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Abstrakt 

Fallrädsla eller låg fallrelaterad self-efficacy (tilltron till sin egen förmåga) är något som kan 
leda till inaktivitet, funktionsnedsättning och ökat hjälpbehov hos äldre personer. Det finns 
flertalet studier av olika populationer som beskriver riskfaktorer för fallrädsla och dess 
följdeffekter men det är svårt hitta jämförbara studier som undersöker fallrädsla hos äldre 
hemmaboende personer med hemtjänst.  

Syftet med studien var att undersöka och beskriva fallrelaterad self-efficacy bland äldre 
hemmaboende personer med hemtjänstinsatser samt se om det fanns en relation mellan 
fallrelaterad self-efficacy och funktionsnedsättning, aktivitetsnivå, gånghjälpmedel, antal 
hemtjänsttimmar, fall och fallrelaterad skada.  

Ett slumpmässigt urval av 183 personer, över 65 år, med beviljade hemtjänstinsatser 
rekryterades från tre kommuner i Norrbotten. Av dessa valde 51 personer att delta i studien. 

För att mäta fallrelaterad self-efficacy användes Fall Efficacy Scale-International (FES-I). 
Minimal Mental Test (MMT) användes för att beskriva kognitiv förmåga. ADL-förmågan 
mättes med Barthel ADL-index. Standardiserade funktionstester av balansförmåga, styrka 
nedre extremiteter och gångförmåga utfördes. Aktivitetsnivå senaste sommar/vinterhalvåret 
bedömdes med en sexgradig skala. Användandet av gång eller förflyttningshjälpmedel 
registrerades. Frågor angående tidigare fall och skada vid tidigare fall ställdes. 

Resultatet visade på ett medelvärde för FES-I på 30,2 poäng och 33(65%) skattade > 23 
poäng vilket indikerar låg tilltro till sin förmåga. Det fanns en signifikans att de 
försökspersoner som skattade högre på FES-I var bland de som hade lägre ADL-förmåga, 
lägre aktivitetsnivå senaste sommar/vinterhalvåret, hade fallit mer än en gång samt de som 
skadat sig vid tidigare fall. Signifikans fanns också att de försökspersoner med nedsatt balans, 
men även de försökspersoner som klarade sammanslagna funktionstester sämre, skattade 
högre på FES-I.   

Vår studie visade att en hög andel av äldre personer med hemtjänst hade en låg fallrelaterad 
self-efficacy samt att det fanns en signifikant relation mellan fallrelaterad self-efficacy och 
ADL-förmåga, funktionsnedsättning, aktivitetsnedsättning, fallhistorik samt fallrelaterad 
skada. Relationen mellan fallrelaterad self-efficacy och funktionsförmågan var starkare när 
det mättes med ett övergripande funktionellt test jämfört med enskilda test. Vi anser att FES-I 
kan vara ett användbart instrument vid fallriskbedömningar. För att få svar om fallrelaterad 
self-efficacy påverkas av antal hemtjänsttimmar eller gång/förflyttningshjälpmedel måste 
vidare studier med ett större material genomföras. 

Nyckelord: fallrädsla, FES-I, riskfaktorer, hemtjänst, äldre  
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Bakgrund 

Fall bland äldre personer, det vill säga en händelse vilket resulterar i att en person oavsiktligt 

hamnar på en lägre nivå (1), är så vanligt förekommande att det kan ses som ett 

folkhälsoproblem. I Sverige dör i snitt mer än tre äldre personer varje dag till följd av 

fallolyckor vilket är mer än dubbelt så många som alla dödsfall i trafiken varje år. Fem gånger 

fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter trafikolyckor (2). Var tredje person som är 65 

år eller äldre och bor i eget boende faller minst en gång per år (2,3,4). Även om de flesta fall 

inte resulterar i en allvarlig fysisk skada (2,3,5), leder fall ofta till emotionell och psykologisk 

påverkan vilket kan yttra sig som en oro och rädsla för att falla (6,7,8,9,10). 

Alltsedan Murphy & Isaacs, i början av 80-talet, identifierade och beskrev ”the postfall 

syndrom”, en rädsla att förflytta sig utan stöd som utvecklades hos en del personer efter en 

fallolycka (11), har fallrädsla (engelska fear of falling) undersökts och dokumenterats i 

flertalet studier (4,6,7,8,9). Det finns ingen klar och entydig definition av begreppet fallrädsla, 

olika definitioner och olika mätinstrument har konstruerats för att mäta detta psykologiska 

fenomen, vilket försvårar jämförelser mellan studier (12). Tinetti definierar fallrädsla som ett 

varaktigt bekymmer som inverkar och begränsar individens tilltro till sin förmåga (self-

efficacy) att utföra vardagliga aktiviteter utan att falla, och operationaliserar begreppet till låg 

tilltro till sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter utan att falla (13). Trots detta kan man 

idag, drygt två decennier efter Murphys ”postfall syndrom” ändå konstatera, med god evidens, 

att fallrädsla är vanligt förekommande bland äldre personer (10), detta oavsett om individen 

råkat ut för en fallolycka eller inte (14).  

