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Abstrakt
Syftet: Öka kunskapen för att förbättra fallprevention genom att beskriva och 
jämföra förekomst av fall, fallförebyggande åtgärder samt undersöka attityder 
bland äldre personer relaterat till fall. Metod: En enkätstudie som genomfördes 
på 80 äldre personer över 65 år bestående av både män och kvinnor som bor i 
det egna hemmet. Resultat: Det fanns ett signifikant samband mellan de 
respondenter som undviker aktiviteter inomhus på grund av rädsla för fall och 
vidtagit fallförebyggande åtgärder. Det fanns även ett svagt samband, dock inte 
signifikant mellan kvinnor och fallförebyggande åtgärder samt mellan rädsla för 
fall och fallförebyggande åtgärder. Resultatet visade inga statistiska skillnader 
mellan gruppen fallit och gruppen ej fallit med avseende på redovisade 
variabler. Sjuttionio procent av respondenterna instämde helt eller delvis på 
påståendet om att äldre personer som aldrig ramlar har helt enkelt tur. Slutsats:
Arbetsterapeutiska interventioner kan reducera fall bland äldre personer och 
därmed minska kostnaderna som fall förorsakar för samhället. 

Nyckelord: Elderly, falls, fall prevention, fear of falling.
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Abstract
Aim: Increasing knowledge to improve fall prevention by describing and 
comparing the incidence of fall, fall preventive interventions and to examine the 
attitudes of elderly related to falls. Method: A survey carried out on 80 elderly 
people over 65 years consisting of both men and women who live in their own 
homes. Results: There was a significant association between the respondents 
who avoid activities indoors due to fear of falling and taken fall preventive 
interventions. There was also a weak association, but not significantly between 
women and fall preventive interventions and between fear of falling and fall 
prevention. The results showed no statistical significant differences between the 
group that has fallen and the group that has not fallen with respect to the 
reported variables. Seventy-nine percent of the respondents agreed fully or 
partly on the claim that older people who never fall are simply lucky. 
Conclusion: The occupational therapy interventions can reduce falls of elderly 
and thereby reducing falls cause society.

Keywords: Elderly, falls, fall prevention, fear of falling.
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Inledning

I dagens samhälle förekommer många fallolyckor bland äldre människor i deras hem. Detta 

har i sin tur lett till att det kostar samhället en stor summa pengar och med de resurser som 

finns att tillgå upplevs fallolyckor som ett onödigt problem som skulle kunna minskas och 

många gånger förhindras genom bland annat arbetsterapeutiska åtgärder (Socialstyrelsen, 

2007; Räddningsverket, 2003).

Behandling och rehabilitering efter ett fall medför stora kostnader för samhället (Bondevik &

Nygaard, 2004) och de direkta kostnaderna för de fallolyckor som drabbade de äldre under år 

2000 kostade samhället totalt 4,8 miljarder kronor. Kostnaderna för fallolyckor bland äldre 

var nästan lika höga som motsvarande kostnader för samtliga, oavsett ålder, som omkom eller

skadades i trafikolyckor under samma år (Räddningsverket, 2003). Skadeverkningar kan inte 

enbart räknas i antal frakturer och de kostnader de medför utan ett fall kan också leda till ett 

mänskligt lidande (Bondevik & Nygaard, 2004). 

Arbetsterapeuten arbetar med fallprevention och spelar en viktig roll och skulle kunna vara till 

god hjälp för att förbättra samt reducera de problem som finns inom området fall bland äldre 

personer. Studien hoppas kunna uppnå ett resultat som kan vara till hjälp för att utveckla 

kunskap som kan förbättra området fallprevention och minska antalet fallolyckor och därmed 

de kostnader och det lidande som de medför.

Bakgrund

Förekomst av fall

Varje år faller ungefär 30% av de personer som är 65 år och äldre som är hemmaboende 

(Dehlin & Rundgren, 2007; Lord, Sherrington, Menz & Close, 2007). Kvinnor faller oftare än 

män (Dehlin & Rundgren, 2007) och fall är den sjätte vanligaste orsaken till att personer över 

65 år uppsöker sjukhus (Davidson, Bond, Dawson, Steen & Kenny, 2005). Hos äldre personer 

är fall den dominerande orsaken till olycksfallsbetingad död och varje år avlider ca 3000 äldre

personer i Sverige efter fallolyckor (Dehlin & Rundgren, 2007). 

Fall definieras vanligtvis som en händelse som resulterat i att en person ofrivilligt hamnat på 

golvet eller marken (Kellogg International Work Group, 1987). De flesta fallen inträffar vid

den tid på dygnet då personen är som mest fysisk aktiv och fallen för äldre personer beror 

både på fysisk hälsa, aktivitetsnivå samt vilka enskilda riskfaktorer som finns hos personen 
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som till exempel den omgivande miljön, medicinering, hjälpmedel med mera (Bondevik &

Nygaard, 2004).  Fallen sker ofta inne i huset (Grow, Robertson, Cambell, Clark & Kerse, 

2006) och förekommer främst i sovrum, vardagsrum och kök och det flesta fall sker under 

vintermånaderna (Lord et al., 2007).

Riskfaktorer för fall

Riskfaktorer för fall kan delas in i yttre riskfaktorer, inre riskfaktorer samt en kombination av 

yttre och inre förhållanden. Omgivningen det vill säga den fysiska miljön hör till de yttre 

riskfaktorerna och yttre riskfaktorer i närmiljön som kan bidra till att äldre personer faller är

till exempel dålig belysning, möbler, köksinredning, bad/dusch och skor. För hemmaboende 

är de yttre riskfaktorerna den vanligaste orsaken till fall jämfört med äldre personer på särskilt 

boende. Hos äldre personer som bor på särskilt boende är fallen ofta orsakade av inre 

riskfaktorer som nedsatt muskelstyrka i benen, nedsatt syn och balansförmåga. Dessa faktorer 

kan bero på åldersförändringar eller följdtillstånd efter sjukdom (Bondevik & Nygaard, 2004).

