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Sammanfattning 
 
Risker för fall och fallskador är ett betydande patientsäkerhetsproblem vid sjukhus och andra 
vårdinstitutioner. En allvarlig konsekvens av fall är höftfraktur. Förutom onödigt lidande för 
patienten leder detta till ökade sjukvårds- och samhällskostnader. 
Syftet med studie var att kartlägga tidigare fall och fallskador inom sluten vård samt att 
utvärdera om en intervention omfattande implementering av en riskbedömningsmall och 
preventiva åtgärder så som antihalksockor samt utökning av sänglarm kunde minska fall och 
fallskador. Studien omfattade samtliga patienter från två medicinavdelningar på ett svenskt 
länsdelssjukhus med dokumenterad hög fallincidens och utfördes i två steg. Deskriptiv 
kartläggning av antalet inrapporterade fall och fallskador, samt de händelser som lett till 
fallolyckor inom sluten vård under år 2002/2003.  Interventionsstudie som omfattade 
implementering av en riskbedömningsmall, för att identifiera riskpatienter, samt ett 
införande/utökande av preventiva åtgärder, antihalksockor och larm, för att förhindra fall och 
fallskador. Interventionen utfördes våren 2004 och utvärderades efter 6 månader. Resultatet 
visade att kartläggning av avvikelserapporter synliggjorde ogynnsamma förhållanden och 
bekräftade implementeringsbehov av intervention. Antal fall minskade signifikant (p<0.01) 
med 49 % efter interventionen samt att antal skador minskade med 30 %. Revidering av 
patienters mediciner, bekräftande omvårdnad, närmre patientkontakt och rutiner för detta 
skulle troligen minska antalet fall ytterligare.  
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Abstract 
 
Accidental patient falls are becoming a major cause of concern for hospitalised inpatients. 
The most serious consequences are hip fracture. Fall accidents cause great problem, both for 
the patient and their families. They also increase the healthcare costs.                             
The aim of this study was to describe history falls and fall accidents in hospital care and 
investigate if the number of fall accidents could be decreased by using intervention program 
as a modified risk assessment and taking preventive actions, e.g. anti-slip-socks, and bedside 
alarms. The study was carried out at two medical wards in a District Hospital in Sweden.  
Incident reports were reviewed from 2002/2003 to characterize the risk, risk factors and the 
consequences. Interventions were implementing by using risk assessment tool and taking 
preventive actions. Analysis of the intervention, the incident reports reviewed before and sex 
months after. The result from the review shows that incident reports make disadvantages 
visible and it confirmed implementation of intervention. The number of falls decreased 
significant (p<0.001) by 49% and the falls injures also decreased by 30% after intervention. 
Improving work with revising of medication for the patients and confirming nursing will 
probably solve the remaining cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAKGRUND  

 
Ett betydande patientsäkerhetsproblem inom omvårdnaden vid sjukhus och andra 

vårdinstitutioner är risker för fall och fallskador. En allvarlig konsekvens av fall är 

höftfraktur. I Sverige drabbas årligen cirka 18000 av en höftfraktur (1) till en kostnad av 4,8 

miljarder kronor (2). Även internationellt ses i många länder en hög och ökande förekomst 

(3). Fallskador kostar sjukvårdshuvudmännen mycket pengar. En höftledsfraktur beräknas 

kosta omkring 180 000 kr/person (2, 4). På individnivå kan en fallolycka dessutom förorsaka 

personligt lidande i form av smärta och invaliditet. Vidare kan skadan vare en inkörsport till 

permanent vårdnadsbehov. Endast 1/3 av de personer som brutit höften får tillbaka tidigare 

funktionsförmåga och cirka 20 % avlider första året efter frakturen (5,6). Även om flertalet av 

fallolyckor inte leder till allvarliga skador som exempelvis öppna stora sår eller frakturer (7), 

kan konsekvenserna bli betydande. Rädsla för att falla igen är en vanlig följd, vilket kan leda 

till sviktande självförtroende, begränsningar i fysisk aktivitet, depression och social isolering 

(5,8,9).   

