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Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. 

Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens 

dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur fysisk aktivitet kan förebygga fallolyckor hos äldre. 

Frågeställningen ville undersöka vilka former av fysisk aktivitet som gav goda resultat för 

fallprevention. 

 

Metod: Litteraturöversikt valdes som studiedesign. Tio artiklar söktes fram och analyserades 

med hjälp av checklistorna strobe och consort för att sedan ingå i en tematisk analys. 

 

Resultat: Resultatet presenterades enligt fyra teman där studier som visade goda resultat för 

fallprevention samt studier med mindre tydliga resultat presenterades. Därefter följde relevanta 

fynd gällande fysiologiska, fysiska, psykologiska och sociala faktorer. Exempel på faktorer 

som gav goda resultat var stark handgreppstyrka, långsiktig fysisk aktivitet, balanskrävande 

träning, gruppträning med ledare, socialt stöd, motiverande information samt en trygg miljö. 

Exempel på faktorer som verkade ge sämre resultat var svag handgreppstyrka, kortsiktig fysisk 

aktivitet, självständig träning med video, att bo på äldreboende, brist på socialt stöd, 

transportsvårigheter samt en otrygg miljö. Rädsla för fall var vanligt förekommande, men 

kunde i flera fall motverkas med hjälp av fysisk aktivitet. 

 

Slutsats: Litteraturöversikten visar att utförande av regelbunden fysisk aktivitet inte endast 

är fallförebyggande utan även förbättrar den fysiska funktionen samt främjar den 

psykosociala hälsan. För att lyckas med implementeringen bör fysiologiska, fysiska, 

psykologiska och sociala faktorer tas med i planeringen. 
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___________________________________________________________________________ 

Introduction: Fall accidents are globally the second largest cause of death due to injury. In 

addition to human suffering, it is an expensive public health problem, which is also increasing 

in many countries due to the rising life expectancy. 

 

Aim: The purpose was to describe how physical activity can prevent fall accidents in the 

elderly. The question aimed to investigate which exercise that gave good results for fall 

prevention. 

 

Methods: Literature review was chosen as study design. Ten articles were found and analyzed 

using the checklists strobe and consort to be included in a thematic analysis. 

 

Results: The results were presented according to four themes where studies that showed good 

results for fall prevention and studies with less clear results were presented. Thereafter, 

relevant findings related to physical and psychological factors followed. Factors that gave good 

results were strong hand grip strength, long-term physical activity, balance-demanding 

training, training with leaders, social support, motivational information and a safe 

environment. Factors that seemed to result in poorer results were weak hand grip strength, 

short-term physical activity, independent training at home with video instructions, living in 

retirement homes, lack of social support, transport difficulties and an insecure environment. 

Fear of falling was common, but in several cases it could be counteracted with physical 

activity. 

 

Conclusion: The review shows that physical activity is not only fall preventive but also 

improves the physical function and promotes psychosocial health. In order to succeed with the 

implementation, physical and psychological factors should be included in the planning. 
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INTRODUKTION 

Fallolyckor hos äldre 

Fall definieras som en händelse där en person oavsiktligt hamnar på golvet, marken eller 

annan nivå som är lägre ner. Det kan resultera i skador och i värsta fall dödsfall. 

Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Årligen 

avlider ca 646 000 personer världen runt till följderna av fall, över 80 % av dem bor i låg- 

och medelinkomstländer. Majoriteten av de omkomna är personer över 65 år (World 

Health Organization, 2018). 

Med en åldrande befolkning och allt fler äldre som bor kvar i hemmet istället för på 

äldreboende, ökar antalet fallolyckor och fallskador varje år i Sverige (1177 - Vårdguiden, 

2017). 

Statistik och ekonomiska kostnader 

I Sverige kommer en av tre över 65 år vara med om en fallolycka. Åldersgruppen äldre är 

överrepresenterad, 8 av 10 som faller med skador som följd är över 65 år. 75 % av 

skadorna sker i hemmet. Äldre kvinnor faller i större utsträckning än äldre män, orsaken är 

högre medellivslängd samt även en högre risk att drabbas av benskörhet som kan leda till 

fall (1177 - Vårdguiden, 2017). 

Fallolyckor är förutom mänskligt lidande ett mycket dyrt folkhälsoproblem. Med alla 

åldrar inkluderade och primärvården exkluderad, kostar det Sveriges kommuner och 

landsting cirka 11 miljarder varje år. Statistik från patientregistret och dödsorsaksregistret 

visar att både majoriteten av alla som erhåller sluten vård för fallskador samt alla som 

omkommer på grund av fall, är äldre. År 2016 vårdades 68 984 personer i landet för 

fallskador varav 48 199 personer var 65 år eller äldre. 1019 personer omkom i fallolyckor 

och av dessa var 924 stycken 65 år eller äldre. I Stockholms län slutenvårdades 10 396 

äldre personer år 2016 (Socialstyrelsen, u.å.). 

Varje år sker 37,3 miljoner fall som är allvarliga nog att kräva läkarvård världen över, alla 

åldrar inräknade. För åldersgruppen 65 år eller äldre uppges de genomsnittliga 

vårdkostnaderna för en fallolycka ligga på 3611 USD i Finland och 1049 USD i Australien 

(World Health Organization, 2018). 
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En kostnad-effektivitetsanalys genomfördes för att undersöka tre fallpreventiva 

interventioner med fokus på fysisk aktivitet. Alla tre visade positiva nettofördelar, de 

avvärjda utgifterna för hälso- och sjukvård i samband med fall uppvägde kostnaderna för 

interventionerna. ”Tai Chi: Moving for Better Balance” inkluderade gruppträningspass 

med tai chi på äldrecenter och hade den högsta avkastningen på 509% per investerad dollar 

(Li et al., 2005). ”Otago träningsprogram” med individuell styrke- och balansträning samt 

promenader hade för personer 80 år och äldre en avkastning på 127% och för personer 65 

år och äldre 36% (Campbell, Robertson, Gardner, Norton, & Buchner, 1999). Preventionen 

”Stepping On” med gruppträning och hemmaträning samt fallpreventiv information hade 

en avkastning på 64% (Clemson et al., 2004). Samtliga fallpreventiva interventioner som 

analyserats bedömdes kostnadsbesparande (Carande-Kulis, Stevens, Florence, Beattie & 

Arias, 2014). 

Riskfaktorer 

Risken för fall påverkas av arv och miljö, men även av faktorer som sjukdomar och livsstil 

inkluderande exempelvis bristfällig kost och fysisk inaktivitet. Minskad muskelmassa, 

skörare skelett, försämrad balans och syn är naturliga delar av åldrandet. Även sjukdomar 

och behovet av medicinering ökar med åldern. Förutsättningarna blir sämre, men det är 

fullt möjligt för de flesta att eliminera eller förbättra en eller flera riskfaktorer som kan leda 

till fallolyckor. De vanligaste fallolyckorna börjar med att personen snubblar eller halkar, 

exempelvis på en sladd i hemmet eller på en isig gångbana utomhus. Balanskrävande 

uppgifter i hemmet som exempelvis att använda en pall för att nå något är en vanligt 

förekommande orsak till fall. Även dålig belysning ökar risken för fall, då ögonen hos en 

äldre människa i jämförelse med en yngre kräver en ljusstyrka som är tre gånger så stark 

för att se tillräckligt tydligt (1177 - Vårdguiden, 2017). 

World Health Organization (2007) listar fyra kategorier för riskfaktorer för fallolyckor. 

