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_________________________________________________________________________ 

Fallolyckor är en vanlig orsak till skador hos äldre vilket leder till stort lidande för den 

enskilde. Dessutom medför fallolyckor hos äldre stora kostnader för samhället. När antalet 

äldre ökar så kommer också lidandet och kostnaderna orsakade av fallolyckor att öka. 

Sjuksköterskor har ett ansvar i sitt omvårdnadsarbete att förebygga fallolyckor. Vårt syfte 

med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fallpreventivt arbete hos 

äldre på särskilt boende. Metoden som användes i denna studie var kvalitativ metod genom 

intervjuer med sjuksköterskor. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Två 

teman framkom, att man gemensamt ser individen och miljön är inte alltid tillräckliga 

åtgärder samt hinder finns för att arbeta fallförebyggande Dessa teman kunde sedan 

beskrivas genom sex olika kategorier som benämndes mångfasetterad fysisk miljö, 

åtgärder kan vara otillräckliga, individuell bedömning, samarbete behövs, behov av ökade 

kunskaper, samt tidsbrist. Resultatet av vår studie visade att sjuksköterskor upplevde 

kommunens ekonomi som ett hinder då de på grund av detta inte fick utbildning och 

tillgång till ny kunskap samt hjälpmedel att använda i sitt fallförebyggande arbete. 

Sjuksköterskorna beskrev också att de hade tidsbrist vilket resulterade i att de individuella 

bedömningar och uppföljningar av fallrisk inom särskilda boenden inte hanns med i den 

utsträckning de önskade.  
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Falling accidents are a common reason for injuries among elderly people which leads to 

great suffering for the individual. Falling accidents among elderly also causes high costs 

for the society. As the number of elderly people increases the suffering and the cost due to 

falling accidents will also increase. Nurses have a responsibility in their work to prevent 

falling accidents. Our intention with this study was to describe nurse´s experience 

preventing falling accidents among elderly in nursing homes. The method used in this 

study was a qualitative method by interviews with nurses. Data was analyzed with 

qualitative content analysis. Two themes emerged, that you jointly look at the individual 

and the environment are not always sufficient actions and there are obstacles in the work of 

preventing falling accidents. These themes could then be described by six different 

categories: diverse natural environment, actions may be insufficient, individual estimation, 

need for cooperation, need for increased knowledge and lack of time. The result of our 

study showed that nurses experienced the economy of the municipality as an obstacle when 

they due to this did not get education and access to new knowledge and technical aids to 

use in the work of preventing falling accidents. The nurses also described that they did not 

have the time they wished, for the individual estimation for following up the risk of falling 

in the nursing homes. 
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INLEDNING 

 

Fallolyckor är en betydande orsak till sjuklighet i hög ålder och fallbenägenheten ökar med 

stigande ålder. Bland patienter på särskilt boende finns rapporterat att mer än hälften av de 

boende faller varje år med allvarliga konsekvenser till följd. I Sverige avlider cirka 3000 äldre 

personer varje år i anslutning till fallolyckor. Orsakerna till fall hos äldre är många gånger 

svåra att utreda och fastställa då det ofta handlar om en kombination av sjukdom och 

åldersförändringar (Dehlin & Rundgren, 2007). Förutom personligt lidande leder skadorna till 

stora kostnader för samhället. I takt med att antalet äldre ökar kommer även dessa kostnader 

att öka dramatiskt (Socialstyrelsen, 2008). 

En central omvårdnadsuppgift för sjuksköterskor är att identifiera patienter med en hög risk 

för fall och sätta in förebyggande åtgärder för att patienten skall få en trygg och säker vård. 

Sjuksköterskan ska i sin profession arbeta för att stärka hälsa och undvika lidande. 

Omvårdnaden av den enskilda patienten för att förebygga fallolyckor kräver uppmärksamhet 

inom flera olika områden och ett nära samarbete med andra personalkategorier. 

Sjuksköterskan ska medverka till en god patientsäkerhet genom fallriskbedömningar och 

dokumentation av fallolyckor. Med hjälp av avvikelsehantering kan hon se var risken för 

patienten är som störst och sätta in förebyggande åtgärder. Genom detta kvalitetsarbete 

vidareutvecklas säkerheten och omvårdnaden. Föreskrifter och skattningsskalor finns 

utarbetade men trots detta sker ett stort antal fallolyckor och dessa kommer troligen att öka i 

takt med att antalet äldre ökar.  

Trots att sjuksköterskans förväntade kompetens efter utbildningen är väl beskriven har det 

framkommit genom forskning att sjuksköterskor har ett behov av att få öka sin kunskap inom 

flera områden varav ett är kunskap gällande fallolyckor och fallskador (Josefsson, Sonde & 

Wahlin, 2008).  

Det är därför angeläget att få ökade kunskaper inom detta område för att kunna gå vidare och 

utveckla sjuksköterskans arbete med fallförebyggande åtgärder för att skapa en god 

omvårdnad och minska riskerna för fall. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskans 

erfarenheter av fallförebyggande arbete på särskilt boende. 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden kommer följande områden att redogöras för; patientsäkerhet samt 

avvikelserapportering, fallolyckor hos äldre, äldre och normalt åldrande, äldre och läkemedel, 

omsorg av äldre på särskilt boende.  
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Patientsäkerhet och avvikelserapportering 

Patientsäkerhetsarbete är en viktig del av Hälso– och sjukvårdens kvalitetsarbete. Otillräcklig 

kvalitet i sjukvården orsakas ofta av brister i organisation eller rutiner. För att följa upp 

vårdens resultat kan man använda olika mätbara variabler för att registrera viktiga aspekter av 

vårdkvalitet. Socialstyrelsen(2009a) har särskilt lyft fram vissa områden, bland annat 

fallskador som viktiga att kunna följa upp. 

Kvaliteten inom vården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas för att kunna upprätthålla 

nivån av patientsäkerhet. Kvalitetsarbete ska syfta till att förebygga vårdskador och vara 

anpassat till verksamhetens inriktning. Den ska utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och 

följas upp kontinuerligt. Arbetet med att kvalitetssäkra ska också vara väl förankrat bland alla 

medarbetare i organisationen. Hälso- och sjukvårdspersonal ska medverka i det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att delta i att ta fram och vidareutveckla rutiner och metoder. De ska 

medverka i risk- och avvikelsehantering samt uppföljning av mål och resultat (SOSF 2005:12) 

Socialstyrelsen har i samverkan med Sveriges Kommuner och landsting tagit fram ett antal 

nationella kvalitetsindikationer inom vården och omsorgen av äldre. Ett av områdena de 

behandlar i rapporten är att identifiera och förebygga fallolyckor. Kunskap om hur man 

identifierar risk för att falla hos en person är en av förutsättningarna för att tidigt se risker och 

problem och därmed kunna förhindra onödigt lidande samt bidra till en bättre livskvalitet. De 

har också ett flertal exempel på områden som ska värderas under arbetet att förebygga 

fallolyckor hos äldre (Socialstyrelsen 2009b). Identifiering av fallrisk görs genom att använda 

de framtagna riktlinjer som till exempel Downton Fall Risk Index, ett formulär som är 

användbart framförallt i särskild boendeform. Genom formulärets frågeställningar med 

poängsättning av svaren ger det indikation på om fallrisk förestår (Bilaga 1). 

Fallolyckor bland äldre  

Enligt Dehlin & Rundgren (2007) är fall en händelse då en person oavsiktligt kommer till vila 

på en lägre nivå än vanligt i frånvaro av en påverkande kraft, svimning eller stroke. Fall är en 

stor och viktig orsak till sjuklighet i hög ålder och fallbenägenheten ökar med stigande ålder. 

Bland personer på särskilt boende finns rapporterat att cirka 60 % faller varje år och 10-25% 

av dessa får allvarliga konsekvenser av sitt fall. Kvinnor faller oftare än män och mer än 

hälften av de som fallit drabbas av ytterligare ett fall inom ett år, varför det är viktigt att arbeta 

fallförebyggande med de personer som befinner sig i riskzonen. 