 

Det är sedan länge känt att många äldre faller och ådrar sig frakturer. Sjukvården kommer att 

möta många stora utmaningar under de kommande decennierna med tanke på den växande 

andelen av äldre i befolkningen. Det sker en ständig förskjutning av Sveriges 

befolkningsprofil. I dag är drygt 17 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Om 30 år 

kommer nästan var fjärde invånare tillhöra denna åldersgrupp (1). Samtidigt har mycket hänt 

inom sjukvården de senaste åren. Många som vårdas på sjukhus idag är äldre och har fler 

grundsjukdomar än tidigare och de personer som för 15 år sedan vårdades på sjukhus vårdas 

idag med stora insatser från hemsjukvård och social hemtjänst. Fallolyckor och skador vid fall 

är ett mycket stort problem inom sjukvård, hemtjänst och på äldreboenden. Därmed är således 

detta ett av våra stora folkhälsoproblem då det vållar både stort mänskligt lidande och stora 

samhällskostnader.  

 

Det finns ett stort antal studier inom detta område, inklusive utarbetade kvalitetsindikationer 

(10). Det finns också mycket om orsaker och preventiva åtgärder men mindre om vad 

åtgärderna leder till och flera studier grundar sig på uppgifter på personer som redan fallit. 

Flera forskare har kartlagt när, var, hur och vilka som drabbas av fallolyckor (11-14). Att 

förebygga fall och fallskador är en stor utmaning eftersom olycksfallen orsakas av en 



komplicerad samverkan mellan yttre miljö och inre individuella faktorer (11,12). Exempel på 

yttre miljö på sjukhus kan vara våta golv, dålig belysning, sängbord och droppställning. I 

studier har man funnit att fallolyckor ofta inträffar när patienten är ensam eller under den allra 

första vårdtiden då patienten ofta är förvirrad, i dålig kondition och ovan vid den nya miljön 

(12,13,15). Exempel på inre individuella faktorer kan vara naturligt åldrande med till exempel 

sämre hörsel, nedsatt syn samt sämre kognitiv förmåga. Det kan också handla om allmän oro, 

dålig nattsömn, läkemedelspåverkan, förvirringstillstånd eller sjukdomar som Parkinson, 

stroke och depression (15). Det är vanligt att vårdtagaren vid nedsatt rörelseförmåga, i 

kombination med oro och glömska, inte är medveten om att balansen är försämrad och den 

fysiska orken nedsatt (16). Även akuta sjukdomar och andra snabba förändringar av en äldre 

persons medicinska tillstånd som exempelvis urinvägsinfektion, lunginflammation, och 

hjärtsvikt innebär ökad fallrisk. Fallrisk är relaterat till förändringar i hälsostatus och till olika 

läkemedel (17-21).  

Det finns numera kunskap om verksamma förebyggande åtgärder och studier visar att det 

finns stora möjligheter att förebygga dessa fall genom preventiva åtgärder (16, 19-21). Men 

det har i praktiken varit svårt att introducera olika preventiva åtgärder. Alltför omfattande 

preventiva åtgärder med begränsningar i patientens aktivitet kan inkräkta på deras integritet. 

Det är en svår avvägning som bland annat innebär att väga in respekten för patienters 

autonomi och integritet och hur långt man ska gå i att försöka förebygga vårdskador genom 

att använda sänggrindar (som i sig kan ge upphov till skador), bälte, brickbord, grensele eller 

liknande. Det är också betydelsefullt för äldre att få vara självständiga och få känna trygghet i 

sin förmåga att klara sig själv. Detta medför att patientens livskvalitet ökar (22). 

Inom länsdelsjukhuset finns ett rapporteringssystem så kallad avvikelseregistrering, där 

avvikelser såsom felbehandlingar och fallskador rapporteras. Totalt rapporterades 1392 

avvikelser på hela länsdelssjukhuset 2002/2003. En sammanställning av dessa 

avvikelserapporter visar att den vanligaste typen av avvikelse var fallolyckor. Utifrån 

ovanstående är det, både ur ett patientperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 

angeläget att utarbeta metoder för att kunna identifiera riskpersoner och förebygga fall inom 

sjukvården.  