Hos personer, som inte har råkat ut för en fallolycka, har fallrädsla rapporterats förekomma 

hos 18-38% (9,15), medan hos personer som har fallit förekommer fallrädsla i högre grad och 

siffror mellan 29-92% har redovisats (7,8,16,17). Fallrädsla är vanligare bland kvinnor 

jämfört med män (18), förekomsten ökar också med stigande ålder (9). Tidigare fall, ADL-

beroende, nedsatt självskattad hälsa, svårighet att ta sig upp självständigt efter ett fall 

(10,17,19,20), nedsatt balansförmåga, gångförmåga och muskelstyrka i nedre extremiteter 

(21) och depression (20,22) är andra faktorer som är starkt associerade till fallrädsla. En 

studie av Gillespie (23), där fallrädsla bland äldre personer med funktionsnedsättningar 

undersöktes, visade att nästan hälften, 48 %, upplevde en rädsla för att falla, med en ökad 

förekomst hos de personer som hade ett stort hjälpbehov, nedsatt balansförmåga och nedsatt 

muskelstyrka i höftextensorer.  
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Fallrädsla har en rad konsekvenser, från att i ”lagom” dos verka fallpreventivt, individen utför 

aktiviteter med större försiktighet (24), till att leda till aktivitetsbegränsningar (15), sviktande 

självförtroende (8), nedsatt livskvalitet (17) och dessutom påverka individens sociala identitet 

(15). Aktivitetsbegränsning relaterad till fallrädsla har i studier visat sig förekomma hos 19-

76% (16,18, 23,25). Högre prevalens förkommer bland personer med funktionsnedsättning 

och funktionshinder (16,23) och få sociala kontakter (25).  

Den åldrande befolkningen kommer att öka i framtiden. För Sveriges del innebär detta att 

nästan 25 % av invånarna år 2030 kommer att vara över 65 år, jämfört med drygt 17 % i dag. 

Antalet personer som är 80 år och äldre kommer under samma period att öka från knappt en 

halv miljon till omkring 750 000 (26).  

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

Sverige koncentrerat sina resurser till individer med svåra funktionsnedsättningar. Från att på 

70-talet ha varit vanligt att äldre tilldelades hemtjänst för hushållstjänster som matinköp och 

städning (27) är det idag individer som är i behov av hjälp med sin dagliga livsföring som 

tilldelas hemtjänst (28). I Sverige visar de senaste åren en trend på en minskning av särskilda 

boenden och en ökning av antalet äldre (>65 år) personer i ordinärt boende som har hemtjänst. 

År 2006 var 140 300 äldre personer beviljade hemtjänst, vilket är en ökning med 16 % från år 

2000. Störst var ökningen i gruppen 80 år och äldre (29). 

Vi finner inga jämförbara studier som har undersökt fallrädsla eller fallrelaterad self-efficacy 

bland äldre hemmaboende personer med hemtjänst. Det finns två skäl till att studera fallrädsla 

i denna grupp, dels påverkar fallrädsla individens livskvalitet i negativ riktning, dels kan det 

leda till ökade kostnader för samhället eftersom fallrädslan ökar risken för ett inaktivt liv med 

funktionsnedsättningar i form av nedsatt muskelstyrka, balans och gångförmåga som följd, 

resulterande i större funktionshinder och ökat behov av hjälp vid ADL.  

Ett av uppdragen inom primärvården i Norrbottens läns landsting är att idka vård och 

rehabilitering i hemmet, bland annat hos äldre personer som har hemtjänst. Det är därför 

viktigt att få kunskap om vilka faktorer som påverkar fallrädslan hos dessa personer för att 

kunna utveckla program och strategier som ökar personernas tilltro till sin förmåga och 

därmed minska fallrädsla och fall. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva faktorer som påverkar fallrelaterad self-

efficacy bland äldre hemmaboende personer med hemtjänstinsatser. Vi ville även undersöka 

om det fanns skillnad mellan enskilda funktionella test och ett övergripande funktionellt test 

jämfört med skattad fallrelaterad self-efficacy. 

Frågeställningar 

Vilken relation finns mellan fallrelaterad self-efficacy och funktionsnedsättning, 

aktivitetsnivå, gånghjälpmedel, antal hemtjänsttimmar, fall och fallrelaterad skada?  

Finns det någon skillnad mellan skattad fallrelaterad self-efficacy och balansförmåga, styrka i 

nedre extremiteter samt gånghastighet mätt med enskilda test jämfört med ett övergripande 

funktionellt test? 

Metod 

Försökspersoner 

Ett slumpmässigt urval av 183 personer, över 65 år, med beviljade hemtjänstinsatser 

rekryterades från tre kommuner i Norrbotten. Dessa personer identifierades utifrån 

kommunernas äldreomsorgsregister. Ålder, kön, boende samt antal hemtjänsttimmar 

registrerades på samtliga 183 personer (bilaga 1).   

De som valde att delta i studien bestod av femtioen personer (28%), 39 kvinnor (77%) och 12 

män (13%) med en medelålder på 82,8 år samt ett medelvärde av MMT på 26,2 (tabell1). 

De som tackade nej eller på annat sätt avstod från att delta i studien bestod av 

etthundratrettiotvå personer (72%). Dessa personer var något äldre och hade fler 

hemtjänsttimmar per vecka jämfört med personerna som tackade ja (tabell 2). 