I studien av Jensen, Lundin-Olsson, Nyberg och Gustavsson (2002) påvisas att ett 

tvärvetenskapligt multifaktoriellt fallförebyggande program kan förhindra fall och 

höftfrakturer. Det preventiva arbetet i studien bestod av handledning och utbildning av 

personal. Fysisk träning, justering av läkemedel samt översyn av boendemiljö och hjälpmedel 

utfördes. Hjälpmedel kunde vara i form av höftbyxor vilket är en trosa/kalsong som är 

vadderad på höfterna för att minska slaget mot höft/övre del av lårbenet vid ett fall. Det 

erbjöds höftbyxor till de som hade störst risk för fall. Om någon fallit gjordes en uppföljning 

samma dag av en sjuksköterska. 

Vetenskapligt stöd ges åt att multifaktoriella riskbedömningar och förebyggande åtgärder är 

effektiva för att minska antalet fall och fallskador medan enskilda förebyggande åtgärder har 

otillräckligt vetenskapligt stöd (Oliver, et al. 2007). 
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Vid fall även om ingen skada inträffat kan rädsla för nya fall och låg tilltro till den egna 

förmågan medföra inskränkningar i aktiviteter, funktionsförsämring samt isolering vilket ger 

en förhöjd fallrisk (Dehlin & Rundgren 2007). Det finns ett flertal instrument utvecklade för 

att identifiera fallrisk hos personer men inget av instrumenten används generellt. Instrumenten 

fokuserar på de vanligaste riskfaktorerna som störd balans, läkemedelspåverkan, nedsatt 

rörlighet, yrsel, förvirring, sömnsvårigheter och förekomst av tidigare fall. En av de viktigaste 

faktorerna som pekar på en ökad fallrisk är om personen fallit tidigare under det närmsta året 

(Ganz, Bao, Shekelle & Rubenstein 2007). Det finns många faktorer som ökar risken för äldre 

att falla. De vanligaste faktorerna är lugnande medel, störd balans, nedsatt reaktionsförmåga, 

lågt blodtryck och svår Parkinsons sjukdom. En utvärdering av läkemedel bör utföras hos alla 

patienter som fallit tidigare eller har ett flertal riskfaktorer. Samband kan ses mellan fallrisk 

och psykosläkemedel, läkemedel för behandling av hjärt-kärlsjukdomar, antidepressiva 

läkemedel samt vid polyfarmaci. Definitionen för polyfarmaci kan vara då en person använder 

fler än fem läkemedel (Tatjana, Charles, Castle, Rutledge & Quigly 2008). 

 

Äldre och åldrande 

Under det senaste halvseklet har antalet personer som är 65 år eller äldre i Sverige mer än 

fördubblats, från ca 700 000 till över 1,6 miljoner personer. Medellivslängden ökar och år 

2030 beräknas var femte person i Sverige vara ålderspensionär. Av alla äldre som erhöll 

hemsjukvård år 2008 bodde 53 % på särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Ansvaret för hälso- och sjukvården för äldre i Sverige är sedan 1992 gemensamt för landsting 

och kommuner. När Ädelreformen trädde i kraft 1992 gavs kommunerna verksamhetsansvar 

för sjukhem och andra vårdinrättningar för somatiskt långtidssjuka, för sjukvårdsinsatser i 

särskilda boendeformer samt medgavs att bedriva hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret 

för läkarinsatser ligger alltjämt kvar på landstinget (Rönnberg, 2005). Efter Ädelreformen 

kallas ålderdomshem, sjukhem, gruppboenden och olika former av serviceboende med ett 

gemensamt namn för särskilt boende. Det är bostäder som kan ge service och vård dygnet runt 

för dem som är i behov av stora hjälp- och omvårdnadsinsatser. Inom särskilda boenden finns 

också olika former av korttidsboende som kan gälla viss konvalescens efter sjukhusvård, 

periodvis rehabilitering eller avlastning för anhöriga. Trygghetsboende kan även rymmas 

inom särskilt boende och är tänkt att när den äldre själv upplever sig ha behov av lite mer 

omfattande stöd och hjälp kan komma dit utan att det behövs någon omfattande 

behovsbedömning. År 2005 bodde cirka 6 % av alla som var 65 år eller äldre på särskilt 

boende. Bland de allra äldsta, de som är 90 år och äldre bor majoriteten på särskilt boende 

(Berg 1996). 

 

Människans fysiska funktioner försämras successivt med åldern. Muskelmassan minskar och 

därmed också muskelstyrkan. Balansen är beroende av balansorganet i örat, känsel, syn, 

muskelstyrka och koordination. Alla dessa funktioner försämras med åldern dock med stora 

individuella skillnader. Reaktionsförmågan blir markant försämrad med åldern på grund av 

bland annat inaktivitet. Gångförmågan är en sammansatt aktivitet som är beroende av faktorer 

som ledrörlighet, styrka, koordination, balans och kondition. När man åldras minskar 

syreupptagningsförmågan vilket beror på mindre muskelmassa och att förmågan till 

omsättning av syre i skelettmuskulaturen försämras (Simonsen & Aarbakke, 2003). 
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Äldre och läkemedel 

Med ökad ålder sker en rad fysiologiska och patofysiologiska förändringar som påverkar 

läkemedelsresponsen och därmed ger en ökad risk för fallolyckor. Nedsatt njurfunktion 

medför att det blir en försämrad elimination av vattenlösliga läkemedel och är den enskilt 

viktigaste åldersbetingade förändringen. Hos äldre kan ventrikelns höjda pH samt en 

reducerad blodtillförsel till tarmen ge en fördröjd absorption av vissa läkemedel. Äldre har 

ofta en ökad andel kroppsfett som gör att fettlösliga läkemedel får större distributionsvolym 

som ger en längre halveringstid och därmed förlänger den tid det tar för läkemedlet att 

försvinna ur kroppen. Med stigande ålder ökar även känsligheten för vissa läkemedelseffekter 

och biverkningar. Flera funktioner i centrala autonoma nervsystemet påverkas lättare. 

Vanligast är att man får en ökad känslighet för sedativt verkande läkemedel och därmed en 

ökad risk att reagera med trötthet och förvirring vid medicinering av dessa. Detta ger en ökad 

fallrisk för den äldre. Vid behandling med lugnande läkemedel hos äldre ökar risken för 

motoriska koordinationsrubbningar som kan leda till fall och frakturer. Risk för beroende 

föreligger även vid användning av dessa läkemedel (Simonsen & Aarbakke, 2003). 

Användning av många läkemedel samtidigt definieras som polyfarmaci, så som användning 

av fem eller fler läkemedel eller användning av mer än tre psykofarmaka vid 80 års ålder eller 

äldre. Antalet använda läkemedel är den mest avgörande riskfaktorn för 

läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner Förskrivning av läkemedel till personer 

bosatta i särskilt boende är större än till de som bor i det egna hemmet (Socialstyrelsen 2008). 

Det har visat sig i studier att användandet av vissa grupper av läkemedel såsom 

blodtryckssänkande, vätskedrivande, stämningshöjande och lugnande hos äldre ökar risken 

för fallolyckor (Walker, Alrawi, Mitchell, Regal, & Khanderia, 2005).  

En svensk studie visar att fallolyckor kan ha flera olika orsaker. Sjukdoms- och 

läkemedelsorsakade fallolyckor anses ha lika stort andel i studien. Läkemedelsorsakade 

fallolyckor var ofta relaterat till första doserna av det nya läkemedlet men även biverkningar 

på läkemedelet kan vara en orsak och kommer först efter flera veckor. Därför var 

utvärderingar av orsaker till fall betydelsefulla. Även sömnmedel givna vid felaktig tidpunkt 

visade sig vara orsak till fall hos några personer (Kallin et al. 2004). 