SYFTE 
 

Syftet var att kartlägga tidigare fall och fallskador inom sluten vård samt att utvärdera om en 

intervention som omfattade implementering av en riskbedömningsmall och preventiva 

åtgärder så som antihalksockor samt utökning av sänglarm kunde minska fall och fallskador.  



METOD 

 
Studien utfördes i två steg samt omfattade samtliga patienter från två medicinavdelningar på 

ett svenskt länsdelssjukhus med dokumenterad hög fallincidens.   

 

1. Kartläggning 

 
Deskriptiv kartläggning av antalet inrapporterade fall och fallskador, samt de händelser som 

lett till fallolyckor inom sluten vård under år 2002/2003. Avvikelserapporter från dessa år 

granskades och studerades systematiskt. Faktorer som studerades var antal fall, ålder, kön, 

tidpunkt för fall, typ av fall samt följder av fallet.   

 

2. Interventionsstudie 

 
Interventionen omfattade implementering av en modifierad riskbedömningsmall, för att 

identifiera riskpatienter, samt ett införande/utökande av preventiva åtgärder (antihalksockor 

och larm) för att förhindra fall och fallskador. Riskbedömningsmallen som användes är redan 

ett befintligt nationellt bedömningsformulär grundat på kvalitetsindikatorn fallskador (10). 

Ändringar gjordes i riskbedömningsmallen i form av att formuläret har fått ett tillägg av 

kringutrustning samt ett tillägg för vidtagna åtgärder och för en subjektiv bedömning av 

fallrisk (bilaga 1).  Antihalksockor (sockar med gummiklädd fotsula) och nya larmmattor 

(mattor som signalerar vid berörning) köptes in till avdelningarna. All vårdpersonal 

informerades och riktlinjer utformades.  

I samband med ankomstsamtal (patients ankomst till avdelningen) gjordes en 

fallriskbedömning på samtliga patienter äldre än 65 år samt yngre patienter med uttalad 

fallrisk. Sjuksköterskan bedömde utifrån riskbedömningsmallen vilka risker som fanns för 

patienten och vidtog därefter åtgärder så som antihalksockor, sänglarm eller tidigare 

etablerade preventiva åtgärder. Vårdpersonal i teamet tog del av riskbedömningen och 

fallrisken rapporterades fortlöpande mellan arbetslagen. Riskbedömningen dokumenterades i 

patientens omvårdnadsjournal enligt VIPS metoden under sökordet ”aktivitet” (24). Ny 

riskbedömning utfördes när patientens tillstånd förändrades. Vid nya fallolyckor skrevs en 

avvikelserapport. 

Definition av fall: när patient mot sin vilja hamnat på golvet.  



Interventionen påbörjades första februari 2004 och avslutades efter 6 månader. 

Utvärdering utfördes efter interventionens avslut genom att granska och sammanställa 

avvikelserapporter från de två i studien deltagande medicinavdelningarna före respektive efter 

implementering av interventionen.  

 

Databearbetning 

 
Data hämtades från sjukhusets avvikelserapporteringssystem. Sammanställning och 

bearbetning av data genomfördes med hjälp av datorprogrammet Excel och SPSS™ 

(Statistical Package for the Social Sciences). För statistisk bearbetning användes deskriptiv 

statistik i kartläggningen och i interventionen användes Chi två test (Fisher´s exakta test). 

 

Etik 

 
Tillstånd för studiens genomförande har erhållits från verksamhetsföreträdare. Patienters 

integritet och värdighet respekterades då de informerades och gav samtycke till medverkan 

vid riskbedömning samt var delaktiga i de preventiva åtgärderna och all omvårdnad har skett i 

samförstånd med patienterna och/eller anhöriga. Medverkan var frivillig och kunde avbrytas. 

Interventionen förväntades leda till direkt nytta för patienten och innebar ingen risk för skada 

eller obehag. Det insamlade materialet behandlades konfidentiellt och ingen person kommer 

att kunna identifieras vid presentationen av resultaten. 