En kombination av yttre och inre förhållanden gällande riskfaktorer kan till exempel vara 

läkemedel och hjälpmedel (Bondevik & Nygaard, 2004). Andra viktiga riskfaktorer för fall är 

hög ålder och de som redan har fallit en gång under det senaste året har en ökad risk att falla 

igen (Lord et al., 2003). En nedsatt gångförmåga är en riskfaktor för fall och ju fler 

riskfaktorer en och samma person har desto större är risken för att personen faller 

(Socialstyrelsen, 2007).

Rädslan för fall

Efter ett fall kan en del äldre personer uppleva känslomässiga problem såsom depression och 

förlorat självförtroende vilket leder till en oro och rädsla för att falla igen (Suzuki, Ohyama, 

Yamada & Kanamori, 2002). Rädslan för fall är mer vanligt hos kvinnor än män. Av de äldre 

personer som upplever rädsla för fall ligger förekomsten mellan 29 % till 92 % av de som

fallit respektive 12 % till 65 % som ej fallit (Lord et al., 2007). Det finns ett tydligt samband 

mellan att uppleva en rädsla för fall och undvika aktiviteter specifikt för personer med en hög 

ålder, kvinnligt kön, har en ökad falltendens och uppskattar sin hälsa som sämre (Zijlstra et

al., 2007). Rädsla för fall är associerad med ålder, nedsatt balans och oförmåga att själv utföra 

vissa dagliga aktiviteter och konsekvenserna av dessa faktorer gör att äldre personer blir mer 

begränsade i sitt hem och i sitt dagliga liv (Suzuki et al., 2002). Rädslan har som tidigare 

nämnt negativa konsekvenser på de äldres aktiviteter och kan förklaras som ett psykologiskt 
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syndrom som kan leda till att äldres aktiviteter blir begränsade. Detta kan ge kroppsliga 

funktionsnedsättningar och i sin tur ofta leda till fall (Gitlin et al., 2006). Det finns även

litteratur (Bondevik & Nygaard, 2004) som visar att personer som upplever en rädsla för fall

har en benägenhet till att spänna sig när de går. 

Förebyggande åtgärder för fall ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Arbetsterapeuten fokus är att hjälpa personer till att bli engagerad i de dagliga aktiviteter som 

de finner meningsfulla. Arbetsterapeutens expertis ligger i kunskapen om att aktivitet och 

engagemanget i aktiviteten kan användas för att påverka personers utförande och vilken effekt 

det har på dennes sjukdom och funktionsnedsättningar. Genom att arbetsterapeuten förändrar 

utförandet i aktiviteten i form av att utveckla -, återställa -, upprätthålla -, adaptera och/eller

kompensera utförandet kan detta stödja personen till att utföra meningsfulla aktiviteter. Detta 

kan i sin tur påverka hälsan och livstillfredsställelse hos personen (AOTA, 2002).

Enligt den kanadensiska arbetsterapimodellen Canadian model of occupational performance 

(CMOP) riktas fokus på klientcentrering och aktivitetsutförandet där aktivitetsutförandet är en 

dynamisk relation mellan personen, miljön och aktivitet under en persons livscykel. Miljön 

delas enligt CMOP in i fyra dimensioner som är kulturell, institutionell, fysisk och social. Den 

fysiska miljön kan vara både naturlig eller skapad och influerar aktivitet som i sin tur influeras 

av personen (Kielhofner 2004). Oberoende av vilken modell som arbetsterapeuten utgår ifrån

i sitt arbete med klienten är miljön en viktig aspekt att ta hänsyn till. Aktivitetsutförandet är 

beroende av den omgivande miljön där miljön antingen möjliggör eller hindrar personen i 

aktiviteten (Kielhofner, 2002; Kielhofner, 2004). 

Arbetsterapeutens mål med fallprevention är att genom hembesök rekommendera eller ge 

förslag på beteendeförändringar det vill säga förändra utförandet i olika aktiviteter i 

förhållandet till främst den fysiska miljön och ge rekommendationer eller förslag på hur 

hemmet kan adapteras. Målet är även att informera och instruera hur hjälpmedel kan användas 

på ett säkrare sätt (Hendriks et al., 2008) samt att kontrollera efter individuella riskfaktorer för 

fall (Di Monaco et al., 2008). Det är också viktigt att som arbetsterapeut utbilda både den 

person som drabbats av fall och dennes familj om vilka risker som finns för att falla i hemmet 

samt vilka förebyggande insatser som kan genomföras för att undvika fall för äldre personer 

(Suzuki et al., 2002; Wienstein & Booth, 2006). Prevention och utbildning är alltså 
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nyckelfaktorer för alla interventioner för fall och genom prevention kan individer mer säkert

förbli bosatta i deras hem och kommuner (Wienstein & Booth, 2006).

Grow et al., (2006) visar i sin studie att de vanligaste åtgärderna från arbetsterapeuten som 

godtagits av klienten i den fysiska miljön är flyttning och modifiering av lösa mattor inne i 

hemmet eller vid dörren, lagning och målning av kontraststäck på farstubron, installation av 

ledstång för trapp utomhus, förbättrat ljus, installation av ledstång i badrum, dusch och/eller 

toalett. 

Weinstein & Booth, (2006) visar i sin studie att det är viktigt med ett multiprofessionellt 

tillvägagångssätt för att minska fallen bland äldre. I dessa multiprofessionella team ingår ofta 

arbetsterapeut, sjukgymnast, audionom, sjuksköterska, socialarbetare och apotekare Studier 

(Gitlin et al., 2006 och Gitlin, Hauck, Winter, Dennis & Schulz, 2006) visar även på att 

interventionsprogram med arbetsterapeut och sjukgymnast är av stor vikt och i dessa studier 

har fokus riktats på modifiering av miljön, beteendet, kognitiva strategier samt att förebygga 

funktionsnedsättningar. 

Syfte

Syftet med studien är att öka kunskap för att förbättra fallprevention genom att beskriva och 

jämföra förekomst av fall, fallförebyggande åtgärder samt undersöka attityder bland äldre 

personer relaterat till fall.