Det går att minska antalet fallolyckor hos patienter över 65 års ålder genom översyn av 

patientens läkemedel och deras biverkningar utförda gemensamt av en farmaceut, 

sjuksköterska och läkare. Dosreduktion samt information till personal om försiktighet vid 

administration av specifika läkemedel gav i en studie en minskning av antalet fall hos 

patienterna därmed också en kostnadssänkning för vård (Haumschild, Karfonta, Haumschild, 

& Phillips, 2003). Det har visat sig att när en klinisk farmaceut granskar de boendes 

läkemedelsordinationer och ger rekommendationer till behandlande läkare för att uppnå 

optimal läkemedelsbehandling leder detta till en påtaglig reducerad risk för fall (Zermansky, 

et.al.2006).  
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Omvårdnad och omsorg av äldre på särskilt boende 

De äldre patienterna är en särskilt viktig omsorgsgrupp då de på grund av nedsatt fysisk och 

psykisk förmåga, sjukdom, ålder eller andra omständigheter inte är i stånd att tillgodose sina 

behov. Detta gäller i synnerhet patienter på särskilt boende som har ett permanent behov av 

stöd och hjälp dygnet runt (Landi, et al 2007). De har också ett behov av att få tillgodose sitt 

behov av att få känna säkerhet och trygghet. Det fundamentala i omvårdnad anser Martinsen 

(2003) måste vara omsorg som är en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. 

Beroendet av andra människor blir särskilt tydlig i samband med sjukdom, lidande och 

funktionsnedsättning. Omsorgen omfattar inlevelse i patientens situation, kombinerat med en 

professionell bedömning baserad på kunskaper om orsaken till patientens besvär och vilka 

åtgärder som kan lindra dem. Omsorgen innefattar både sjuksköterskans sätt att bemöta 

patienten och de handlingar hon utför. Omsorg om den äldre patienten är grunden för all 

omvårdnad och målet är att förverkliga omsorgen genom konkreta handlingar och bygger på 

en helhetsförståelse av situationen. Sjuksköterskan lever med i situationen som betraktas som 

en helhet uppbyggd av mer eller mindre betydelsefulla aspekter. Omsorg som konkret 

handling motiveras utifrån sjuksköterskans professionella och etiska bedömning av 

situationen. Att erbjuda trygghet är en grundläggande omvårdnadsaspekt för sjuksköterskan 

(Martinsen 2003). 

De boendes behov är komplexa och anställda inom äldreomsorgen behöver generellt ha en 

god kompetens. Olika organisationsmodeller inom äldreomsorgen medför varierad bemanning 

och därmed har de särskilda boendeformerna olika möjligheter att bedriva hälso- och 

sjukvård. Detta ger sjuksköterskorna olika förutsättningar för sitt arbete. Det kan ses ett 

samband mellan legitimerad personal och vårdens och omsorgens kvalitet och säkerhet. Den 

tid på dygnet då det varit lägre bemanning av sjuksköterskor i särskild boendeform har de 

boende fått åka till sjukhus i större utsträckning. Hög kompetens hos personalen på 

äldreboenden behövs för att inte riskera en försämrad kvalitet. Sjuksköterskorna bör arbeta 

nära de äldre för att inte riskera att göra felbedömningar (Hjalmarsson, 2006). 

Socialstyrelsen (SOSFS 1998:531) beskriver att utmärkande för omvårdnaden är att 

sjuksköterskan identifierar patientens behov och utifrån sin medicinska och 

omvårdnadsmässiga kompetens i kombination med sin erfarenhet bedömer patientens tillstånd 

där bland annat bedömning av fallrisk ingår. 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) ska 

sjuksköterskan utgå från ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn. Ett för sjuksköterskan 

huvudsakligt arbetsområde är omvårdnadens teori och praktik. Arbetet består av omsorg om 

patienten och att ta tillvara det friska samt tillämpa kunskaper inom omvårdnad och 

självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation och bedömning. Genom 

omvårdnadsdiagnostik ska hon tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. 

Omsätta detta i omvårdnadsordination och planering samt genomförande av adekvata åtgärder 

utförda av henne själv eller övrig omsorgspersonal. Handledning ska ges till både patient, 

anhöriga och personal samt stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vården. Sjuksköterskan ska också följa upp patientens omvårdnad och utvärdera åtgärder, 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt följa fastställda rutiner för 

avvikelsehantering. En uppgift är också att reflektera över, motivera och medverka till att 

utveckla en god vårdmiljö. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Äldre personer löper särskilt stor risk för att falla och att ådra sig en skada i samband med 

fallet. Kostnaderna för vård orsakade av fall hos äldre är stora. Antalet äldre kommer att öka i 

framtiden och därmed också kostnaderna för vård orsakade av fall. Ett tidigare fall även om 

ingen skada skett påverkar den äldre negativt då oro och rädsla för nya fall leder till minskat 

välbefinnande. Då sjukdom är vanlig vid hög ålder använder de äldre mycket läkemedel vilket 

visat sig vara en av orsakerna till fall. Föreskrifter finns för hur man ska göra vården säker för 

att undvika vårdskador som exempelvis höftfrakturer. Det har tagits fram avvikelsehantering i 

olika former för att kunna fastställa var problemen uppkommer och därmed kunna förändra 

och förebygga fallolyckor. Sjuksköterskan har i sin omvårdnad en viktig roll i arbetet med att 

förhindra fallolyckor hos äldre. De ska i sin profession lindra lidande och aktivt förebygga 

hälsorisker. Trots det fallförebyggande arbetet är antalet fallolyckor på särskilda boenden 

höga. Därför är målet med denna studie att belysa olika erfarenheter sjuksköterskor på 

särskilda boenden har av det fallförebyggande arbetet.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av fallpreventivt arbete 

hos äldre på särskilt boende.  

FRÅGESTÄLLNING 

Hur arbetar sjuksköterskan förebyggande för att minska fallolyckorna på särskilt boende?  

METOD 

Metoden som använts i denna studie var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Med en induktiv ansats menas att det är en förutsättningslös analys av texter som bland annat 

kan vara baserade på människors berättelser. Lundman och Hällgren Graneheim (2008, i 

Granskär, Höglund-Nielsen 2008) 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att ta del av sjuksköterskors erfarenheter av 

det fallförebyggande arbetet på särskilt boende. Avsikten med val av denna metod var att 

genom samtal ta del av andras erfarenheter. 

Den kvalitativa intervjuns styrka är att den liknar ett vanligt samtal där forskaren utövar den 

minsta styrningen vad gäller informanterna. Forskaren ger de tematiska ramarna och låter 

informanterna påverka samtalets utveckling samtidigt som forskaren måste försäkra sig om att 

få svar på området som skall belysas (Kvale 1997).  
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 Urval 

Ett strategiskt urval tillämpades vilket betyder att vi medvetet gjorde vissa begränsningar av 

vilka som skulle tillfrågas om deltagande i studien. Detta för att få personer inom rätt 

yrkeskategori med erfarenhet av fallförebyggande arbete som vår studie tar upp. 

Sjuksköterskor från två olika kommuner tillfrågades. Inklusionskriterier för informanterna i 

studien var att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor och arbetat under minst två års tid 

på särskilt boende. Exklusionskriterier var vårdpersonal med annan utbildning samt 

sjuksköterskor som arbetat mindre än två år på särskilt boende. Det var enhetschefen i de 

olika kommunerna som tillfrågade sjuksköterskorna om medverkan i studien  

 

Datainsamling  

Studien genomfördes i två olika kommuner i Västra Götaland med cirka 15 000 respektive 6 

000 invånare. Det skickades brevledes en förfrågan till Verksamhetschef med anhållan om att 

få intervjua fyra sjuksköterskor i varje kommun som arbetat minst två år med äldre på särskilt 

boende (Bilaga 2). Med brevet bifogades Skriftligt godkännande (Bilaga 3), Medgivande om 

namnutlämnande (Bilaga 4), samt Informationsbrev om studien (Bilaga 5). Kontakt med 

verksamhetschef togs per telefon efter fem arbetsdagar och tillstånd inhämtades för att få 

utföra intervjuerna. Verksamhetschefen hänvisade till enhetschef som tillfrågade 

sjuksköterskorna om medverkan i studien. De sjuksköterskor som accepterade att medverka 

kontaktades per telefon och gemensamt bestämdes plats, datum och tid för intervjun. 

