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Faktorer som underlättar implementering av fallpreventiv träning i hemmet – En 

beskrivande litteraturöversikt. 

Facilitating factors for implementing falls preventive exercise at home- A descriptive review.  

Examensarbete, magister i fysioterapi, 15 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

hälsovetenskap, 2015. 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att identifiera de faktorer i litteraturen som kan bidra till 

ökad följsamhet och som kan underlätta implementeringen vid tillämpningen av 

fallförebyggande träningsinterventioner som genomförs i hemmet. Metoden som 

valdes för att besvara syftet var beskrivande litteraturöversikt. Litteratursökning 

genomfördes i två omgångar i databasen PRIMO. Litteratur hittades också genom 

manuell sekundär sökning. Totalt inkluderades 16 studier. Resultatet visar att 

rapporteringen och insamlingen av följsamhetsgraden i de inkluderade studierna 

är otillräcklig och går inte att jämföra studierna emellan. Den praktiska 

tillämpningen är förknippad med evidens, kontext, facilitering och motivation. 

Underlättande, faciliterande faktorer vid implementering av fallpreventiv träning i 

hemmet kan delas in i tre områden. Dessa områden är upplägget på träningen, 

stöd utifrån samt stöd för motivation och inre stöd. Slutsatsen med studien är att 

fallpreventiv träning i hemmet är en evidensbaserad metod som bör tillämpas i 

praktiken i rätt kontext och med hjälp av underlättande faktorer som en del i 

fallpreventiva och hemrehabiliterande insatser. 
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Abstract 
The aim of this study was to identify in literature the factors that may contribute 

to increased adherence and that may facilitate the implementation of falls 

preventive exercise at home. The design of this study was a descriptive review. 

Data collection was conducted by a search in the database PRIMO at two 

occasions. Data was also collected by manual, secondary search. A total of 16 

studies were included in the review. The results show that the ways of describing 

and collecting the adherence in the studies were insufficient and the results for 

adherence can therefore not be compared. Evidence, context, facilitation and 

motivation are important factors when applying the intervention in practice. 

Facilitating factors for implementing falls preventive exercise at home can be 

divided into three different areas. These areas are the character of the exercise, 

external support and support for motivation and inner support. The conclusion is 

that falls preventive exercise at home is evidence based and should be applied 

within appropriate context and with the aid of facilitating factors. The intervention 

is to be considered a part of falls preventive and rehabilitating actions at home.  
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Det finns ett behov av effektivare implementering av rehabiliteringsinsatser i hemmet. 

Interventioner för att möjliggöra ett förlängt hemmaboende för äldre finns, men svårigheten 

ligger i att tillämpa interventionerna i praktiken på ett effektivt sätt (Struck & Ross, 2006; 

Nyman & Ballinger, 2007; Nyman & Victor, 2010). Att finna strategier för att lyckas 

implementera forskning i praktiken är en stor utmaning eftersom rehabilitering i hemmet är en 

komplex process (Child, Goodwin, Garside, Jones-Hughes, Bodde, Stein, 2012). Enligt 

PARIHS- ramverket (Promoting Action on Research in Health Services) finns det tre element 

som är nyckeln till en lyckad implementering. Dessa är evidens, sammanhang och 

underlättande faktorer (Rycroft-Malone, 2004). Målgruppens motivation påverkar också 

implementeringen (Rystedt, Östlund, Hansson, 2012). Motivation definieras som krafter som 

agerar inom eller påverkar en person att inleda ett beteende. Att motivera äldre till fysisk 

aktivitet bygger på fyra faktorer. Upplevd chans att lyckas, upplevd signifikans av målet, 

upplevda kostnader och negativa effekter samt upplevda följder av att undvika fysisk aktivitet 

är faktorerna som bidrar till beslut om förändrat beteende (Philips, Schneider, Mercer, 2004). 

Motivationen har stor betydelse för rehabiliteringen och evidensbaserade motivationsverktyg 

finns (deGroot & Fagerström, 2011; Josefsson & Lindwall, 2010). En fysioterapeut i ett 

rehabiliteringsteam ska ta ställning till hur olika evidensbaserade insatser kan tillämpas i 

praktiken samt se till helheten hos klienten (Nordin, 2012). Som fysioterapeut i ett 

hemrehabiliteringsteam i en landsbygdskommun i Finland önskar författaren därför få en 

överblick över vilka faktorer som bör tas i beaktande vid planeringen och genomförandet av 

hemrehabiliteringsinsatserna.   

