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Förord 
 

När vi påbörjade sjukgymnastutbildningen vt 2003 var inte våra förväntningar på 

utbildningen speciellt tydliga. Vi blev överraskade över den bredd av fält som 

sjukgymnasten kan verka inom. Ju längre utbildningen fortskred desto mer 

vaknade vårt intresse för de äldre. De äldre är en viktig målgrupp för 

sjukgymnastik och en grupp i samhället som har ett stort behov av sjukgymnastisk 

kompetens.  

 
Ett stort tack till vår handledare Irene Vikman som genom tålamodigt 

handledande och goda råd lotsat oss genom detta arbete. Vi vill även rikta ett 

tack till de trevliga och underhållande äldre personer som välkomnat oss in till 

sina hem och därmed möjliggjort vår pilotstudie. 
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Abstrakt 
Den äldre befolkningen ökar, och med färre platser på särskilda boendeformer 
tenderar de äldre boende hemma med hemtjänst att bli allt fler samt mer 
hjälpberoende. Hos den äldre befolkningen är fall ett stort hälsoproblem. Trettio 
procent av alla över 70 år boende i eget hem faller minst en gång varje år. Inre 
faktorer kan påverka individens balansförmåga och därmed ses som riskfaktor för 
fall. Fem äldre personer i Bodens kommun boende hemma med hemtjänst, med 
assistans vid personlig vård, har besökts för att pröva om Downton Fall Risk 
Index, chairstand test, stående balanstest och gångtest är tillämpbara i hemmiljö. 
Genom mätinstrumenten har författarna skapat sig en uppfattning om 
försökspersonernas fysiska kapacitet och användbarheten av mätinstrumenten för 
äldre boende hemma med hemtjänst. Det är inte möjligt att generalisera 
försökspersonernas resultat till målgruppen eftersom underlaget är litet. 
Pilotstudiens resultat påvisade att mätinstrumenten kan anpassas bättre för denna 
specifika målgrupp. Det är viktigt att kartlägga denna grupp av äldre för att 
möjliggöra effektiv fallprevention. 
 
Nyckelord: 
Fall, Konsekvenser, Mätinstruments tillämpbarhet, Riskfaktorer, Äldre 
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Fall är ett stort hälsoproblem hos den äldre befolkningen (1). Den äldre befolkningen kommer 

att öka, idag är 17% av befolkningen över 65 år och år 2030 beräknas denna grupp utgöra 

25% av Sveriges invånare (2). Det är dock svårt att finna exakta uppgifter kring antal fall hos 

de äldre. Många fall rapporteras inte och ibland glöms fallen bort. Det kan också upplevas 

genant att medge att man fallit, eller vara förenat med rädsla för att bli beroende av andra eller 

att tvingas flytta från sig eget hem (3). Fall samt skador efter fall är ofta en direkt indikation 

för flytt till särskilda boendeformer (4, 5). Det är mer vanligt förekommande med fall hos 

äldre på särskilda boendeformer jämfört med äldre boende hemma (6). Individer på vårdhem 

lider oftare av dålig hälsa, skörhet och minskad fysisk aktivitet jämfört med äldre i eget 

boende (7). 

 

Den genomsnittliga kostnaden för höftfraktur under ett år är 155 000 kronor (8). Risken att dö 

året efter höftfraktur är 10-15% högre jämfört med jämnåriga utan diagnos (9). Höftfraktur är 

den mest kostsamma fallskadan bland äldre boende på särskilda boendeformer (10). Mellan 6-

13% av alla fall resulterar i fraktur hos äldre, oberoende av boendeform (11, 12). Kvinnor är 

mer benägna än män att vid fall landa på höft och de är även mer benägna till höftfraktur (10, 

13).  Fall står för ca 70 % av alla skaderelaterade kostnader hos äldre personer (7). Kostnaden 

för en svår skada baseras på uppgifter för behandling av olika typer av frakturer, 

hjärnskakningar och sårskador. I snitt kostar vården för behandling av dessa svårt skadade 

112 500 kronor. Samhällets direkta kostnader år 2000 för dessa svårt skadade pga. fall 

uppgick till 4 579 miljoner kronor. De direkta kostnaderna för samhället innefattar 

medicinering, rehabilitering, materiella kostnader samt administration (8). 

 

Minskade ekonomiska resurser och ökande antal äldre har gjort att många kommuner i 

Sverige koncentrerat sina resurser till äldre individer med svåra funktionsnedsättningar. 

Tidigare beboddes särskilda boendeformer av friska äldre, idag är det främst de med stort 

hjälpbehov som får tillgång till särskild boendeform (14). Trenden de senaste åren visar på en 

minskning av särskilda boendeformer och en ökning av antalet äldre boende i eget hem med 

hemtjänst (15). 

 

Fall kan definieras som ”när en individ oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett 

om skada uppstår eller inte” (6, 16). Skada vid fall definieras som en fysisk konsekvens som 

uppstår vid ett fall (10).  
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Trettio procent av alla över 70 år boende i eget hem faller vid ett eller ett flertal tillfällen per 

år (1). Det motsvarar ett fall varje minut i Sverige. Under år 2000 omkom 402 äldre i klara 

fallolyckor (8) och fall är den 6: e vanligaste orsaken till dödlighet bland äldre (10). År 2000 

skadades 40 700 äldre personer i fallrelaterade olyckor i sådan grad att sjukhusvård krävdes i 

minst ett dygn (8).  

 

Äldre kvinnor boende hemma har en högre fallfrekvens jämfört med män (17). Inom särskilda 

boendeformer är fallfrekvensen högre hos män jämfört med kvinnor (10). Med stigande ålder 

ökar fallfrekvensen hos båda könen (1, 7). Fallfrekvensen hos de som har fallit under det 

senaste året samt de med sjukdomstillstånd som påverkar balans, hållning och gång är högre 

hos äldre boende på vårdhem jämfört med dem som bor hemma (1, 10). Fall, bland äldre 

boende hemma, inträffar främst dagtid och vid promenader utomhus (1, 17). Inom särskilda 

boendeformer tenderar fallen att vara fördelade över hela dygnet och en tredjedel av fallen 

sker vid toalettbesök (17, 18). Evidens finns för att inomhusfall är associerat med symptom på 

skörhet, medan utomhusfall kopplas till försämrad hälsostatus bland mer aktiva äldre. Fall 

inomhus är signifikant förknippat med individer som är bundna till hemmet (17). Akut 

sjukdom förklaras som orsak i 23 % av fallen inom särskilda boendeformer (18).  

 

De potentiella orsakerna till fall är väldigt många och innefattar yttre faktorer i miljön men 

även biologiska, fysiologiska och psykologiska åldersförändringar (3). Det finns ofta en 

interaktion mellan dessa externa och interna faktorer (3, 19). Risken för fall ska ses utifrån 

individens egna motoriska, kognitiva och medicinska förutsättningar, dennes aktivitetsnivå 

och den omgivning som individen agerar i (20). 