Information gavs både muntligt och skriftligt om att alla handlingar behandlades 

konfidentiellt. Intervjuerna utfördes antingen under eller efter arbetstid i ett ostört rum på 

informanternas arbetsplats enligt deras önskemål. Innan intervjun påbörjades samtalades det 

allmänt för att knyta en kontakt och informanterna tillfrågades om att fylla i demografiska 

data där vi bland annat frågade om deras ålder, antal år de arbetat som sjuksköterska samt hur 

många boende de hade ansvar för under ett arbetspass. Sjuksköterskorna som intervjuades 

hade varit verksamma på särskilt boende mellan tre och ett halvt och sjutton år. Alla 

deltagarna var kvinnor och åldern låg mellan 39 och 64 år. De arbetade inom två olika 

kommuner i Västra Götaland. Samtliga hade patientansvar på det särskilda boendet för mellan 

10 till 22 patienter men samtliga hade oftast under sina arbetspass ett större antal patienter att 

ansvara för. Sjuksköterskorna hade tjänstgöringsgrad som varierade mellan 75 och 100 

procent. Under arbetspass på kvällstid och under helger hade sjuksköterskan i tjänst ansvar för 

patienter inskrivna på särskilt boende och i hemsjukvården i kommunen.  

Syfte med studien och möjligheten till att avbryta intervjun belystes ytterligare en gång. Varje 

författare planerade att intervjua fyra informanter. I en kommun fick vi endast tre som 

uppfyllde inklusionskriterierna för att kunna medverka och i den andra kommunen tackade 

fyra ja till medverkan men en fick i sista stund avstå på grund av sjukdom. De sex 

intervjuerna spelades in på band. Varje intervju varade mellan 30 till 45 minuter. En i förväg 

uppgjord intervjuguide användes och följdfrågor ställdes under intervjun (Bilaga 6).  
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Dataanalys 

Materialet från intervjuerna analyserades och bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, i Granskär, Höglund-Nielsen 2008)  

Analysen utfördes genom att de ordagrant utskrivna intervjuerna bearbetats och genomlästs i 

sin helhet ett flertal gånger. Reflektioner gjordes över det huvudsakliga innehållet och 

utskrifterna tolkades förutsättningslöst. Texten organiserades och strukturerades för att få 

fram skillnader och likheter i textinnehållet.   

Överstrykningspenna i olika färger användes för att få fram meningsenheter vilket innebar att 

innehållet i texten skulle svara mot studiens syfte. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008, i Granskär, Höglund-Nielsen 2008) bildar lagom stora meningsenheter grunden till 

analysen. Det lades vikt vid att meningsenheterna inte skulle bli för stor så det viktiga föll bort 

och inte heller för små vilket kunde leda till att resultatet blev fragmenterat. Nästa steg i 

analysen var att kondensera meningsenheterna vilket innebar att texten kortades ned men det 

centrala innehållet det vill säga att kärnan bibehölls. Därefter kodades texten för att vara 

textnära men med en viss abstraktion.   

Efter kodning kategoriserades texten så att skillnader och likheter i de olika intervjuerna 

kunde beskrivas. Sista steget i analysen var att sammanställa delarna till mer övergripande 

helheter. Analysen resulterade i olika kategorier (Figur 1). Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008, i Granskär, Höglund-Nielsen 2008) kan dessa kategorier bindas samman 

till ett övergripande tema som svarar på frågan hur. Av kategorierna bildades därmed två 

teman.  

 

 

 

Figur 1 Visar ett exempel av textanalys. Meningsenheter, kondensering av text samt kodning 

och kategorisering av textinnehållet. 

 

Meningsenhet  

 

Kondenserad 

meningsenhet  

 

Kod  

 

   

Under-

kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ETISK BEDÖMNING 

Denna studie är utförd enligt de etiska riktlinjer som International Council of Nurses (ICN-

etikregler, 2002) har satt upp för sjuksköterskors omvårdnadsforskning.  Innebörden är att inte 

skada utan göra gott.   

Tillstånd införskaffades från ansvarig verksamhetschef inom det särskilda boendet för att få 

genomföra intervjuer av personal. Informanterna tillfrågades om medverkan. De informerades 

skriftligt om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

intervjun om de så önskade utan att uppge orsak. Information gavs om att materialet 

behandlades konfidentiellt och att intervjuerna publicerades i sådan form att den enskilda 

personen inte kan kopplas till studien. Skriftligt samtycke inhämtades där rätten till 

självbestämmande och full insyn utgör grunden för informerat samtycke. 
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RESULTAT 

 

Efter analys av intervjuerna med de sex sjuksköterskorna framkom sex kategorier som stämde 

väl överens med studiens syfte. Kategorierna som framkom var mångfasetterad fysisk miljö, 

åtgärder kan vara otillräckliga, individuell bedömning, samarbete behövs, behov av ökade 

kunskaper samt tidsbrist. De teman som framkom var, hinder finns för att arbeta 

fallförebyggande samt att man gemensamt ser individen och miljön är inte alltid tillräckliga 

åtgärder (Figur 2). 

 

Kategorier Teman 

 

Mångfasetterad fysisk miljö 

Åtgärder kan vara otillräckliga 

Individuell bedömning 

Samarbete behövs 

 

Att man gemensamt ser individen och 

miljön är inte alltid tillräckliga åtgärder 

 

Behov av ökade kunskaper 

Tidsbrist 

 

Hinder finns för att arbeta 

fallförebyggande. 

 

Figur 2. Visar namn på kategorier och teman. 

 

Att man gemensamt ser individen och miljön är inte alltid tillräckliga 

åtgärder. 

Samarbete mellan olika personalkategorier och individuell bedömning av fallrisk och åtgärder 

därefter är inte alltid tillräckliga för att förhindra fall. Detta tema kunde beskrivas i fyra 

kategorier som benämns mångfasetterad fysisk miljö, åtgärder kan vara otillräckliga, 

individuell bedömning och samarbete behövs. 

 

Mångfasetterad fysisk miljö  

Det framkom i intervjuerna att den fysiska miljön innefattade många olika delar som 

sjuksköterskan i sin profession måste bedöma när det gäller det fallförebyggande arbetet. En 

del av sjuksköterskorna uppgav att de genom erfarenhet hade lärt sig att tänka fallprevention. 
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De anhörigas medverkan ansågs viktig då möbleringen i rummet kan minska fallrisken. Vid 

övermöblering eller användande av olämpliga möbler ser de en ökad fallrisk.   

”.. se till att man inte har.. möbler och andra grejor i vägen så, för äldre ser sämre, så att 

man möblerar på ett vis för att undvika fall och där måste man ha med anhöriga också så att 

dom tänker likadant, för en del vill möblera dom stackars små rummen till max. och då finns 

det nästan inget utrymme över..Belysning, så att man tänker på att det inte är för mörkt på 

vissa platser som, som man vistas på”  

 

Mattor på golven plockas bort för att minimera fallrisken men sjuksköterskorna beskriver att 

vid nästa besök kan de åter ligga på golven varför det fallförebyggande arbetet kräver 

kontinuerlig uppföljning. Att ha stabila skor vid gång och att de placeras nära patienten vid 

exempelvis vila är också en viktig del. Till natten användes det i många fall halksockor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Belysningen var viktig då äldre krävde starkare ljus på grund av synnedsättning och i vissa 

fall behövde lampan kanske vara tänd nattetid. Det framkom även att det användes både larm, 

golvlarm och rörelsevakter på avdelningarna och då var det oftast avdelningspersonalen som 

initierade åtgärden.                                                                                                                                                                                                

” … så tittar man ju på vilka riskfaktorer som finns, jag menar om det är dåliga skor och om 

dom går upp på natten och om man ska ha lampan tänd i hallen eller om man ska ha 

halksockar på, på natten. Om det finns sladdar som ligger tokigt som man bör få bort. Ibland 

tänker jag på alla gamla pensionärer vi har som har långa nattlinnen och som ska upp och 

kissa på natten. Som snurrar ihop sig. Det vet man själv hur ett långt nattlinne snurrar ihop 

sig”  

 

Åtgärder kan vara otillräckliga 

Enligt sjuksköterskorna var vissa fallolyckor svåra att undvika det gällde speciellt fall av 

patienter med demenssjukdom vilka glömde att de inte klarade av att stå eller gå på sina ben 

självständigt. Många gånger var det samma patient som stod för en stor andel av fallen. 

Sjuksköterskorna kunde uppleva att de i det förebyggande arbetet gjort allt men ändå föll 

patienten.   