Den första kategorin är biologiska riskfaktorer, det vill säga kroppens påverkan av 

exempelvis kön, ålder, sjukdomshistoria samt psykiska och fysiska förmågor. Kategori två 

innefattar riskabla beteenden som intag av multipla mediciner, hög alkoholkonsumtion 

eller valet att gå utan rollator trots att en sådan rekommenderas för personen. 

Den tredje kategorin handlar om miljöfaktorer, t.ex. mattor som ligger löst i hemmet, hala 

golv i trappuppgången eller dålig belysning vid gångvägen. 
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Kategori fyra innefattar de socioekonomiska riskfaktorerna, som låg utbildning, låg 

inkomst (pension), brist på sociala kontakter, olämpligt boende och bristfälliga 

samhällsresurser (World Health Organization, 2007). 

I en svensk fall-kontrollstudie framkom det att antidepressiv medicin var den 

psykofarmaka som starkast kunde kopplas till fallskador. Antipsykotiska läkemedel visade 

ett starkt sammanhang med sjukhusvistelse och dödsfall till följd av fall. Intag av flera 

sorters psykofarmaka ökade risken för fallskador, sjukhusvistelse och dödsfall (Johnell et 

al., 2016). 

En tvärsnittsstudie i Förenade Arabemiraten undersökte orsaken till fallolyckor hos 

personer över 60 år och kom fram till att de som intog 5-8 eller fler än 8 olika mediciner 

per dag riskerade fler fallolyckor än de som intog färre mediciner eller inte medicinerades 

alls. Ett intressant fynd är att de som intog 1-4 mediciner rapporterade färre fall än de som 

inte intog några alls (Sharif, Al-Harbi, Al-Shihabi, Al-Daour & Sharif, 2018). 

I ovan nämnda studie svarade respondenterna även på frågor om medicinering och 

fallprevention. 78,9 % uppgav att de inte fått någon rådgivning från apotekare ifall deras 

mediciner kunde öka risken för fall och 62,2 % berättade även att de inte fått tillräcklig 

information om hur fall kan förebyggas överlag (Sharif, Al-Harbi, Al-Shihabi, Al-Daour & 

Sharif, 2018).  

 

Preventiva faktorer 

De grundläggande preventiva faktorerna för att förebygga fallolyckor är enligt World 

Health Organization (2007) beteendemässig förändring och modifiering av miljön. En 

beteendeförändring skulle kunna innebära att personen ändrar sin livsstil till det bättre 

genom att sluta röka, börja motionera och äta en hälsosam kost. En modifiering av miljön 

kan innefatta att samhället erbjuder handikappvänliga lösningar samt att personens hem 

anpassas genom att exempelvis avlägsna lösa mattor, sätta upp räcken och handtag där det 

behövs samt se till att antihalkmattor finns i våtrum. 

 

Balans är en viktig del av fallprevention och kan byggas upp genom fysisk aktivitet, men 

även som en randomiserad kontrollerad studie visade: genom att träna ögonen. Deltagarna 
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över 65 år delades in i två grupper, där den ena gruppen utförde klassisk träning och den 

andra fick ett program med övningar där de bland annat skulle fokusera blicken på olika 

kort och rotera huvudet. Balansen mättes före interventionen och efter 10 veckor med 

programmet. Resultatet visade en signifikant förbättring av statisk och dynamisk balans 

samt en minskad risk för fall i båda grupperna (Park, 2017). 

Fysisk aktivitet som prevention 

Den allra viktigaste preventiva faktorn för att förhindra eller klara av ett fall så bra som 

möjligt har visat sig vara fysisk aktivitet för att bibehålla och förbättra rörlighet, balans och 

muskelstyrka (Vårdguiden – 1177, 2017). 

Fysisk aktivitet definieras enligt World Health Organization (u.å.) som alla kroppsrörelser 

som produceras av skelettmuskulaturen som leder till energiförbrukning. 

Med ökad ålder och inaktivitet av olika anledningar minskar ofta de snabba muskelfibrerna 

markant, men det betyder inte att det är för sent att få en starkare och stabilare kropp. En 

90-åring kan faktiskt med hjälp av styrketräning öka sin muskelmassa med mellan femtio 

och tvåhundra procent. Fysisk aktivitet behöver inte betyda träning på gym, det kan lika 

väl innefatta aktiviteter som trädgårdsarbete, promenader och övningar i vardagen 

(Vårdguiden – 1177, 2017). 

En australiensk tvärsnittsstudie genomfördes för att undersöka fysisk aktivitet och 

stillasittande tid på ett äldreboende. Med hjälp av en accelerometer som de äldre bar under 

dygnets vakna timmar framkom att stillasittande utgav 85 % av tiden, 12 % aktivitet av låg 

intensitetsnivå, 2 % lätt intensitet samt endast 1 % måttlig till intensiv nivå. Hälften av den 

stillasittande tiden utfördes oavbrutet i minst 30 minuter åt gången, medan den fysiska 

aktiviteten utfördes mindre än 10 minuter i sträck. Studien visar ett stort behov av att 

minska den stillasittande tiden hos äldre för att förebygga ohälsa och sjukdomar (Parry, 

Chow, Batchelor & Fary, 2018). 

En prospektiv interventionsstudie utfördes i Brasilien för att utvärdera om fysisk aktivitet 

kunde öka livskvaliteten hos stillasittande äldre (60-90 år) och även minska användningen 

av hälso- och sjukvårdssystemet, vilket gynnar samhällets ekonomi. Studien pågick mellan 

mars 2010 och februari 2011 och inkluderade 100 deltagare, varav 89 analyserades. 
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Deltagarna delades in i en aktiv grupp och en kontrollgrupp, båda observerades. Den aktiva 

gruppen fick delta i två 60 minuters pass per vecka där de tränade både styrka och 

kondition, medan kontrollgruppen fortsatte i sin normala (låga) aktivitetsnivå. Innan och 

efter interventionen utvärderades alla deltagare kliniskt och de fick fylla i ett 

livskvalitetsformulär. Det statistiskt signifikanta resultatet visade på att den aktiva gruppen 

hade både färre och kortare akut- och sjukhusvistelser jämfört med kontrollgruppen. Den 

aktiva gruppen upplevde också en ökad livskvalitet till skillnad från kontrollgruppen där 

det visade sig oförändrat. Resultatet visade att ett fysiskt aktivitetsprogram för stillasittande 

äldre personer var effektivt för att förbättra livskvaliteten för individerna och minska 

användningen av hälsovårdstjänster (Daher et al., 2018). 
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PROBLEMFORMULERING 

Sveriges medellivslängd vid senaste mätningen år 2016 var för befolkningen 82,3 år. För 

kvinnor 84,1 år och för män 80,6 år. Siffrorna är de högsta sedan mätningens början och 

verkar öka relativt stadigt. Siffror visar även att männens medellivslängd ökar snabbare 

vilket innebär att de närmar sig kvinnornas medellivslängd, något som minskar 

könsskillnaden (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Med en högre medellivslängd i befolkningen blir det fler som behöver vård och omsorg i 

Sverige, och med åldersrelaterad ohälsa med fallolyckor som följd blir det naturligt ett 

mycket högre tryck på hälso- och sjukvården vilket påverkar landet ekonomiskt 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Att genom prevention förhindra fallolyckor med hjälp av fysisk aktivitet för äldre är 

folkhälsovetenskapligt relevant då det både förbättrar folkhälsan och förhindrar onödigt 

lidande hos en stor befolkningsgrupp samt sänker samhällets kostnader för hälso- och 

sjukvård i samband med fallskador.  

Introduktionen påvisar hur betydelsefullt fallprevention är för samhället och folkhälsan. 