Frågeställning 1: Finns det skillnader mellan äldre personer som fallit och äldre personer som 

ej fallit relaterat till demografiska variabler, gånghjälpmedel, hälsa, fysisk aktivitet, rädsla för 

fall, undvikande av aktiviteter inomhus/utomhus, information samt vidtagit åtgärder?

Frågeställning 2: Finns det skillnader mellan äldre personer som vidtagit fallförebyggande 

åtgärder och äldre personer som ej vidtagit fallförebyggande åtgärder relaterat till 

demografiska variabler, gånghjälpmedel, hälsa, fysisk aktivitet, rädsla för fall, undvikande av 

aktiviteter inomhus/utomhus samt information?

Frågeställning 3: Påverkar upplevd rädsla för fall äldre personers aktivitetsutförande?
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Metod

Design

Syftet med studien var att öka kunskap för att förbättra fallprevention genom att beskriva och 

jämföra förekomst av fall, fallförebyggande åtgärder samt undersöka attityder bland äldre 

personer relaterat till fall. För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ forskningsansats. 

En enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod för att på ett enkelt och billigt sätt 

samla in den mängd data som behövdes för att kunna analysera samband, veta hur ofta, hur 

många eller hur vanligt förekommande det som ska undersökas är (Ejlertsson, 1996).

Datainsamling

För att besvara studiens syfte konstruerades en enkät (bilaga 2) med frågeområdena 

demografiska variabler, gånghjälpmedel, hälsa, fysisk aktivitet, fall, uppsökt sjukhus, rädsla 

för fall, undvikande av aktiviteter på grund av rädsla för fall inomhus/utomhus, information, 

vidtagna fallförebyggande åtgärder samt attityder. Enkäten innehöll sammanlagt 18 frågor 

varav 17 frågor hade slutna svarsalternativ och den sista frågan rangordnades. Innan enkäterna 

delades ut till respondenterna gemomfördes en mindre förstudie på 8 utvalda personer för att 

kunna få möjlighet att ändra samt förbättra enkätens design. Ändringar som gjordes var

omformulering av frågan gällande rangordning av olika påståenden. Fördelen med enkät är att 

respondenten i lugn och ro kan begrunda frågorna och överväga svarsalternativen (Ejlertsson, 

1996) och fördelarna med att använda sig av slutna frågor med svarsalternativ är att den 

tillfrågade har klara och precisa alternativ att ta ställning till samt att bearbetningen och 

analysen av materialet blir lättare att behandla (Hansagi & Allebeck, 1994). 

Urval

Vid insamling av data via enkät ska urvalet vara statistiskt representativt av populationen och 

med det menas att var och en av de utvalda personerna motsvarar eller representerar en del av 

populationen på ett sådant sätt att urvalet är en miniatyr av populationen (Trost, 2001). Enligt 

Backman (1998) är det viktigt att undersökningspersonerna det vill säga urvalsgruppen ska 

beskrivas med för problemställningen relevanta kriterier och kriterierna för att delta i 

undersökningen av studien var att deltagarna skulle vara både män och kvinnor som bor i det 

egna hemmet och uppfyller en ålder över 65. Sammanlagt delades 80 stycken enkäter ut till 

urvalsgruppen. Urvalet av respondenter i denna undersökning kan ses som ett klusterurval det 

vill säga en viss grupp av äldre personer eftersom det rekryterades endast vid

pensionärsföreningar (Trost, 2001).
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Procedur

Genom att ta personlig kontakt med ordförande i offentliga pensionärsföreningar i en vald 

kommun i Norrbottens län och informera de ansvariga inom respektive förening om studien 

kunde kontakten med urvalsgruppen utvecklas. Efter att ha varit i kontakt med ordförande i 

pensionärsföreningarna och gjort en förfrågan samt fått ett godkännande till att besöka ett av 

deras möten kunde information om syftet med studien ges till deltagarna. Enkäterna (bilaga 

2), ett informationsbrev (bilaga 1) samt svarskuvert/svarslåda delades ut i samband med 

besöket på pensionärsföreningen. Om personerna i urvalsgruppen valde att fylla i enkäten var 

det ett sätt att visa att de godkände ett deltagande i studien vilket också tydliggjordes i 

informationsbrevet. Enkätens utformning och de frågor som ingick behandlades konfidentiellt 

vilket innebar att enskilda deltagares svar inte kunde identifieras i resultatet. 

Tillvägagångssättet i studien skedde utifrån en gruppenkät som innebar att enkäterna 

distribuerades samtidigt till varje enskild respondent som regelbundet träffas eller 

sammankallas i till exempel en pensionärsförening. Enkäterna delades ut och besvarades i ett 

sammanhang och fördelarna med en gruppenkät är att svarsfrekvensen är relativt hög och att i 

samband med ifyllningen av enkäten minimeras samtalen mellan personerna i urvalsgruppen 

(Ejlertsson, 1996). Efter att enkäterna fyllts i av personerna i urvalsgruppen samlades de in i 

ett svarskuvert eller svarslåda som lämnades i samband med besöket på pensionärsföreningen. 

De ifyllda enkäterna togs om hand direkt vid besöket eller hämtades vid ett senare tillfälle och 

när samtliga enkäter samlats in lästes de igenom och kodades in i dataprogram och sedermera 

bearbetades och analyserades samt presenterades i tabeller (Trost, 2001).  

Analys av data 

Svaren i enkäterna det vill säga data sammanställdes och bearbetades i dataprogrammen SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) samt Microsoft Excel. Om fråga 15 ej var ifylld 

men fråga 16 hade ifyllda vidtagna åtgärder tolkade författarna svaret på fråga 15 som ja.

Resultatet undersöktes och analyserades med icke parametrisk statistik beroende på att datan 

var kvalitativa variabler på nominal och ordinal nivå. För deskriptiv beskrivning av data 

användes frekvens, procent, medelvärde (ålder) samt medianvärde och för jämförelse mellan 

grupper och studerade variabler valdes chi-två test och Fisher´s exakta test (Ejlertsson, 2003). 