 

RESULTAT  

 
Kartläggning 

 

Totalt hade 261 fallavvikelser rapporterats från interventionsavdelningarna vilket motsvarade 

32 % av fallolyckorna på länsdelssjukhuset. Totalt behandlades cirka 1900 patienter/år på 

dessa avdelningar varav 63 % av patienter var över 65 år. Det behandlades 122 fler patienter 

>65 år 2003 jämfört med 2002 men det fanns ingen signifikant skillnad i förhållandet 

behandlade män och kvinnor. Risken att falla under vårdtiden var 7 % på 

interventionsavdelningarna och var 10 % hos patienter vid ålder över 65 år (tabell 1). 

  



Kartläggningen visade att risken att falla ökar med åldern och det var 44 % fler fall hos män 

jämfört med kvinnor (figur 1). Den vanligaste anledningen till fall var att patienten förlorade 

balans, halkade eller halkade/ramlade ur stol eller säng och  

att 20 % av fallen inträffade när personal inte fanns närvarande (figur 2). Tid på dygnet 

utgjorde en viss riskfaktor för fall. De flesta fallen, 47 %, inträffade på eftermiddagen då 

patienterna var som mest aktiva (figur 3). I 60 % av fallen rapporterades inga konsekvenser 

såsom kontusioner, sårskador eller frakturer. Bland de fall som ledde till fraktur, var patienten 

över 70 år och 83 % av dessa hade förlorat balansen eller halkat.  

 

Intervention 

 

Resultatet visade en signifikant förbättring (p<0.01) med 49 % färre fall mellan åren 

2002/2004. Halkolyckor hade minskat och det var mindre vanligt att halka/ramla från stol 

eller säng än tidigare. Obevakade fall, för de patienter som föll när personal inte fanns 

närvarande hade halverats efter interventionen 2004. Resultatet visade också att antal skador 

(hematom, blödningar, sår, smärta) efter fallen minskade med 30 %. (figur 4). 

 

DISKUSSION 

 
Studien visade att fall och fallskador kan förebyggas genom att kartlägga tidigare händelser 

samt genom att i ett tidigt skede göra en fallriskbedömning och därefter vidta individuellt 

anpassade preventiva åtgärder. Efter 6 månader sågs en förbättring med 49 % färre fall mellan 

2002/2004 samt att antal skador sjönk med ca 30 %  

(Figur 4). Kartläggningen visade att fall ökade med åldern, att män föll oftare än kvinnor och 

den vanligaste anledningen till fall var att patienter förlorade balans, halkade eller 

halkade/ramlade från stol/säng. Tidigare studier styrker att fall är starkt relaterat till ålder och 

att män faller oftare än kvinnor inom institutioner (12, 15, 23). Studier har också visat på olika 

fallorsaker, riskfaktorer samt olika tidpunkter för fall (25, 26). Förekomsten och förhållanden 

varierar dock avsevärt i studierna (15). Därför är det vikigt att kartlägga sin egen verksamhet 

för att finna risker och riskfaktorer. Kartläggningen bekräftar implementeringsbehoven av 

kända evidens såsom fallriskbedömning samt införande/utökande av antihalksockor och larm 

för att minska fall. Fallriskbedömningsmallen fungerade som en checklista för att finna risker 

och riskfaktorer samt tvingade fram preventiva åtgärder och förbättrade dokumentationen. 



Enkla lösningar kan betyda stora förbättringar för den äldre. Patienter med fallrisk som kom 

till avdelning utan fotbeklädnad eller som tassade upp på nätterna erbjöds antihalksockor. 

Dessa har uppskattats mycket av patienter och anhöriga. Om äldre patienter inte kunde 

använda ringklocka för att tala om att de går upp eller behövde hjälp kan en larmmatta läggas 

antingen i sängen eller nedanför sängen. En larmdetektor vid sängen kan ha samma funktion. 