Av de 25 personer som använde gång/förflyttningshjälpmedel inomhus (49%) var det fem 

som hade rullstol (20%), 18 som hade rollator, deltastöd, spark eller sparkcykel (72%) samt 

två som använde käpp (8%). Av de 43 försökspersoner som använde 

gång/förflyttningshjälpmedel utomhus (84%) var det sex som hade rullstol (14%), 33 som 

hade rollator, deltastöd, spark eller sparkcykel (77%) samt fyra som använde käpp (9%). 
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Tabell 1. Bakgrundsdata på försökspersoner (n=51) beskrivet med antal (%), medelvärde, SD, median, kvartiler samt range  

  Antal (%)  Medelvärde  SD  Median  Kvartiler 
 Q1        Q3  

Range 

Ålder     82,8  6,4      67‐93 
Kvinna   39 (77)           
Man   12 (23)           
Hemtjänsttimmar per vecka         3,4    1,0       8,9  0,3‐30,8 
Minimental test (MMT)    26,2  3,0  27,0   24,7      29,0  17‐30 
Bor i lägenhet  27 (53)           
Bor i villa   24 (47)           
Bor ensam   41 (80)           
Är sambo   10 (20)           

 

Tabell 2. Bakgrundsdata på bortfallet (n=132) beskrivet med antal (%), medelvärde, SD, median, kvartiler samt range 

  Antal (%)  Medelvärde  SD  Median  Kvartiler 
  Q1       Q3 

Range 

Ålder    83,6  6,6      65‐98 
Kvinna  85 (64)           
Man  47 (36)           
Hemtjänsttimmar  per 
vecka 

      5,2    1,0     14,4  0,1‐41,3 

 

Mätinstrument  

Fall Efficacy Scale – International (FES-I) 

För att mäta fallrelaterad self-efficacy utvecklade Tinetti fall efficacy scale (FES). 

Instrumentet innehåller 10 basala, vardagliga inomhusaktiviteter, som individen bedömer, på 

en skala mellan 1= inte alls säker till 10 =helt säker, hur säkert han/hon kan utföra den 

specifika aktiviteten utan att falla (13).  Med utgångspunkt från original FES har Fall Efficacy 

Scale–International (FES-I) utvecklats (30).  Projektet PROFANE (www.profane.eu.org) har 

översatt instrumentet till ett flertal språk, däribland till svenska (bilaga 2).  Instrumentet består 

av 16 aktiviteter, personlig-adl, instrumentell-adl och sociala aktiviteter. Bedömningsskalan 

går från 1= inte bekymrad alls till 4= mycket bekymrad, vilket gör att instrumentet har en 

maximal poäng på 64 (30). Skattning mellan 16-22 poäng visar på hög fallrelaterad self-

efficacy och mellan 23-64 poäng visar på låg fallrelaterad self-efficacy (31). FES-I visar på 

mycket god reliabilitet, (Chronbach alpha 0.96), testat på äldre hemmaboende och 

servicehusboende personer (30).  En nyligen publicerad studie av Delbaere et al (31) visar att 

FES-I har god validitet och reliabilitet vid mätning av fallrelaterad self-efficacy hos äldre 

personer och kan användas vid forskning och i kliniken. Även den svenska versionen visar 
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mycket hög reliabilitet (Chronbach alpha 0,95) och tillfredsställande validitet för denna 

målgrupp (32).  

Övriga mätinstrument 

För att beskriva försökspersonernas kognitiva förmåga användes Mini Mental Test 

(MMT)(bilaga 3) med 30 som maximal poäng och där man traditionellt menar att under 24 

poäng kan tyda på kognitiv svikt (33). Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) mättes med hjälp 

av Barthel ADL-index (bilaga 4), som har en poängskala från 0-20 där högre poäng indikerar 

på att man utför aktiviteter mer självständigt (34).  Funktionsförmågan mättes med ”A short 

physical performance battery” (35) vilket innehåller test av balansförmåga (bilaga 5), styrka 

nedre extremiteter (bilaga 6) och gångförmåga (bilaga 7). Funktionstesterna bedöms utifrån 

en skala från 0-4 och funktionstesterna sammanslaget har en skala från 0-12. Användandet av 

gång eller förflyttningshjälpmedel registrerades (bilaga 8). Försökspersonerna fick på en 

sexgradig aktivitetsskala bedöma hur fysiskt aktiva de varit under senaste sommar samt 

vinterhalvåret (bilaga 9). Frågor ställdes om tidigare fall och skada vid tidigare fall där 

svarsalternativen var ja eller nej (bilaga 10). 

Procedur  

Studien har genomgått etikprövning och godkänts av Etikprövningsnämnden i Umeå, augusti 

2009. Deltagandet i studien har varit helt frivilligt och försökspersonerna har kunnat avbryta 

sitt deltagande när helst man så önskat. Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt. Vår studie 

är en del i en större studie vid Luleå tekniska universitet. Hemtjänstpersonal i de tre 

kommunerna fick vid en arbetsplatsträff information om studien samt att deras roll var att dela 

ut och förklara informationsbrev till försökspersonerna där studiens syfte och metoder 

beskrevs (bilaga 11). Sedan skulle hemtjänstpersonalen sända tillbaka svarstalongen från 

försökspersonerna. Under några veckors tid höll universitetet kontakt med 

hemtjänstpersonalen för att motivera och påminna om förfarandet och på så sätt försöka 

minimera eventuellt bortfall. De försökspersoner som gav sitt samtycke besöktes sedan i sina 

hem där skattningar och mätningar enligt mätinstrumenten utfördes av personer involverade i 

studien. Innan datainsamlingens början utfördes en gemensam genomgång av 

mätinstrumenten med personer inblandade i datainsamlingen.  
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Dataanalys 