 

 Rehabilitering är insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning 

återvinner och behåller, utifrån personens behov och förutsättningar, bästa möjliga 

funktionsförmåga samt skapar goda förutsättningar för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 2007a). Rehabilitering av äldre är ett koncept som 

växer och forskning visar på att hemrehabilitering är effektivt för att stärka patienters 

kognitiva och fysiska funktionsförmåga (Pyöriä, Talvitie, Reunanen, Nyrkkö, 2009). 

Hemrehabilitering kan beskrivas som en insats av en serie besök i hemmet som oftast utförs 

av flera olika professioner. Rehabiliteringen i hemmet bör följa en rehabiliteringsplan som 

kommit till genom en multiprofessionell patientbedömning och den är fokuserad på att öka 

och behålla klienters funktioner (Stockholm läns landsting, 2008).  

När man blir äldre försämras människans förutsättningar att klara dagliga uppgifter. 

Försämring av funktionsförmåga kan dock förebyggas och fördröjas. Stöd för 
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funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand är områden som lyfts fram i 

äldreomsorgslagen i Finland som trädde i kraft år 2013. Äldreomsorgslagens syfte är att 

stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara 

sig på egen hand samt att förbättra de äldres möjligheter att delta i utvecklandet av servicen i 

kommunerna. Eftersom antalet åldringar som inte bor hemma i Finland är procentuellt högre 

än andra länder har blickarna riktats mot rehabiliteringen och dess utveckling för att kunna 

öka andelen som bor kvar längre hemma. Äldre person innebär en person bland den äldre 

befolkningen, vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av orsaker ansluten till hög ålder 

(Finlands kommunförbund, 2013). Ett sätt att kategorisera äldre är att dela in i den tredje och 

den fjärde åldern. Den tredje åldern betecknar tiden från man slutat arbeta och i stort sett 

klarar sig själv. Den fjärde åldern är den tid när man har nedsatt funktionsförmåga och blir 

beroende av andra för att klara sig (Laslett, 1991).   

 

Många äldre faller och det är den vanligaste orsaken till skada och i sin tur nedsatt 

funktionsförmåga bland de äldre. Några av faktorerna som bidrar till ökad falltendens är 

nedsatt gångförmåga och försämrad balans (Lundin-Olsson, 2012). Mycket forskning finns 

kring hur man kan minska risken för fall hos äldre. I en Cochrane review skriven av Gillespie 

et al. (2009) visar resultatet på att fallrisken hos äldre som bor hemma minskar efter 

träningsprogram. Individuellt rekommenderad träning utförd i hemmet kan enligt artikeln 

rekommenderas för att minska fallrisken. Träningsprogram var effektivt för att förebygga fall 

och minska fallrisk och den intervention som lyfts fram i en meta- analys av Chang, Morton, 

Rubenstein, Mojica, Maglione och Suttorp (2004) som den som författarna upplever som den 

praktiskt lättast genomförbara interventionen på en större population av äldre. Vid 

systematisk satsning på att utveckla rehabilitering i hemmet visar utvärderingar resultat i form 

av förbättrad funktion och förmåga hos klienten. Ur klientperspektiv finns också en del 

resultat som pekar mot ökat oberoende, större självständighet och en förbättrad livskvalitet 

(Socialstyrelsen 2007b).  Forskning har alltså gjorts på vilken typ av interventioner som kan 

genomföras i hemmet och som är effektiva för att förbättra äldres situation. En utmaning är att 

de äldre som påbörjar ett aktivitetsprogram, slutar ganska snabbt, vilket gör att de flesta inte 

hinner uppnå de positiva effekterna med fysisk aktivitet (Lindwall & Karlsson, 2012). Vid en 

förändring av ett beteende hos äldre, som ett införande av en fallpreventiv åtgärd är, kan man 

underlätta förändringsprocessen genom att tillämpa beteendeförändringsteorier (von 

Heideken- Wågert & Söderlund, 2012). Forskning av Fortinsky et al. (2004) lyfter också fram 

följsamheten, compliance med fallförebyggande interventioner som något att fokusera på. 
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Resultaten visar att patient compliance är det vanligaste hindret för implementering av 

fallpreventiva åtgärder. Vid begreppsdefiniering konstateras att begreppet compliance anses 

en aning förlegat och ersätts av adherence. En definition av compliance är den grad till vilken 

patienten följer vårdgivarens råd och godtar behandlingen. En definition av adherence är i 

vilken utsträckning patientens beteende överensstämmer med gällande rekommendationer 

från vårdgivare som ett samarbete för att uppnå gemensamt uppsatta mål (Larsson, 2010). 