Problem är fortfarande att personal inte finns närvarande vid många fall och att fall ofta beror 

på att patienten tappat balansen eller varit yr. Detta har uppmärksammats i flera 

fallolyckstudier där endast 10-20 % av inträffade olyckor bevittnats av personal  

(12, 15). Antalet fall minskade i en studie när personalen strävade efter att finnas tillänglig 

hela tiden och rätta sig efter patienterna rutiner och behov samt att man hade hög 

personaltäthet när patienterna var som mest aktiva (26). Bekräftande omvårdnad, närmre 

patientkontakt och rutiner för detta samt genomgång och revidering av medicinlistor skulle 

troligen reducera antalet fall ytterligare. 

 

Grundläggande är att det finns eller skapas en säkerhetskultur i verksamheten. Mätning av 

kvalitet i omvårdnadsarbetet är en förutsättning för kvalitetsutveckling. Det är en central 

omvårdnadsuppgift för sjuksköterskor att identifiera riskpatienter, planera vården, 

dokumentera och utvärdera vidtagna åtgärder systematiskt. Att det i verksamheten löpande 

bedrivs avvikelserapportering så att alla ogynnsamma händelser och tillbud blir kända och 

sedan systematiskt sammanställs och analyseras och därefter återförs till all personal samt 

ledning (27). Genom kartläggning av avvikelserapporter framkom en bra bild av händelser 

och genom redovisning och information till vårdpersonal ökade medvetenheten och 

förståelsen för vikten att vidta preventiva åtgärder. Införandet av riskbedömningsmallen 

hjälpte personalen att dra slutsatser om risker och riskfaktorer och därmed ökade deras 

engagemang i fallprevention. För att identifiera riskpatienter och för att kunna förebygga fall 

gäller att personal känner till de vanligaste riskfaktorerna som hög ålder, störd balans, 

påverkan av läkemedel, nedsatt mobilitet, yrsel, förvirring, sömnsvårigheter och tidigare fall 

(15). Likaså att personalen känner till att fallrisken ökar beroende på hur många riskfaktorer 

patienten är utsatt för samt att fallrisken måste omvärderas och fallprevention ändras under 

vårdtiden då bedömningen bör göras utifrån patientens aktuella hälsostatus (17). Den 

befintliga riskbedömningsmallen justerades och kompletterades för att den skulle passa in i 

verksamheten. Tidigare studier har jämfört olika bedömningsinstrument, de flesta med bra 

resultat (14,15, 28). Troligen bör varje vårdenhet utarbeta sin egen standard för att identifierar 

riskpatienter. Inget fall är det andra likt och eftersom fullständigt skydd mot fall skulle 



innebära att personal måste avdelas som ständig följeslagare, är det vanligt att olika metoder 

tillämpas för att förhindra patientens rörelsefrihet. Det är betydelsefullt att all personal är 

införstådd med att sådana lösningar innebär en kränkning av patientens integritet och ska 

därför tas till i sista hand och föregås av noggrann planering i samverkan med all 

vårdpersonal.  Därför måste sjukvårdpersonal alltid använda sin kunskap och fantasi för att 

förebygga fall och fallskador samt få möjlighet att tillsammans diskutera både lyckade och 

misslyckade preventiva insatser som provats. Angeläget är också att patienten och närstående 

blir informerad om skaderisker eller om inträffade skador och att man i samförstånd 

diskuterar fram preventiva åtgärder. Kunskap om preventiva åtgärder leder till ökad autonomi 

hos patienter samt ger ett ökat självförtroende hos patienterna och deras anhöriga (8, 20).  

Då konsekvenserna av fallen påverkar såväl patienter och samhälle som anhöriga finns alla 

anledning att fortsätta alla ansträngningar för att minska riskerna för fall och fallskador och 

utvärdera olika preventiva insatser.   

 

 

BEGRÄNSNINGAR  
 

En svaghet i studien kan vara att interventionen mäts under en för kort tid och att det kan 

finnas ett mörkertal gällande avvikelserapportering och rapportering av fall totalt på 

sjukhuset. Tidsperioden valdes utifrån två orsaker. En orsak var att tidigt utvärdera studien för 

att kunna implementera metoden på hela länsdelsjukhuset och därmed snabbt kunna få ner 

olyckstillbuden. Tänkbara orsaker till att avvikelser inte rapporteras, kan vara skuldkänslor 

hos personalen eller att patienten inte skadar sig. Troligen är mörkertalen jämt fördelade över 

åren. Rutiner för avvikelserapportering har dock funnits på länsdelssjukhuset sedan 1998. 