Materialet har statistiskt bearbetats i SPSS 17.0 för Windows. Deskriptiv data beskrivs i 

frekvenstabeller, medelvärde, standarddeviation, median, kvartiler samt variationsvidd 

(range). Vid bivariata analyser där FES-I jämförts mot kvantitativa variabler har Pearsons 

produktmomentskoefficient (Pearsons r) använts förutom mot summa antal hemtjänsttimmar 

där materialet var snedfördelat, då användes Spearman´s rangkorrelationskoefficient 

(Spearman´s rho). Spearmans´s rho användes också när FES-I jämfördes mot kvalitativa 

variabler. Oberoende t-test användes då vi jämförde FES-I mot frågorna angående tidigare fall 

och skada vid tidigare fall. Signifikansnivån sattes till p<0,05.  

Resultat 

Resultatet visade ett medelvärde för FES-I på 30,2 poäng (tabell 3) där 33 hade > 23 poäng 

vilket indikerar låg tilltro till sin förmåga (65%) och 18 hade hög tilltro till sin förmåga 

(35%).   

Tabell 3.  Fall Efficacy Scale – International (FES-I) beskrivet med medelvärde, SD, median, kvartiler samt range 

  Medelvärde  SD  Median  Kvartiler 

     Q1          Q3 

Range 

FES‐I  30,2  10,6  29,0      22,0       37,0  16‐64 

 

 

Mätningar av ADL-förmåga, funktionstester, tidigare fall och skada vid fall presenteras i 

tabell 4 och tabell 5. 

Tabell 4. Barthel ADL-index, funktionstester, A short physical performance battery beskrivet med medelvärde, SD, median, 
kvartiler samt range 

  Medelvärde  SD  Median  Kvartiler 
  Q1           Q3 

Range 

Barthel  
(n=50) 

17,3  3,9  19,0    17,0        20,0  1‐20 

Balanstest  
(n=51) 

1,6  1,4  1,0     0,0          3,0  0‐4 

Chairstandtest (styrka nedre 
extremiteter) 
(n=51) 

0,9  0,9  1,0     0,0          1,0  0‐4 

Gånghastighet  
(n=51) 

1,8  1,3  2,0     1,0          3,0  0‐4 

”A short physical performance 
battery”  (n=51) 

4,3  3,0  5,0     2,0          7,0  0‐11 
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Tabell 5. Tidigare fall, skada vid fall beskrivet i antal och procent 

  Ja (%)  Nej (%) 

Fall senaste månaden  
(n=51) 

11 (22)  40 (78) 

Fall senaste 6 månaderna 
(n=51) 

23 (45)  28 (55) 

Fallit mer än en gång senaste 6 månaderna 
(n=50) 

13 (26)  37 (74) 

Skada vid något av fallen 
(n=51) 

15 (29)  36 (71) 

 

                            

          Figur 1. Aktivitet sista sommarhalvåret                                                         Figur 2. Aktivitet sista vinterhalvåret           

 

Hur försökspersonerna skattat sin aktivitetsnivå sista sommar samt vinterhalvåret presenteras i 

figur 1 och figur 2. 

Bivariata analyser 

 

 

Figur 3. FES-I jämfört mot Barthel ADL-index 
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Det fanns en måttlig (r=0,429) signifikant (p=0,002) korrelation mellan FES-I och Barthel 

ADL-index. De försökspersoner som skattade högre på FES-I skattade lägre på Barthel ADL-

index (figur 3).  

 

          

Figur 4. FES-I jämfört mot balanstestet i “Short physical performance            Figur 5. FES-I jämfört mot “Short  physical performance     

              battery”                                                                                                               battery”                                                  

Den bivariata analysen visade en signifikant (p=0,008) och måttlig relation mellan FES-I och 

balansförmåga (r=0,367) (figur 4), nästan signifikant men måttlig relation mellan FES-I och 

chairstandtest (p=0,06, r=0,265) samt gånghastighet (p=0,053, r=0,272). Relationen mellan 

FES-I och de tre testerna tillsammans dvs ”A short physical performance battery” (figur 5) 

visade på en signifikant (p=0,008) och måttlig korrelation (r=0,37). Personer med större 

funktionsnedsättning skattade högre poäng på FES-I jämfört med de som hade mindre 

funktionsnedsättning. 

 

                

  Figur 6. FES-I jämfört med mer än ett fall senaste 6 mån                                Figur 7. FES-I jämfört med  skada vid något av fallen 



  11

Då FES-I jämfördes mot fall senaste månaden (p=0,631), fall senaste 6 månaderna (p=0,106), 

fall mer än en gång senaste 6 månaderna eller skada vid fall var det de försökspersoner som 

hade varit med om mer än ett fall de senaste 6 månaderna som skattade högre på FES-I 

(p=0,041) (figur 6), likaså de som ådragit sig skada vid något fall (p=0,019) (figur 7).  