 

Hög ålder är en riskfaktor för fall. Med stigande ålder kommer naturliga åldersförändringar 

som ger funktionsförsämringar. Dessa förändringar påverkar människans förmåga till 

motorisk kontroll negativt och ökar därmed risken för fall. Det kan vara synnedsättningar, 

hörselnedsättningar, förändringar i gång- och postural kontroll (3, 19), försämrad vestibular 

funktion samt neurologiska förändringar (3). En välkänd effekt av åldrande är minskad 

muskelstyrka (21). Minskad styrka i nedre extremiteter är en riskfaktor som predisponerar för 

fall. Ytterliggare riskfaktorer är försämrad mental status, yrsel vid nackrörelser, dålig 

ryggflexibilitet, akut sjukdom samt dålig fysisk uthållighet (19). Reumatiska sjukdomar, 

höftartros, oförmåga att resa sig från golv, samt mer än ett fall under ett års tid är riskfaktorer 

för fall med allvarliga fallrelaterade skador (11). 
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Låg gånghastighet förknippas med minskad hälsa hos individen (17). Den normala 

gånghastigheten för vuxna individer är 1.2 m/s (22), det är vanligt med minskad gånghastighet 

hos äldre (3). Gånghastigheten hos äldre kan enkelt mätas och den kan beskriva individens 

fysiska kapacitet, men gånghastigheten kan även användas för att förutspå flytt till särskild 

boendeform eller risk för dödlighet (22). Äldre individer visar ofta förändringar i gångcykeln 

bl.a. kortare steglängd, ökad gångbredd och minskad tid i svängfasen medan ståfasen 

förlängs. Nedsatt balans och ökat posturalt svaj ses hos äldre med funktionsnedsättningar och 

är en riskfaktor för fall (3).  

 

Fall kan sällan ses som enbart orsakat av yttre hinder i miljön, däremot uppstår ett flertal fall 

under aktivitet eller vid konfrontation med hinder i miljön (19). Upptill 44 % av alla fall 

inträffar i miljöer med hinder (12). Multipla funktionsnedsättningar försämrar individens 

förmåga till kompensatoriska strategier. Hos äldre med kroniska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar är individens inre faktorer mer betydande än de yttre faktorerna. En 

plötsligt uppkommen funktionsnedsättning hos den äldre är en större riskfaktor för fall än en 

progressiv försämring av funktion. Detta beror på att den äldre vid progressiv nedsättning 

anpassar sig och förändrar sina strategier (19). Äldre med nedsatt hälsa men som ändå har 

förmåga till aktivitet är exponerade för både inre och yttre faktorer och dessa individer 

tenderar att falla utomhus (17). Connell, R. & Wolf, S. har identifierat mönster i den yttre 

miljön som interagerar med individens beteende och därmed påverkar risken för fall. Det kan 

vara att kollidera i mörker, misslyckas med att undvika tillfälliga faror, tillfälliga aktiviteter 

ofta utförda på ren vana (12). Typen av sko är en riskfaktor som är starkt sammankopplat med 

falltendens. Promenadskor är det vanligaste skon hos äldre över 65 år och den sko som minst 

förknippas med fall. Gång utan skor är förknippat med fall, liksom gång med tjockare 

strumpor (24). 

 

Rädsla för fall är ett vanligt förekommande orosmoment. Upptill 60 % av den äldre 

befolkningen, framför allt kvinnor upplever rädsla för fall. Fysisk funktion, psykisk funktion 

och livskvalitet kan negativt påverkas av detta. Stigande ålder ökar rädslan för fall och rädslan 

tenderar att minska den fysiska aktivitetsgraden, vilket i sin tur kan öka risken för ytterliggare 

fall. Riskfaktorer för att utveckla rädsla för fall är ostadig gång, försämrad hälsa samt att ha 

varit utsatt för två eller fler fall (27). 
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Psykofarmaka är associerat med ökad risk för fall och det är mer uttalat bland äldre boende på 

särskilda boendeformer och hos personer med demens. Fyra eller fler mediciner ökar risken 

för fall, det finns fysiologiska mekanismer kopplat till medicin, såsom förändring i centrala 

nervsystemet och påverkad balansförmåga (7). Generellt har man sett att läkemedelsintag 

bland äldre är associerat med ökad fallrisk (3, 7). Läkemedel som behandlar blodtryck, 

Parkinson sjukdom, depression, sömnproblem samt vätskedrivande medicin kan öka risken 

för fall pga. fysiologisk påverkan (3). 
 

En studie av Fletcher, P. & Hirdes, J. visar att för äldre personer boende hemma med 

hemtjänst är manligt kön, påverkad gångförmåga, hinder i miljön samt medicinsk instabilitet 

riskfaktorer för fall. Predisponerande riskfaktorer för multipla fall är kognitiv 

funktionsnedsättning, Parkinsons sjukdom samt låg självskattad hälsa (26). 

 

Risken att falla ökar linjärt med antalet riskfaktorer. Då ingen riskfaktor är närvarande är 

risken att falla 8% och vid 4 eller fler riskfaktorer är sannolikheten 78%. Under akut sjukdom 

sker 10% av fallen medan cirka 5% inträffar under riskfyllda aktiviteter (12). Risken att 

drabbas av skada ökar för varje fall hos alla individer. Fall kan orsaka minskad aktivitet (12, 

27) och självständighet, oavsett om fallet orsakar en skada (19, 27). Dessa restriktioner i 

autonomi (27) är vanligare hos äldre som ådragit sig skada vid tidigare fall (28).  

Minskad aktivitet och självständighet kan leda till hospitalisering (27). Dessutom kan fall 

bidra till sviktande självförtroende och orsaka depression samt social isolering (3). Höft och 

överarmsfraktur ses som ”skröplighetsfraktur” eftersom dessa frakturer är kopplat till 

avtagande fysisk förmåga eller funktion. Hög fallfrekvens, minskade skyddsmekanismer, 

riktningen på fallet samt minskad bentäthet ökar risken för höftfraktur vid fall (29).  

 

Fall hos äldre är starkt förknippat med minskad funktion, sjukliga tillstånd och betydande 

dödlighet (10, 30). Hälften av kvinnorna över 75 år boende hemma drabbas av fallrelaterade 

skador i samband med fall och en fjärdedel av fallen ger en allvarlig skada. Det finns ett starkt 

samband mellan låga poäng på Mini Mental State Examination (MMSE), dvs. kognitiv 

funktionsnedsättning, och allvarliga fallrelaterade skador (11).  

 

Idag finns det flera olika index för att skatta fallrisk hos äldre personer. Protokollen utgår 

ifrån välidentifierade riskfaktorer (16, 31). Tinettis Fall Risk Index (19) och Downton Fall 

Risk Index (3) är index som frekvent förekommer i studier. Tinettis Fall Risk Index är ett 
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index som främst används för att bedöma personer boende på särskilda boendeformer. Det 

består av nio komponenter rörande fysisk funktion, kognition, syn, hörsel, posturalt blodtryck, 

ryggundersökning, medicinering och ADL. Testpersonens totala poäng fås genom att 

indexfaktorernas värde adderas (19). Testet har en hög tillförlitlighet gällande 

fallriskindivider, men det tar lång tid att administrera poäng och indexet är svårt att tillämpa 

kliniskt (16). Downton Fall Risk Index riktar sig mot äldre och består av kategorier gällande 

tidigare fall, medicinering, nedsatt hörsel, nedsatt syn, fysiska funktionsnedsättningar, 

gångförmåga och kognitiva nedsättningar (3). Kognitiv nedsättning skattas genom ett mentalt 

test, det finns olika instrument för att mäta mental status (32). MMSE är ett instrument för att 

skatta kognition och det kan användas vid utförande av Downton Fall Risk Index (31). 

 

En studie på inneliggande stroke patienter fann att Downton Fall Risk Index har en relativt 

god förmåga att identifiera och förutspå fallrisk hos denna patientkategori. Dock menar 

författarna till studien att justeringar och anpassningar i indexet behövs för att höja 

tillämpbarheten gällande specifika patientgrupper (31). Downton Fall Risk Index har används 

i en studie på särskilda boendeformer. Studien fann att indexet var användbart för att förutspå 

fall hos äldre personer boende på särskilda boendeformer (33). 