 

 

REKOMMENDATION  
 

Resultatet av kartläggningen visade att avvikelserapporterna synliggjorde ogynnsamma 

förhållanden och kunde ligga till grund för preventiva förbättringsåtgärder. Resultatet av 

interventionen visade att det fanns stora vinster på att i ett tidigt skede göra en 

fallriskbedömning och därefter vidta individuellt anpassade preventiva åtgärder. Användandet 

av antihalksockor och utökandet av sänglarm visade sig vara en bra investering. Studien visar 



att arbetssättet är en bra metod för att förebygga fall och fallskador och därför bör 

arbetsmetoden införas på hela länsdelssjukhuset. Genomgång och revidering av 

läkemedelslistor, bekräftande omvårdnad, närmre patientkontakt och rutiner för detta skulle 

troligen minska antalet fall ytterligare. Att tillgodose de äldres behov är ett gemensamt ansvar 

för all vårdpersonal. Det behövs en bred bas av kunskap om den enskilde individen och om 

möjliga åtgärder för att förebygga fall. Därför är det betydelsefullt med fortsatt 

multiprofessionellt samarbete samt utveckling av vårdkedjeanalys och processkartläggning. 

En stor utmaning är att skapa länsomfattande vårdprogram för fallprevention där landsting 

och kommun arbetar i samverkan.  

Hälsoekonomiska studier och mer kvalitativ forskning är angeläget för att betona prevention 

och synliggöra lidande och därmed minska fall och fallskador samt kostnader. 

 

 

SLUTSATS  
 
 

• Kartläggning och systematiska sammanställda avvikelserapporter synliggjorde 

ogynnsamma förhållanden och kunde ligga till grund för preventiva 

förbättringsåtgärder. 

• Resultatet av kartläggningen bekräftade implementeringsbehoven av kända evidens 

såsom fallriskbedömning samt införande/utökande av antihalksockor och larm. 

• Fall och fallskador kunde förebyggas genom att i ett tidigt skede göra en 

fallriskbedömning och därefter vidta individuellt anpassade preventiva åtgärder.  

• Dokumentation av risker, planerade och genomförda åtgärder möjliggjorde en 

förutsättning för utvärdering av vidtagna åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENSLISTA 
 

1. Bauer G. Ortopedi. I: Den medicinska utvecklingen i Sverige 1960-1992. Statens 

beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), rapport m 124 1995, Kapitel 

4, 7. 

2. Berglöf J, Ryen L. Vad kostar de äldres fallolyckor samhället. Räddningsverket 2003. 

Available at http://www.sru.se. 

3. Melton U. Hip fractures: a worldwide problem today and tomorrow. Bone    

1993;14:1-8. 

4. Zaethreus N, Stromberg L, Jonsson B, Svensson O, Ohlen G. The cost of a hip 

fracture. Estimates forl, 709 patients in Sweden.  

     Acta Othop Scand 1997; 68:13-17. 

5. Copper C. The crippling consequences of fractures and their impact on quality of life. 

Am J Med 1997;103:12S-17S. 

6. Boonen S, Dequeker J, Pelemans W. Risk factors for falls as cause of hip fracture in 

the elderly. Acta Clin Belg 1993; 48:190-194. 

7. Parker R. Assessing the risk of falls among older inpatients. Professional Nurse 

2000;15(8):511-14. 

8. Schoenfelder D P. A Fall Prevention Program for elderly individuals.  

     J Gerontol Nurs 2000;26(3):43-51. 

9. Kong KS, Lee FK, Mackenzie AE, Lee DT. Psychosocial consequences of falling: the 

perspective of older Hong Kong Chinese who had experienced recent falls. J Adv Nurs 

2002;37(3):234-42. 

10. Udén G. Kvalitetsindikatorer för patienter med risk för fallskador. I 

kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. Omvårdnad 9: 29-39. Svensk 

sjuksköterskeförening SFF och Förlagshuset Gothia AB 2001. 