Frågorna 5 till 8 samt 10 till 14 innehöll flersvarsalternativ och därför dikotomiserades dessa 

variabler. Som signifikansnivå valdes <0,05. 
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Bortfall

Med slutna svar finns det möjlighet att statistiskt bearbeta svaren på enkäterna och bortfallets 

storlek måste alltid fastställas. Det finns vanligtvis två slags bortfall det vill säga att 

respondenten inte svarar. Det ena är det externa bortfallet och innebär att formuläret aldrig 

återkommer och det andra är det interna bortfallet vilket innebär att en eller flera frågor inte 

besvarats. Även om enkätbortfallet är acceptabelt det vill säga inte för stort så kan det interna 

bortfallet vara så stort att vissa frågor i undersökningen inte kan användas vid en statistisk 

bearbetning. Återkommer enkätformuläret helt obesvarat räknas det in bland enkätbortfallen 

(Ejvegård, 2003). Det externa bortfallet i studien var 13 stycken (16 %) av de sammanlagt 80 

enkäter som delades ut. Det interna bortfallet var förhållandevis lågt i de flesta frågorna men 

det undantag att det förekom ett större bortfall på fråga 18 där respondenterna skulle

rangordna olika påståenden vilket kan bero på frågans utformning.

Etiska övervägande

När enkäter används som undersökningsmetod finns det risker och eventuella obehag. Vissa 

frågor i enkäter kan upplevas som ett intrång i den personliga integriteten där de kan 

uppväcka obehagliga minnen (Hansagi & Allebeck, 1994). Enkätens utformning i studien gör 

att anonymiteten garanterades och personerna i urvalsgruppen informerades om detta vid 

besöket på föreningen och anonymitet betyder enligt Ejlertsson (1996) att respondentens 

identitet är helt okänd för den som samlar in enkätsvaren. En risk med gruppenkät är att 

respondenterna kan uppleva ett grupptryck i att fylla i enkäten men nyttan med gruppenkät 

överstiger ändå denna eventuella risk eftersom gruppenkät enligt Ejlertsson (1996) är ett 

enkelt och effektivt tidsbesparande sätt (Ejlertsson, 1996). 
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Resultat

Enkätens svarsfrekvens var 67/80 (84 %), 36 kvinnor och 31 män med en medelålder på 74 år

och standardavvikelsen var ±6 (65-86) (tabell 1). Fråga 18, rangordning av områden som har 

betydelse för att förebygga fall besvarades av 28 (42 %) av de totalt 67 respondenterna. 

På frågan om respondenten fallit under de senaste sex månaderna hade 28 % (33 % män och 

23 % kvinnor) av respondenterna fallit en eller flera gånger. Femtiofyra procent är ibland rädd 

för att falla och 20 % upplever ofta rädsla för fall. Fyrtiotvå procent undviker ibland att utföra 

aktiviteter utomhus på grund av rädsla för fall och 11 % undviker ofta att utföra aktiviteter 

utomhus. När det gäller undvikande av aktiviteter inomhus är frekvensen lägre (tabell 1).   

                        Tabell 1. Beskrivning av respondenterna.  n = 67
Ålder, medel (SD) 74, ±6
Kön män/kvinnor n (%) 31/36 (46/54)
Civilstånd
Bor tillsammans med någon/bor ensam n (%) 46/21 (69/31)
Bostad villa /lägenhet n (%) 53/13 (80/20)
Gånghjälpmedel n (%)
Använder ej hjälpmedel 
Använder ibland käpp/rollator 
Använder alltid 

49 (78)
11 (17)

3 (5)
Uppskattad hälsa n (%)
Mycket god
God
Ganska god
Mindre bra

18 (27)
26 (39)
16 (24)
7 (10)

Fysisk aktiv n (%)
Aldrig
Några gånger varje vecka
En gång varje vecka
Flera gånger varje vecka
Dagligen

5 (8)
7 (11)

10 (15)
22 (33)
22 (33)

Antal fall de senaste 6 mån n (%)
0 gånger
1-2 gånger
> 2 gånger

47 (72)
12 (19)

6 (9)
Uppsökt sjukhus på grund av fall n (%)
Nej
Ja

46 (71)
19 (29)

Är Du rädd för att falla n (%)
Nej aldrig
Ja ibland
Ja ofta

17 (26)
36 (54)
13 (20)

Undviker Du att utföra aktiviteter utomhus pga 
av rädsla för att falla? n (%)
Nej aldrig
Ja ibland
Ja ofta

31 (47)
28 (42)
7 (11)

Undviker Du att utföra aktiviteter inomhus pga 
av rädsla för att falla? n (%)
Nej aldrig
Ja ibland
Ja ofta

40 (61)
20 (31)

5 (8)
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                Tabell 2. Jämförelse mellan grupperna äldre personer som fallit och ej fallit. n=67
Fall n (%) n=18 Ej fall n (%)

n=47
p-värde

Kön
Män
Kvinnor

10 (33)
8 (23)

20 (67)
27 (77) 0,347

Civilstånd
Bor ej ensam
Bor ensam

13 (29)
5 (25)

32 (71)
15 (75) 0,746

Bostad 
Villa
Lägenhet 

16 (31)
1 (8)

35 (69)
12 (92) 0,084

Gånghjälpmedel
Använder 
Använder inte

5 (36)
12 (25)

9 (64)
35 (75) 0,456

Hälsa 
Mycket god
Mindre god

11 (26)
7 (30)

31 (74)
16 (70) 0,715

Fysisk aktivitet 
Mycket aktiv
Mindre aktiv

10 (24)
7 (32)

32 (76)
15 (68) 0,491

Rädsla för fall
Ja 
Nej 

13 (28)
5 (29)

34 (72)
12 (71) 0,106

Undviker aktivitet 
inomhus pga av rädsla 
för fall
Ja
Nej

8 (33)
9 (23)

16 (67)
31 (77) 0,342

Undviker aktivitet 
utomhus pga av rädsla 
för fall
Ja
Nej

11 (32)
7 (23)

23 (68)
24 (77) 0,379

Fått info angående 
fallprevention
Nej
Ja

9 (27)
7 (27)

24 (73)
19 (73) 0,976

Vidtagit åtgärder
Ja
Nej

13 (30)
5 (23)

30 (70)
17 (77) 0,921

Resultatet visar inga statistiska skillnader mellan gruppen fallit och gruppen ej fallit med 

avseende på redovisade variabler demografi, hälsa, rädsla för fall samt fallförebyggande 

åtgärder (tabell2). Det finns ett svagt samband, dock inte signifikant (p=0,084) mellan att bo i 

lägenhet och att ej falla (tabell 2). 
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Medianvärdet för antalet fallförebyggande åtgärder var 4 (1-9).

