
fallskador vid en akutvårdsklinik samt om de patienter som drabbats av fall eller fallskada 
hade någon subjektiv eller objektiv dokumenterad synstörning. 
Studien omfattade 68 register över fall och fallskador för inneliggande patienter 65 år och 
äldre under år 2004. Fall och fallskador inträffade oftast i samband med förflyttningar och då 
patienterna var ensamma, trots att olika förebyggande åtgärder var vidtagna. Antalet patienter 
med synstörning och journal vid ögonklinik var 41. Åttio procent av de patienterna med 
synstörning föll under tidpunkten 18:00-06:00. I akutvårdsklinikens journaler fanns ingen 
dokumentation som beskrev hur patienterna upplevde sin synförmåga. Objektiv och subjektiv 
synstörning var endast dokumenterat i journalerna vid ögonklinik. Synstörning bör ses som en 
riskfaktor i samband med riskbedömning för fall och fallskada, såväl som enskild riskfaktor 
som i kombination med andra riskfaktorer. I samband med ankomstsamtalet bör 
sjuksköterskorna fråga och dokumentera om hur patienterna upplever sin synförmåga med 
syfte att underlätta planeringen av omvårdnaden. Vårdavdelningarnas miljö bör anpassas med 
starka kontraster och bra belysning, eftersom såväl synstörning som det naturliga åldrandet 
påverkar synförmågan.  
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Abstract 
 
Falls and fallinjuries are very common in peoples own homes in various institutions. Hospital 
inpatients often fall during daytime in connection with their visit to the toilet. Visual 
impairment such as cataract, glaucoma, macular degeneration and diabetic retinopathy can 
cause falls. The purpose of this study was to examine patient´s records where falls and 
fallinjuries were documented at an emergency clinic and to examine if they were registered to 
visual impairment. The records from 68 hospital inpatients from the age of 65 years and older 
who did fall during the year of 2004, were examined. In spite of different preventive actions 
that were taken, falls and fallinjuries often happened when the patients were on the move and 
left on their own. The number of patients who have any visual impairment and a record at an 
eye clinic, were 41. Thirtytwo of the patients who have any visual impairment did fall 
between 18:00 - 06:00. In the emergency clinics records, there were no records about how the 
patients experienced their visual ability. Objective and subjective visual impairment were 
only registered in the eye clinics records. When risk assessments are made, visual impairment 
should be considered as a riskfactor for falling. It should be considered as an independent 
riskfactor as well as in addition with other riskfactors. When the patient gets to the ward, the 
nurse should ask the patient and register if he or she has any visual impairment. The nurse can 
therefore use strategies to plan the caring and prevent falls and fallinjuries during the patients 
stay at the emergency clinic. Visual impairment as well as the natural ageing affects the visual 
ability and therefore the wards environment should contain sharp colours and bright 
lightening.  
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INTRODUKTION 
 
Fall och fallskador är vanligt förekommande både i eget boende och på olika institutioner 
(Lord & Dayhew, 2001; Mc Carty, et al, 2002). Fall leder inte alltid till fysiska skador, utan 
kan även medföra psykiska och sociala konsekvenser för den enskilde och dennes anhöriga 
(Cooper, 1997).  Fall och fallskador får lite utrymme i media, men är ett stort problem i 
samhället eftersom det medför stora kostnader och mycket mänskligt lidande. År 2000 
skadades 40 700 personer i Sverige så allvarligt i fallolyckor att de behövde uppsöka sjukhus 
och ligga inne i minst ett dygn. Värst drabbade är kvinnor över 80 år. Enligt Räddningsverket 
uppgick kostnaden för fallskador år 2000 i Sverige till cirka 4,8 miljarder. De beräknar att 
antalet sjukhusinläggningar p.g.a. fallolyckor bland personer över 65 år, kommer att öka från 
40 700 till 67 000 år 2035. 
 