” och sen får man då liksom ta upp om det är nån som ramlar väldigt ofta och väldigt mycke 

så får man börja fundera på, varför och när ramlar dom på dan För man noterar då när dom 

ramlar och var dom ramlar och så för att då ha lite struktur påt så man letar upp om det finns 

nån liten gemensam nämnare som man kan komma åt och undvika ” 

Det kunde från sjuksköterskorna rekommenderas inköp av höftbyxor till patienter som föll 

ofta för att reducera skaderisken men då dessa var dyra i inköp och fick bekostas av patienten 

själv var det sällsynt med användning av höftbyxor på avdelningarna.   

” sen tycker jag det är lite synd att man inte kan erbjuda äldre på våra äldreboende idag till 

exempel höftbyxor.. det läggs istället på att var och en får köpa dom och det är ju ganska 

dyra grejer så det är väldigt få som nappar på det. Där tror jag det finna stora pengar att 

spara i samhället om kommunen hade erbjudit det ” 
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Individuell bedömning     

Sjuksköterskorna i de olika kommunerna uppgav att bedömning av fallrisk måste vara 

individuell och utgå ifrån den äldres behov och förutsättningar. Det skilde sig dock mellan de 

olika sjuksköterskorna hur de arbetade med detta. Några arbetade efter utarbetade riktlinjer 

sedan tio år tillbaka att fallrisken skulle bedömas inom två veckor efter inflyttning på särskilt 

boende. Som hjälpmedel använde de skattningsskalor för att bedöma risken för fall. 

Uppdatering utfördes regelbundet vid förändring av status samt minst en gång om året. 

” Vi har ju ett färdiggjort formulär.. som man går efter, en checklista.. som man fyller i ..och 

sen. Det är ju bedömning…individuell bedömning av varje vårdtagare för att se vad det finns 

för problem. Och då får man ju åtgärda om man ser att det finns problem, se till att dom har 

bra skor till exempel” 

 

 Några av sjuksköterskorna hade helt nyligen börjat med riktlinjer för det fallförebyggande 

arbetet men de hade ändå arbetat fallförebyggande men att de då upplevde att det var upp till 

den enskilda sjuksköterskan hur arbetet bedrevs.  

” Nää, inte än men det är på gång också, jag tror till och med att vi skulle haft nåt apt idag 

som blev inställt där vi skulle pratat om de olika skattningsskalorna o så. Nä så nä tyvärr. Det 

är mera objektiv bedömning”  

 

Hade man bedömt en hög fallrisk hos en patient tas detta upp med läkaren och en 

läkemedelsgenomgång utförs. Några av sjuksköterskorna beskrev det som att frågan om 

samband fall och läkemedel oftast initierades av sjuksköterskan själv. De upplevde att tidigare 

var läkarna mindre ifrågasättande till vilka sorters läkemedel den enskilda patienten intog och 

varför dessa mediciner var insatta. Sjuksköterskorna såg att läkarna nu var mer noggranna och 

eftertänksamma vid ordination av nya läkemedel till en patient och ifrågasatte om de 

verkligen var lämpliga eller nödvändiga för just den patienten. 

”i samband med att man förlänger apodoskort. Till exempel en gång om året så försöker 

tycker jag de flesta doktorerna ändå ställa dom frågorna om detta är nödvändigt och skulle vi 

kunna pröva att sänka…” 

 

 

Samarbete behövs      

Sjuksköterskorna uppgav att fallriskbedömningen utfördes tillsammans med kontaktpersonen 

på det särskilda boendet. De uppgav även att anhöriga sista tiden varit med när fallrisken 

bedömdes. Det fallförebyggande arbetet sågs som ett teamarbete där sjukgymnast, 

arbetsterapeut, enhetschef, sjuksköterska och kontaktperson ingick. Ingen av sjuksköterskorna 

uppgav att patienten var med vid teamträffarna. Det fanns regelbundna teamträffar där 

tidigare fallolyckor diskuteras utifrån personalens yrkesprofession. Det förebyggande arbetet 

togs upp på teamträff endast om man såg en uppenbar risk för fall. Det var sjuksköterskan 

som efter bedömning upprättade en omvårdnadsplan om hur personalen i det enskilda 

patientärendet kunde minimera risken för fall. Flera av sjuksköterskorna uppgav att 
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fallriskbedömningen borde utföras av arbetsterapeut eftersom det är hon som utför en ADL- 

bedömning när patienten flyttar in på särskilt boende. Arbetsterapeuten ordinerar även 

hjälpmedel vilka ofta är inblandade vid fallolyckor. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det 

skedde ett dubbelarbete, gränsen för vad som skulle bedömas av arbetsterapeut alternativt 

sjuksköterska var inte tydlig.  

” även om sjuksköterskan har vissa viktiga saker hon måste väga in en eventuell fallrisk så 

tycker jag kanske ändå.. att det sker idag lite dubbelarbete man kunde tydliggöra kanske lite 

mer gränser för vad, att arbetsterapeuten tar ett större ansvar för fallriskbedömningen och 

sjuksköterskan gör det utifrån vissa aspekter som det är nu så tror jag vi gör lite dubbeljobb 

jag kan känna att det här med gångförmåga och hjälpmedel idag och mattor och trösklar och 

det ligger mer på arbetsterapeuten än det gör på mej..men naturligtvis har sjuksköterskan ett 

ansvar kring läkemedel och den biten.”  

 

En del av sjuksköterskorna samarbetade med sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor 

och läkare. De olika personalkategorierna fanns samlade inom samma byggnad vilket ledde 

till att de lätt kunde kontakta varandra och samarbetet upplevdes mycket positivt. De hade 

inga speciella träffar där fall och fallolyckor diskuteras men det utfördes en kontinuerlig 

uppföljning av sjuksköterska efter varje fall.   

” Som vi har det i dag då så är det ju vi sköterskor och sedan är det ju undersköterskorna på 

avdelningen  sedan har vi ju arbetsterapeuten och så har vi sjukgymnastiken  och så har vi ju 

naturligtvis kontakt  med våran doktor. Vi har ju hela… vi sitter ju i samma hus allihopa så vi 

har det ju väldigt bra här egentligen. Så det är nog alla som är inblandade på ett eller annat 

sätt i alla fall.” 

  

Efter varje fall eller falltillbud skrevs en avvikelserapport som dokumenterades i kommunens 

datasystem. Dessa avvikelserapporter togs upp av sjuksköterskorna på nästkommande 

teamträff eller gicks igenom på avdelningen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 

sammanställde avvikelserna och återkopplade till sjuksköterskorna regelbundet. Statistiken 

visade hur många fall som skett på det särskilda boendet, hur många patienter som varit 

inblandade i fallen, tidpunkten samt hur fallet gått till. Med hjälp av framtagen statistik 

visades tydligt om fallen minskat eller ökat på boendet.  

” Vid varje teamträff, all fallrapportering tas upp på nästkommande teamträff och avvikelse 

rapporten går vidare till masen. Det förs ju in i datorn, och så gör masen en statistik på hur 

mycket falltillbud och fallolyckor man har då. Och om det är någonting speciellt så.. 

återkopplar ju mas om det ser tokigt ut eller så. Men vi har nog inte haft nåt sånt faktiskt. Inte 

på länge..”  
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Hinder finns för att arbeta fallförebyggande 

Sjuksköterskorna upplevde hinder i sitt arbete med att arbeta fallförebyggande i form av att de 

önskade mer kunskap i ämnet men detta kunde inte tillgodoses av arbetsgivaren. Man 

upplevde också att arbetstiden inte räckte till för att utföra arbetet med fallolyckor så som man 

önskade. Temat beskrivs i två kategorier som benämns behov av ökade kunskaper samt 

tidsbrist. 

 

Behov av ökade kunskaper 

Sjuksköterskorna beskrev att kunskapsnivån varierade mellan sjuksköterskor men att de alla 

önskade mer kunskap när det gällde det fallförebyggande arbetet. Den kliniska bedömningen 

var viktig och med erfarenhet och kunskap blev det bättre bedömningar. Ett hinder i arbetet 

var den ekonomiska situationen i kommunerna då det skulle sparas vilket medförde att 

utbildning och införskaffande av litteratur var något som sällan prioriterades.  