                Tabell 3. Jämförelse mellan grupperna vidtagit fallförebyggande åtgärder och ej 
                    fallförebyggande åtgärder. n=67

Åtgärder n (%)
n=44

Ej åtgärder n 
(%) n=23

p-värde

Kön
Män
Kvinnor

17 (55)
27 (75)

14 (45)
9 (25) 0,083

Civilstånd
Bor ej ensam
Bor ensam

29 (63)
15 (71)

17 (37)
6 (29) 0,502

Bostad
Villa
Lägenhet

32 (60)
11 (85)

21 (40)
2 (15) 0,100

Gånghjälpmedel
Använder
Använder inte

11 (79)
30 (61)

2 (21)
19 (39) 0,230

Hälsa
Mycket god
Mindre god

27 (61)
17 (74)

17 (39)
6 (26) 0,304

Fysisk aktivitet
Mycket aktiv
Mindre aktiv

28 (64)
15 (68)

16 (36)
7 (32) 0,715

Rädsla för fall
Ja
Nej

34 (71)
8 (47)

14 (29)
9 (53) 0,078

Undviker aktivitet 
inomhus pga av rädsla 
för fall
Ja
Nej

21 (84)
21 (53)

4 (16)
19 (47) 0,010*

Undviker aktivitet 
utomhus pga av rädsla 
för fall
Ja
Nej

26 (74)
17 (55)

9 (26)
14 (45) 0,098

Fått info angående 
fallprevention
Ja
Nej

19 (68)
22 (67)

9 (32)
11 (33) 0,921

                * p<0,05

Det finns ett signifikant samband mellan de respondenter som undviker aktiviteter inomhus på 

grund av rädsla för fall och vidtagit fallförebyggande åtgärder (p<0,05). Det finns även svagt 

samband, dock inte signifikant mellan kvinnor och fallförebyggande åtgärder (p=0,083) samt 

mellan rädsla för fall och fallförebyggande åtgärder (p=0,078). Tre fjärdedelar (75 %) av 

kvinnorna har vidtagit åtgärder för att förebygga fall. Av de respondenter som bor ensam har 

71 % vidtagit åtgärder och 85 % av de som bor i lägenhet har vidtagit åtgärder. Av 

respondenterna var det 71 % som är rädd för att falla och har vidtagit fallförebyggande 

åtgärder (tabell3). 

Det finns ett signifikant samband mellan att undvika att utföra aktiviteter utomhus på grund 

av rädsla för fall och vara ensamboende (p<0,05). Fler kvinnor undviker aktiviteter utomhus 

på grund av rädsla för fall i jämförelse med män, skillnaden är dock inte statistiskt signifikant 

(p=0,056).
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Sjuttionio procent av respondenterna instämmer helt eller delvis på påståendet om att äldre 

personer som aldrig ramlar har helt enkelt tur. Åttiofyra procent instämmer helt eller delvis att

fallolyckor till stor del är sådant som bara händer, 86 % anser att en viktig åtgärd för att 

förebygga fall är att vara försiktig och 97 % instämmer helt eller delvis på att fall går att 

förebygga. 

Resultatet av enkätfråga 18 gällande rangordning av olika påståenden anser respondenterna att

det viktigaste för att förebygga fall är att träna muskler och balans. Det som är näst viktigast 

är att modifiera hemmet genom att ta bort mattor, fästa fast sladdar, ha bra belysning med 

mera och minst viktigt är att prata med doktorn om sina mediciner. En del av respondenterna 

ansåg att samtliga professionsområden spelade en viktig roll för att förebygga fall.
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Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att öka kunskap för att förbättra fallprevention genom att beskriva och 

jämföra förekomst av fall, fallförebyggande åtgärder samt undersöka attityder bland äldre 

personer relaterat till fall. Resultatet visade att det fanns samband som var signifikanta och 

svagt signifikanta bland äldre personer i jämförelsen mellan valda variabler gentemot fall och 

fallförebyggande åtgärder. Resultatet visade även att attityderna bland äldre personer 

gentemot fall och fallförebyggande åtgärder till stor del var överensstämmande mot det 

förväntade resultatet i studien.

Respondenterna kan inte anses vara representativ för äldre befolkningen som helhet utan kan 

ses som en sub-grupp som kan kallas aktiva äldre personer. Utifrån att sextio procent av 

gruppen är fysisk aktiva flera gånger i veckan eller dagligen, större andelen använder inget 

gånghjälpmedel och skattar sin hälsa som mycket god kan den slutsatsen dras och dessa 

personer förväntas ha låg fallrisk. Trots detta är fallförekomsten i studien 28 % vilket är i 

likhet med tidigare resultat från studier bland hemmaboende äldre personer (Luukinen, Koski, 

Hiltunen & Kivelä, 1994 och Gillespie et al., 2009). Enligt Dehlin och Rundgren (2007) faller 

kvinnor oftare än män. I den aktuella studien var förhållandet omvänt, 33 % av männen hade

fallit jämfört med 23 % av kvinnorna. Tjugonio procent av respondenterna hade fått uppsöka 

sjukhus på grund av fall och enligt Davidson et. al (2005) är fall den sjätte vanligaste orsaken 

till att personer över 65 år uppsöker sjukhus vilket visar att utifrån den aktuella studien och 

tidigare forskning är det väldigt många äldre personer som uppsöker sjukhus och medför stora 

kostnader för samhället. 