Det finns flera kända riskfaktorer för fall och fallskada och det är viktigt att identifiera dessa, 
för att i ett tidigt skede vidta förebyggande åtgärder (Close et al., 1999). Tidigare fall, ålder, 
låg bendensitet, lugnande mediciner och inskränkt rörelseförmåga är några. Synstörning, 
orsakad av exempelvis glaukom, åldersrelaterad maculadegeneration, katarakt och/eller 
restsymtom efter en stroke (Anand et al., 2003; Oliver et al., 1997), men även korrigeringsbar 
refraktiv synstörning kan vara en enskild riskfaktor (Anand et al., 2003). Även synstörning i 
kombination med andra riskfaktorer förekommer som orsak till fall och fallskador (Lord & 
Dayhew, 2001; Lundin-Olsson et al., 2000). Antalet personer med försämrad synförmåga 
kommer att öka ju äldre befolkningen blir, eftersom det är känt att ålder är en oberoende 
faktor för försämrad synskärpa, kontrast- och bländningskänslighet samt synfält (Attebo et al., 
1996; Nordell et al., 2003; Rubin et al., 2001; West et al., 2002, Wijk, 2001). I takt med ökad 
ålder försämras synförmågan, medan djupseendet förblir opåverkat fram till 75 års ålder 
(Attebo et al., 1996; Rubin et al., 2001). Synstörning leder till påverkan i det dagliga livet och 
risk för olyckor, som exempelvis fall (Dahlin-Ivanoff et al., 2002; Ivers et al., 2000; Nordell 
et al., 2003), vilket medför behov av olika insatser från samhället (Bergman & Sjöstrand , 
2002; Kallin et al., 2002; Stevenson et al., 2004; West et al., 2002). Bra belysning och starka 
kontraster underlättar aktiviteter i det dagliga livet samt vilket även kan förebygga fall och 
fallskador (Anand et al., 2003; Wijk, 2001). I projektet ”Fall kan förebyggas” i Göteborg, 
anpassades miljön i olika äldreboende med utgångspunkt från försämrad synförmåga, vilket 
ledde till en minskning av antalet fall (2004) 
 
Det finns flera orsaker till synstörning och det förekommer att patienterna har mer än en 
synstörning samtidigt. Den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer äldre 
än 60 år i västvärlden är åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) som drabbar gula fläcken 
(Leibowitz et al., 1980; Lundin- Olsson et al., 2000). Prevalensen ökar signifikant med åldern 
och 27,9 % i åldern 75 - 85 år beräknas ha AMD (Vasallo et al., 2003). I en populationsstudie 
med 500 personer 70 år och äldre i Finland, påvisades att tecken på AMD förekom i ett eller 
båda ögonen hos 41 % (Laatikainen & Hirvelä, 1995). AMD medför osäkerhet i utförandet av 
aktiviteter i det dagliga livet, beroende på i vilken omfattning ögat/ögonen är drabbade 
(Dahlin- Ivanoff et al., 2002). I en svensk pilotstudie uttryckte patienter med AMD olika 
problem i det dagliga livet till följd av påverkat djupseende och centralt synfältsbortfall. Det 
tog sig uttryck i svårigheter med avståndsbedömning vid promenad utomhus och gång i 
trappor (Libert, 2004). Bilateral AMD leder till en ökad risk för olyckor och fall (Stevenson et 

al., 2004). Glaukom är en synstörning, som drabbar synnerven. I åldern 70 år beräknas 2 % ha 
glaukom, varav endast hälften anses vara kända och ju äldre befolkningen är desto högre 
prevalens. En stor populationsstudie i Malmö, omfattande 30 000 personer födda 1918- 1937, 
genomfördes under 1990- talet. I samband med studien, fick 430 personer diagnosen glaukom 
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(Heijl et al., 2002). Om en patient med glaukom har synfältspåverkan, leder det till olika 
självupplevda problem vid aktiviteter i det dagliga livet (West S K et al, 2002). 
Gånghastigheten för personer med glaukom är 10 % lägre än för normalseende (Turano et al., 
1999). Glaukom kan som enskild riskfaktor öka risken för fall och tidigt insättande av 
behandling kan stoppa upp eller fördröja sjukdomsförloppet (Nelson et al., 1999).  
 
Katarakt är en synstörning som p.g.a. linsgrumlingarna kan orsaka monokulärt dubbelseende 
och störande sidoskillnad. Enligt Socialstyrelsens Medicinska faktadatabas sammanställning 
av olika populationsstudier, beräknas hälften i åldern 65- 74 år ha linsgrumlingar och 80 % 
över 75 år. Katarakt eller simulerad katarakt medför en signifikant ökning av instabil 
kroppshållning. Samband mellan försämrad kontrastkänslighet, vilket katarakt medför, och 
fall bland äldre är påvisad (Anand et al., 2003). Om endast ett öga är opererat, uttrycker 
patienter större svårigheter med avståndsbedömning, såsom att gå i skog samt över 
trottoarkanter, och ADL, än om båda ögonen är opererade (Albrecht, 2005; Lundström et al., 
1999; Lundström et al., 2001). Bland äldre ökar oberoendet i ADL efter genomgången 
operation (Lundström et al., 2000). Diabetesretinopati är också ett tillstånd som kan ge 
synstörning. I en grupp bestående av 226 typ 2- diabetiker, som ingick i fotoscreening, var 37 
patienter drabbade av synhotande förändringar i minst ett öga (Hansson- Lundblad et al., 
2002).  
 