 

Det är viktigt att karlägga fallrisk hos äldre eftersom fall är ett stort hälsoproblem ur 

individhänseende (1), men även sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (7, 8). Det finns få 

studier som kartlagt fallrisk hos äldre boende hemma (11, 26, 34), däremot är fallrisken hos 

äldre boende på särskilda boendeformer mer välstuderat (6, 7, 10, 17, 18). Kartläggning av 

riskfaktorer är en förutsättning för framtida preventiva insatser (35, 36, 37, 38, 39). 
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2. SYFTE 

 

Syftet med studien är att testa Downton Fall Risk Index och tre funktionella tester vid 

bedömning av fallrisk hos äldre personer boende i eget hem med hemtjänst, samt beskriva 

tillämpbarheten i hemmiljö. 

 

Frågeställning: 

1. Vad visar testresultaten? 

2. Är Downton Fall Risk Index och de tre funktionella testerna tillämpbara i hemmiljö? 

 

3. METOD 

 

Försökspersoner  

Denna pilotstudie är en del av en större cohortstudie som omfattar en kartläggning av äldre 

personer med hemtjänst, i Bodens kommun. Inklutionskriterierna för deltagarna var att de 

fyllt 65 år och hade hemtjänst med assistans vid personlig vård. Försökspersonerna 

rekryterades via Bodens kommuns äldreomsorgsregister. Alla personer med hemtjänst med 

insatser under kategorierna personlig ADL inkluderades, totalt 205 individer, dessa fick ett 

informationsbrev hemsänt till sig (bilaga 1). Fram till stoppdatumet 051207 hade 31 svar 

inkommit, fem tackade ja och 26 tackade nej till att deltaga. De tillfrågade som kunde lämna 

informerat samtycke fick brevet personligen, medan de tillfrågade som bedömdes som icke 

självständigt beslutsmässiga tillfrågades via anhörig. Genom hemtjänstpersonal med god 

kännedom om de tilltänkta försökspersonerna kunde personer som var i behov av hjälp för att 

fatta ett beslut om samtycke identifieras. Försökspersonerna till denna studie har konsekutivt 

införlivats vartefter svarsbrev inkommit. Studien har genomgått etikprövning i den regionala 

Etiknämnden i Umeå. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan orsak. 

Denna pilotstudie är baserad på fem individer. Försökspersonernas ålder sträckte sig från 72 

år till 96 år och det var tre kvinnor och två män som deltog.  

 

Mätinstrument 

Downton Fall Risk Index (bilaga 2) används som mätinstrument för att identifiera riskfaktorer 

för fall. Frågorna och iakttagelserna ställs i turordning efter mallen och skattas vid 

intervjutillfället, 0 p vid normalt värde och 1 p vid nedsättning. Poängsummorna adderas ihop 

och maxpoängen är 11, indikation på hög fallrisk är när testpersonen får en sammanlagd 
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poäng >3. Data angående tidigare fall den senaste månaden samlas in via testpersonen under 

intervjun. Medicinlistor över testpersonernas medicinering erhålles av den berörda eller av 

distriktsjuksköterska. Synen testas genom att försökspersonen läser ett kort textstycke 

(typsnitt 18) på ett normalt läsavstånd. Hörsel testas genom att bedöma om försökspersonen 

kan höra samtal med normal röstnivå (med eller utan hörselhjälpmedel) på ett avstånd på 1 

meter. Fysiska funktionsnedsättningar såsom amputationer, pareser eller sensoriska 

nedsättningar bedöms genom observation. Bedömningen av gång skattas utifrån fyra 

kategorier: oförmögna att gå (med eller utan assistans av vårdgivare), kan gå osäkert med 

hjälpmedel eller övervakning, går säkert med hjälpmedel eller har en normal gång. Downton 

Fall Risk Index justeras och kompletteras genom att försökspersonerna självskattar huruvida 

de tror att deras fallrisk är hög eller låg inom en period av sex månader (bilaga 3). 

 

Vid värdering av den kognitiva förmågan i Downton Fall Risk Index används MMSE (bilaga 

4). MMSE är en utformad manual med frågor och tester för att bedöma orientering, minne, 

förmåga att följa verbalt och skriftligt kommando, uppmärksamhet och spatial förmåga hos 

individen. Frågorna ställs i den givna turordningen och poängsätts direkt (31). Poänggränsen 

mellan hög och låg kognitiv förmåga tenderar att variera mellan studier och författare (6, 13, 

40, 41). Maxpoängen för testet är 30 och i pilotstudien kommer <24 poäng att indikera 

kognitiv funktionsnedsättning och därmed poäng i Downton Fall Risk Index. MMSE 

uppfyller kraven på att vara validerat och reliabelt. MMSE ger en kvantitativ uppfattning om 

möjliga kognitiva nedsättningar hos individen (31) och är en del av Downton Fall Risk Index.  

 

Downton Fall Risk Index och de tre funktionella testerna kommer att användas i en 

kommande kartläggning av äldre personers fallrisk, i Bodens kommun. Den framtida 

kartläggningen är orsaken till författarnas val av mätinstrument. Guralnik et al har testat 

tillämpbarheten på de tre funktionella testerna, gånghastighet, chairstand test och balanstest 

till målgruppen äldre (42). 

 

Gångtest utförs genom att försökspersonen i självvald gånghastighet går en sträcka på 2.4 

meter (bilaga 5). Om tillsyn krävs går observatören bredvid försökspersonen utan att ge 

fysiskt stöd. Försökspersonen står vid startlinjen och ges kommandot ”Du kan börja gå nu”, 

tidtagning påbörjas vid ordet ”nu” och avslutas när försökspersonens bål passerar 

gångsträckans slutpunkt. Gångtestet utförs två gånger och medelvärdet används i resultatet, 

gånghjälpmedel får användas om försöksperson anser det nödvändigt.  
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Chairstand test (bilaga 6) mäter förmågan att resa sig från en sittande position från en stol till 

en stående position. Utan att ta hjälp av händerna ska försökspersonen 5 ggr i följd resa sig 

och vid den sista resningen noteras tiden för utförandet (42, 43). Instruktionen till 

försökspersonen är att så fort som möjligt utföra testet, dock på ett säkert sätt utan att riskera 

fall. Vid antydan till påverkad balans ska observatören stå bredvid försökspersonen, för att 

förhindra ett eventuellt fall.  

 

Balanstestet innefattar tre olika positioner i stående (bilaga 7). Den första positionen 

genomförs genom att försökspersonen har fötterna tätt intill varandra. Semitandem stående 

utförs genom att hälen på en fot placeras intill den andra fotens stortå. Vid tandemstående 

placerar försökspersonen hälen framför den andra fotens tår. Under de två sistnämnda 

positionerna väljer försökspersonen själv vilken fot som placeras främst. Först visar 

testledaren utförandet och sedan får försökspersonen pröva det funktionella testet. 

Försökspersonen håller i testledaren och väljer själv när tidtagningen startar genom att släppa 

kontakten med testledaren. Testet avbryts när försökspersonen flyttar fötterna, tar tag i 

testledaren eller efter tio sekunder (42). 

 

Tillämpbarhet 

Tillämpbarhet inkluderar tillgänglighetsaspekter likväl som nödvändiga förutsättningar i den 

aktuella miljön. Tillämpbarhet innefattar även den subjektiva uppfattningen kring hur väl en 

viss design av ett system möjliggör funktion och välmående ur ett användarperspektiv (44). 