Det fanns ett signifikant samband (p <0,05) mellan att undvika aktiviteter inomhus på grund 

av rädsla för fall och att ha vidtagit fallförebyggande åtgärder samt ett svagt samband (p 

0,078) dock inte signifikant mellan rädsla för fall och fallförebyggande åtgärder. Detta visar 

att rädslan har en stor inverkan på respondenterna och drygt 70 % av respondenterna skattade 

rädsla för fall vilket är i överensstämmelse med presenterad prevalens i 

kunskapssammanställningen av Lord et al. (2007). De respondenter som uppger att de är 

rädda för att falla och där igenom blivit begränsade i sina aktiviteter är de som har vidtagit 

åtgärder i den fysiska miljön trots att det är en relativt aktiv äldre grupp. Författarna i den 

aktuella studien anser därmed att arbetsterapeutens arbete i den fysiska miljön är av stor vikt 

för att minska rädslan och möjliggöra aktivitet. Enligt CMOP (Kielhofner, 2004) är 
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aktivitetsutförandet en dynamisk relation mellan personen, miljön och aktivitet och när den 

fysiska miljön inte är utformad efter personens behov så hindar det aktivitetsutförandet och 

personen blir begränsad i sina aktiviteter. Det finns studier (Di Monaco et al., 2008; Hendriks 

et al., 2008) som beskriver att arbetsterapeutens mål med fallprevention är att förändra 

utförandet i olika aktiviteter och ge rekommendationer eller förslag på hur hemmets fysiska 

miljö kan adapteras och därmed möjliggöra aktivitet. Genom att arbetsterapeuten möjliggör

aktiviteter för de äldre personerna som främst upplever rädsla för fall så kan kroppens 

funktioner vidrätthållas och riskerna för fall kan reduceras vilket också kan styrkas av Gitlin 

et al. (2006) och Zijlstra et al. (2007) som anser att rädslan är ett psykologiskt syndrom som 

begränsar äldres aktiviteter i sitt hem och i sitt dagliga liv vilket kan leda till kroppsliga 

funktionsnedsättningar.

AOTA (2002) beskriver att arbetsterapeutens arbete handlar om att stödja personer att utföra 

meningsfulla aktiviteter vilket kan påverka hälsan och därmed ge en ökad livstillfredsställelse. 

Enligt CMOP (Kielhofner, 2004) är klientcentrering en viktig del i det arbetsterapeutiska 

arbetet och förändringar som utförs av arbetsterapeuten i den fysiska miljön kan se olika ut 

från individ till individ. Författarna i den aktuella studien anser därför att det är viktigt att

arbetsterapeuten tar hänsyn till varje enskild individ eftersom varje enskild individ har sina 

egna meningsfulla aktiviteter. 

Trots att 72 % av respondenterna som ej fallit ändå upplever en rädsla för att falla så kan detta 

vara något som många äldre personer ändå tänker på och tar hänsyn till enligt författarna i den 

aktuella studien. En riskfaktor för att falla är själva rädslan för fall och eftersom rädslan har en 

negativ påverkan på äldre personers aktivitetsutförande (Suzuki et al., 2002 och Gitlin et al., 

2006) undviker äldre personer aktiviteter och blir mer begränsade i sina hem (Suzuki et. al, 

2002). Den slutsats som kan dras oberoende om respondenterna fallit eller ej så finns det en 

risk för att de kommer att falla eftersom det i resultatet framkom att de upplever rädsla för fall 

och undviker aktiviteter. De enskilda riskfaktorerna för varje person är dock också avgörande 

(Socialstyrelsen, 2007).

Sett till proportionerna (procenten) i resultatet i den aktuella studien är det fler respondenter 

som har fått information om fallförebyggande åtgärder av gruppen som fallit jämfört med 

gruppen som ej fallit men det är ändå fler av de respondenter som ej fallit som har vidtagit 

fallförebyggande åtgärder. Författarna i den aktuella studien tolkar därför detta som att 
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gruppen som ej fallit inte faller därför att de har vidtagit fallförebyggande åtgärder vilket kan 

antyda på att fallförebyggande åtgärder reducerar fall. Detta kan även stödjas av tidigare 

studier (Hendriks et al. 2008; Wienstein & Booth, 2006; Suzuki, Ohyama, Yamada & 

Kanamori, 2002) som säger att arbetsterapeutiska åtgärder kan förebygga fall där

nyckelfaktorer handlar om prevention och utbildning och det är av stor vikt att utbilda även 

familj och anhöriga till äldre personer.

I resultatet framkommer det att respondenterna anser att fall går att förebygga och detta anser 

författarna i den aktuella studien är förutsättning för att arbetsterapeuten ska kunna arbeta med 

fallprevention. En annan aspekt att ta hänsyn till är att respondenterna även ansåg att 

fallolyckor är sådant som bara händer vilket författarna i den aktuella studien anser beror på

okunskap inom området fall och att det behövs mer information. Information och utbildning 

är viktiga delar i arbetsterapeutiska interventioner gällande fall vilket också kan styrkas av 

tidigare studier (Di Monaco et al., 2008; Hendriks et al., 2008; Suzuki el al., 2002; Wienstein 

& Booth, 2006). Tes (2005) som beskriver att sambandet mellan fall och miljön i hemmet är 

kontroversiellt då intervention oftast ingår i ett multifaktoriellt tillvägagångssätt och det går 

inte att utesluta att det är just bedömningen av riskfaktorer och modifieringen av miljön det 

vill säga arbetsterapeutiska åtgärder som är den bidragande orsaken till att fall bland äldre

personer minskat utan det är samarbetet mellan olika professioner. Wienstein och Booth 

(2006) anser att det är viktigt med ett multiprofessionellt tillvägagångssätt för att minska 

fallen bland äldre personer och en del av respondenterna i den aktuella studien ansåg att 

samtliga professionsområden spelade en viktig roll för att förebygga fall vilket är värdefullt 

att beakta i framtiden då populationen bland äldre kommer att öka. Fallen kommer troligtvis 

också att öka och därmed kostnaderna och om arbetsterapeuten och övriga professioner 

samarbetar för att försöka hindra antalet fall och dess konsekvenser genom olika

fallförebyggande åtgärder så anser författarna i den aktuella studien att kostnaderna också bör 

minskas eftersom respondenterna och studier (Gitlin et al., 2006; Gitlin et al., 2006; Wienstein 

& Booth, 2006 ) visar att ett multiprofessionellt arbete är framgångsrikt. 