Flera studier visar att det finns samband mellan olika synstörningar och höftfrakturer  
(Ivers et al., 2000; Dargent- Molina et al., 1996; Dolinis et al., 1997; Ivers et al., 2003; Klein 
et al., 1998). Resultaten visar att förbättrad synförmåga kan leda till vinster såsom förbättrad 
rörelseförmåga (Albrecht, 2005; Lundström et al., 1999), vilket i sin tur kan minska antalet 
fall och fallskador (Anand et al., 2003; Dolinis et al., 1997; Ivers et al., 2000, Klein et al., 
1998). Genom olika screeningtest av synen, kan risk för fall förutsägas (Anand et al., 2003). 
De som har försämrat djupseende samt kontrastkänslighet löper större risk att falla (Anand et 

al., 2003; Jack et al., 1995). Risken ökar ytterligare när rörelseförmågan är nedsatt. En stor 
del kan avhjälpas genom byte av glasögon och kataraktkirurgi, vilket oftast förbättrar 
djupseendet (Anand et al., 2003; Close et al., 1999; Ivers et al., 2003; Jack et al., 1995). 
 
Forskning visar att förekomsten av synstörning hos dem som uppsöker sjukhus inte alltid är 
känd (Close et al., 1999; Jack et al., 1995). I en engelsk studie hade 101 patienter av 200 som 
uppsökte sjukhus synstörning (Jack et al., 1995), vilket inte var känt sedan tidigare. I en annan 
studie visades att 59 % av de patienter som uppsökte sjukhus efter fall hade försämrad syn,  
62 % försämrat djupseende samt 35 % katarakt i åtminstone ett öga (Close et al., 1999). Bland 
patienter behandlade efter en distal underarmsfraktur orsakad av fall, hade 14 % någon form 
av synstörning (Nordell et al., 2003). På en rehabiliteringsavdelning föll 77 patienter under de 
två första veckorna, varav 20 hade en synstörning (Vasallo et al., 2003). Flertalet fall och 
fallskador bland äldre inträffar vanligtvis under deras dagliga aktivitet vid gång eller ändring 
av position. Patienter inneliggande på sjukhus faller ofta i samband med morgontoalett på väg 
till och från toaletten. När personalen har paus, i samband med rapportering vid skiftbyten 
samt vid hög personaltäthet sker vanligtvis fall och fallskador (Bakarich et al., 2003). 
 
Under 1980- talet påbörjades det i Sverige en nationell kartläggning av risker för fall och 
fallskador, vilket resulterade i en nationell kvalitetsindikator med syfte att förebygga fall och 
fallskador. Enligt SOSFS 1996: 24 § 4, ska det finnas kvalitetssystem innehållande rutiner för 
”identifiering av, analys och bedömning av risker”. De felaktigheter och avvikelser, som 
inträffar, ska åtgärdas och erfarenheterna ska återföras till verksamheten enligt 
Socialstyrelsen. I en analys av avvikelserapportering vid fall/fallskador (2003), påvisades en 
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ökning av antalet fall från 121 till 162 mellan år 2001 och år 2003, trots att antalet patienter 
var färre och att fallprevention var påbörjad. Fallen inträffade under hela dygnet, oberoende 
om det var helg eller vardag. Nittioen procent av fallen inträffade då patienten var ensam, 
trots att flera var tillsagda att be personalen om hjälp vid förflyttning. I det register som 
används vid riskbedömning av fall, finns olika riskfaktorer registrerade. Trots att forskning 
visar samband mellan synstörning och fall, registreras synstörning inte som en riskfaktor i 
dessa formulär. Det vore därför intressant att se om de patienter som råkar ut för fall också har 
en synstörning.   
 
 
SYFTE 
 
 
Syftet med studien var att via granskning av patientregister studera fall och fallskador vid en 
akutvårdsklinik samt om de patienter som drabbats av fall eller fallskada hade någon 
dokumenterad synstörning.  
 
 
METOD 
 
Datainsamling  
 
Vid en akutvårdsklinik i sydvästra Sverige förs regelbundet speciella register över fall och 
fallskador bland såväl inneliggande som polikliniska patienter. I denna studie granskades 
samtliga register över fall och fallskador för inneliggande patienter 65 år och äldre under år 
2004. Patienternas akutjournal samt journal vid ögonklinik, om sådan fanns, granskades för 
att undersöka om det fanns någon dokumenterad objektiv eller subjektiv synstörning. 
Objektiv synstörning innebar att en läkare konstaterat och satt en diagnos på en synstörning 
och subjektiv synstörning innebar att patienten uttryckt att de upplevde en synstörning och att 
detta fanns dokumenterat i journalhandlingarna. Personnummer i samband med registrering 
av fall och fallskador var en förutsättning för granskning av journaler.  
 

 
Tabell 1. Antal register över inträffade fall och fallskador vid akutvårdskliniken. 