De försökspersoner som skattade högre på FES-I hade också en lägre aktivitetsnivå under det 

senaste sommarhalvåret (p=0,013, r=0,345) respektive det senaste vinterhalvåret (p=0,038, 

r=0,292). 

Resultatet visade på mycket svaga icke signifikanta samband mellan FES-I och antal timmar 

hemtjänst per vecka (p=0,226, r=0,172), gång/förflyttningshjälpmedel inomhus(p=0,169, 

r=0,196) samt gång/förflyttningshjälpmedel utomhus (p=0,163, r=0,198).  

Diskussion. 

Vi anser det vara viktigt inom vården att inte bara uppmärksamma individer med 

funktionsnedsättningar utan också de med låg fallrelaterad self-efficacy för att kunna ge 

riktade insatser. 

Vår studie visade att en hög andel av äldre personer med hemtjänst hade en låg fallrelaterad 

self-efficacy samt att det fanns en signifikant relation mellan fallrelaterad self-efficacy och 

ADL-förmåga, funktionsnedsättning, aktivitetsgrad, fallhistorik samt fallrelaterad skada. 

Relationen mellan fallrelaterad self-efficacy och funktionsförmåga var högre när 

funktionsförmåga mättes med ett övergripande funktionellt test jämfört med enskilda test. 

Resultatet visade att en stor andel, 65%, hade en låg tilltro till sin förmåga att utföra 

vardagliga aktiviteter utan att falla (> 23 poäng på FES-I) och upplevde sig därmed  rädda för 

att falla vilket är en högre andel jämfört med vad Gillespie (23) fann bland äldre personer med 

behov av hjälp i ADL aktiviteter där 48 % upplevde en rädsla för att falla. En förklaring till att 

en så stor skillnad i förekomsten av fallrädsla förekommer mellan vår studie och Gillespies 

studie, trots att grupperna är jämförbara, kan vara att fallrädsla har undersökts med två olika 

metoder. I studien av Gillespie har fallrädsla mätts med en enkel fråga. 

Både Barthel ADL-index och ”A short physical performance battery” visade en tydlig relation 

till FES-I, där försökspersoner med högre fallrelaterad self-efficacy visade större 

självständighet i ADL-aktiviteter och hade bättre funktionsförmåga. I en studie av Chandler et 

al (14) framkom det att nedsatt ADL-förmåga är en faktor som påverkar fallrädsla, personer 
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som var rädda att falla hade en nedsatt ADL-förmåga jämfört med de som inte var rädda att 

falla. Förmågan att kunna utföra ADL aktiviteter kräver en komplex interaktion mellan många 

förmågor, dels balansförmåga och dels förmåga att generera kraft i de nedre extremiteterna. I 

tidigare studier har man sett att nedsatt balans och muskelstyrka i nedre extremiteter är 

associerade till fallrädsla (7,21,23,36). Det finns även beskrivet att personer som upplevde en 

känsla av ostadighet utvecklade fallrädsla i högre grad (9). Funktionsförmåga och mobilitet 

verkar vara viktiga faktorer för tilltron till sin förmåga att utföra aktiviteter utan att falla. 

Balanssvårigheter var i vår studie den funktionsnedsättning som var starkast associerad till 

FES-I gällande tilltron till sin förmåga. I en studie av Deshpande et al (36) där liknande 

funktionstester utfördes var det däremot chairstand, som mäter styrka i nedre extremiteter, 

som hade störst betydelse för fallrädsla. När vi slog ihop funktionstesterna fanns en starkare 

signifikans och en bättre korrelation mot FES-I jämfört med enskilda testvärden, vilket kan 

indikera att ”A short physical performance battery” som instrument är bättre att använda i 

kliniken än att bara utföra funktionstester var för sig när man jämför funktionsförmåga med 

fallrelaterad self-efficacy.  

Då FES-I jämfördes med aktivitetsnivå senaste sommar och vinterhalvåret hade de som 

skattade högt på FES-I en lägre aktivitetsnivå både sommar och vinter. En konsekvens av 

fallrädsla som visats i flertalet studier är att personer begränsar och minskar på aktiviteter de 

tidigare utfört (14,15,16,20,21). Enligt Delbaere et al (21) har aktivitetsbegränsning på grund 

av fallrädsla negativa effekter på fysisk förmåga och kan leda till framtida fall. Att man har en 

lägre aktivitetsnivå då man har låg fallrelaterad self-efficacy är inte förvånande då det 

antagligen blir en spiraleffekt. Minskad aktivitet kan bero på en rädsla att utsätta sig för risker, 

vilket i sin tur kan leda till sämre funktionsförmåga som i sin tur kan ge en ökad fallrädsla. Att 

inte kunna utföra aktiviteter som man tidigare gjort ger troligtvis också ett lägre 

välbefinnande. Murphy (18) menade att äldre personer som minskar sin aktivitet är mer 

fysiskt svaga, har mera kroniska besvär och depressiva symtom än de som endast har 

fallrädsla. Studier har också visat att livskvalitén påverkas av en aktivitetsbegränsning 

(21,39).  

Det är tänkbart att avsaknad av gång eller annat förflyttningshjälpmedel skulle kunna ge en 

lägre fallrelaterad self-efficacy. Vi fann dock ett svagt samband då detta jämfördes kanske på 

grund av att största andelen av försökspersonerna i vår studie använde gång eller 

förflyttningshjälpmedel. Vi har inte hittat några studier som undersökt detta mer ingående.  
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Vid jämförelse mellan FES-I och endast ett fall fanns en svag relation, däremot fanns en 

korrelation mellan FES-I och flera fall de senaste sex månaderna samt vid fallrelaterad skada. 