Studien kan ses som en förstudie inom området fall och fallförebyggande åtgärder gällande 

äldre personer. Det behövs dock mer omfattande och ingående studier för att kunna 

konkretisera rädslan för fall och i studien samt tidigare forskning finns mycket information 

om vilka konsekvenser rädslan leder till men inte vad den orsakas av och hur den kan 

förhindras eller reduceras. 
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Metoddiskussion

Valet av metod kändes relevant till studiens syfte eftersom enkät är en bra metod för att 

besvara syftet samt ett tidsbesparande och billigt arbetssätt vid insamling och analys av data

(Ejlertsson, 1996). Ett externt bortfall på 13 stycken (16 %) av totalt 80 enkäter gör att 

författarna i den aktuella studien anser att materialet i studien är tillförlitligt. Ett större internt 

bortfall förekom ändå i fråga 18 i enkäten där respondenterna skulle rangordna olika 

påståenden. Om frågan hade omformulerats och tydliggjorts hade det kunnat ge ett mera 

tillförlitligt resultat. Författarna valde även att begränsa sig till att undersöka fall som skett 

under de senaste sex månaderna. Detta på grund av att respondenterna kanske fallit tidigare i 

sina liv innan de fyllt 65 år vilket då inte är relevant till studiens undersökning. Eftersom 

enkäten i studien är konstruerad av författarna själva så är den varken testad för reliabilitet 

eller validitet (Ejvegård, 2003). Dock har en förstudie genomförts för att förbättra brister i 

enkätens design och enkätens frågor utgår från kunskap om fall och fallprevention i 

vetenskaplig litteratur. 

Att träffa respondenterna har sina för- och nackdelar. Genom att enkäten delades ut, fylldes i 

och förutom en gång samlades in under ett tillfälle genomfördes ett tidsbesparande arbetssätt

för såväl författarna som respondenterna vilket också stöds av Ejlertsson (1996). 

Respondenterna fick dessutom tillgång till att ställa frågor kring studien och enkäten och ett 

informationsbrev delades ut samtidigt med enkäten där all information kring studien 

förklarades och tydliggjordes. I brevet fanns bland annat kontaktuppgifter där respondenterna 

kunde kontakta författarna även efter besöket för eventuella frågor och oklarheter och detta 

anser författarna stärka studiens trovärdighet eftersom respondenterna kan känna ett 

förtroende och tillit till att medverka i studien. Författarna valde att genomföra en gruppenkät 

(Ejlertsson, 1996) vilket kan medföra en risk för studiens trovärdighet då respondenterna 

kanske känt en påverkan från andra respondenter i gruppen att fylla i enkäten. Detta kan då 

medföra till att respondenterna inte fyller i enkäten noggrant efter vad de själva upplever och 

att enkätundersökningen bli mindre trovärdig. 

Med tanke på studiens syfte är det även viktigt att beakta att urvalet av respondenterna 

representerar den aktiva gruppen bland äldre personer och därför kan inte resultatet 

generaliseras till äldre befolkningspopulationen då urvalet enligt Trost (2001) ska representera 

en del av populationen på ett sådant sätt att urvalet är en miniatyr av populationen. Frågornas 

karaktär i enkäten var kanske inte tillräckligt utmanande för att hitta skillnader mellan de 
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respondenter som fallit och ej fallit relaterat till de valda variablerna eftersom respondenterna 

framstods som aktiva. Det är även viktigt att beakta att antalet i urvalet är förhållandevis lågt i 

jämförelse med populationens storlek och därför är resultatet i studien inte generaliserbart till 

övriga populationen bland äldre personer vilket minskar studiens trovärdighet. 

Analys av data genomfördes med stor noggrannhet och materialet lästes av och 

sammanställdes i dataprogrammen Microsoft Excel och SPSS. En av författarna läste av 

svaren på enkätfrågorna och den andra förde in svaren i dataprogrammen och därefter 

genomfördes samma procedur igen fast med ombytta roller för att säkerhetsställa den 

insamlade data till studien och därmed öka studiens trovärdighet. 

Konklusion

Fallolyckor medför som tidigare nämnt stora kostnader för samhället och genom 

arbetsterapeutiska interventioner kan det finnas möjlighet att reducera antalet fall bland äldre 

personer och därmed minska kostnaderna. De arbetsterapeutiska interventioner som anses 

vara avgörande utifrån resultatet och tidigare forskning är anpassningar av den fysiska miljön 

samt även information och utbildning till äldre personer och dess anhöriga. Genom att 

arbetsterapeuten arbetar både med promotion och prevention det vill säga främjar aktivitet 

genom anpassning av den fysiska miljön samt informerar/utbildar om fallförebyggande 

åtgärder så kan äldre personer förbli mer aktiva och mer medvetna om risker relaterat till fall. 

Detta kan i sin tur minska rädslan för fall som i denna studie varit en viktig aspekt att ta 

hänsyn till och fallen bland äldre personer bör därmed reduceras eftersom riskfaktorerna för 

individen minskar. 

Notis

Ett stort tack till vår handledare Irene Vikman.

Ett särskilt stort tack till de PRO-föreningar som vi fick besöka för visat engagemang och 

stöd.
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Bilaga 1

    

Information och förfrågan om medverkan i examensarbete

Äldre personers uppfattning om risker och säkerhet relaterat till fall

I dagens samhälle förekommer många fallolyckor bland äldre människor. Detta har i sin tur 

lett till att det kostar samhället en stor summa pengar och med de resurser som finns att tillgå 

känns många fallolyckor som ett onödigt problem. Fallolyckorna skulle kunna minskas och 

många gånger förhindras genom olika åtgärder.