 

 

Insamlad data registerades på särskilda protokoll, som utgick ifrån de register som används 
vid fall och fallskador (bil.1 ). Datainsamlingen innefattade: 
-                    tidpunkt för fall 
- bemanning på vårdavdelningen 
- arbetsbelastning på vårdavdelningen när fallet inträffade 
- var fallet inträffade på vårdavdelningen  
- om patienten var ensam 
- om patienten var riskbedömd 
- om patienten var informerad om att ökad risk för fall förelåg 

Totalt antal register 175 
Antal register innehållande personnummer 91 
Antal register utan personnummer      84 
Antal patienter 65 år och äldre 68 
Antal patienter 65 år och äldre med en journal vid ögonkliniken 41 
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- om patienten hade nedsatt rörlighet 
- om patienten var orienterad till tid och rum 
- vilka förebyggande åtgärder hade vidtagits 
- beskrivning av händelseförloppet 
- klassifikation av avvikelse  
 
Granskning av akutvårdsjournalerna innefattade: 
- om patienten hade glasögon 
- dokumenterad synstörning och i så fall vilken 
- om patenten hade ögondroppsbehandling 
 
Granskning av patientjournal vid ögonkliniken, om sådan fanns: 
- glasögon 
- dokumenterad synstörning och i så fall vilken 
- om patienten hade ögondroppsbehandling 
- om patienten hade synfältsdefekter 
- om patienten hade sidoskillnad i visus (synförmåga). 
Uppgifter, som var av vikt för resultatet, såsom att synstörningen var åtgärdad och att synen ej 
längre är påverkad, kunde noteras i löpande text.  
 
De synstörningar som förekom, delades in i fem olika kategorier, vilka används av Nationella 
Kataraktregistret som en grov indelning av sjukdomar inom ögonsjukvården: 

- Katarakt  
- Glaukom 
- Förändringar i macula 
- Förändringar i retina orsakade av diabetes. 
- Sjukdomar som påverkar synförmågan och som inte omfattas av de andra diagnoserna. 

 
 
Etik 
 
Innan granskningen av register påbörjades tillfrågades berörda verksamhetschefer om tillstånd 
att genomföra studien. Kontakt togs med Datainspektionen, eftersom personnummer var en 
förutsättning för genomförandet av registerstudien. Etisk prövning av Regionala 
Etikprövningsnämnden i Lund, diarienummer Etik: H4 680/2005, har genomförts. 
Forskningsdata har behandlats enligt Personuppgiftslagen, PUL.  
 
 
Analys av data 
 
Provisoriska listor innehållande personbundna uppgifter upprättades inför granskningen. Efter 
datainsamlingen, registrerades och bearbetades de erhållna uppgifterna i SPSS TM (Statistical 
Package for the Social Sciences). Deskriptiv statistik användes vid databearbetning.   
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RESULTAT 
 
Det registrerades 68 fall och fallskador bland inneliggande patienter över 65 år vid den 
aktuella akutvårdskliniken. Medianåldern var 80 år och fallen drabbade 36 män samt 32 
kvinnor. I 60 % av fall och fallskadorna, vilket motsvarade 41 patienter, fanns en journal vid 
den aktuella ögonkliniken.  
 
 
Registrering av inträffade fall och fallskador 
 
Under december månad 2004 registrerades inga fall och fallskador, men under maj månad var 
det 12 och för övrigt registrerades tre till nio fall och fallskador per månad. Totalt 
registrerades 41 fall och fallskador under vardagar samt 25 under helgdagar. I samband med 
fall och fallskada, var 37 av patienterna ensamma och fallen inträffade övervägande mellan  
18:00- 06:00 på dygnet (fig. 1). Arbetsbelastningen på respektive enhet graderades mellan 1 
och 5 i samband med den inträffade fall och fallskadan, varav 1 var lägst. I mer än hälften av 
tillfällena graderades den till 2 och 3, vilket innebar att det var normal arbetsbelastning i 
samband med fallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Tidpunkt på dygnet då fallskadan inträffade. Ja = patienten hade journal vid ögonklinik, Nej = patienten 
hade inte journal vid ögonklinik. 
 
En riskbedömning för fall och fallskada var gjord i 29 register (n=68). Antal patienter som var 
informerade om att risk för fall och fallskada förelåg var 28. Minst hälften av patienterna hade 
nedsatt rörlighet och mer än en tredjedel var inte orienterade till tid och/eller rum. Olika 
förebyggande åtgärder var vidtagna, såsom t.ex. information till patient om att inte gå upp 
ensam, grind uppe/nere, extra tillsyn och larmmatta. Två av patienterna hade extravak. Inga 
åtgärder relaterade till synstörning fanns dokumenterade. 
 