 

Författarnas kriterier för tillämpbarhet av Downton Fall Risk Index och de tre funktionella 

testerna i hemmiljö: 

 

Mätinstrumenten ska kunna tillämpas utan att miljön modifieras 

• Mätinstrumenten ska kunna tillämpas utan specifik utrustning  

• Mätinstrumenten ska kunna tillämpas utan speciell fortbildning 

• Mätinstrumenten ska kunna tillämpas utan att vara tidskrävande 

• Mätinstrumenten ska kunna tillämpas utan att riskera försökspersonens säkerhet 

• Mätinstrumenten ska kunna tillämpas på pilotstudiens specifika målgrupp 
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Procedur 

Efter att försökspersonerna tackat ja till att delta i studien, kontaktade författarna dem via 

telefon, för att boka tid för ett besök i försökspersonens hem. Vid telefonkontakt med 

försökspersonen gavs information gällande att testerna skulle utföras med enbart testledare 

och observatör närvarande, för att undvika påverkan eller distraktion av exempelvis anhörig 

eller hemtjänstpersonal. Inledningsvis insamlades demografisk data, därefter genomfördes 

Downton Fall Risk Index, MMSE, testet för gånghastighet, chairstand test samt balanstestet. 

Sedan förfrågades försökspersonen kring användande av gånghjälpmedel, inom och utomhus 

(bilaga 8). Utgångspunkten var att inte förändra boendemiljön, för att kunna studera testernas 

tillämpbarhet och försökspersonens testresultat i dennes verksamma miljö. De funktionella 

testerna utfördes i det rum i försökspersonens bostad som författarna ansåg mest lämpligt och 

som inte krävde miljöjustering. Vid testtillfället delades uppgifterna som testledare respektive 

observatör mellan författarna så att arbetsfördelningen blev likvärdig. Testledarens uppgift var 

att ställa samtliga frågor ur formuläret Downton Fall Risk Index till försökspersonen samt att 

fylla i resultatblanketten. Dessutom informerade testledaren försökspersonen om de 

funktionella testerna samt gav instruktion om det tänkta utförandet. Observatörens 

huvudsakliga uppgift var att assistera testledaren vid genomförandet av Downton Fall Risk 

Index och de funktionella testerna, samt att kontrollera att samtliga frågor och instruktioner 

utfördes korrekt. Missade testledaren något moment var observatörens roll att påpeka 

eventuella kompletteringar. Vid de funktionella testerna var observatörens uppgift att mäta 

upp gångsträcka, samt att finnas tillgänglig om försökspersonen visade tendens till obalans.  

 

Etiska aspekter 

För att säkerställa att likvärdig instruktion ges, tränade författarna utförandet på en affekterad 

försöksperson, innan pilotstudiens start. Författarna reflekterade kring risk för fall vid 

testsituationen. Försökspersonens fysiska förmåga provoceras, genom att stå nära och vara 

vaksam på obalans kan risken för fall minimeras. Författarna går in i försökspersonens hem, 

vilket kan påverka individens integritet. Vid bemötandet är det viktigt att författarna är 

lyhörda gällande individens önskningar. Det är av stor vikt med en fungerande 

kommunikation och att författarna till varje försöksperson ger exakt samma instruktion och 

handledning. Studien är en del av en större studie som har genomgått etikprövning i den 

regionala Etiknämnden i Umeå. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

orsak. Resultatet kommer att redovisas så att enskilda deltagare inte kan identifieras.  
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4. RESULTAT 

 

Frågeställning 1.  
Vad visar testresultaten? 
 
Resultatet grundar sig på fem försökspersoner och könsfördelningen är tre kvinnor och två 

män. Försökspersonernas ålder sträcker sig från 72 år till 96 år. Samtliga är ensamstående och 

kvinnorna bor i lägenhet medan männen bor i villa. Tiden med hemtjänstassistans varierar 

från 2,75 tim/v till 21,75 tim/v. Genomsnittstiden med hemtjänstassistans är 13,60 tim/v. 

 

Två av de tre kvinnorna förflyttar sig inomhus utan gånghjälpmedel. Männen använder 

gånghjälpmedel inomhus. Samtliga fem försökspersoner förflyttar sig inomhus utan tillsyn. 

Utomhus nyttjas gånghjälpmedel av fyra försökspersoner medan en försöksperson inte 

förflyttar sig i den miljön. Tre försökspersoner använder rollator utomhus och en av dem är i 

behov av tillsyn, en försöksperson förflyttar sig utomhus med hjälp av stavar, utan tillsyn.  

 

Gånghastigheten kunde mätas hos 4 försökspersoner, en försöksperson kunde inte utföra 

gångtestet eftersom individen var rullstolsburen. Försökspersonernas gånghastighet varierar 

från 0.29 m/s till 1.10 m/sek. Medelhastigheten hos de fyra försökspersonerna är 0.55 m/s.  

 

Chairstand test utfördes av två försökspersoner. Bristande fysisk förmåga var orsaken vid tre 

bortfall, de tre försökspersonerna klarade inte 5 uppresningar. 

  

Balanstesten genomfördes med goda resultat av två försökspersoner. De övriga tre avböjde 

pga bristande fysisk förmåga. Två av tre försökspersoner som inte utförde balanstesten hade 

kraftigt nedsatt syn. 

 

När försökspersonerna självskattar sin fallrisk bedömer de tre kvinnorna sig som 

lågriskindivider för fall de närmaste sex månaderna. De två männen bedömer sig själva som 

högriskindivider.  
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Tabell 1: Demografisk data, hjälpmedelsanvändning, gånghastighet, chairstand test, balanstest och självskattad 
fallrisk 
 

 Fp 1 Fp 2 Fp 3 Fp 4 Fp 5 
Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Man 
            
Ålder 75 år 72 år 96 år 86 år 86 år 
            
Boende Lägenhet Lägenhet Lägenhet Villa Villa 
          
Hemtjänst 18.75 tim/v 2.75 tim/v 9.25 tim/v 15.50 tim/v 21.75 tim/v 
            
Gånghjm Inga  Inga  Rollator Rollator Rullstol 
Inomhus hjälpmedel  Hjälpmedel      

Gånghjm Rollator Rollator      
Rollator+  
tillsyn Stavar Ej aktuellt 

Utomhus          
Gånghast 1 2.8sek/2.4m 9.3sek/2.4m 4.7sek/2.4m 6.0sek/2.4m  Klarar ej 
          
Gånghast 2 2.4sek/2.4m 7.1sek/2.4m 5.0sek/2.4m 9.1sek/2.4m Klarar ej 
            
Gånghast  1.10 m/s 0.29 m/s 0.49 m/s 0.32 m/s Klarar ej 
medelvärde         
Chairstand test 15 sek 35 sek Klarar ej Klarar ej Klarar ej 
            
Balanstest 1 10 sek 10 sek Klarar ej Klarar ej Klarar ej 
          
Balanstest 2 10 sek 10 sek Klarar ej Klarar ej Klarar ej 
            
Balanstest 3 10 sek 8.5 sek Klarar ej Klarar ej Klarar ej 
          
Självskattad  Låg Låg Låg Hög Hög 
fallrisk           
 

 

Försökspersonernas totala poängsumma på Downton Fall Risk Index sträcker sig från 1 poäng 

till 4 poäng. Enligt Downton Fall Risk Index är kvinnorna högriskindivider medan männen är 

lågriskindivider för fall.  

 

Inga fall rapporterades den senaste gångna månaden.  