Det kan bero på att det tar tid att utveckla fallrädsla och att det krävs mer än ett fall. Friedman 

et al (40) menar att fallrädslan utvecklas successivt efter ett fall, upp till 20 månader efter 

fallet, speciellt om man blivit mer inaktiv. Studier har visat att personer kan utveckla 

fallrädsla efter att ha skadat sig vid fall (9,18). Boyd (19) såg däremot inget samband mellan 

fallrädsla och skada vid fall men däremot en signifikant relation mellan ett nyligt fall och 

fallrädsla.  

Någon signifikant relation mellan fallrelaterad self-efficacy och antal hemtjänsttimmar kunde 

ej påvisas i vår studie. Detta är kanske lite förvånande då största andelen, 80%, av 

försökspersonerna var ensamboende och då inte känner en eventuell trygghet i att ha en 

sambo. Vi har ej heller i vår studie undersökt om boendeform har betydelse för fallrelaterad 

self-efficacy. Bland försökspersonerna fanns eventuellt de med mindre funktionella 

svårigheter då antal hemtjänsttimmar och medelålder var lägre jämfört med bortfallet. Det 

finns beskrivet att fallrädsla ökar med stigande ålder (10,20).  

Folkhälsoinstitutet föreslår 2009 i en rapport av Gyllensvärd H (2) bland annat att äldre 

människor som är i kontakt med hälso- och sjukvården regelbundet bör bli tillfrågade om de 

fallit under det senaste året, hur många gånger de fallit och i vilket sammanhang det skett. 

Rapporten föreslår också att man ska bedöma fallrädsla då det är en signifikant riskfaktor för 

framtida fall. Enligt Friedman et al kan en enkel fråga som ”är du rädd för att falla?” eller ”har 

du fallit det senaste året?” vara en början på en fallriskbedömning (40). Senior alert är ett 

nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg som används idag inom slutenvård, 

primärvård och kommun för att förebygga fall, undernäring och trycksår hos vårdtagare 65 år 

och äldre. Samtliga vårdtagare med någon form av vårdkontakt bör fallriskbedömmas genom 

evidensbaserade mätinstrument. Det finns även ett uppsökande fallpreventionsprojekt inom 

primärvården i Norrbottens läns landsting där förebyggande hembesök hos personer 80 år och 

äldre genomförs med samma mätinstrument som vid Senior alert (www.nll.se). Fallrädsla 

eller låg fallrelaterad self-efficacy ingår däremot inte i dessa fallriskbedömningar.  

Metoddiskussion 

Försökspersonerna i vår studie hade relativt höga poäng vid MMT vilket eventuellt ger mer 

trovärdiga svar, men eftersom MMT är ett screeningsinstrument så kan även personer med 

kognitiv svikt få höga poäng (33). Vi vet heller inte vilket kognitivt status de som ej valde 
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vara med i studien hade. Troligtvis kan många av de med kognitiv svikt ha en nedsatt insikt 

om sin egen förmåga. Eftersom flera av de mätinstrument vi använt är 

självskattningsinstrument innebär det att personer med kognitiv svikt eventuellt skattar 

annorlunda än personer med god kognitiv förmåga. Äldre personer med hemtjänst är 

antagligen en kategori individer där många kan ha en kognitiv svikt, och då bör även dessa 

inräknas om man vill ha en större förståelse. 

Funktionstesterna var enkla att genomföra i hemmet hos den studiepopulation som vi valt att 

undersöka. Nackdelen kan vara att gångsträckan vid gångtestet är nog så kort och kanske inte 

så utslagsgivande som en längre gångsträcka skulle kunna vara. Vid funktionstesterna mäts 

decimaler för att avgöra på vilken nivå i poängskalan försökspersonen hamnar, vilket kan vara 

en nackdel. Reaktionsförmåga hos både försöksperson och den person som mäter tiden kan 

påverka utfallet. 

Bortfallet i denna studie var stort och de som valde att medverka var troligen mer motiverade. 

Då förfrågan om deltagande i studien överlämnades via mellanhänder vet vi inte om förfrågan 

alltid kom fram till vederbörande. För att minska bortfallet vid kommande studier skulle 

försökspersonerna eventuellt kunna kontaktas på annat sätt. En fördel i vår studie är dock att 

materialet kommer från flera kommuner, samt både från glesbygd och tätort. I hur hög grad 

studiepopulationen representerar populationen av äldre hemmaboende med hemtjänst i stort är 

svårbedömt. 

Det känns viktigt att inom primärvården kunna identifiera både låg fallrelaterad self-efficacy 

och fallrisk för att kunna arbeta preventivt. Vi anser att FES-I är ett enkelt och användbart 

instrument för att mäta fallrelaterad self-efficacy, och bör ingå när man gör en 

fallriskbedömning.  FES-I kan därför vara ett instrument, även för att mäta fallrelaterad self-

efficacy hos äldre hemmaboende med hemtjänst, men fortsatta studier med större material 

behövs. FES-I kan även vara användbart vid uppföljning i andra sammanhang hos personer 

som inte har hemtjänst, exempelvis då man i vården träffar individer som fallit och skadat sig. 