Fall och fallskadorna klassificerades med utgångspunkt för vad det innebar för patienten. Av 
de patienter med journal vid ögonklinik var 35 klassificerade (n=41) som ”störning” (n=8), 
”incident” (n=22) och ”allvarlig incident” (n=5). Inga fall eller fallskador bedömdes som 
”kritisk incident” eller ”haveri”. Vid de fall och fallskador där endast journal vid 
akutvårdsklinik fanns bedömdes tre som ”störning”, 20 ”incident”, ett ”allvarlig incident” och 
3 saknade klassificering (n=27).  
 
 

06:00-18:00

18:00-24:00

24:00-06:00

Tidpunkt

20,00%

n=8

25,00%

n=10

55,00%

n=22

Ja Nej

29,63%

n=8

25,93%

n=7

44,44%

n=12
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Dokumentation i journaler vid akutvårdskliniken 
 
I 23 journaler vid akutvårdskliniken (n= 68) fanns någon form av synstörning dokumenterad.  
Synstörningen var relaterad till patientens sjukdomstillstånd såsom t.ex. stroke. Andra 
synstörningar fanns inte dokumenterade, även om det var beskrivet i samma patients journal 
vid aktuell ögonklinik. I 27 patienters ankomstsamtal i journal vid akutvårdskliniken, 
saknades dokumentation om patienterna använde glasögon eller inte. Om patienterna använde 
glasögon, var det dokumenterat i journalen under sökordet ”kommunikation”. Det fanns inga 
uppgifter i journalerna om subjektivt upplevd synstörning.  
 
 
Dokumentation i journaler vid ögonkliniken 
 
Subjektiv samt objektiv synstörning förekom i samtliga journaler vid ögonklinik, eftersom det 
var orsaken till att kontakt tagits med vårdgivare. Användning av glasögon var dokumenterat i 
34 journaler vid aktuell ögonklinik (n=41) och subjektivt upplevd synstörning var 
dokumenterat i samtliga journaler. 
 
Skillnad i synförmåga mellan ögonen, vilket kan innebära svårigheter vid djupseende och 
avståndsbedömning, fanns dokumenterat i 22 journaler vid ögonkliniken (n=41). Olika 
synstörningar var dokumenterade och samma patient kunde ha flera diagnoser samtidigt. 
Katarakt var diagnostiserat i 26 journaler, glaukom i 5, förändringar i macula i 16 och 
förändringar relaterat till diabetes i 5. Synstörningar, som inte var orsakade av övriga 
kategorier, förekom i 15 journaler. Det kunde exempelvis vara grenvenstrombos, 
dubbelseende eller keratit. Synfältsdefekter förekom totalt i 12 journaler och kunde orsakas av 
en eller flera kategorier av synstörning. 
 
 
DISKUSSION 
 
I samband med rapporteringen vid fall och fallskada, användes 2 olika register. Det ena var 
speciellt utformat för rapportering av fall och fallskada. Det andra registret omfattade samtliga 
avvikelser vid det aktuella akutvårdssjukhuset, såväl inom den direkta sjukvården som i 
verksamheter knutna till den. I 84 av de totalt 175 registren var inga personnummer 
dokumenterade, vilket medförde att dessa patienters akutvårdsjournaler och eventuella 
journaler vid ögonklinik inte kunde granskas. På grund av att olika register användes och att 
en del var ofullständigt ifyllda förekommer bortfall i samband med datainsamlingen. Eftersom 
större delen av inneliggande patienter vid akutvårdssjukhus är 65 och äldre, finns det med all 
säkerhet ett stort och viktigt material att granska. Det är av stor vikt att kunna granska, 
utvärdera samt följa upp fall och fallskador i syfte att öka patientsäkerheten samt att aktivt 
arbeta med fallprevention. I denna studie kan det finnas såväl patienter som har kontakt med 
andra vårdgivare inom ögonsjukvården, men även patienter som har synstörning utan att ha 
sökt ögonsjukvård.  
 