” Ny evidensbaserad kunskap kommer inte hela vägen hit. Det tror jag beror på att det inte 

finns någon tradition i kommunen på att ha sjuksköterskor. Det finns ingen given plats för 

sjuksköterskan att inhämta nya rön vilket hon är ålagd att göra det är en jättebrist Vi har inte 

tillgång till databasar och söka nya forskningsrön. Så det är en jättebrist.. och inte har vi råd 

att köpa nån ny litteratur heller.”   

 

Sjuksköterskorna hade kunskap och var medvetna om sambandet mellan läkemedel och 

fallrisk. De läkemedel som man främst nämnde som orsak till ökad fallrisk var lugnande 

läkemedel och sömntabletter. Några nämnde blodtrycksmediciner men med olika förklaring 

dels att de kunde ge blodtrycksfall men också att dessa och även laxermedel kunde orsaka 

brådska till toaletten och därmed en ökad fallrisk. De hade alla erfarenhet av 

läkemedelsgenomgångar gemensamt med farmaceut och läkare. Dessa upplevde några som 

mycket lärorika med mycket bra information och kunskap från farmaceutens sida medan 

andra menade att utsättning av mediciner blev till försämring för den boende. 

”…man vet att vissa läkemedel då kan bidra till yrsel eller svaghet i bena, sömntabletter till 

exempel och vattendrivande som sänker blodtrycket och ….att det kan påverka…” 

”Det är framförallt rogivande. Sömntabletter. Eh….vätskedrivande… viss laxering också. 

Vätskedrivande är väl mest att det kan bli bråttom till toaletten och då går det snabbt.” 

”… vi hade apotekare, doktor, sjuksköterska, kontaktperson som gick igenom medicinerna 

och vi plockade bort så mycket tabletter. För farmaceuten då hon kunde verkligen se och 

komma med argument för varför man inte skulle ha det ena eller det andra till en äldre 

person… Ja det var så lärorikt” 

”… det blev väl lite blandat resultat … många som stått på mediciner i åratal där försökte de 

sätta ut mediciner och det blev inte bra helt enkelt för många utav dom.” 
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Tidsbrist  

Flera av sjuksköterskorna upplevde att de hade tidsbrist för att kunna göra ordentliga 

fallriskbedömningar eller utvärdering av åtgärder som satts in efter att man bedömt en patients 

fallrisk. Många gånger förlitade man sig på undersköterskornas rapporteringar om patientens 

tillstånd och hur åtgärder fungerade då man inte hade tid att själv komma dit och utvärdera. 

Arbetsbelastningen var hög eftersom varje sjuksköterska hade stora ansvarsområden och 

många patienter som hon var ansvarig för vilket medförde att uppföljningen av fall inte alltid 

utfördes så ofta som de skulle önska.  

”- Och vi kan bara gå några år tillbaka då var jag 80 % ute i vården mot idag 60 lite 

hårddraget Sen är det papper och dokumentation så man tappar ju och får förlita sig på sin 

underskötersketrupp att det funkar som det ska.” 
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DISKUSSION   

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys har varit relevant metod för att uppnå syftet med denna studie. 

Intervjuformen med en intervjuguide med öppna frågor var lämplig att använda då vi ville få 

sjuksköterskor att beskriva sina erfarenheter av arbete med att förebygga fallolyckor hos 

äldre. Genom intervjuformen med ett fåtal öppna frågor fick deltagarna prata fritt och 

beskriva det fallförebyggande arbetet med egna ord som då stärker tillförlitligheten av 

resultatet i studien. Med denna metod framstod det varierande beskrivningar med likheter och 

skillnader. Att intervjuerna skedde på de deltagandes arbetsplats under eller strax efter 

arbetstid var positivt då de under intervjun talade utifrån perspektivet som sjuksköterska. 

Längden på intervjuerna var varierande och deltagarna tilläts styra tiden tills de kände att allt 

enligt dem väsentligt i frågan var sagt för att få så uttömmande svar som möjligt. Genom att 

samtliga intervjuer avslutades med frågan om den intervjuade hade ytterligare saker som hon 

önskade tillägga eller fråga om ökar trovärdigheten av studien. Vi fick en mättnad i vårt 

intervjumaterial och tog därför inte kontakt med fler informanter som ersättare för de som föll 

bort. Inklusions- och exklusionskriterier visade sig vara de rätta. Om kriteriet för tiden att ha 

arbetat som sjuksköterska på särskilt boende hade varit kortare eller längre så hade det 

resulterat i antingen för få deltagare eller att vi fått deltagare med för lite erfarenhet och 

därmed ett sämre underlag i intervjuerna. Tillförlitligheten i arbetet är stärkt genom att 

analysarbetet noggrant beskrivits och gemensamma reflektioner och diskussioner fört fram till 

resultatet. Genom en noggrann beskrivning av kontext för studien, urval av deltagare, 

datainsamling samt analys ger det studien en överförbarhet. Stärkt tillförlitlighet, 

överförbarhet samt vår förförståelse och erfarenhet i ämnet ökar trovärdigheten i analysen av 

arbetet. En svaghet i studien kan vara ett litet antal deltagare. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av fallpreventivt arbete hos 

äldre på särskilt boende och vi som författare anser att vi fick svar på vårt syfte. I resultatet av 

denna studie framkom det att sjuksköterskorna arbetade efter olika metoder för att förebygga 

fallolyckor. Några beskrev det som att man under många år arbetat med skattningsskalor och 

följt upplagda riktlinjer vid bedömning av fallrisk. Andra uppgav att man genom iakttagelser 

utförde bedömning och inte alls hade tillgång till utprovade skattningsskalor. Detta tyder på 

att det kan vara skillnader i arbetssätt och tillgång till hjälpmedel vid bedömning av fallrisk i 

de två kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting (2008)har gjort en studie för att 

bättre förstå varför antalet fallolyckor varierar så kraftigt mellan kommuner och man kan här 

se att det beror dels på skillnader i kommunernas strukturella faktorer samt på de skillnader i 

hur det förebyggande arbetet mot fallolyckor bedrivs. 

Sjuksköterskorna talade om behovet av kunskap och om ekonomiska hinder i kommunen för 

arbetet med att förebygga fall. Även de som under flera år arbetat med skattningsskalor och 

följt riktlinjer upplevde ett behov av ökad kunskap inom området. De sjuksköterskor vi 

intervjuade hade under arbetstid inte tillgång till ny litteratur eller databaser för att söka efter 

nyheter och evidensbaserad kunskap. Det saknades ekonomiska resurser att få uppdatera och 

införskaffa ny kunskap inom området genom exempelvis kurser och föreläsningar.  
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Detta behov av kunskap för att förebygga fallolyckor har framgått i en tidigare studie av 

Josefsson et al., (2008). I intervjuerna uppgav sjuksköterskorna att deras erfarenhet gav dem 

stort stöd vid bedömning av fallrisk. Detta överensstämmer med en avhandling av Karlsson 

(2007) där sjuksköterskor upplevde att arbetet inom äldreomsorg kräver kunskap inom många 

områden och lång erfarenhet.  

Resultatet i denna studie visade att det saknades hjälpmedel för att förhindra skador vid fall. 

Sjuksköterskorna talade till större delen om larmmattor samt i någon intervju om rörelselarm. 

Det finns olika varianter av larmanordningar på marknaden men av någon anledning finns 

dessa inte ute på alla boenden. Beror det på att ekonomin inte tillåter inköp av dessa eller 

saknas kunskapen om vad marknaden har att erbjuda? De intervjuade beskrev ekonomiska 

orsaker till varför exempelvis höftbyxor inte köptes in. Sjuksköterskorna beskrev att det 

många gånger var samma patient som föll och att det var svårt att förebygga fallen vilket 

speciellt gällde patienter med demenssjukdom. Då sjuksköterskorna upplevde att de provat 

allt men patienten ändå föll rekommenderas i vissa fall höftbyxor för att minska risken för 

skada i samband med fallet. Då inköp av höftbyxor får bekostas av patienten själv är de sällan 

någon som inhandlar dessa. En sjuksköterska i studien menade att om kommunen bekostade 

inköpen blev det en vinst både som minskat lidande för patienten och en besparing för 

samhället. Enligt Fonad (2008) bör höftbyxor erbjudas äldre patienter som bedömdes som 

mycket fallbenägna trots förebyggande åtgärder, och som samtidigt bedömdes ha en hög risk 

att ådra sig en skada i samband med fallet. Vi som författare anser att kommunerna borde ta 

ansvar för inköp av höftbyxor vilket skulle minska lidandet för patienten och minska 

kostnaderna för samhället. 