Det kan i kliniken också vara av värde att fråga om tidigare fall och skada vid fall då detta kan 

vara predicerande faktorer hos de med låg fallrelaterad self-efficacy. Vi anser också att ”A 

short physical performance battery” är att föredra framför enskilda funktionstest vid 

bedömning i hemmiljö av funktionsförmåga relaterat till skattad fallrelaterad self-efficacy. Då 

balansförmåga och muskelstyrka är något som går att träna upp hos äldre personer (37,38) 

anser vi det vara värdefullt med funktionsträning hos äldre personer med nedsatt 
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funktionsförmåga. Aktivitetsnivån tror vi kan höjas hos de individer med låg fallrelaterad self-

efficacy om tron på sin egen förmåga förbättras.  Förbättrad funktionsförmåga kan också leda 

till en ökad självständighet vid ADL och därmed ett minskat behov av hemtjänst. 

Depressiva symtom samt välbefinnande är något som vore av intresse att undersöka hos äldre 

personer med hemtjänst då det kan vara något som påverkar dessa individers fallrelaterade 

self-efficacy. Hur stor betydelse hemtjänsttimmar, boendeform samt gång eller 

förflyttningshjälpmedel har när det gäller den fallrelaterade self-efficacyn är något vidare 

studier med ett större material skulle kunna belysa närmare. 

Konklusion 

Vår studie visade att en hög andel av äldre personer med hemtjänst hade en låg fallrelaterad 

self-efficacy samt att det fanns en signifikant relation mellan fallrelaterad self-efficacy och 

ADL-förmåga, funktionsnedsättning, aktivitetsnedsättning, fallhistorik samt fallrelaterad 

skada. Relationen mellan fallrelaterad self-efficacy och funktionsförmågan var starkare när 

det mättes med ett övergripande funktionellt test jämfört med enskilda test.  
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                                                                                                                                                    Bilaga 1 

                                                       

Fall bland äldre hemmaboende personer med hemtjänst 

 

Undersökarens namn _________________________________                      Datum    

PERSONALIA 

Namn _____________________________________________ 

Adress_____________________________________________ 

Tel. nr______________________________________________  

 

 

REGISTERDATA  
 
Ålder 

 
│__│ │__│ 

  
Kön            │__│(1=man, 2= kvinna) 
  
Kategori av hemtjänstinsats 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Antal timmar 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

INTERVJUDATA  
 
Boende  
 
Typ av bostad 
 
Bor Du  
 

  
 
           
           │__│(1=lägenhet, 2=villa) 
 
           │__│(1= ensam,  
                     2= med annan                          

                      person/personer) 
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                                                                                                                                                                       Bilaga 2   
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                                                                                                                                                       Bilaga 4 
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                                                                                                                                                       Bilaga 5 

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 ______________). 
 
 

                                                                                                                                                                                         

0= ej kunnat utföra testet, 1= fötter ihop 10 sek, semitandemstående < 10 sek, 2= 
semitandemstående 10 sek, tandem stående < 3 sek, 3= tandemstående 3-9 sek, 4= 
tandemstående 10 sekunder. 
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                              Bilaga 6 

      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: Utförs med försökspersonen sittande i en stol med standardhöjd (45 cm). 
Försökspersonen ombeds hålla armarna framför sig. Testledaren visar före (1 gång med fokus 
på sträckning och därefter 5 gånger i maximal hastighet). Försökspersonen tillåts prova 
rörelsen innan tidtagning.  

Utförande: Försökspersonen ombeds att så snabbt hon/han kan men på ett säkert sätt resa sig 
och sätta sig 5 gånger i följd. En uppresning och nedsittning räknas som en gång.  
Instruktion: Startkommando ” klar…börja nu”. Tidtagning från det att försökspersonens säte 
lämnar stolen första gången till dess att sätet ta i stoldynan igen för femte gången. Ta 
mellantid efter en gång, fortsätt sedan tidtagningen till fem gånger är genomförda. Testledaren 
uppmuntrar/hejar på försökspersonen under hela momentet. Inga hjälpmedel tillåts stå framför 
försökspersonen för. Notera om flera försök behövs för att klara första uppresningen. OBS! att 
försökspersonen sträcker på sig helt vid uppresningarna.  
 
 
 

Mellantid efter en gång , (min, sek) 
 

Sluttid   , (min, sek) 
Stolshöjd    (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 ______________). 
 
 

 
0= ej kunnat utföra testet, 1= >16,7 sek, 2= 16,6-13,7 sek, 3= 13,6-11,2 sek, 4= 11,1 sek eller 
mindre. 
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                                Bilaga 7 

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. Starta stående på 
startlinjen ”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 ______________). 
 
 

 

 

0= ej kunnat utföra testet, 1= >5,7 sek, 2= 4,1-5,6 sek, 3= 3,2-4,0 sek, 4= 3,1 sek eller mindre. 
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                                                                                                                                                                                        Bilaga 8 

                                                                                                                                              Kod nr  
 
 
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 
 
 
Kommentrarer 
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                                                                                                                                          Bilaga 9 

                                                                                                       Kod nr   │__│ │__│ │__│                          
  

 
AKTIVITETSSKALA inkl. HUSHÅLLSAKTIVITETER 

Instruktioner till personen som utför intervjun: sätt en ring runt den siffra som 
försökspersonen anger för sommarhalvåret. För vinterhalvåret skriv siffran i rutan. 
 