 

Samtliga fem försökspersoner använder medicin. Vätskedrivande brukas av två 

försökspersoner varav en av dessa försökspersoner även intar blodtrycksmedicin. Sömnmedel 

används av en försöksperson. De tre läkemedlen används av kvinnorna, medan männen inte 

brukar något av de fem läkemedlen i Downton Fall Risk Index.   
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Samtliga fem försökspersoner har sensorisk nedsättning.  

 

Av de fem försökspersonerna skattas två kvinnor som kognitivt funktionsnedsatta. Resterande 

försökspersoner uppnår mer än 24 poäng på MMSE och bedöms inte ha kognitiv 

funktionsnedsättning.  

 

Gångförmågan bedöms vara normal hos två försökspersoner. Säker gång med gånghjälpmedel 

identifierades hos två försökspersoner. Den femte försökspersonen är oförmögen till gång. 

 
Tabell 2: Downton Fall Risk Index. 

 Fp 1 Fp 2 Fp 3 Fp 4 Fp 5 
Poängsumma 3 poäng 4 poäng 4 poäng 1 poäng 2 poäng 
Fall senaste      
månaden Nej Nej Nej Nej Nej 
Medicin Vätskedrivande Vätskedrivande Sömnmedel Annan medicin Annan medicin 
  Bt-medicin Bt-medicin Annan medicin     
  Annan medicin Annan medicin       
Sensoriska 
Nedsättningar Hörsel Fysisk  Hörsel Syn Fysisk  

   
funktionsneds. 
Hörsel Syn   

funktionsneds. 
Hörsel 

MMSE 20 poäng 28 poäng 23 poäng 26 poäng 29 poäng 
            
Gångförmåga Normal Normal Säker med Säker med Oförmögen 
      hjälpmedel hjälpmedel   
 

 
Frågeställning 2. 
Är Downton Fall Risk Index och de funktionella testerna tillämpbara i hemmiljö? 
 

Downton Fall Risk Index var möjligt att genomföra hos samtliga fem försökspersoner och 

köket blev intervjumiljön för samtliga. Downton Fall Risk Index innehåller ett moment där 

gångförmågan bedöms och gångförmågan var möjlig att skatta utan miljömodifieringar i 

samtliga försökspersoners bostad.  

 

De tre funktionella testerna var tillämpbara i samtliga försökspersoners bostad. Gångsträckan 

2.4 meter som krävdes för att mäta försökspersonernas gånghastighet var möjlig att uppmäta 

hos samtliga försökspersoner. I tre bostäder var köket mest lämpligt som gångsträcka, medan 

vardagsrummet lämpade sig bäst i ett hem. I det hem där försökspersonen inte var förmögen 

att utföra gångtestet var köket en passande miljö. Inga miljöjusteringar var nödvändiga för att 
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utföra gångtestet i en säker miljö. Vid gångtestet skede inga förändringar gällande 

försökspersonernas klädsel eller skoval, två försökspersoner använde inneskor medan 

resterande gick i strumpor. För att genomföra chairstand test fodrades en stol utan armstöd 

med en sitthöjd på cirka 45 cm. Chairstand test kunde slutföras av två försökspersoner och 

stolshöjden var 41 cm respektive 44 cm. Samtliga fem försökspersoner hade tillgång till 

lämplig stol i köket. För att utföra balanstestet behövdes ingen speciell utrustning, utan enbart 

en bar yta på cirka en kvadratmeter. Balanstestet var möjligt att genomföra hos samtliga 

försökspersoner, trots att bara två försökspersoner klarade att utföra testet. Tiden för att 

genomföra Downton Fall Risk Index och de tre funktionella testerna hos försökspersonerna 

varierade mellan 20 till 35 minuter. Testledaren hade med sig den specifika utrustning som 

erfodrades för de tre funktionella testerna, ett band med en längd på 2.4 samt ett tidtagarur 

med sekundanvisning.  
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5. DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Uppdelningen av arbetsuppgifter mellan författarna gjordes dels för att författarna förmodade 

att det underlättade för försökspersonen att ta instruktion från en och samma testledare, men 

även för att författarna skulle få möjlighet att utföra samtliga moment. Ytterliggare en orsak 

till arbetsfördelningen var att författarna skulle kunna rikta full uppmärksamhet på sin 

arbetsuppgift. Innan pilotstudiens start tränade författarna instruktion och guidning på en 

affekterad försöksperson, detta anser författarna vara ett viktigt förarbete eftersom det 

underlättade testsituationen och förbättrade testledarens säkerhet gällande utförandet. 

 

Författarna reflekterar även över att egen osäkerhet och liten erfarenhet av testsituationen kan 

ha orsakat en möjlig brist vid genomförandet av de funktionella testerna genom att avbryta 

testet alltför tidigt. En annan potentiell brist i utförandet kan vara att författarna pga. rädsla för 

fall hos försökspersonen vid testsituationen, inte motiverat eller manat försökspersonen 

tillräckligt. Det är möjligt att en mer erfaren testledare förmått försökspersonerna att utföra 

eller slutföra de funktionella testerna i en större utsträckning. 

 

Det låga deltagandet i pilotstudien, 5 av 31 tillfrågade medför att försökspersonernas 

testresultat, liksom mätinstrumentens tillämpbarhet inte kan ses som representativt för 

målgruppen generellt. Författarna har reflekterat kring att det låga deltagandet i pilotstudien 

inte verkar vara specifikt för detta underlag av tillfrågade. Det är en spekulation men möjligen 

har svårigheten med att rekrytera målgruppen, bidragit till att få vetenskapliga artiklar är 

publicerade gällande äldre boende i eget hem (11, 26, 34). Det finns fler studier på äldre 

boende inom särskilda boendeformer (6, 7, 10, 17, 18), den gruppen av äldre är relativt 

välstuderad. Författarna antar att problemet med att rekrytera individer ur målgruppen kan 

bero på det specifika med att gå in i hemmet, samt anhörigas oro kring den äldres säkerhet 

och förmåga att klara en testsituation. Det är många studier publicerade på äldre boende på 

särskilda boendeformer och författarna förmodar att detta beror på den skyddade miljö som 

denna boendeform medför. 
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Resultatdiskussion 

Frågeställning 1. 
Vad visar testresultaten? 
 

Den normala gånghastigheten för individer mellan 51 och 82 år är 1.27 m/s för män och 1.25 

m/s för kvinnor (45). Med tanke på att ovanstående gånghastighet även är beräknat på 

individer yngre än 65 år, förväntade sig författarna till pilotstudien att medelhastigheten för  

försökspersonerna skulle hamna något under 1.25 m/s och 1.27 m/s. Antagandet 

överensstämmer delvis med resultatet, dock har försökspersonerna i pilotstudien en mer 

betydande nedsatt gånghastighet än förväntat, 0.29 m/s-1.10 m/s. Låg gånghastighet tyder på 

minskad fysisk kapacitet och det finns stark evidens för att påverkad gång och mobilitet ökar 

risken för fall (7, 46). En studie menar att gånghastighet under 0.15 m/s kan indikera problem 

med att bo och klara sig i eget hem (22).     

 

Förmågan att resa sig till stående position från en sittande position (7), liksom minskad styrka 

i de nedre extremiteterna (19) har rapporterats som betydande riskfaktorer för fall. Chairstand 

test är ett mätinstrument som ställer krav på styrka i de nedre extremiteterna, men även krav 

på god koordination och balans. För individer från 71 år och äldre boende i egna hem är 

genomsnittstiden för att utföra chairstand test 14.7 sekunder (42). Enbart en försöksperson i 

pilotstudien presterade resultat på chairstand test i nivå med genomsnittstiden. Författarna har 

under pilotstudiens gång blivit varse om komplexiteten med att undersöka äldres fysiska 

förmåga. Bristfälligt resultat vid chairstand test kan enligt författarna även bero på otillräcklig 

balans, synnedsättning, rädsla samt bristfällig självtillit.  