 

SYFTE 

Denna litteraturöversikt syftar till att beskriva hur fysisk aktivitet kan förebygga 

fallolyckor hos äldre (≧60 år). 

Frågeställning 

Vilka former av fysisk aktivitet ger goda resultat för fallprevention? 
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METOD 

För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen inom utsatt tid valdes en 

litteraturöversikt som design. En litteraturöversikt innebär att analysera studier samt 

sammanställa en motiverande beskrivning inför en empirisk studie, eller som i detta fall, 

att beskriva kunskapsläget i ett valt område (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

Datainsamling utgjordes genom systematisk sökning i databasen PubMed. Databasen 

valdes efter rekommendation från lärare som såg PubMed som den bäst lämpade databasen 

för sökningar inom medicin och folkhälsa samt att den i sin helhet hade tillräckligt bredd 

för att användas som enda databas (Personlig kommunikation, D. Stark Ekman, 19 oktober 

2018). 

 

Vetenskapliga artiklar söktes genom delvis egenskrivna söktermer och delvis genom 

relevanta söktermer konstruerade med hjälp av MeCH på Karolinska Universitetet. 

Exempel på söktermer som användes var physical activity, exercise program, muscles, fall 

injuries, fall prevention, sedentary lifestyle, elderly, older och aged. Exklusionskriterien 

”NOT review” användes vid två av sökningarna på grund av resultat med många 

litteraturstudier. 

För att få tillgång till fler artiklar i fulltext samt undersöka om de var peer reviewed 

genomfördes sökningar i högskolebibliotekets databas WorldCat. För att säkerställa att 

tidskrifter och artiklar var peer reviewed (granskad av oberoende ämnesexperter) användes 

även UlrichsWeb. 

Övriga sökningar för att hitta material till introduktionen skedde via Google och World 

Health Organization. 

Sex vetenskapliga artiklar inkluderades i introduktionen enligt instruktion i kurs FH534G 

och övriga fynd sparades till kurs FH540G. För litteraturöversiktens resultat söktes sedan 

fler originalartiklar med tydligare inriktning på syfte och frågeställning. 
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Vid varje sökning lästes artiklarnas titlar och de som matchade översiktens syfte och 

frågeställning bäst samt var originalartiklar öppnades i nya flikar i webbläsaren. Därefter 

lästes abstrakten utefter samma kriterier och sedan öppnades artikeln om möjligt i fulltext, 

antingen direkt genom PubMed eller genom WorldCat. De artiklar som ej gick att läsa i 

fulltext kostnadsfritt exkluderades. 

Tabell 1 
Tabell för litteratursökningen. 

Datum för 

sökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

2018-11-08 PubMed physical activity fall 

injuries elderly 

310 5 2 1 

2018-11-15 Google fallolyckor äldre 131000 2 2 2 

2018-11-15 WHO fallprevention 4160 2 2 2 

2018-11-16 PubMed accidental falls aged 15004 3 1 1 

2018-11-16 PubMed accidental falls aged 

sweden 

358 5 2 1 

2018-11-20 PubMed fall-related injuries elderly 969 9 1 1 

2018-11-20  PubMed fall prevention elderly 6951 4 8 2 

2018-11-20  PubMed sedentary lifestyle aged 

elderly 

5745 2 2 1 

2018-11-22 PubMed exercise aged elderly 133114 4 3 1 
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2018-11-27 PubMed falls elderly aged cost 1201 3 3 1 

2018-11-27 Google medellivslängd sverige 

2018 

269000 3 3 1 

2019-04-05 PubMed exercise program fall 

prevention older 

473 9 2 2 

2019-04-09 PubMed fall prevention physical 

activity 

2238 2 2 2 

2019-04-09 PubMed fall prevention muscles 701 3 2 1 

2019-04-16 PubMed fall prevention program 

physical activity older 

elderly 

364 4 3 2 
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Urval 

Urvalet inkluderade båda (alla) kön från 60 år och uppåt. I Sverige räknas gruppen ”äldre” 

som personer 65 år eller äldre (1177 - Vårdguiden, 2017), men eftersom studier från hela 

världen eftertraktades sänktes siffran för studiepopulationen till 60 år för att ta hänsyn till 

medellivslängdens variation. Detta gjorde att fler studier och fynd kunde inkluderas i 

litteraturöversikten, vilket breddar material och kunskap. 

Både äldre utan och med olika sjukdomstillstånd inkluderades, men med kriteriet att de 

skulle klara av att utföra fysisk aktivitet. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. 

Artiklar söktes i första hand på engelska, men svenska exkluderades inte så länge artiklarna 

uppfyllde övriga kriterier. Andra språk exkluderades på grund av icke tillräckliga 

språkkunskaper. 

Målet var att exkludera artiklar äldre än 10 år för att kunna ta del av den senaste 

forskningen, men om värdefulla äldre fynd skulle hittas kunde det övervägas som 

undantag. Hänsyn togs även till den tid det tar för en studie att publiceras, därför gick 10-

årsgränsen efter publiceringsdatum och inte när studien påbörjades. 

I introduktionen eftersöktes ett bredare val av artiklar, till skillnad från artiklarna för analys 

där endast artiklar som undersöker den fysiska aktivitetens påverkan på fallolyckor 

inkluderades. 

 

Analys 

En granskning av samtliga artiklar utfördes med hjälp av checklistor, detta för att bland 

annat bedöma vetenskaplig kvalitet, validitet och reliabilitet. Checklistorna som användes 

var CONSORT för randomiserade studier (Equator network, 2010) samt STROBE för 

kohortstudier och tvärsnittsstudier (STROBE Statement, 2007). 
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Efter granskningen kvarstod tio artiklar som inkluderades i en tematisk analys. En tematisk 

analys är en kvalitativ analysmetod som innebär att noggrant läsa och söka teman i 

texterna, hur detta går till på detaljnivå kan variera. Ett tema kan innebära en kategori 

skapad enligt forskningens fokus. Som ett exempel upptäcktes ett återkommande tema 

bland artiklarna som inte var översiktens huvudfokus, men som troligen har betydelse för 

resultatet, nämligen ”rädsla för fall” vilket kan kallas för kod eller undertema till temat 

som sedan skapades ”psykologiska och sociala faktorer” (Bryman, 2018). 

Etiska överväganden 

Litteraturöversikten lade stor vikt vid att se till att de vetenskapliga artiklar som inkluderas 

följde de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt såg till att personuppgifter hanterades 

korrekt och att studien godkänts av en etikprövningsnämnd (Andersson, 2016). 

Tolkning och redovisning av artiklarna skedde uppriktigt utan undanhållande av resultat 

som exempelvis ej var i riktning med översiktens syfte eller frågeställning. Det har heller 

inte skett någon exkludering av artiklar som inte påvisade signifikanta resultat gällande 

fysisk aktivitet som fallprevention. 
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RESULTAT 
Resultatet syftar till att ge svar på syfte och frågeställning gällande hur fysisk aktivitet kan 

förebygga fallolyckor hos äldre. Detta baseras på tio originalartiklar som presenteras nedan 

i tabell 2. Artiklarna granskades och analyserades (se metod) för att sedan presenteras 

under fyra funna teman. 

Tabell 2 

Sammanfattning av litteraturöversiktens artiklar. 

Författare Titel År Land Deltagare Syfte Resultat 

Boongird, C., 

Keesukphan, 

P., 

Phiphadthakus

olkul, S., 

Rattanasiri, S., 

& 

Thakkinstian, 

A. 

Effects of 

a simple 

home-

based 

exercise 

program 

on fall 

preventio

n in older 

adults: A 

12-month 

primary 

care 

setting, 

randomiz

ed 

controlle

d trial. 