Adherence och compliance kan översättas till följsamhet. Riktlinjer för hur man skall 

implementera fallpreventiva åtgärder i praktiken för att förbättra följsamhet finns (Nyman & 

Ballinger, 2008). Det finns också forskning som studerat vilka faktorer som underlättar och 

hindrar deltagande i fallpreventiva interventioner ur ett klientperspektiv (Bunn, Dickinson, 

Barnett-Page, McInnes, Horton, 2008). Riktlinjer för hur man specifikt och praktiskt 

implementerar fallpreventiv träning i hemmet, med tanke på följsamhet, saknas.  

Problemformulering  
Målet med arbetet är att kartlägga de faktorer som underlättar implementering av 

fallförebyggande åtgärder inom hemrehabilitering av äldre. Jag hoppas kunna identifiera 

faktorerna för att ha nytta av denna kunskap i mitt arbete. Tanken är att ur klienternas 

perspektiv kunna erbjuda en effektivare hemrehabilitering genom att ta faktorer som påverkar 

implementeringen av fallpreventiva interventioner i hemmet i beaktande vid planeringen och 

genomförandet av hemrehabiliteringsinsatserna. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att identifiera de faktorer i litteraturen som kan bidra till ökad 

följsamhet och som underlättar implementeringen vid tillämpningen av fallförebyggande 

träningsinterventioner som genomförs i hemmet.  

Frågeställningarna är:  

 

1. Hur ser följsamheten för fallförebyggande träning i hemmet ut i den vetenskapliga 

litteraturen? 

2. Vilka underlättande faktorer vid fallförebyggande träningsinterventioner som 

genomförs i hemmen kan bidra till ökad följsamhet och har använts i litteraturen?  

3. Hur kan man med hjälp av svar på ovanstående frågor tillämpa fallförebyggande 

träningsinterventioner i praktiken för att stärka följsamheten?  
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METOD 

 

En litteraturöversikt handlar om att skapa översikt över kunskapsläget inom ett område eller 

om ett problem inom ett aktuellt verksamhetsområde. En litteraturöversikt kan skapa kunskap 

med grund i litteraturen (Friberg, 2012). I en beskrivande litteraturöversikt ligger fokus på att 

beskriva omfattningen eller förekomsten av ett fenomen bland en grupp människor och vi får 

en bild av en situation vid en given tidpunkt (Jacobsen, 2007). Litteraturöversikt valdes som 

metod eftersom tanken med arbetet var att skapa en överblick av ett avgränsat område och 

skapa en beskrivande sammanställning över kunskapsläget inom området. Både studier med 

kvantitativ och kvalitativ ansats har studerats, eftersom problemområdet har ett 

omvårdnadsvetenskapligt perspektiv som förutsätter kunskap både om mänskliga upplevelser 

och metoders effekt och nytta. Tanken med detta var att de olika ansatserna utgår från olika 

perspektiv och att kunskapen kompletterar varandra när man försöker förstå vårdverkligheten 

och helheten. Tillvägagångssättet i litteraturöversikten började med att forskningsproblemet 

formulerades och preciserades som kan läsas i bakgrundskapitlet ovan. Därefter följde 

litteratursökning (Willman & Stoltz, 2002).  

Etiska överväganden   
Etiska överväganden bör genomsyra hela undersökningsprocessen. Tre grundläggande etiska 

krav som en forskning ska försöka tillfredsställa är informerat samtycke, skydd av privatlivet 

och korrekt presentation av data (Jacobsen, 2007). Riskerna med forskning kan delas in i 

fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska. Forskare bör alltid överväga om den tänkta nyttan 

med en studie är i proportion till studiens risker. Etiken i forskning grundar sig på moraliska 

principer såsom att icke skada, välgörenhet, användbarhet och autonomitet (Carter, Lubinsky, 

Domholdt, 2013). När det gäller denna studie som var en litteraturöversikt var de direkta 

riskerna små. Risk för selektivt urval förelåg dock. Det vill säga att de studier som valts ut till 

forskningen valts på grund av att de stöder den egna ståndpunkten. Ett kritiskt förhållningssätt 

vid studieurvalet, vid läsning av studier och i själva skrivprocessen har tillämpats för att 

motverka detta. Öppenhet är det som har försökts tillämpas genom hela litteraturöversikten 

(Jacobsen, 2007).  
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Litteratursökning och urvalsprocessen 
En inledande litteratursökning gjordes som grund för problemformuleringen (Backman, 