Hur aktiv uppskattar Du att Du har varit under det sista sommarhalvåret? 
 
1. Knappast något alls. 
 
2. Mestadels stillasittande, ibland någon promenad, lättare trädgårdsarbete eller liknande, 

ibland lätt hushållsarbete, såsom uppvärmning av mat, damning och undanplockning. 
Har dock inte huvudansvaret för detta. 

 
3. Lättare fysisk ansträngning omkring 2-4 timmar per vecka, t.ex. promenader, fiske, dans, 

ordinärt trädgårdsarbete etc. Även promenader till och från affärer flera gånger per vecka. 
Har huvudansvaret för lätt hushållsarbete, såsom matlagning, damning, undanplockning 
och bäddning och / eller hjälper till vid veckostädning. 

 
4. Mer ansträngande motion 1-2 timmar per vecka, t.ex. motionslöpning, simning, 

motionsgymnastik, tyngre trädgårdsarbete, byggarbete eller lättare fysisk aktivitet mer än 
4 timmar per vecka. Sköter allt hushållsarbete själv, lättare såväl som tyngre. Veckostädar 
med dammsugning, golvtorkning och fönsterputsning. 

 
5. Mer ansträngande motion minst 3 timmar per vecka, t.ex. tennis, simning, motionslöpning 

etc. 
 
6. Hård träning regelbundet och flera gånger i veckan, där den fysiska ansträngningen är 

stor, t.ex. löpning, skidåkning. 
 
 
Hur aktiv uppskattar Du att Du har varit under det sista vinterhalvåret? 
(kodas som ovan) 
 
    │__│ ( skriv in siffran i rutan) 
 
 
Referenser: 
Mattiasson-Nilo I, Sonn U, Johannesson K, Gosman-Hedström G, Persson GB, Grimby G. 
Domestic activities in elderly women and men. Aging 1990; 2: 191-8.S 
 
Frändin K, Grimby G. Assessment of physical activity, fitness and performance in 76-year-
olds. Scand J Med Sci Sports 1994; 4: 41-6. 
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1. Har Du fallit någon gång den senaste månaden?           1 Ja       ‐till fråga 3 

                                                                                                     2 Nej 

 

2. Har Du fallit någon gång de senaste 6 månaderna?       1 Ja 

                                                                                                      2 Nej      

 

3. Har Du fallit mer än en gång under de senaste               1 Ja 

    6 månaderna?                                                                        2 Nej 

 

4. Har du skadat dig vid något av fallen?                               1 Ja 

                                                                                                       2 Nej 
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                                                                                                                                 Bilaga 11 

Fallrädsla bland äldre hemmaboende personer med hemtjänst. 

 

Bakgrund och syfte 

Att vara rädd för att ramla är vanligt hos många äldre personer och leder till att många personer 

begränsar eller avstår från att utföra aktiviteter med risk för ett inaktivt liv och försämrad livskvalitet 

som följd. För att kunna förebygga och minska rädsla för att ramla behövs kunskap om tex hur vanligt 

förekommande är det, vilka aktiviteter undviker personer med fallrädsla, vilken funktionsförmåga har 

personer med fallrädsla. Detta är studerat bland äldre generellt i samhället däremot finns det få 

studier som studerat fallrädsla bland äldre hemmaboende personer beroende av hjälp i det dagliga 

livet. Vårt forskningsprojekt innebär en kartläggning av fallrädsla och fallrädslans konsekvenser på 

aktivitetsutförande bland äldre hemmaboende personer med hemtjänst i Luleå, Kalix och Arvidsjaurs 

kommun och kommer att omfatta cirka 240 personer. 

 

Förfrågan om deltagande   

Vi har fått Ditt namn genom kommunens äldreomsorgsregister.  

 

Hur går studien till 

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 om fallrädsla och om Du utför eller avstår aktiviteter på grund av 

fallrädsla. Du får också utföra några enkla tester. Testerna mäter Din funktionella förmåga, dvs 

styrka, balans och gångförmåga samt Ditt minne och förståelseförmåga. Du får också svara på några 

frågor om Ditt välbefinnande, Din aktivitetsnivå och hur Du ser på fallolyckor och om de går att 

förebygga.. 

Undersökningstillfället tar upp till 1‐1 ½ timme i anspråk och utförs av utbildad testpersonal.  

 

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. 
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Hantering av data och sekretess 

De uppgifter vi samla in om Dig och Dina svar på frågorna kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Resultaten kommer att publiceras i någon internationell vetenskaplig 

tidskrift.  

 

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) 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lars Nyberg , professor i sjukgymnastik 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Irene Vikman, doktorand 

 

 

Mer information 

Huvudansvarig forskare är professor Lars Nyberg vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet, 971 87 Luleå, tel 0920 – 49 39 26. 

e‐mail:lars.nyberg@ltu.se 

 

Om Du har frågor vänd dig till kontaktpersonen doktorand Irene Vikman, Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tel 0920 – 49 38 92. 

e‐mail:irene.vikman@ltu.se  
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Fallrädsla bland äldre hemmaboende 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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