20

17 

Thailand 439 deltog i den 

randomiserade 

kontrollerade 

studien. 

Åldern var 65 år 

och uppåt. 

Att undersöka 

effekterna av ett 

enkelt hem-

baserat 

träningsprogram 

för fall, fysisk 

funktion, rädsla 

för fall och 

livskvalitet i en 

primärvårdsmiljö. 

Antalet fall i 

interventionsgr

uppen var 

något lägre än i 

kontrollgruppe

n, dock inte 

statistiskt 

signifikant. 

Rädslan för att 

falla 

reducerades 

och 

hängivenhet till 

fysisk aktivitet 

ökade i 

interventionsgr

uppen. 

Duckham, R. 

L., Masud, T., 

Taylor, R., 

Kendrick, D., 

Carpenter, H., 

Iliffe, S., … 

Brooke-

Wavell, K. 

Randomi

sed 

controlle

d trial of 

the 

effective

ness of 

communi

ty group 

and 

home-

based 

falls 

preventio

n 

exercise 

program

mes on 

bone 

health in 

older 

people: 

the 

20

15 

Storbritan

nien 

319 deltog i den 

randomiserade 

kontrollerade 

studien. Åldern 

var 65 år och 

uppåt. 

Att utvärdera 

effekter på 

skelettet för 

hemmaträning 

(Otago Exercise 

Program, OEP) 

och gruppträning 

(Falls Exercise 

Management, 

FaME) i ett 

fallförebyggande 

program i 

förhållande till 

vanlig vård hos 

äldre. 

Interventionen 

med styrke- 

och 

balansträning 

hade ingen 

signifikant 

effekt på 

bentäthet eller 

benstruktur. 
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ProAct65

+ bone 

study. 

Gill, T. M., 

Pahor, M., 

Guralnik, J. 

M., 

McDermott, 

M. M., King, 

A. C., Buford, 

T. W., … 

Effect of 

structure

d 

physical 

activity 

on 

preventio

n of 

serious 

fall 

injuries 

in adults 

aged 70-

89: 

randomiz

ed 

clinical 

trial 

(LIFE 

Study). 

20

16 

USA 1635 deltog i den 

randomiserade 

kliniska studien. 

Åldern var 70–89 

år. 

Att undersöka om 

ett långsiktigt 

strukturerat 

fysiskt 

aktivitetsprogram 

jämfört med ett 

hälsoutbildningsp

rogram minskar 

risken för 

allvarliga 

fallskador bland 

stillasittande äldre 

med funktionella 

begränsningar. 

Ingen 

signifikant 

skillnad mellan 

de två 

programmens 

deltagare 

gällande 

minskning av 

allvarliga 

fallskador. Det 

fysiska 

aktivitetsprogra

mmet visade 

sig däremot 

kunna minska 

fallrelaterade 

frakturer och 

sjukhusinläggni

ngar för män. 

Greenwood-

Hickman, M. 

A., Rosenberg, 

D. E., Phelan, 

E. A., & 

Fitzpatrick, A. 

L. 

Participat

ion in 

Older 

Adult 

Physical 

Activity 

Programs 

and Risk 

for Falls 

Requirin

g 

Medical 

Care, 

Washingt

on State, 

2005–

2011. 

20

15 

USA 70 798 deltog i 

den retrospektiva 

kohortstudien. 

Åldern var 65–98 

år. 

Att retrospektivt 

undersöka 

förhållandet 

mellan deltagande 

i två 

träningsprogram 

(EF och SS) och 

risken för fall 

som kräver 

sjukvård, jämfört 

med de som inte 

deltog i 

träningsprogram. 

Hypotesen var att 

deltagare i 

träningsprogram

men skulle ha 

lägre risk för fall 

jämfört med de 

som inte använde 

programmen. 

Det ena 

träningsprogra

mmet (EF) 

visade tydliga 

bevis gällande 

minskad risk 

för fall som 

kräver sjukvård 

(minskar risken 

med 20–30%), 

medan 

resultaten för 

det andra 

programmet 

(SS) var mindre 

tydliga. 
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Lee, H., 

Chang, K., 

Tsauo, J., 

Hung, J., 

Huang, Y., & 

Lin, S. 

Effects of 

a 

multifact

orial fall 

preventio

n 

program 

on fall 

incidence 

and 

physical 

function 

in 

communi

ty-

dwelling 

older 

adults 

with risk 

of falls. 

20

12 

Taiwan 616 deltog i den 

randomiserade 

kontrollerade 

studien. Åldern 

var 65 år och 

uppåt. 

Att utvärdera 

effekter av ett 

multifaktoriellt 

fallförebyggande 

program med 

träningsinterventi

on för 

fallincidens och 

fysisk funktion 

hos 

samhällsboende 

äldre. 

Interventionsgr

uppen hade 

förbättrat sin 

funktionella 

prestanda efter 

3 månader, men 

inte minskat 

fallincidensen 

vid 1 års 

uppföljning. 

Salehi, L., 

Shokrvash, B., 

Jamshidi, E., 

& Montazeri, 

A. 

Physical 

activity 

in Iranian 

older 

adults 

who 

experienc

ed fall 

during 

the past 

12 

months. 

20

14 

Iran 180 deltog i 

tvärsnittsstudien. 

Åldern var 60 år 

och uppåt. 

Att utforska 

underlättande 

faktorer och 

hinder för fysisk 

aktivitet hos äldre 

som har upplevt 

minst ett fall 

under de senaste 

12 månaderna. 

Underlättande 

faktorer 

(signifikant för 

att vilja träna) 

som framkom 

var t.ex. att 

träffa vänner 

och att det är 

roligt. Hinder 

som framkom 

var t.ex. 

sjukdomar och 

rädsla för fall. 

De som hade 

flest fall under 

året hade 

signifikant 

lägre score för 

fysisk aktivitet 

på PASE-

skalan, men det 

syntes också att 

de som var 

mycket aktiva 

hade fallit två 

eller fler 

gånger, dock 

utan 

signifikans. 
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Siegrist, M., 

Freiberger, E., 

Geilhof, B., 

Salb, J., 

Hentschke, C., 

Landendoerfer

, P., . . . Blank, 

W. A. 

Fall 

preventio

n in a 

primary 

care 

setting—

the 

effects of 

a targeted 

complex 

exercise 

interventi

on in a 

cluster 

randomiz

ed trial.   

20

16 

Tyskland 378 deltog i den 

cluster 

randomiserade 

studien. Åldern 

var 65–94 år. 

Att undersöka om 

ett träningsbaserat 

fallförebyggande 

program i den 

tyska 

primärvården kan 

minska antalet 

fall per person 

hos 

samhällsboende 

äldre med hög 

risk för fall, detta 

jämfört med 

vanlig vård. 

Sekundära syften 

var att undersöka 

förekomsten av 

fallrelaterade 

skador samt se 

träningsprogram

mets effekter på 

den fysiska 

funktionen och 

rädslan för fall. 

Signifikanta 

resultat 

framkom 

gällande 

reducering av 

fall per person, 

förbättrad 

rörlighet/fysik 

samt minskad 

rädsla för fall i 

interventiongru

ppen. 

Song, Q., 

Tian, X., 

Wong, D., 

Zhang, C., 

Sun, W., 

Cheng, P., & 

Mao, D. 

Effects of 

tai chi 

exercise 

on body 

stability 

among 

the 

elderly 

during 

stair 

descent 

under 

different 

levels of 

illuminati

on. 

 

 

 

20

17 

Kina 45 deltog i 

observationsstudi

en. Åldern var 66 

år och uppåt. 