 

Tre försökspersoner försökte men hade oförmåga att fullfölja balanstestet. Rädsla och oro för 

fall ledde till att försökspersonerna inte vågade släppa taget från testledaren. Med stigande 

ålder kommer ofta naturliga åldersförändringar som exempelvis nedsatt syn (3,19). 

Progressiva funktionsnedsättningar som kommer över tid är lättare att anpassa sig efter, 

kontra plötsligt uppkomna funktionsnedsättningar. Synnedsättning är ofta en progressiv 

nedsättning och trots att individen anpassar sig efter denna (19), påverkar synen den äldre 

individens balansförmåga (47), pilotstudiens resultat antyder samstämmighet med påståendet. 

Risken för fall ökar hos individer med nedsatt syn. Förutom att synen är viktig för 

balansförmågan är den också en viktig faktor för att minska oron för fall (48). Rädsla och oro 

för fall leder till att äldre individer intar ett mer riskmedvetet beteende (25). Detta 
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förhållningssätt identifierades hos försökspersonerna och författarna tror att detta kan ha 

bidragit till att försökspersonerna företog ett relativt passivt leverne. Riskmedvetenhet kring 

fallproblematiken behöver inte alltid leda till minskad aktivitet, dock upplevde författarna att 

så var fallet hos några försökspersoner. Möjligen vore det användbart med balanstest som i 

direkt anslutning till testet tar hänsyn till synförmåga. 

 

Användandet av de tre funktionella testerna har gett författarna en bra inblick i hur den 

fysiska kapaciteten kan te sig och variera hos äldre boende hemma med hemtjänst. Vid 

utförandet av de tre fysiska testerna noterade författarna att försökssituation och den press 

denna kan orsaka, kan ha påverkat försökspersonernas prestation i varierande riktningar. I en 

testsituation finns alltid en risk att försökspersonen strävar efter att prestera det resultat som 

denne tror att testledaren förväntar sig. Bland annat iakttog författarna att en försöksperson 

gick betydligt långsammare vid testet för gånghastighet, jämfört med dennes normala 

gånghastighet i lägenheten. Orsaken till denna skilda gånghastighet kan inte fastställas, men 

det skulle kunna bero på att testsituationen får personen att fokusera starkt på rak gång efter 

linjen, istället för att prestera normal gånghastighet. 

 

Enligt Downton Fall Risk Index är de två männens skattade fallrisk låg, medan de tre 

kvinnorna bedöms vara i hög risk zonen för framtida fall. Det som främst skiljer 

lågriskindividerna från högriskindividerna enligt Downton Fall Risk Index är att 

högriskindividerna använder fler av de fem medicinerna som förutspås öka risken för fall, 

samt att de når lägre poäng på MMSE. Författarna anser att Downton Fall Risk Index 

innefattar viktiga komponenter för fallrisk och att det ger en relativt god bild av personens 

risk att falla. När försökspersonerna självskattade sin fallrisk bedömde de tre kvinnorna sin 

risk för fall som låg de närmaste sex månaderna, medan männen bedömde sig själva ha hög 

risk för fall. Denna självskattade fallrisk visade sig vara motsägelsefull jämfört med 

försökspersonernas resultat i Downton Fall Risk Index. Samtliga kvinnor nådde poäng på 

Downton Fall Risk Index som indikerade ökad fallrisk. Två av tre kvinnorna självskattade sin 

fallrisk som låg, samtidigt som de enligt MMSE hade kognitiv funktionsnedsättning. 

Författarna anser att det vore intressant att i en större studie se om det finns ett samband kring 

att högriskindivider enligt Downton Fall Risk Index med låga poäng på MMSE självskattar 

sig som lågriskindivder för fall. Skulle detta samband visa sig vid en större kartläggning kan 

man förmoda att detta kan indikera att äldre med kognitiv funktionsnedsättning pga bristande 

självinsikt, underskattar sin benägenhet för fall och därmed inte vidtar normala 
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försiktighetsåtgärder. De två männen uppnådde inte poäng på Downton Fall Risk Index som 

kunde styrka deras självskattning som högriskindivider för fall. Den självskattade fallrisken 

indikerar ingen samstämmighet med den skattade poängen i Downton Fall Risk Index.  

 

Författarna reflekterar över en viss samstämmighet i självrapporterad fallrisk och resultat vid 

de tre fysiska testerna, chairstand test, balanstest och gånghastighet. De två försökspersonerna 

som skattade sig som högriskindivider uppnådde bristfälliga resultat på samtliga fysiska 

tester, samtidigt som en försöksperson med bra resultat vid de fysiska testerna, skattade sig 

som lågriskindivid för framtida fall inom de kommande sex månaderna. Guralnik et al. fann 

ett starkt samband mellan resultat på de fysiska testerna och självrapporterad 

funktionsnedsättning (42). En studie visade också att efter 13 veckors fysisk träning ökade 

den egenskattade balanssäkerheten hos kvinnor, men däremot kunde ingen signifikant 

förbättring urskiljas gällande fysisk funktion (49). 

 

Desto fler riskfaktorer som närvarar ju större är sannolikheten för fall (12). Trots att ingen 

försöksperson rapporterade fall den senaste gångna månaden framkom det under samtalen att 

samtliga fem försökspersoner fallit de senaste åren. Tre av försökspersonerna berättade att 

fallet orsakat sjukhusvård och två av dessa bedömde att de fortfarande påverkas av sviterna 

efter fallet. Vid samtalet framkom det även att en stor del av försökspersonerna vidtog 

försiktighetsåtgärder för att undvika fall, detta bestod främst utav restriktioner i aktivitet. En 

försöksperson undvek utomhusvistelse pga. årstid och rädsla för fall i samband med halt 

underlag. Rädsla för fall kan reduceras signifikant genom utbildning eller aktivering. 

Interventioner riktade mot att förbättra fysisk status och minska rädsla för fall kan ge både 

fysiska och psykologiska vinster (50). 
 

Nio procent av äldre boende i eget hem har assistans av hemtjänst (9) och litteraturen visar på 

att platserna på särskilda boendeformer minskat och antalet äldre som bor hemma med 

hemtjänst ökar (8). Detta får författarna att förmoda att äldre boende hemma med hemtjänst är 

allt mer vårdberoende samt funktionsnedsatta än tidigare. Författarna reflekterar över vikten 

av studier kring denna målgrupp gällande fysisk förmåga och fallrisk, för att snarast få till 

stånd ett mer systematiskt fallpreventivt arbete. 
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Frågeställning 2.  
Är Downton Fall Risk Index och de funktionella testerna tillämpbara i hemmiljö? 
 

I det stora hela anser författarna att tillämpbarheten av mätinstrumenten var god, inga 

miljöförändringar var nödvändiga att vidta. Innan pilotstudiens start hade författarna förväntat 

sig att små justeringar kunde bli aktuella, exempelvis belysningsförändringar eller val av sko. 

Författarna upplevde att testerna gick bra att applicera och poängsätta utan speciell 

fortbildning utöver sjukgymnastutbildningen. Författarna anser att tiden som testerna tog i 

anspråk var godtagbar. Tillämpbarheten var god med tanke på försökspersonernas säkerhet, 

samt att mätinstrumenten inte krävde specifik mätutrustning. Tillämpbarheten på den 

specifika målgruppen är dock inte helt självklar eftersom vissa tester för vissa försökspersoner 

var alltför funktionskrävande.  