I samband med att äldrevården strukturerades om förändrades sjuksköterskans yrkesroll från 

att tidigare varit delaktig i den dagliga omvårdnaden till att nu fått en mer konsultativ roll 

(Tunedal & Fagerberg 2001). Inom de särskilda boendena finns numera personal upp till 

sjuksköterskenivå i enlighet med Ädelreformen (1992). Läkarna fungerade som medicinska 

konsulter, ansvarade för medicinska bedömningar och kontakt med patienten och hans eller 

hennes närstående (Henriksen & Rosenqvist, 2003). I intervjuerna från denna studie uppgavs 

att läkarna blivit mer restriktiva vid nyinsättning av läkemedel och ifrågasättande om 

lämplighet och nödvändighet vid förskrivning av vissa läkemedel till äldre. Förskrivning av 

läkemedel till äldre i Sverige varierar dock över landet och det förskrivs mer än tio 

läkemedelspreparat till 14 % av Sveriges 80-åringar. Vid förskrivning av psykofarmaka är det 

cirka sex procent av 80-åringarna som har tre eller fler psykofarmaka utskrivet vilket ger en 

hög risk för fallrelaterade skador. Det finns även en könsskillnad där läkemedelsförskrivandet 

är högre till äldre kvinnor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).   

Det visade sig från denna studie att sjuksköterskor var medvetna om och beskrev sambandet 

mellan vissa läkemedel och ökad fallrisk. Flertalet av sjuksköterskorna nämnde lugnande 

läkemedel som en risk. Detta överensstämmer med Fonad (2008) som bekräftar att fall och 

fallrisk har samband med intag av läkemedel och då speciellt psykofarmaka. Sjuksköterskor 

nämner att det är de som till största delen initierar översyn av läkemedel när de ser en ökad 

fallrisk. Studien av French, Campell, Spehar, Cunningham, Bulat & Luther (2006) bekräftar 

att sjuksköterskan med sin kunskap om sjukdom och behandling samt praktisk kunskap 

initierade åtgärder såsom läkarkontakt vid fallbenägenhet orsakad av läkemedel.  

Deltagarna från denna studie hade alla erfarenhet av genomgång av den enskildes läkemedel 

utförda tillsammans med apotekspersonal, läkare och sjuksköterska. Vissa av 

sjuksköterskorna upplevde detta mycket lärorikt med bra information medan andra hade 
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erfarenhet av att utsättning av läkemedel medförde försämring hos patienten. Sjuksköterskan 

har en viktig uppgift i att följa upp effekter av läkemedel och vara observant på biverkningar 

för att kunna utvärdera och informera ansvarig läkare. En lämplig åtgärd har dock visat sig 

vara att genomföra läkemedelsgenomgångar, där apotekare, läkare, sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal närvarar och där patientens läkemedelsbehandling ses över och 

eventuella justeringar utförs (Apoteket AB, 2002). 

Det fallförebyggande arbetet sågs som ett samarbete mellan olika professioner Några av 

sjuksköterskorna uppgav att fallriskbedömning borde utföras av arbetsterapeut eftersom det 

var hon som ordinerade hjälpmedel vilka ofta var inblandade vid fallolyckor och även utförde 

ADL- bedömning när patienten flyttade in på särskilt boende. Sjuksköterskornas erfarenhet 

var att det skedde ett dubbelarbete, gränsen för vad som skulle bedömas av arbetsterapeut 

alternativt sjuksköterska var inte tydlig. Detta kan bero på hur organisationen är uppbyggd 

och hur den är bemannad av olika personalkategorier. Finns det utrymme för att ha ett 

effektivt samarbete vad det gäller fallolyckor i det dagliga arbetet?  Fonad (2008) menar att 

tvärprofessionella team är en del av lösningen i det fallförebyggande arbetet. I vår studie såg 

sjuksköterskorna många olika risker för fall i den mångfasetterade fysiska miljön och där de 

anhörigas medverkan ansågs viktig då det är de som möblerar upp rummen. Resultatet 

överensstämmer med studien av Jensen, Lundin-Olsson, Nyberg & Gustavsson, (2002) vilken 

påvisade att en översyn av boendemiljön kunde förhindra fall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte att med erfarenhet inom yrket hade de med tiden 

lärt sig att tänka fallprevention i det dagliga arbetet vilket Martinsen (2003) menar är inbyggt i 

professionens praktiska arv och ingår i det kliniska omdömet, vilket utvecklas när 

sjuksköterskan tillägnar sig allt större erfarenhet. Omvårdnadens överordnade mål ligger i 

omsorgens natur och kan inte styras av specifika resultatmål utan omsorgen i sig är 

målsättningen. Vad som gagnar patienten är att förverkliga omsorg genom konkreta 

handlingar i det fallförebyggande arbetet baserad på professionell bedömning vilket blir målet 

för omvårdnaden (Martinsen, 2003).  

Resultatet visade avslutningsvis att sjuksköterskorna upplevde att mer och mer tid gick åt till 

dokumentation och administrativt arbete vilket medförde att det nära patientarbetet minskade i 

motsvarande utsträckning. Flertalet sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tid att utföra 

ordentliga fallriskbedömningar, uppföljningar eller utvärdering av åtgärder som ordinerats. 

Många gånger förlitade man sig på undersköterskornas rapportering om patientens tillstånd 

och om hur åtgärder fungerat. Arbetsbelastningen uppfattades som hög då varje sjuksköterska 

hade stora ansvarsområden och många patienter som hon var ansvarig för. Vårt resultat 

överensstämmer med Olofsson, Bengtsson & Brink (2003) som bekräftar att sjuksköterskor 

har en hög arbetsbelastning och arbetar under tidspress.  

Att vara sjuksköterska till yrket är mycket komplext då det ställer krav på självständigt arbete, 

vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. 

Sjuksköterskan ska arbeta efter en helhetssyn och etiskt förhållningssätt. Det krävs 

självständigt arbete och tillämpning av omvårdnadsprocessen genom att observera, bedöma, 

ge omvårdnadsordinationer, planera, genomföra och utvärdera patientens omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt följa men även 

kritiskt granska befintliga rutiner och metoder. Genom att söka och kritiskt granska ny 

relevant information ska sjuksköterskan verka för en omvårdnad som överensstämmer med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 2005).  
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Konklusion 

Sjuksköterskorna på de särskilda boendena upplevde att det fallförebyggande arbetet krävde 

tillgång till ny kunskap och utbildning men att det ekonomiska läget i kommunerna 

begränsade möjligheten till vidareutbildning inom området vilket sågs som en brist. 

Sjuksköterskorna beskrev också att de hade tidsbrist vilket resulterade i att de individuella 

bedömningar och uppföljningar av fallrisk inom det särskilda boendet inte hanns med i den 

utsträckning de önskade och att tillgång till hjälpmedel såsom höftbyxor saknades. 

Resultatet kan förhoppningsvis väcka intresse från arbetsgivaren att ta ansvar för att 

vidareutbilda sin personal och ge sjuksköterskorna möjlighet att ta del av ny kunskap genom 

att skapa möjlighet att söka och studera nya forskningsresultat. En minskad fallrisk för 

patienten på det särskilda boendet måste vara målet med omvårdnaden i det fallförebyggande 

arbetet. 

Vad har kommunerna för syn på sjuksköterskeprofessionen och sjuksköterskans arbete inom 

äldreomsorgen? Hur sjuksköterskans kompetens uppfattas och behov av resurser för att kunna 

ge omvårdnad enligt de riktlinjer som finns, är relevanta frågor i sammanhanget. 