Syftet med denna studie är att belysa äldre personers uppfattning om risker och säkerhet 

relaterat till fallolyckor. I och med denna studie hoppas vi kunna uppnå ett resultat som kan 

vara till hjälp för att utveckla arbetsterapeutiska åtgärder inom detta område och därmed 

minska antalet fallolyckor bland äldre människor. 

Om Du väljer att delta i studien får Du besvara enkäten som följer detta brev. Medverkan i 

studien är frivillig och svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att Ditt svar 

inte kommer att kunna identifieras i resultatet. 

Enkäten kan lämnas i svarslådan/svarskuvertet som finns i lokalen.

Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida  

(http://epubl.ltu.se).

Har Du frågor som rör medverkan i studien finns följande kontaktinformation att tillgå:

Emma Johansson 070-6465844 Anna Wallin 073-0341516

E-post: emajoh-6@student.ltu.se E-post: walana-6@student.ltu.se

Handledare: Universitetsadjunkt Irene Vikman

http://epubl.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
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Bilaga 2

      

Äldre personers förhållningssätt till risk och säkerhet relaterat till fall

Kryssa för ett alternativ på varje fråga om inget annat anges.

1. Ålder…………………….

2. Kön
      □ Man
      □ Kvinna

3. Civilstånd
      □ Jag bor tillsammans med make/maka/sambo/partner/barn
      □ Jag bor ensam

4. Bostad
      □ Villa
      □ Lägenhet
      □ Annat………………………..

5. Gånghjälpmedel
      □ Jag använder inget gånghjälpmedel
      □ Jag använder ibland käpp/rollator
      □ Jag använder alltid käpp/rollator

6. Jag skattar min hälsa som
      □ Mycket god
      □ God
      □ Ganska god
      □ Mindre bra

7. Hur fysisk aktiv är Du? T.ex. promenerar, åker skidor, gymnastik, simning etc.
      □ Aldrig
      □ Några gånger i månaden
      □ En gång varje vecka 
      □ Flera gånger i veckan
      □ Dagligen
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8. Hur många gånger har Du fallit d.v.s. hamnat på golvet/marken oavsiktligt under de
      senaste 6 månaderna? 
      □ 0 gånger
      □ 1-2 gånger 
      □  mer än 2 gånger

9. Har Du någon gång fått uppsöka sjukhus/vårdcentral på grund av ett fall?
      □ Nej, aldrig
      □ Ja

10. Är Du rädd för att falla?
      □ Nej aldrig
      □ Ja ibland
      □ Ja ofta

11. Undviker Du att utföra aktiviteter inomhus på grund av rädsla för att ramla?
      □ Nej aldrig
      □ Ja ibland
      □ Ja ofta

12. Undviker Du att utföra aktiviteter utomhus på grund av rädsla för att ramla? 
      □ Nej aldrig
      □ Ja ibland
      □ Ja ofta

13. Bedömer Du risken att Du ska falla inom de närmaste 6 månaderna som 
      □ Låg
      □ Hög
      □ Vet ej
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14. Har Du fått information om hur Du kan förebygga fallolyckor?
     □ Nej, jag har inte fått någon information alls
     □ Ja, jag har fått skriftlig information t.ex. informationsblad
     □ Ja, jag har fått muntlig information t.ex. av hälso/sjukvårdspersonal 
     □ Ja, jag har fått både skriftlig och muntlig information

15. Har Du vidtagit några åtgärder för att minska risken för fall?
     □ Ja
     □ Nej

16. Om Du svarat Ja på fråga 15 kryssa i de åtgärder som Du vidtagit. 
      Du kan kryssa för flera alternativ

            □ Bytt ut svagare glödlampor mot starkare för en bättre belysning
            □ Tagit bort mattor 
            □ Satt halkskydd under mattor
            □ Fäst fast sladdar och kablar så att jag inte kan snubbla över dem
            □ Tagit bort trösklar 
            □ Har alltid telefon/bärbar telefon/ mobiltelefon nära tillhands
            □ Ser till att ha gott om utrymme vid sängen
            □ Tänker på att inte ha bråttom upp ur sängen, kan sitta en stund på sängkanten innan 
              jag stiger upp 
            □ Sitter ner i badkaret eller på en duschpall när jag duschar
            □ Sitter ner när jag klär på/av mig
            □ Har antihalkmatta i badkar eller duschen
            □ Har saker jag använder ofta nära tillhands t.ex. köksredskap som jag använder ofta
            □ Använder halkskydd/broddar på skorna 
            □ Andra åtgärder …………………………………………………………………..
             …………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………..
             …………………………………………………………………………………….
             …………………………………………………………………………………….
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17. Nedan följer några påstående angående fall. I vilken grad instämmer Du i dem?

Kryssa för ett alternativ inom respektive påstående.

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Vet ej 
/obestämd

Instämmer 
inte

Instämmer 
inte alls

Äldre personer 
som aldrig 

ramlar har helt 
enkelt tur 

                                         

Fallolyckor är 
till stor del 
sådant som 
bara händer

    

Att vara 
försiktig är 

viktigt för att 
förebygga fall

                                                 

Fallolyckor 
kan 

förebyggas                                                  
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18. Dessa tre påståenden exemplifierar områden som har betydelse för att förebygga 
      fall

Rangordna nedanstående påstående med siffrorna 1, 2 och 3 i rutan bredvid respektive 
påstående. Sätt siffra 1 för det område Du anser vara det viktigaste 2 vara det näst 
viktigaste och 3 det minst viktigaste. 

Träna muskler och balans är viktigt för 
att förebygga fall

       

Prata med doktorn om mina mediciner är 
viktigt för att förebygga fall         

Ta bort mattor, fästa fast sladdar, ha bra 
belysning, ha bra skor, använda duschpall 

är viktigt för att förebygga fall         

Är det något Du vill kommentera utöver detta kan Du göra det här:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