2008). Studiens inklusions- och exklusionskriterier preciserades sedan. Valet av studier till 

litteraturöversikten baserades på undersökningsgrupp, åtgärd och resultat (Willman & Stoltz, 

2002). Hemrehabiliteringsklientelet består av individer som inte klarar sig själva eller som är 

på gränsen till att inte längre klara sig själva i sina egna hem. Därför riktades sökningen till 

denna målgrupp, det vill säga äldre i fjärde åldern eller på gränsen mellan tredje och fjärde 

åldern. Intresset för interventioner som innebär fallpreventiv träning i hemmet och inte kräver 

extra utrustning grundar sig i att den är genomförbar i sammanhanget. Resultatet som söks är 

faktorer som underlättar implementeringen av interventionerna och som bidrar till ökad 

följsamhet. Enligt detta valdes inklusions- och exklusionskriterier ut. Alla studier oberoende 

forskningsmetod, som rörde ämnet, inkluderades. 

Inklusionkriterier 
Studier som gjorts på äldre i fjärde eller tredje åldern, det vill säga äldre som inte är 

självständiga eller på gränsen till att bli osjälvständiga.  

Interventionen skulle bestå av träning i hemmet för att förebygga fall.   

Studien ska identifiera faktorer för att underlätta implementering av interventionen.  

Studien skall finnas tillgänglig gratis, i fulltext, på svenska, engelska eller finska. 

Studien skall vara genomförbar inom kommunal verksamhet. 

Exklusionskriterier  
Andra interventioner än träning i hemmet. 

Interventioner som kräver tilläggsutrustning.  

 

Därefter formulerades en plan för litteratursökningen och litteratursökningen genomfördes. 

De studier som mötte inklusionskriterierna samlades in (Willman & Stoltz, 2002). En 

överblick över litteratursökningen och urvalet finns presenterad i ett flödesschema (Figur 1). 

En första sökning gjordes i databasen PRIMO med sökorden: accidental falls, fall, 

intervention, implementation och aged. Nio studier inkluderades för vidare läsning. I denna 

sökning hittades också en meta- analys av kvalitativ forskning skriven av Child et al. (2012). 

Alla de 19 inkluderade artiklarna i meta- analysen motsvarade inte inklusions- och 

exklusionskritererna för denna litteraturöversikt, men studier som inkluderats i metaanalysen 

och som på basen av abstrakt överensstämde med problemformuleringen identifierades och 

inkluderades. Studier inkluderades utgående från artikeln skriven av Child et al. på basen av 
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abstrakt. En systematisk litteraturöversikt skriven av Goodwin, Jones-Hughes, Thompson-

Coon, Boddy och Stein (2011) hittades också i sökningen och studier som studerats i 

översikten och som enligt abstrakt överensstämde med urvalskriterierna identifierades. I en 

utvecklingsrapport skriven av Lord, Sherrington, Cameron och Close (2011) lyfts också flera 

intressanta studier fram. På basen av deras abstrakt valdes ytterligare studier ut. Sammanlagt 

hittades 15 studier utgående från dessa tre studier. En andra sökning utfördes i databasen 

PRIMO med sökorden: prevention, accidental fall, fall, home, exercise och intervention 

utfördes. Andra sökningen gav 38 träffar och sju av dessa valdes för noggrannare 

genomläsning. Sammanlagt 45 artiklar identifierades och lästes sedan i sin helhet. På basen av 

genomläsning föll 37 artiklar bort eftersom de inte motsvarade aktuella inklusions- och 

exklusionskriterier. Ännu 14 artiklar identifierades utgående från referenser och av dessa föll 

sex bort vid närmare genomläsning. Detta resulterade i 16 stycken slutgiltigt inkluderade 

artiklar som kvalitetsgranskades. 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen. 

 

Kvalitetsgranskning 
Efter att studierna har identifierats och sorteras, kvalitetsgranskades de.  Därefter tolkades 

bevis från de individuella studierna och bevisen sammanställdes (Willman & Stoltz, 2002). I 

denna studie har modell för kvalitetsgranskning utvecklats från Willman och Stoltz (2002) 

protokoll för kvalitetsgranskning av systematiska översikter och meta- analyser, studier med 

kvalitativ metod och studier med kvantitativ metod. För att underlätta kvalitetsgranskningen 