Att undersöka om 

fysisk aktivitet i 

form av Tai Chi 

kan förbättra 

kroppsstabiliteten 

i trappnedgång 

vid stark och låg 

belysning. 

De deltagare 

som utförde Tai 

Chi lyckades 

bättre med 

rörelser för att 

stabilisera sina 

kroppar vid 

gång i trappan 

jämfört med 

deltagare som 

endast 

promenerade 

eller inte 

tränade alls. 
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Wong E.L.Y., 

Woo J., 

Cheung 

A.W.L. & 

Yeung P.‐Y. 

Determin

ants of 

participat

ion in a 

fall 

assessme

nt and 

preventio

n 

program

me 

among 

elderly 

fallers in 

Hong 

Kong: 

prospecti

ve cohort 

study. 

20

11 

Kina 1194 deltog i den 

prospektiva 

kohortstudien. 

Åldern var 60 år 

och uppåt. 

Att uppskatta 

upptagningsgrade

n för ett 

fallpreventivt 

program bland 

äldre ”fallare” 

och utforska 

relaterade 

faktorer, 

exempelvis 

egenskaper hos 

deltagare. 

68 % av de 

1194 äldre som 

sökte vård på 

sjukhusen 

under 

studieperioden 

valde att delta i 

det 

fallpreventiva 

programmet. 

Exempel på 

faktorer som 

ledde till 

deltagande var 

uppfattning om 

att fall går att 

förebygga, en 

säker yttre 

miljö, frånvaro 

av kronisk 

sjukdom samt 

förmåga att gå 

utan 

hjälpmedel. 

Även stöd från 

anhöriga verkar 

vara betydande. 

Att bo på 

ålderdomshem 

samt att ha låg 

utbildning är 

exempel på 

faktorer för 

icke-

deltagande. 

Yang, N. P., 

Hsu, N. W., 

Lin, C. H., 

Chen, H. C., 

Tsao, H. M., 

Lo, S. S., & 

Chou, P. 

Relations

hip 

between 

muscle 

strength 

and fall 

episodes 

among 

the 

elderly: 

the Yilan 

study, 

Taiwan. 

20

18 

Taiwan 1067 deltog i den 

befolkningsbasera

de 

samhällsundersök

ningen. Ålder var 

65 år och uppåt. 

Att studera 

relationerna 

mellan 

indikatorerna 

motion, 

muskelmassa och 

muskelstyrka med 

fallepisoder hos 

en äldre 

taiwanesisk 

befolkning. 

Mindre 

träningstid och 

svagare 

muskelstyrka 

var oberoende 

riskfaktorer för 

fallepisoder, 

särskilt i den 

kvinnliga 

delpopulatione

n. 

Muskelstyrkan, 

mätt med 

medelvärdet av 

båda händernas 

greppstyrka, 

var den mest 

signifikanta 

faktorn för 
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fallepisoder det 

senaste året. 

 

Studier som visade goda resultat för fallprevention 

Song et al. (2017) ville undersöka om fysisk aktivitet i form av tai chi kunde förbättra 

kroppstabiliteten hos äldre vid gång i trappa under hög och låg belysning. Efter att 

författarna gjort en analys där det framkommit att mörkerseendet försämras med åldern 

samt att nedgång i trappa orsakar många fallolyckor ville de kombinera dessa riskfaktorer 

med den stabilitetskrävande träningsformen tai chi som en fallförebyggande åtgärd. Tre 

grupper med äldre kvinnor deltog i studien; en grupp som inte hade historia av att träna 

något (n=15), en grupp som tog raska promenader minst tre gånger i veckan (n=15) samt 

en grupp som tränade tai chi minst tre gånger i veckan (n=15). Detta schema hade samtliga 

kvinnor hållit under minst fem år. Ingen hade upplevt fall eller gångavvikelser under de 

senaste tre åren. 

Med hjälp av kraftplattor, ljussystem, kameror och en trappa undersöktes deltagarnas 

förmåga att gå i trappan under olika ljusförhållanden. Det framkom bland annat att både 

promenad- och tai chi grupperna placerade fötterna och gick försiktigare vid låg belysning 

jämfört med den inaktiva gruppen, dock var tai chi-gruppens rörelser också långsammare 

(och därmed mindre riskabla) än promenadgruppen, något som troligen beror på 

träningsformens långsamma balansövningar jämfört med promenadernas snabba steg. Tai 

chi-gruppen hade även större avstånd mellan fot och trappa, något som kan minska risken 

för att snubbla, samt rörde sin kropp på ett mer kontrollerat sätt (Song et al., 2017). 

En tysk studie syftade till att undersöka om ett träningsbaserat fallförebyggande program 

gav resultat i form av minskat antal fall per person. Studien utfördes i primärvården där 

självständigt boende äldre med hög fallrisk (fallit minst en gång det senaste året) 

medverkade. Interventionsgruppen fick delta i 16 veckors träning med ledare samt 12 

veckor med ytterligare pass självständigt hemma. Träningen inkluderade styrketräning, 

balansträning och promenader. Kontrollgruppen fick ett tillfälle med fallpreventiv 

information och sedan endast tillgång den vanliga vården. Under 12 månader rapporterades 

291 fall in från interventionsgruppen jämfört med 367 i kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen var det ca 9 % fler av deltagarna som inte föll alls jämfört med 
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kontrollgruppen. Resultatet visade en signifikant lägre incidens för fall i 

interventionsgruppen (IRR: 0.54; 95 % konfidensintervall (CI): [0.35; 0.84]; p=0.007). 

Interventionsgruppen visade även signifikant bättre rörlighet i ett fysiskt test där deltagarna 

skulle resa sig från en stol, gå några meter fram och tillbaka för att sedan sätta sig igen 

(Siegrist et al., 2016). 

Forskarna i en iransk studie ville retrospektivt ta reda på äldres hinder och underlättande 

faktorer för att utföra fysisk aktivitet. Deltagarna bodde på äldreboenden och var olika 

aktiva. Det framkom att de som hade upplevt flest fall under de senaste 12 månaderna hade 

lägst score i Physical Activity Scale for Elderly (PASE). Skalan mäter fysisk aktivitet på 

fritid, hem och jobb gällande frekvens och varaktighet och går från 0–400. Deltagarna 

självrapporterade via ett frågeformulär. Ett motvisande, dock ej signifikant resultat visade 

att äldre som var mycket aktiva hade fallit två eller fler gånger under året (Salehi, 

Shokrvash, Jamshidi & Montazeri, 2014). 

 

Greenwood-Hickman, Rosenberg, Phelan och Fitzpatrick (2015) hade delvis rätt gällande 

sin hypotes att aktiva deltagare i de allmänna (ej fallpreventiva) träningsprogrammen 

skulle ha lägre risk för sjukvårdskrävande fall jämfört med deltagare som ej använde något 

av träningsprogrammen. 

För det ena träningsprogrammet ”Silver Sneakers” som gav tillgång till tiotusentals 

träningsanläggningar i landet syntes en signifikant lägre risk för fall hos användare som 

tränande oregelbundet, men ej hos de som tränade regelbundet vilket gjorde det svårt att 

dra slutsatser. Det andra träningsprogrammet ”EnhanceFitness”, som erbjöd träning i form 

av kondition, styrka, balans och flexibilitet, visade däremot en 26 % sänkt risk för de som 

tränade regelbundet samt en 13 % sänkt risk för de som tränande oregelbundet 

(Greenwood-Hickman, Rosenberg, Phelan & Fitzpatrick, 2015). 