Resultatet av denna studie visar att det finns hinder för sjuksköterskornas fallförebyggande 

arbete i form av tidsbrist, brist på hjälpmedel samt brist på möjligheter till 

kompetensutveckling. Därför skulle det vara viktigt att i kommande studier närmare 

undersöka orsakerna till dessa hinder. 
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Downton Fall Risk Index   Bilaga 1 

 

 

 

Namn: ________________________________  

 

Födelsenummer:________________________  Skala  

 

 

Tidigare kända fallolyckor 
Nej     0 

Ja     1 

 

Medicinering 
Ingen     0 

Lugnande/sömnmedel/neuroleptika    1 

Diuretika     1 

Antihypertensiva (annat än diuretika)   1 

Antiparkinson läkemedel    1 

Antidepressiva läkemedel    1 

Andra läkemedel    0 

 

Sensoriska funktionsnedsättningar 
Ingen     0 

Synnedsättning    1 

Hörselnedsättning    1 

Nedsatt motorik (tecken på förlamning)   1 

 

Kognitiv funktionsnedsättning 
Orienterad     1 

Ej orienterad (kognitiv funktionsnedsättning)  1 

 

Gångförmåga 
Säker (med eller utan hjälpmedel)   0  

Osäker     1 

Saknas     0 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 

Riskfaktorerna adderas till en indexpoäng (0-11). 

|> 3 föreslås indikera hög fallrisk. 
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Bilaga 2 

Till Verksamhetschef     2009-09-07 

 

 

Anhållan om att få intervjua sjuksköterskor arbetande med äldre på särskilt 

boende. 

 

Vi är två legitimerade Sjuksköterskor Annika Olausson samt Christina Persson som läser sista 

terminen av Distriktssköterskeutbildningen på Högskolan i Skövde. Det ingår i vår utbildning 

att skriva en magisteruppsats inom omvårdnad. Studien kommer att genomföras under hösten 

2009 i 2 kommuner inom Västra Götaland. 

Vi har båda erfarenhet av arbete som sjuksköterska på särskilt boende och har blivit 

intresserade av fallolyckor hos äldre samt vad som kan vara orsak till detta. Mycket arbete 

läggs på miljöns utseende samt lämpliga hjälpmedel runt de äldre. Man vet också att ett flertal 

av de läkemedel som våra äldre använder sig av kan ge påverkan och biverkningar som ökar 

risken för fall. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att ta reda på hur sjuksköterskor 

upplever arbetet med att förebygga fallolyckor. 

Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av det förebyggande arbetet 

på särskilt boende för att undvika fallolyckor. Detta för att kunna fortsätta utveckla det 

förebyggande arbetet med fallolyckor hos äldre. 

Av detta skäl anhåller vi om tillstånd att få göra intervjuer med 4 sjuksköterskor inom Er 

verksamhet. Personerna ska vara legitimerade sjuksköterskor samt ha arbetat med äldre inom 

särskild boende form under minst två års tid. 

För att kunna göra detta behöver vi hjälp från Dig som Verksamhetschef eller annan lämplig 

person inom verksamheten, med att lämna ut skriftlig information om studien samt ett 

medgivande för namnutgivning för deltagande i studien. Då ni har fått tillbaka medgivande 

från tillfrågade sjuksköterskor att namn och telefonnummer får lämnas ut till oss så kommer 

jag Christina Persson att kontakta dem på angivna telefonnummer för att informera vidare om 

studien och gemensamt bestämma tid och plats för intervjun. 

Vi kommer att kontakta Dig inom den närmsta tiden för att förhöra oss om det finns möjlighet 

att få några medverkande till studien. 

 

Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Allt insamlat materiel 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att identitet, arbetsplats och informanter 

inte kommer vara möjliga att identifiera. 
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Vi bifogar med denna förfrågan  

Skriftligt godkännande från ansvarig verksamhetschef. 

Medgivande om namnutlämnande (Bilaga 1)  

Informationsbrev om studien (Bilaga 2). 

Önskas ytterligare information för att kunna fatta beslut i frågan vänligen kontakta någon av 

oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Christina Persson  Elisabeth Hernfelt Wahn                .  

Leg.Sjuksköt.  Universitetslektor                               

xxxxxxxxxxx                        Högskolan Skövde                 

Mobil: xxxxxx  Tel: xxxxxxxxx                   

Tel: xxxxxxxxx                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:persson-ch@telia.com
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Bilaga 3 

 

Skriftligt godkännande från ansvarig verksamhetschef 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd att xxxxx xxxxxxx får utföra intervjustudien vars syfte är att 

beskriva sjuksköterskans upplevelse av det förebyggande arbetet på särskilt boende för att 

undvika fallolyckor. 

 

Ort och datum 

 

………………………………………………………. 

Namnteckning Verksamhetschef 

 

………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

……………………………………………………… 
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Bilaga 4 

 

Medgivande för namnutlämning för deltagande i studien om sjuksköterskors upplevelse 

av sitt arbete med att minska fallolyckor hos äldre. 

 

Jag har tagit del av den skriftliga förfrågan/informationen om ovanstående studie.  

 

Jag ger härmed mitt tillstånd till att mitt namn telefonnummer samt adress lämnas ut till 

ansvarig för studien, xxxxxx xxxxxxxx så att hon kan kontakta mig för vidare information 

samt gemensamt bestämma tid och plats för intervjun. 

 

Ort och datum 

 

……………………………………………… 

Namn teckning 

 

……………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

------------------------------------------------------ 
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Bilaga 5 

 

Förfrågan om deltagande 

Informationsbrev till Dig som är sjuksköterska på särskilt boende om studien 

”Sjuksköterskors upplevelse av sitt arbete med att minska fallolyckor hos äldre. ” 

Vi är två legitimerade Sjuksköterskor Annika Olausson samt Christina Persson som läser sista 

terminen av Distriktssköterskeutbildningen på Högskolan i Skövde. Det ingår i vår utbildning 

att skriva en magisteruppsats inom omvårdnad. Studien kommer att genomföras under hösten 

2009 i två kommuner inom Västra Götaland. 

Vi har båda erfarenhet av sjuksköterskearbetet på särskilt boende och har blivit intresserade 

av arbetet man bedriver för att förebygga fallolyckor hos äldre. Mycket arbete läggs på 

miljöns utseende samt lämpliga hjälpmedel runt de äldre. Man vet också att ett flertal av de 

läkemedel som våra äldre använder sig av kan ge påverkan och biverkningar som ökar risken 

för fall. Fallolyckor orsakar de äldre stort lidande samt kostar samhället stora summor för vård 

och rehabilitering. 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av det förebyggande arbetet på 

särskilt boende för att undvika fallolyckor. Vi är intresserade av att se hur sjuksköterskor 

arbetar med denna fråga och få en bild av om och i så fall hur man skulle kunna utveckla det 

förebyggande arbetet med fallolyckor. Studien kommer att genomföras i intervjuform. Vi 

kommer att intervjua sammanlagt 6-8 legitimerade sjuksköterskor som arbetat minst 2 år med 

äldre inom särskild boendeform i två kommuner inom Västra Götaland 

Vi tillfrågar dig om du vill medverka vid en intervju i denna studie.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band på en plats vi gemensamt kommit överens om. 

Varje intervju beräknas ta cirka 1 timma. Intervjumaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att endast Annika Olausson och Christina Persson kommer att ta 

del av uppgifterna. Informationen kommer att behandlas och publiceras i sådan form att Du 

som enskild person inte kommer att kunna identifieras. 

De fakta som samlas in kommer endast att användas för uppsatsen. Intervjuerna skrivs ut och 

texten kommer att bearbetas och analyseras för att ligga till grund för vår magisteruppsats vid 

Högskolan Skövde. Det kommer att ges möjlighet att läsa den färdiga uppsatsen. 

 Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

ange orsak.  

Om du har frågor angående studien eller din medverkan så är du välkommen att kontakta mig. 

 

Christina Persson                    

Leg. Sjuksköterska                  

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx              

Mobil: xxxxxxxx                 

Hem: xxxxxxxxx 

mailto:persson-ch@telia.com
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      Bilaga 6 

Intervjufrågor  

 

 

1. Berätta om hur du arbetar förebyggande mot fallolyckor i särskilda boenden hos er? 

  

 

2. Berätta hur du bedömer fallrisk hos de boende? 

  

 

3. Berätta hur du följer upp ditt arbete med att förebygga fallolyckor. 

 

4. Berätta om du samarbetar med andra personalkategorier och i så fall på vilket sätt vad 

det gäller fallolyckor. 

 

 

5. Hur upplever du arbetet med att förebygga fallolyckor hos de boende? 

 