11. Udén G. Inpatient accidents in hospital. J Am Geriatr Soc 1985;33:833-841. 

12. Svensson M L. Falls and accidents among the elderly: Analysis of injuries, risks and 

consequences and preventive possibilities.  

(Thesis) Gothenburg: Gothenburg University;1991.  

13. Gustafson Y, Nyberg L, Ramnemark A. Fallolyckor och frakturer inom äldrevården. 

Socialmedicinsk tidskrift 1994;1:26-31.  

14. Lundin-Olsson L. Prediction and prevention of falls among elderly people in 

residential care. (Thesis) Umeå: Umeå University; 2000. 



15. Evans D, Hodgkinson B, Labert L, Wood J. Falls risk factors in the hospital setting: A 

systematic review. Int J of Nurs Pract 2001;7:38-45. 

16. Bakarich A, McMillan V, Prosser R. the effect of a nursing intervention on the 

incidence of older patients falls. Aust J Adv Nurs 1997;15(1)26-31. 

17. Tinetti M, Doucette J, Claus E. The Contribution of Predisposing and Situation Risk 

Factors to Serious Fall Injures. J Am Geriatr Soc 1995;43(11):1207-13. 

18. Kuehn A, Sendelweck S. Acute Health Status and Its Relationship to Falls in the 

Nursing Home. J Am Med Assoc 1995;273(17):1348-53. 

19. Hude A, Wise L. Evolution of Copmliance within a Fall Prevention program.  

     J Nurs Care Qual 1998;12(3):55-63. 

20. Burke K, O´Rourke D. Preventing falls in the highest-risk elderly. Canadien Nursing 

Home 1997;8(4):17-9. 

21. Mosley M, Galindo-Ciocon D, Peak N, West M. Initiation an Evaluation of a 

Research-Based Fall Prevention Program.  J Nurs Care Qual  

     1998;13(2):38-44. 

22. Baldwin R Craven R Dimond M. Falls: Are Rural Elders at Greater Risk? 

     J Gerontol Nurs 1996;4(2):50-6.  

23. Udén G, Ehnfors, M & Sjöström K. Use of initial risk assessment and recording as the 

main nursing intervention in identifying risk of falls. 

     J Adv Nurs 1999;29:145-152. 

24. Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstand I. VIPS-boken, Vårdförbundets förlag 

1998. 

25. Fairlie A Brown R. Accidents and incident involving patients in mental health service. 

J Adv Nurs 1994;19:864-9. 

26. Sweeting H L. Patient fall prevention – a structured approach. J Nurs Manage 

1994;2:187-92. 

27. Widgren K. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2002:4) (M)  

Available at http://www.sos.se/sosfs/2002_4/2002_4.pdf. 

 

 

 

 

 

 



       
 
      (Bilaga 2) 
 
Tabell 1. Patientbeläggning på interventionsavdelningarna samt rapporterade avvikelser totalt 
och antal fall på länsdelssjukhuset vs interventionsavdelningarna 2002 och 2003 
 
  

2002 
 

2003 
Totalt beläggning 
Interventionsavdelningar 

1898 1974 

Beläggning patienter  
 > 65 år 

1179 1301 

Män   963 
 

1014 

Kvinnor   935 
 

  960 

Avvikelser på 
länsdelssjukhus 

760 632 

Avvikelser på 
Interventionsavdelningar 

308 287 

Antal fall totalt på 
länsdelssjukhus 

441 376 

Antal fall 
Interventionsavdelningar 

143 118 
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Figur 1. Antal fall inrapporterade från interventionsavdelningarna fördelade på ålder 
och kön 2002 och 2003. 
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Figur 2.  Kartläggning av inrapporterade fall och fallolyckor fördelade på 
fallorsaker/händelser år 2002 och 2003.  
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Figur 3.  Kartläggning av fall och fallolyckors fördelning på dygnet år 2002 och 2003. 
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Figur 4.  Redovisning av antal fall och fallskador samt följder av fall efter 6 månaders 
införande av intervention 2002 vs 2004.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 