 

Författarna anser att tillämpbarheten av Downton Fall Risk Index var god. Indexet bedömer 

gångförmågan, dock anser författarna att denna del är alltför liten. Flertalet av alla fall hos 

äldre boende hemma inträffar under gång (1, 17), och författarna till pilotstudien anser att 

Downton Fall Risk Index bör kompletteras med ett mätinstrument som mer detaljerat mäter 

individens gångförmåga. 

 

Författarna till pilotstudien fann att tre av fem försökspersoner inte hade förmåga att utföra 

chairstand test, dessa tre var i behov av armstöd för att klara uppresningar från sittande till 

stående. En studie fann att 22% av 5 000 äldre boende hemma inte klarade av att utföra 5 

uppresningar från stol. Studien föreslår att chairstand test utförs på en tid av 30 sekunder, utan 

armstöd, och att antalet uppresningar noteras (51, 52). Författarna anser dock att pilotstudiens 

resultat visar på att fysiska tester med krav på uppresning utan armstöd kan vara 

problematiskt för äldre individer. Att enbart två försökspersoner presterade resultat, kan enligt 

författarna tyda på en viss brist i mätverktygets tillämpbarhet. Författarna anser trots det låga 

deltagandet att chairstand test är tillämpbart på målgruppen. Chairstand test ger en bra 

uppfattning om funktionell fysisk förmåga i de nedre extremiteterna. 

 

Balanstesten är enkel att applicera i hemmiljö och ger en god inblick i individens balans och 

därmed tendens till framtida fall. Författarna anser dock att de tre balanstesten inte skiljer sig 

tydligt åt ifrån varandra gällande svårighetsgrad. Med en större variation i svårighetsgrad 
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mellan de olika balanstesten, förmodar författarna att en större del av målgruppen kunnat 

slutföra balanstesten. 

 

Gånghastigheten mättes på en sträcka av 2.4 meter, mer vanligt är att man använder en 

gångsträcka på 5 meter (53). Författarna till pilotstudien bedömer att 2,4 meter är en lämplig 

sträcka eftersom längre sträckor kan vara svåra att tillgå i ett hem.  

 

Äldre boende hemma är en grupp individer med stora skillnader i fysisk kapacitet och 

författarna menar att mätverktygen i viss grad tappar sitt syfte då många försökspersoner inte 

förmår utföra testerna. För att bedöma äldre med tydlig nedsatt fysisk förmåga anser 

författarna att andra mätinstrument med lägre krav på fysisk förmåga kan fylla en viktig 

funktion. Självrapportering och de tre fysiska testerna kompletterar varandra och tillsammans 

kan de ge en ökad förståelse för individens funktionella kapacitet (42).  

 

Fall uppstår som ett resultat av en imbalans mellan individens egen kapacitet och det krav 

som en given uppgift och den omkringliggande miljön ställer på individens motoriska kontroll 

vid ett givet ögonblick. För att kartlägga äldre personers fallrisk, boende i eget hem med 

hemtjänstinsatser, behöver man använda många olika mätinstrument för att täcka in tidigare 

identifierade riskfaktorer. Fallpreventivt arbete har till syfte att förbättra de äldres livskvalitet 

och autonomi, författarnas förhoppning är att de framtida studierna på äldre boende hemma 

med hemtjänst underlättar det arbetet.  
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6. KONKLUSION 

 

Försökspersoners resultat på de olika testerna kan inte generaliseras till målgruppen i stort 

pga. pilotstudiens få deltagare. Författarna menar att tillämpbarheten av Downton Fall Risk 

Index och de tre funktionella testerna hos äldre i eget hem, är god. Mätinstrumenten som har 

använts fyller sitt syfte, dock har brister i dess känslighet gentemot målgruppen identifierats. 

Författarna anser att justeringar av mätinstrumenten behövs för att på ett bättre sätt kunna 

bedöma hela målgruppens funktionsnedsättning, även de med betydande 

funktionsnedsättningar. Vidare studier är nödvändigt för att förbättra möjligheten till framtida 

preventivt arbete.  
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       Bilaga 1 
 

Kartläggning av fallolyckor hos äldre personer med hemtjänst 
 

Fall är vanligt hos många äldre personer och väl studerat hos äldre generellt och äldre 
personer som bor i särskilda boenden. Däremot är det lite studerat hur förekomsten av fall ser 
ut bland äldre som har hemtjänst. Många skadar sig tyvärr också vid fallet. För att förebygga 
detta behövs det kunskap om hur många som faller, var och under vilka omständigheter fallet 
sker. Vårt forskningsprojekt innebär en kartläggning av fallolyckor hos äldre personer med 
hemtjänst i Bodens kommun och kommer att omfatta cirka 200 personer. 
 
Om Du tackar ja till att delta i studien kommer Du att besökas av en projektmedarbetare i ditt 
hem där Du får svara på några frågor samt utföra några enkla tester. Testerna mäter Din 
funktionella förmåga, dvs styrka, balans och gångförmåga. Du kommer också att få, genom 
några frågor, skatta hur du anser dig klarar av vardagliga aktivteter. 
Undersökningstillfället tar upp till 1 timme i anspråk och utförs av utbildad testpersonal.  
Vid ett fall skriver hemtjänstpersonalen en fallrapport. Fallrapporten innehåller uppgifter om 
när och var fallet inträffat, om någon skada uppstod och vilka åtgärder som utfördes. 
 
Frivilligt deltagande 
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Skulle Du tacka ja, kan Du när som helst ändra Dig och 
avstå från fortsatt deltagande. Din vård och omsorg påverkas inte av deltagande i denna 
studie. 
 
Konfidentiella uppgifter 
De uppgifter vi samla in om Dig kommer att behandlas konfidentiellt och Din identitet 
kommer inte att kunna avslöjas vare sig i rapporter eller i datafiler. 
 
Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Luleå tekniska universitet, 971 87, Luleå, 
tel 0920-49 10 00. Enligt Personuppgiftslagen(PuL) har du rätt att gratis en gång per år att få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Kontaktperson är professor Lars Nyberg (se nedan) 
 
Mer information 
Huvudansvarig forskare är professor Lars Nyberg vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå 
tekniska universitet, 961 36 Boden, tel 0921 – 759 26. 
 
Om Du har frågor vänd dig till kontaktpersonen doktorand Irene Vikman, Institutionen för 
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 961 36 Boden, tel 0921 – 758 92.  
 
 
 
 
        
Lars Nyberg 
 

 
Irene Vikman 
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Kartläggning av fallolyckor hos äldre personer med hemtjänst 

 
 

Uppgifter om deltagande 
 
 
Aktuell person 
 
Namn:   ______________________________________ 
 
Adress:    ______________________________________ 
                                           ______________________________________ 
                                            ______________________________________ 
 
Telefonnummer:  _________ - _______________ 
 
 
 
 
Jag har mottagit information om studien och lämnar följande besked 
 
 Ja, jag vill delta i studien 
 
 Nej, jag vill inte delta i studien 
 
Obs! Man binder sig inte även om man svarar ja, utan har rätt att när som helst i 
fortsättningen avstå från medverkan. 
 
  
________________________________________________ 
Ort och datum 
 
________________________________________________ 
Underskrift av tillfrågad 
 
________________________________________________ 
Underskrift av närstående (i förekommande fall) 
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Kod nummer  

 

FALLRISKINDEX 

Efter Downton; Downton JH: Falls in the elderly. London 1993, Edward Arnold, s129. 

OBS! Tillstånd ej sökt för mångfaldigande! 