Enligt Räddningsverket, är det fler kvinnor än män i åldern 65 år och äldre, som drabbas av 
fall och fallskador i Sverige. I denna studie är det ingen större skillnad mellan könen, men i 
gruppen utan ögonjournal är 63 % män. Resultatet vore kanske ett annat, om samtliga 
variabler i registren var ifyllda. I Bakarich et al´s undersökning (1997) visade det sig att 
patienterna faller under dagtid då de är som mest aktiva och personaltätheten är som störst 
medan resultatet i denna studie visar det motsatta, eftersom de flesta fall och fallskadorna 
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inträffar mellan 18:00 – 06:00 då personaltätheten är låg, oavsett om det är helg eller vardag. I 
den gruppen med journal vid ögonklinik motsvarar det 32 patienter (n = 41), varav 22 fall 
inträffar mellan 24:00 - 06:00. Under kvällar och nätter är belysningen ofta dämpad i 
patientrummen, på toaletter och i korridorer med syfte att patienterna ska få sin välbehövliga 
sömn och vila. Eftersom det är känt att kontrastkänsligheten försämras med åldern och att 
synstörning påverkar synförmågan (Attebo et al., 1996; Nordell et al., 2003; Turano et al., 
1999; Rubin et al., 2001; West et al., 2002; Wijk, 2001)) bör sjukhusmiljön anpassas. 
Pastellfärger samt riktigt mörka färger vållar problem för många äldre enligt Wijk (2001). 
Personer i 80- årsåldern, uppfattar lätt små nyansskillnader i gult och rött, men har större 
svårigheter med gröna och blåa nyanser. I ett projekt i Göteborg, anpassades miljön för att 
förebygga fall och fallskador. Starka färger började användas, belysningen förbättrades och 
dörrhandtag samt rollatorhandtag markerades. Röd markering applicerades bakom 
toalettstolarna och röda toalettsitsar införskaffades med syfte att öka kontrasten gentemot det 
vita porslinet samt de ljusa väggarna. Även andra förebyggande åtgärder vidtogs, inklusive 
ökade kontraster, vilket medförde att antalet fall och fallskador visade en nedåtgående trend. 
Användande av starka kontraster och bra belysning i sjukhusmiljö är såväl enkla som billiga 
åtgärder att vidta, men vinsterna kan bli desto större både individuellt och 
samhällsekonomiskt.  
 
Det är känt att balanssvårigheter leder till ökad risk för fall och fallskada samt att det förstärks 
av synstörning såsom nedsatt synförmåga och/eller synfältsdefekter (Anand et al., 2003). 
Grumlingar i linsen ger en ökning av den instabila kroppshållningen och när personer utan 
grumlingar blundade eller när katarakt simulerades, blev effekten detsamma (Turano et al., 
1999). Har patienten en synstörning, samtidigt som de befinner sig i en ny miljö, är det viktigt 
att förebyggande åtgärder vidtas. Det är viktigt att personalen uppmanar patienterna att be om 
hjälp inför förflyttningar samt att använda eventuella hjälpmedel, eftersom de flesta patienter 
är ensamma i samband med fall. Hjälpmedlen ska vara belägna i direkt anslutning till säng 
eller stol, där patienten befinner sig. Det händer att patienter uttrycker att de inte vill störa 
personalen och förflyttar sig därför hellre ensamma.  
 
I denna studie är inte alla patienter informerade om att riskbedömning är gjord och i mer än en 
tredjedel av registren saknas det uppgifter om detta. Även om patienter inte är orienterade till 
tid och rum, kan det vara värt ett försök att informera dem om att risk föreligger samt vilka 
åtgärder som kan vidtas. Informationen kan på ett naturligt sätt upprepas i samband med den 
dagliga omvårdnaden. Det vore intressant att veta orsaken till varför inte alla, som är 
drabbade av fall och fallskador, är riskbedömda. Beror det på att det inte förelåg några 
riskfaktorer innan fallet, eller hade personalen inte hunnit göra någon bedömning av 
patientens status?  
 
Synstörning är vanligare bland dem som faller och nedsatt synförmåga bedöms vara en 
riskfaktor för fall och fallskador oberoende av andra riskfaktorer (Anand et al., 2003;  
Jack et al., 1995; Kallin et al., 2002; Stevenson, 2004; Oliver et al., 1997). Synstörning kan 
bero på olika tillstånd och det ena behöver inte utesluta det andra. En patient med katarakt kan 
samtidigt ha glaukom och en annan kan vara opererad för katarakt på båda ögonen men ha en 
kvarstående synstörning till följd av AMD. I en studie var förekomsten av synstörning bland 
dem som uppsökte sjukhus 50 % (Jack et al., 1995), och motsvarande siffra i denna studie var 
60 %. Bland dem som råkade ut för fall hade 76 % en synstörning, varav 40 % var 
korrigeringsbart refraktivt, 37 % katarakt, glaukom 3 % samt förändringar i macula 14 % 
(Jack et al., 1995). I denna studie var motsvarande siffror hos de patienterna med synstörning 
katarakt 63 %, glaukom 12 % samt förändringar i macula 39 %. I ankomstsamtalen under 
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anamnes finns det inte alltid uppgifter om patienterna har glasögon. Det är inte dokumenterat i 
någon akutvårdsjournal om hur patienterna upplever sin synförmåga med eller utan glasögon. 
Patienter uppfattar inte alltid att en synstörning är viktig att informera om vid kontakt med 
sjukvården. Alla patienter har inte varit i kontakt med vårdgivare inom ögonsjukvården, men 
de kan ändå uppleva att synförmågan är påverkad, vilket kan påverka deras förmåga till ADL. 
I en omvårdnadsjournal i denna studie, var det dokumenterat i den löpande texten att 
”patienten ger intryck av att se dåligt”, vilket är en viktig observation i planeringen av 
omvårdnaden. Det är anmärkningsvärt att patientens upplevelse inte var dokumenterad eller 
om det var vidtaget omvårdnadsåtgärder med utgångspunkt från observationen.  
 