 

I en prospektiv kohortstudie som undersökte vilka faktorer och egenskaper som påverkar 

valet att delta i ett fallpreventivt program valde 68 % av de tillfrågade patienterna (som 

sökt vård för fall) att delta. En betydande faktor för valet att delta var kunskapen om att fall 

går att förebygga. Deltagandet innebar bland annat fysiska träningspass i liten grupp. En 

signifikant förbättring efter interventionen syntes, antalet fall reducerades hos 32 % av 
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deltagarna (Wong, Woo, Cheung & Yeung, 2011). 

 

Studier utan tydliga fallpreventiva resultat 

Deltagarna i en thailändsk studie hade mild till måttlig balansdysfunktion och tränade ej 

styrketräning. Både interventionsgrupp och kontrollgrupp fick information om fall och 

fallprevention, men endast interventionsgruppen fick en plan för fysisk aktivitet. 

Interventionen byggde på Otago träningsprogram med styrka, balans och stretch samt en 

plan för promenader. Deltagarna instruerades av hälso- och sjukvårdspersonal i 

primärvården för att sedan träna själva i hemmiljö med hjälp av video och 

planeringskalender. Uppföljning skedde vid 3, 6, 9 och 12 månader varav två hembesök 

och resten telefonsamtal. Det slutliga resultatet visade 66 fall i interventionsgruppen och 

88 i kontrollgruppen (0,30 vs 0,40 fall per person), dock var det ej statistiskt signifikant. 

Författarna menar att kommande studier bör fokusera på fler hembesök (säkerställa korrekt 

utförd träning), följa deltagare under längre tid samt undersöka faktorer för hängivenhet till 

träning, något som faktiskt ökade under uppföljningen (Boongird, Keesukphan, 

Phiphadthakusolkul, Rattanasiri & Thakkinstian, 2017). 

 

En amerikansk randomiserad klinisk studie syftade till att undersöka om ett långsiktigt 

strukturerat aktivitetsprogram kunde minska risken för allvarliga fallskador hos 

stillasittande äldre med funktionella hinder. De utvalda deltagarna tränade endast 

strukturerat högst 20 minuter per vecka och utförde någon form av måttlig fysisk aktivitet 

högst 125 minuter per vecka. De skulle dock vara tillräckligt rörliga för att kunna delta 

tryggt i studien, t.ex. skulle de kunna gå 400 meter på högst 15 minuter utan hjälpmedel 

eller hjälp från någon. 

Den ena gruppen fick fysisk aktivitet i form av promenader (150min/v), styrketräning och 

balansträning. Träningen utfördes i hemmet 3-4 gånger i veckan samt på ett center 2 

gånger i veckan. Den andra gruppen fick delta i workshops med relevant hälsoinformation 

för äldre samt 5-10 minuters stretchprogram. Interventionen pågick 24-42 månader 

(beroende på inskrivning) med uppföljning var sjätte månad. Deltagarna självrapporterade 

sin fysik och eventuella fall i ett frågeformulär samt gjorde fysiska test för att undersöka 

prestationen. Ingen signifikant skillnad syntes mellan grupperna gällande risken för 

allvarliga fallskador. Trots dessa nollresultat framkom bevis för att det fysiska 
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aktivitetsprogrammet skulle kunna reducera fallrelaterade frakturer och 

sjukhusinläggningar för män (Gill et al., 2016). 

 

Ett multifaktoriellt fallförebyggande program med träningsinterventioner för fallincidens 

och fysisk funktion, i form av gruppträning med personlig tränare en timme per vecka samt 

övningar att göra hemma under åtta veckor applicerades på samhällsboende äldre i Taiwan. 

De mottog även hälsoinformation och fallpreventiv information samt utvärdering av risker 

i hemmiljön och modifiering av hemmet. Kontrollgruppen fick endast broschyrer med 

hälsoinformation utan övningar. Efter tre månader hade interventionsgruppen bättre 

resultat i fler fysiska tester än kontrollgruppen, ändå hade antalet fall inte reducerats vid ett 

års uppföljning (Lee, Chang, Tsauo, Hung & Lin, 2012). 

 

Fysiologiska och fysiska faktorer 

Muskler 

Yang et al. (2018) ville studera bland annat sambandet mellan muskelstyrka i händerna och 

fallepisoder. Detta genomfördes med hjälp av en hydraulisk handdynamometer som varje 

deltagare fick greppa två gånger per hand, där den starkaste prestationen i varje hand 

tillsammans skapade ett genomsnitt för handgreppsstyrka. Efter analys framkom att 

greppstyrkan var svagare i gruppen som upplevt fall (17,6 + 8,0 kg) än i gruppen som ej 

upplevt fall (20,7 + 8,7 kg, p < 0,0001) det senaste året. Muskelstyrkan i händerna var den 

mest signifikanta faktorn för fallepisoder. 

 

Skelett 

Duckham et al. (2015) ville undersöka fysisk aktivitet som fallprevention genom att 

utvärdera effekterna på skelettet efter utfört träningsprogram jämfört med den vanliga 

vården. Deltagarna var tillräckligt rörliga för att kunna delta i det fysiska 

aktivitetsprogrammet, men var förhållandevis inaktiva innan interventionen. De 

rekryterades från primärvården i Nottinghamshire och Derbyshire, de utgjorde en del av 

deltagare från en tidigare studie av samma forskare. Gruppen som anmälde intresse för att 

delta i ännu en studie var något yngre (medelålder 72 år) och hade färre sjukdomar än den 

ursprungliga gruppen.  

Interventionen pågick i 6 månader där den första gruppen fick delta i ett 
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hemmaträningsprogram med styrka, balans och promenader. Den andra gruppen fick utföra 

liknande hemmaträning och promenader kombinerat med instruktörsledd gruppträning med 

styrka och anpassad tai chi. Den tredje gruppen förändrade inte något, utan fortsatte vara så 

aktiva eller inaktiva som de brukade samt hade endast tillgång till sin vanliga vård. 

Innan och efter interventionen helkroppsröntgades deltagarna. Ingen signifikant förbättring 

av bentäthet, benstruktur eller andra skelettmått framkom (Duckham et al., 2015). 

 

Fysisk miljö 

Att kunna träna och utföra aktiviteter kräver en fysisk miljö som tillåter det. I den iranska 

studien som undersökte hinder och möjliggörande faktorer för fysisk aktivitet ansåg hela 

37,2 % av deltagarna att en osäker miljö hindrade dem från att vara fysiskt aktiva. Samtliga 

äldre var medlemmar på äldrecenter som erbjuder gratis tjänster till alla medlemmar över 

60 år. Det framkom inte om de äldre bodde där eller ej samt hur mycket hjälp de mottog 

(Salehi, Shokrvash, Jamshidi & Montazeri, 2014), något som i en annan studie visade sig 

kunna påverka. Äldre som bodde på äldreboende valde i lägre utsträckning att delta i ett 

fallpreventivt program jämfört med de som bodde hemma, vilket bland annat grundade sig 

i möjligheter till transport samt personer i omgivningen (till exempel vårdare). En annan 

hindrande faktor var en upplevd otrygg utomhusmiljö Wong, Woo, Cheung och Yeung’s 

(2011). 

 

Psykologiska och sociala faktorer 

Rädsla för fall 

I den thailändska randomiserade kontrollerade studien framkom ett sekundärt utfall 

gällande rädsla för fall i en skala som användes (Thai fall efficacy scale). Rädslan för att 

falla reducerades och var signifikant lägre (24,7 vs 27,0, P=0,003) i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen (Boongird et al., 2017). 