 

Known previous falls no   
 yes  * 
    
Medications none   
 tranquillisers/sedatives  * 
 diuretics  * 
 antihypertensives (other than diuretics)  * 
 antiparkinsonian drugs  * 
 antidepressants  * 
 other medications   
    
Sensory deficits none   
 visual impairment  * 
 hearing impairment  * 
 limbs (amputation, stroke, neuropathy etc)  * 
    
Mental state orientated   
 confused (MTS <7/10)1)  * 
    
Gait normal   
 safe with walking aids   
 unsafe with/without aids  * 
 unable   
    
SCORE Score one point for each starred item   

Scores of 3 or greater indicate a high risk of falls. 

1) I Sverige är kanske MMSE <24/30 att föredra för att indikera kognitiv funktionsnedsättning (LN) 
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                                                                                                      Kod nr    

 
 

Självskattning av fallrisk 
 
 
Bedömer Du att risken för att Du ska falla inom 6 månader är 
 

 Låg  
 

 Hög 
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Kod nr  

 
SJÄLVVALD GÅNGHASTIGHET 2,4 m 
Efter Guralnik,J.Simonsick,E, Ferrucci,L. et.al J Gerontolog 1994;(49)2:M85-M94 
 
Utförande: Testledaren på mållinjen. Om tillsyn krävs: gå med, utan att ge fysiskt stöd. Vila 
mellan försöken. 
Instruktion: Gå i självvald hastighet till synligt slut, förbi mållinjen. ”Du kan börja nu” 
Tidtagning: Påbörjas på ”nu”. Stopp när fp:s bål passerar mållinjen. 
 
 

Tid 1 ,, (min, sek, decimal) 
 

Tid 2 �,��,� (min, sek, decimal) 
 
Hjälpmedel_____________________ Tillsyn  (0=nej, 1=ja) 
 
Orsak till att mätvärde saknas  (1=kogntion, 2=bristande fysisk förmåga, 3=motivation, 4=annat ex yrsel, 
smärta ______________). 
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       Kod nr  

 
 
CHAIRSTAND TEST – tid för fem uppresningar utan hjälp med armar 
Efter Guralnik,J.Simonsick,E, Ferrucci,L. et.al J Gerontolog 1994;(49)2:M85-M94 
 
Utgångsställning: Stol, ca 45 cm. Armarna framför sig. 

Utförande: Fem uppresningar /nedsittningar. Inga hjälpmedel. 
Instruktion: så snabbt du kan, på säkert sätt, fem gånger i följd uppresning/nedsittning. Får 
prova. ”Klar ? …Börja nu ”. 
Tidtagning: Påbörjas på ”nu”. Fp:ss stuss lämnar stolen till stuss på stoldynan. Mellantid. 
 
 

Mellantid efter en gång , (min, sek) 
 

Sluttid   , (min, sek) 
Stolhöjd    (cm från golv till sits) 
 

Behövs flera försök för första           (0=nej, 1=ja) 
uppresningen 
 
Orsak till att mätvärde saknas  (1=kogntion, 2=bristande fysisk förmåga, 3=motivation, 4=annat ex yrsel, 
smärta ______________). 
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Kod nr  

 
 
BALANSTEST – stående balanstest   
Efter Guralnik,J.Simonsick,E, Ferrucci,L. et.al J Gerontolog 1994;(49)2:M85-M94 
 
Utförande: Fp utför tre stående positioner. Testledaren står intill fp. Vila mellan försöken. 
Instruktion: Testledaren visar positionen, fp får prova. Fp håller i testledaren. ”Inta 
positionen och stå kvar så länge du kan eller till att jag säger till.”  
Tidtagning: Påbörjas när fp intagit positionen och släpper testledaren, avbryts när fp flyttar 
fötterna, tar tag i testledaren eller efter 10 sek. 
 
 
 
Fötterna tätt intill varandra (hö fot insida tätt intill vä fots insida) 
 

, (sek, decimal ) 
 
 

Semitandem stående (hälen på en fot placeras intill den andra fotens stortå, fp väljer 
vilken fot som ska placeras framför den andra) 
 

, (sek , decimal ) 
 
 
Tandemstående (hälen på en fot placeras framför den andra fotens tår, fp väljer vilken fot 
som ska placeras framför den andra) 
 

, (sek, decimal ) 
   
Orsak till att mätvärde saknas  (1=kogntion, 2=bristande fysisk förmåga, 3=motivation, 4=annat ex yrsel, 
smärta ______________). 
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                  Kod nr  
 
GÅNGFÖRMÅGA 
 
ANVÄNDNING AV GÅNG/FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL 
( Ange den kombination av hjälpmedelsanvändning och tillsyn/hjälp som svarar mot hur det vanligen sett ut. Vid 
tveksamhet (två lika frekventa alternativ), ange det lägre alternativet. Kommentera gärna.) 
 
 

 Hjälpmedel inomhus (senaste   Ges tillsyn/hjälp av personal? (nej=0, ja=1) 
                                         månaden) 
  
 Hjälpmedel utomhus (senaste    Ges tillsyn/hjälp av personal? (nej=0, ja=1) 
                                       (månaden)    
  
                      
 
Kodning för gånghjälpmedel (vänstra kolumnen) 
0=Ej aktuellt, förflyttar sig inte i den miljön 
1=Rullstol 
2=Gåbord 
3=Rollator, deltastöd, spark, sparkcykel 
4=Gånghjälpmedel bilateralt (bock, käppar, kryckor) 
5=Ett gånghjälpmedel (bock, krycka men ej käpp) 
6=Käpp 
7=Går utan gånghjälpmedel 
 
 
Kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Luleå Tekniska Universitet 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Den genomsnittliga kostnaden för höftfraktur under ett år är 155 000 kronor (8). Risken att dö året efter höftfraktur är 10-15% högre jämfört med jämnåriga utan diagnos (9). Höftfraktur är den mest kostsamma fallskadan bland äldre boende på särskilda boendeformer (10). Mellan 6-13% av alla fall resulterar i fraktur hos äldre, oberoende av boendeform (11, 12). Kvinnor är mer benägna än män att vid fall landa på höft och de är även mer benägna till höftfraktur (10, 13).  Fall står för ca 70 % av alla skaderelaterade kostnader hos äldre personer (7). Kostnaden för en svår skada baseras på uppgifter för behandling av olika typer av frakturer, hjärnskakningar och sårskador. I snitt kostar vården för behandling av dessa svårt skadade 112 500 kronor. Samhällets direkta kostnader år 2000 för dessa svårt skadade pga. fall uppgick till 4 579 miljoner kronor. De direkta kostnaderna för samhället innefattar medicinering, rehabilitering, materiella kostnader samt administration (8). 
	 
	Tillämpbarhet 
	 


	Frågeställning 1.  
	Vad visar testresultaten? 
	 
	 
	 
	 
	 
	3. Downton, J. (1993). Falls in the Elderly. Edward Arnold, A division of Hodder & Stoughton: London 
	                                                                                                      Kod nr ( ( ( 
	 
	 
	Självskattning av fallrisk 
	 
	SJÄLVVALD GÅNGHASTIGHET 2,4 m 
	Tid 2 ,, (min, sek, decimal) 

	 
	 
	CHAIRSTAND TEST – tid för fem uppresningar utan hjälp med armar 
	Utgångsställning: Stol, ca 45 cm. Armarna framför sig. 

	BALANSTEST – stående balanstest   
	Efter Guralnik,J.Simonsick,E, Ferrucci,L. et.al J Gerontolog 1994;(49)2:M85-M94 
	Semitandem stående (hälen på en fot placeras intill den andra fotens stortå, fp väljer vilken fot som ska placeras framför den andra) 