Av de patienter som sökte ett akutvårdssjukhus i Storbritannien efter fall och fallskador, hade 
59 % försämrad syn, 62 % försämrat djupseende och 35 % katarakt i åtminstone ett öga  
(Close et al., 1999). Det skulle kunna vara detsamma vid ett akutvårdssjukhus i Sverige. 
Subjektivt upplevd försämrad synförmåga leder till svårigheter i samband med ADL och 
innebär en signifikant ökad risk för fall och fallskador såsom frakturer (Anand V et al 2003; 
Dahlin- Ivanoff et al., 2002; Nordell et al., 2003; Oliver et al., 1997). Patienter med glaukom 
förflyttar sig långsammare än normalseende personer (Turano et al., 1999), vilket kan bero på 
att patienten har kunskap om hur sjukdomen påverkar just dem själva i olika situationer. 
Katarakt, som ger grumlingar i linsen, kan leda till försämrat djupseende samt svårigheter i 
samband med avståndsbedömning. Även när ett öga är opererat kan svårigheterna kvarstå, 
men när båda ögonen är opererade har patienterna lättare att orientera sig och blir mer 
självständiga i ADL (Albrecht, 2005; Lundström et al., 1999; Lundström et al., 2001). Den 
patientansvariga sjuksköterskan bör därför i samband med ankomstsamtalet aktivt fråga 
patienterna hur de upplever sin synförmåga (Oliver et al., 1997) om patienten använder 
glasögon och om dessa är bra. Användande av glasögon kan vara en förutsättning för att 
patienterna ska kunna klara ADL och det bör därför dokumenteras om användande av 
glasögon och/eller förekomst av synstörning, har någon betydelse för vistelsen på 
vårdavdelningen (Oliver et al., 1997). Det finns även patienter med synstörning som har 
anpassat sitt liv och har god sjukdomsinsikt, vilket också är viktigt att dokumentera. En 
förebyggande åtgärd vid risk för fall och fallskador kan vara att patienterna ska använda sina 
glasögon. De flesta orsakerna till synstörning bland äldre är dock reversibla och i en 
omfattande populationsstudie, kunde 58 % av deltagarna få förbättrad syn på avstånd endast 
genom att byta glasögon (Attebo et al., 1996). Givetvis finns det ingen möjlighet att i 
samband med sjukhusvistelsen åtgärda dåliga glasögon och/eller synstörning, men det är 
viktigt att det uppmärksammas i samband med planeringen av omvårdnaden. Vårdpersonalen 
kan dock råda patienterna till att kontrollera sin synförmåga efter sjukhusvistelsen, om 
behovet finns, eftersom bra synförmåga hos äldre förebygger fall och fallskador  
(Anand et al., 2003; Attebo et al., 1996).  
 
Utöver frågor om hur patienterna upplever sin synförmåga, kan det vara av stor vikt att fråga 
patienten om de har någon ögondroppsbehandling. När det är aktuellt med inläggning på 
sjukhus, förekommer det att patienten inte har med sig sina ögondroppar eller överhuvudtaget 
inte tänker på att de har sådan behandling. Trots att de har trycksänkande behandling, behöver 
det inte innebära försämrad synförmåga. Vid kontroll av ögontryck, finns det de patienter som 
nämner att de nyligen är vårdade vid akutvårdsklinik utan att uppge att de har trycksänkande 
behandling. Ögontrycket kan därför i samband med besöket vid ögonkliniken, vara förhöjt. 
Om inte trycksänkande behandling ges enligt läkarordination kan det medföra ett förhöjt 
ögontryck, vilket i sin tur kan orsaka irreversibla synskador (Heijl et al., 2002). Eftersom 
synförmågan blir påverkad, leder det till en ökad risk för fall och fallskador.  
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När patienterna får konstaterat att de har en synstörning, bör de informeras om vikten av att 
berätta om vad synstörningen innebär för dem samt om de har behandling när de är i kontakt 
med andra vårdgivare. Inom olika vårdinrättningar bör det finnas en sjuksköterska, som har 
fördjupad kunskap om ögats normala åldrande samt de vanligaste synstörningar som 
förekommer och vad det kan innebära för enskilde individen.  
 