 

Även Siegrist et al. (2016) upptäckte ett sekundärt utfall gällande rädsla för fall. I 

interventionsgruppen med ett fysiskt aktiveringsprogram som inkluderade styrketräning, 

balansträning och promenader reducerade deltagarna sin rädsla för fall signifikant 

(p=0,022). 

 

Socialt stöd och motivation 
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Det sociala stödet visade sig ligga i toppen för faktorer som underlättade för äldre att utföra 

fysisk aktivitet. Att hålla kontakten med vänner var den viktigaste anledningen för att 

utföra fysisk aktivitet för deltagare i en studie, hela 40,6 % angav det. 

37,2 % ansåg att det största hindret var att de inte hade någon att träna tillsammans med, 

ett resultat som placerade sig på en delad andraplats på listan över hinder. De äldre menade 

även att träningen måste vara rolig, ”att ha kul” hamnade också på plats två över 

underlättande faktorer. ”Brist på motivation” var tredje största hindret för fysisk aktivitet 

(Salehi, Shokrvash, Jamshidi & Montazeri, 2014). 

 

Att ha ett socialt stöd och hjälp med tidsplanering från sin familj eller eventuella vårdare 

visande sig vara en viktig faktor när en äldre person ska göra valet att delta i ett frivilligt 

fallpreventivt program. Det anses därför viktigt att inte bara den äldre, utan alla närstående 

och ansvariga är väl informerade (Wong, Woo, Cheung & Yeung, 2011). 
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DISKUSSION 

Litteraturöversiktens diskussion delas in i metoddiskussion och resultatdiskussion där 

bland annat reflektion och kritisk utvärdering gällande studiernas fynd sker, samt styrkor 

och svagheter gällande översiktens metod tas upp. Diskussionen avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

 

Metoddiskussion 

De vetenskapliga artiklarna för litteraturöversikten söktes fram via databasen PubMed, 

efter rekommendation från lärare. Trots PubMeds bredd och relevans för ämnet har det 

genom utbildningen rekommenderats andra databaser som skulle kunnat användas till 

sökningen, detta skulle i sin tur kunnat bredda materialet samt gett ett annorlunda resultat. 

Även söktermer och tidsbegränsningen på högst tio år sedan publiceringsdatum kan ha 

medfört begränsningar, dock var målet att nå den senaste forskningen inom det specifika 

området så metoden var nödvändig. 

 

Söktermer utformades utifrån ämne, syfte och frågeställning. Sökresultatet överskådades 

och de titlar som var relevanta öppnades för läsning av abstrakt. De studier som var peer 

reviewed samt hade ett intressant abstrakt och var tillgängliga i fulltext öppnades upp för 

läsning och granskning. De artiklar som enligt checklistorna var av god kvalitet sparades, 

övriga rensades bort. 

 

Trots att artiklarna hade olika sätt att mäta och undersöka hur fysisk aktivitet kan 

förebygga fall (muskler, balans, bentäthet, psykologiska faktorer…) bidrog samtliga till att 

ge svar på samma syfte och frågeställning vilket gav en god validitet. 

 

För att öka reliabiliteten och generaliserbarheten valdes artiklar med både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, olika studiedesigner samt varierande resultat och slutsatser. Även 

olika länder, kulturer, boendesituationer samt åldrar (60-98 år) ansågs viktiga eftersom 

olika livsstilar kan spela in i det slutliga resultatet. Stort antal deltagare ansågs också vara 

fördelaktigt för ett trovärdigt resultat, även om enstaka undantag gjordes om studien i 

övrigt var viktig att få med. 
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Tolkning och redovisning av resultat var etiskt uppriktigt och utan undanhållande av 

resultat, men eftersom författarens förstaspråk var svenska och samtliga artiklar som 

inkluderades var på engelska finns risken för språkliga metodfel vid tolkningen av data. 

Detta kan även appliceras på granskningen av artiklarna som utfördes med hjälp av 

checklistor, som även de var på engelska. 

 

Eftersom begränsningar för examensarbetet fanns både gällande sidantal och tid för 

deadlines har inte alla detaljer i samtliga tio studier kunnat redovisas i resultat, vilket 

motstrider etiken gällande att undanhållande av resultat inte skulle förekomma. Dock har 

författaren så långt det är möjligt försökt att få med det viktigaste och mest relevanta enligt 

syfte, frågeställning och funna teman samt vidtagit åtgärder i metod för att öka 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Att göra en litteraturöversikt var inte förstahandsvalet för författaren. Från början var 

tanken att utföra en systematisk litteraturstudie, men efter att ha läst mer djupgående 

definitioner och beskrivningar i kurslitteraturen valdes den enklare litteraturöversikten. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en systematisk litteraturstudie exempelvis 

innefatta tillräckligt många studier som underlag för slutsats (inget antal ges), inkludera 

både publicerade och icke publicerade artiklar samt evidensgradering, metaanalys (om 

möjligt) och en presentation av alla exkluderade studier. Emellertid är deras beskrivning av 

en allmän litteraturstudie/litteraturöversikt något enklare och mindre systematisk än vad 

denna översikt är vilket skulle kunna innebära att en kombination av dessa har utförts 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

För att få så generaliserbara resultat som möjligt borde möjligen en komplett systematisk 

litteraturstudie ha utförts, men efter de förutsättningar som kursen FH540G gav har 

författaren gjort sitt bästa. 

 

Resultatdiskussion 

I den kinesiska studien som jämförde inaktiva, promenerande samt tai chi-utövare 

framkom signifikanta resultat för att tai chi-gruppen lyckades stabilisera kroppen bäst i 

trappnedgång med hög och låg belysning och därav minska risken för att falla (Song et al., 

2017). Tai chi kan följaktligen räknas in som en form av fysisk aktivitet som ger goda 

resultat för fallprevention, som svar på frågeställningen. En svaghet i studien är dock 
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antalet deltagare som endast var 45 (Song et al., 2017). För att öka validiteten skulle en 

uppföljande större randomiserad kontrollerad studie utföras för att undersöka om det goda 

resultatet kvarstår. 

 

I den brittiska studien som ville undersöka fysisk aktivitets påverkan på skelettets struktur 

framkom inget signifikant resultat alls, inte heller i gruppen som bland annat fick utföra 

just tai chi. Dock var formen av tai chi anpassad, något som skulle kunna vara en 

begränsning, samt att interventionstiden troligen skulle behöva förlängas (Duckham et al., 

2015). 

 

I en jämförelse mellan två studier med liknande metod; fallpreventivt träningsprogram för 

interventionsgruppen och hälsoinformation till kontrollgruppen, kan en eventuell fördel 

gällande långsiktig instruktörsledd träning utskiljas. Siegrist et al. (2016) lät deltagare i 

interventionsgruppen träna tillsammans med ledare under 16 veckor och efter det 

självständigt i 12 veckor. En signifikant fallreducering syntes efter 12 månader. Boongird 

et al. (2017) lät deltagarna i interventionsgruppen få en instruktion av hälso- och 

sjukvårdspersonal, för att sedan självständigt träna i hemmet med uppföljning i form av 

telefonsamtal och två hembesök. Även i denna studie fick kontrollgruppen 

hälsoinformation. En reducering av fall framkom, den var dock ej statistiskt signifikant. 

Den största skillnaden mellan studierna är att Siegrist et al. (2016) erbjöd deltagarna att 

träna under en längre tid tillsammans med instruktör, till skillnad från Boongird et al. 

(2017) som endast hade ett pass med instruktör följt av hemmaträning med video, något 

som författarna kritiserat i efterhand med betoning på att fler hembesök borde gjorts. 

En trolig förklaring är att långvarig instruktörsledd träning är träning som i större 

utsträckning blir utförd korrekt och att det därav påverkar resultatet. Detta kan i sin tur 

appliceras på litteraturöversiktens frågeställning om vilka former av fysisk aktivitet som 

ger goda resultat för fallprevention. En alternativ hypotes skulle kunna vara det sociala 

samspelet, att deltagarna motiveras av att träna tillsammans med andra människor, något 

som framkom som en stark underlättande faktor för träning i Salehi, Shokrvash, Jamshidi 

och Montazeri (2014). 

 

Att ge kontrollgrupper information om fallprevention kan bli en störfaktor om deltagarna 

ändrar sitt beteende och livsstil. I studien från Taiwan fick både deltagare i 
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träningsgruppen och i kontrollgruppen skriftlig hälsoinformation, något som forskarna 

misstänker bidragit till en eventuell likvärdig minskning av fall i båda grupper vilket skulle 

kunna förklara nollresultatet (Lee, Chang, Tsauo, Hung & Lin, 2012). 

 

Den retrospektiva studien från Iran fick fram att de som var minst fysiskt aktiva föll oftast, 

men ett motvisande resultat syntes där de som var mycket aktiva hade fallit två eller fler 

gånger under ett år. Detta resultat var ej statistiskt signifikant (Salehi, Shokrvash, Jamshidi 

& Montazeri, 2014). En uppföljande studie skulle kunna fokusera på detta för att ta reda på 

orsaken. Ett förklaringsförsök är att risken för fall ökar när de äldre utmanar sig och rör sig 

mer än deras kroppar klarar av, kanske på ett osäkert sätt. Ett förslag på framtida studie är 

att undersöka mycket aktiva äldre som fortsätter att träna enskilt samt mycket aktiva äldre 

som får hjälp av fysioterapeut eller personlig tränare. 

 

I den amerikanska studien som ville undersöka om ett långsiktigt strukturerat 

aktivitetsprogram kunde minska risken för allvarliga fallskador framkom ingen signifikant 

skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Deltagarna som valdes ut hade 

inte så hög fallrisk i och med att de var rörliga och kunde gå 400 meter på högst 15 minuter 

utan hjälpmedel. Detta skulle möjligen kunna leda till minskad nytta jämfört med om 

deltagarna hade större fallrisk och risk för allvarliga fallskador (Gill et al., 2016). Dock kan 

ett etiskt perspektiv appliceras på detta då det inte vore lämpligt att utsätta äldre för den 

formen av fysisk aktivitet om de inte var trygga i att röra sig utan hjälpmedel och om de 

hade hög risk för allvarliga fall. Då bör interventionen anpassas efter gruppen. 

 

Deltagarna i den brittiska studien som utvärderade fysisk aktivitets påverkan på skelettet 

rekryterades från en tidigare studie av forskarna. De deltagare som ville vara med i 

ytterligare en studie fick då frivilligt anmäla sig. Detta ledde till att fler yngre (alla var över 

65), friskare, högutbildade och mer fysiskt aktiva ville (orkade?) delta. De som var äldre 

med sämre hälsa kanske skulle gett ett bättre resultat än det nollresultat som framkom. 

Forskarna menar även att högre belastning i träningen samt längre studietid skulle kunna 

vara avgörande för att öka bentätheten (Duckham et al., 2015). 

 

Efter ett Yang et al. (2018) i sin stora samhällsundersökning upptäckte att 

handgreppsstyrkan var den mest signifikanta faktorn för fall menar de att fyndet måste 
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appliceras på framtida hälsofrämjande aktiviteter för äldre samt användas som ett 

funktionellt test och mått för fallprevention. 

 

Salehi, Shokrvash, Jamshidi och Montazeri (2014) fick fram många viktiga resultat som 

skulle kunna utgöra ledtrådar i det hälsofrämjande arbetet gällande att få äldre att öka sin 

fysiska aktivitet för att förebygga fallolyckor och fallskador. Det framkom bland annat hur 

viktigt det sociala stödet är i form av vänner att träna tillsammans med, hur miljön spelar in 

för att tryggt kunna utföra fysisk aktivitet, att aktiviteten ska vara rolig samt att rädsla för 

fall är ett vanligt hinder. 

 

Att vara rädd för att falla kan begränsa den äldre från att vara fysiskt aktiv, men rädslan 

kan enligt både Boongird et al. (2017) och Siegrist et al. (2016) signifikant reduceras med 

hjälp av just fysisk aktivitet, något som skulle kunna vara betydelsefullt att använda i 

fallpreventiv information till äldre. 

 

Den kinesiska studien undersökte vilka faktorer och egenskaper som gör att äldre 

människor väljer att delta i ett fallpreventivt program och vilka som hindrar dem, visade 

flera resultat som skulle kunna utgöra en mall för framtida hälsofrämjande insatser. Bland 

annat framkom hur viktigt det är att den äldre är omgiven av personer (vårdare eller familj) 

som stöttar i beslutet och planeringen, att transport till och från programmet går att lösa, att 

utomhusmiljön upplevs trygg samt att det finns en uppfattning om att fall går att förebygga 

(Wong, Woo, Cheung & Yeung, 2011). 

 

Slutsats 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur fysisk aktivitet kan förebygga fallolyckor 

hos äldre. Resultatet visar flera lyckade interventioner med statistisk signifikans för 

reducering av fall (både med och utan behov av vård), men även några otydliga resultat 

och nollresultat. Faktorer för en lyckad implementering av ett fysiskt aktivitetsprogram 

inkluderar bland annat grundlig information till den äldre tillsammans med närstående eller 

vårdare, ett socialt stöd, möjligheter till transport om det behovet finns, en säker 

utomhusmiljö, en inomhusmiljö anpassad för fysisk aktivitet, att träningen är rolig vilket 

ger en motivation samt att få träffa vänner. Det är också viktigt att interventionen är 

långsiktig eftersom förbättring av balans samt uppbyggnad av muskelmassa och bentäthet 
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är något som tar tid. 

 

Frågeställningen ville utreda vilka former av fysisk aktivitet som gav goda resultat för 

fallprevention. Det framkom bland annat att träningsformen tai chi ökade äldres förmåga 

att stabilisera kroppen, placera fötterna på ett säkrare sätt samt förbättrade balansen. 

Det tycks också vara en fördel att träna tillsammans med instruktör i grupp, både för att 

utföra övningarna korrekt, men även för att få till en regelbunden träning samt att få ta del 

av ett socialt sammanhang. 

Att bibehålla eller öka sin muskelkondition och handgreppsstyrka är hälsofrämjande då 

svag handgreppsstyrka framkom som en stark signifikant faktor för fall. 

 

Att förebygga fallolyckor hos äldre är folkhälsovetenskapligt relevant eftersom fallskador 

både utgör onödigt lidande för individen samt bidrar till stora ekonomiska kostnader för 

samhället. Med en åldrande befolkning är det ett högaktuellt folkhälsoproblem. 

 

Slutsatsen av litteraturöversikten visar att utförande av regelbunden fysisk aktivitet inte 

endast är fallförebyggande utan även förbättrar den fysiska funktionen samt främjar den 

psykosociala hälsan hos äldre. 

 

För att öka validitet och reliabilitet samt kunna dra en säkrare slutsats skulle en fullständig 

systematisk litteraturstudie behöva utföras. 

 

Framtida forskning och utveckling av fallprevention för äldre bör fokusera på långsiktig 

gruppträning med fokus på balans och styrka samt undersöka hur samhället kan underlätta 

gällande psykosociala faktorer som motivation samt trygga miljöer som möjliggör 

utförandet av fysisk aktivitet. 
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