Nollvision är inte realistiskt. Fall och fallskador kommer alltid att inträffa, men målet ska 
ändå vara att förebygga fall. 
 
 
Konklusion 
 
I denna studie framgick att de flesta fall och fallskadorna vid en akutvårdsklinik inträffade 
mellan 24:00 – 06:00 och drabbade patienter med synstörning. Belysning vid den tidpunkten 
är ofta svag, eftersom patienterna behöver sin vila. Kontraster framträder sämre i dålig 
belysning och patienter med synstörning ser ännu sämre än dagtid, vilket försvårar 
möjligheten till att orientera sig i den främmande miljön. Dokumentationen gällande 
patienternas synförmåga var bristfällig i akutvårdsklinikens journaler, såväl i 
omvårdnadsdelen som i den medicinska delen.  
 
 
Implikationer 
 
Synstörning bör klassas som riskfaktor vid riskbedömning av fall och fallskador på sjukhus 
och fullständigt ifyllda register är en förutsättning för uppföljning. Utbildning av vårdpersonal 
om hur det naturliga åldrandet och hur de vanligaste förekommande synstörningarna kan 
påverka patienterna, underlättar planeringen av omvårdnaden i samband med 
sjukhusvistelsen. I samband med ankomstsamtalet, bör sjuksköterskorna fråga och 
dokumentera om hur patienterna upplever sin synförmåga och om de är beroende av 
glasögon. 
 
En kvalitativ studie av hur patienter på en akutvårdsavdelning upplever sin synförmåga, hur 
de uppfattar miljön på avdelningen och vilka svårigheter de ställs inför i samband med 
vårdtillfället är av stort värde. Patienternas upplevelser av fall eller fallskada och vad det 
innebär för den enskilde individen kan ge viktig information. Den erhållna kunskapen kan 
återföras till verksamheten och användas i samband med fallprevention samt i arbetet med en 
säkrare miljö.  
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                                                                                   Bil. 1:1  
                                                                                     
GRANSKNINGSMALL FALL OCH FALLSKADOR 
 
Avvikelse 
Datum   ______ 
Vardag  ______ 
Helg       ______ 
 
Tidpunkt för avvikelse 
06 - 12   ______ 
12 -  18  ______ 
18 – 24  ______ 
24 – 06  ______ 
 
Arbetsbelastning (graderas från 1- 5, där 1= mycket liten belastning och  
                              5= mycket hög belastning)  
Sjuksköterska    _____ 
Undersköterska _____ 
 
Var inträffade fallet?  
Från säng     _____ 
I dusch         _____ 
På toaletten  _____ 
Utanför  
avdelningen  _____     var i så fall  ____________________                     
Uppegående  _____    var i så fall  ____________________ 
Från sittande _____    från vad i så fall  ________________ 
 
Var patienten ensam vid fallet?  
Ja   _____ 

Nej _____   Med vem?  _____________________________ 
 
Var patienten överrapporterad som riskbedömd patient? 
Ja   _____ 

Nej _____   Orsak  _________________________________ 
 
 
Var patienten informerad om ökad fallrisk? 
Ja   _____ 
Nej _____   Orsak  _________________________________ 
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                                                                                                                 Bil. 1:2 
 
Har patienten nedsatt rörlighet? 
Nej _____ 
Ja   _____   Hur?  ________________________________ 
 
Är patienten orienterad till tid och rum? 
Ja   _____ 
Nej _____ 
 
Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits? 
Grind uppe/nere  _____ 
Säng mot vägg     _____ 
”Hältossar” av     _____ 
Larmmatta           _____  Placering  ___________________ 
Extravak              _____ 
Annat                   __________________________________ 
 
Händelseförlopp 
          
 
 
 
 
Klassifikation av avvikelse 
Störning  _____ 
Incident   _____ 
Allvarlig  
incident   _____ 
Kritisk   
incident   _____ 
Haveri     _____ 
                                                                                                                                                             
Dokumentation journal medicinkliniken 
-    Glasögon  _____ 
-    Dokumenterad synstörning? 
      Nej  _____ 
      Ja, vilken?  ____________________________________________________ 
-  Ögondroppar  

 Nej  _____ 
 Ja, vilka?  _____________________________________________________ 
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                                                                                                         Bil. 1:3 
 
Finns journal på ögonkliniken? 
Nej  _____ 
Ja    _____ 
- Glasögon?  
     Ja   _____ 
     Nej _____  
- Dokumenterad synstörning 

Nej  _____ 
Ja    _____  vilken i så fall?  ________________________________ 

- Ögondroppar? 
Ja   _____ 
Nej _____ 

- Synfältsdefekter? 
Ja   _____ 
Nej _____ 

- Sidoskillnad visus? 
Ja   _____ 
Nej _____ 
 
 

 
Kommentar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

 
 