Slutgiltigt antal inkluderade artiklar: 16 

Noggrannare genomläsning 

45 artiklar lästes i sin helhet 29 artiklar motsvarade inte urvalskriterier 

Manuell, sekundärsökning 

3 metanalyser + referenslistor  15+14 artiklar inkluderades 

Andra sökning i PRIMO 

sökord: prevention, accidental fall, fall, home, exercise 
och intervention 

38 träffar, 7 inkluderades 

Första sökning i PRIMO 

sökord: accidental falls, fall, intervention, implementation 
och aged 

27 träffar, 9 inkluderades 
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har de olika kriterierna i granskningsprotokollet omvandlats till tabellform och hittas i bilaga 

1. I tabellerna motsvarar ett poäng (1) att frågan besvarats positivt eller på ett tillfredsställande 

sätt, medan noll poäng (0) motsvarar inadekvat eller negativt svar. Bedömningen ger en poäng 

som kan räknas om till procent av totala poängsumman. Därefter bestämdes gradering av 

kvalitet enligt kvalitetsprocent (Figur 2). Tanken var att studier som inte uppnår 50 % av 

möjliga granskningspoäng exkluderades. Två studier var på gränsen till exkludering på grund 

av låg kvalitetsgrad men deras informativa innehåll ledde ändå till en inkludering. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Studierna analyserades och tolkades därefter i tre steg. Första steget var att läsa igenom 

studierna för att förstå innehåll och sammanhang. Andra steget var att söka likheter och 

skillnader mellan studierna. Genom att dokumentera studierna i en översiktstabell som 

strukturerats enligt områden relevanta för forskningsfrågan skapades en överblick (Bilaga 2). 

Till sist gjordes en sammanställning och integrativ översikt enligt studiens syfte och 

frågeställningar. Steg för att genomföra en integrativ översikt är datareduktion, skapa 

översikt, göra jämförelser, dra slutsatser och verifiera. Avslutningsvis formulerades tankar 

kring vilken betydelse resultatet kan ha i praktiken (Friberg, 2012). Detta material hittas under 

resultatkapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad I         80-100 % 
Grad II        70-79 % 
Grad III       60-69 % 
Grad IV      50-59 % 
 

Figur 2 Kvalitetsgradering 
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RESULTAT 
 

Studiernas likheter och skillnader 
 

Under följande kapitel kommer resultat av litteraturöversikten att presenteras. De inkluderade 

artiklarna identifieras i referenslistan med en asterisk (*). Nedan följer nu resultat av 

sammanställning, analys och tolkning av resultat. En översiktstabell över de inkluderade 

studiernas relevanta områden har gjorts och hittas i bilaga 2. Områden som presenteras i 

bilagan är studiens författare, årtal för publicering, syfte, population och sampel, kontext, 

intervention, följsamhetsuppföljning och resultat, resultat för fallprevention samt metod, 

kvalitet och studiernas svagheter. Likheter och skillnader inom dessa områden identifierades.  

Kvalitet och metod 
 

Resultatet av litteratursökningen och kvalitetsgranskningen var 16 studier med olika 

forskningsansatser och som erhöll olik kvalitetsgradering. Dessa var en litteraturöversikt med 

låg kvalitet skriven av Gardner, Buchner, Robertson, och Campbell (2001), en 

konsensusartikel av låg kvalitet med Yardley, Beyer, Hauer, McKee, Ballinger och Todd som 

författare (2007), två studier med kvalitativ metod, varav en studie med ett grounded theory- 

närmelsesätt till ostrukturerade intervjuer höll hög kvalitet och är skriven av Hawley, (2009) 

och en studie baserad på semistrukturerade intervjuer analyserade med framework analys höll 

medelhög kvalitet och är gjord av Yardley et al. (2006). Tolv studier använde kvantitativa 

metoder. Av de tolv kvantitativa studierna var tre RCT studier (randomiserade kontrollerade 

studier). Den ena skriven av Campbell, Robertson, Gardner, Norton, Tilyard och Buchner 

(1997), den andra skriven av Vogler, Sherrington, Ogle och Lord (2009) och den tredje 

skriven av Wesson et al. (2013) samt en uppföljnings RCT studie av hög kvalitet skriven av 

Vogler, Menant, Sherrington, Ogle och Lord (2012).  Sex studier var av medelhög kvalitet, en 

av dessa var en RCT uppföljningsstudie gjord av Campbell, Robertson, Gardner, Norton och 

Buchner (1999), en randomiserad parallell studie av Clemson et al. (2012) och fyra studier var 

RCT studier. Dessa RCT studier var skrivna av Luukinen, Lehtola, Jokelainen, Väänänen-

Sainio, Lotvonen och Koistinen (2006), Sosnoff, Finlayson, McAuley, Morrison och Motl 

(2013), Suttanon et al. (2012) och Timonen, Rantanen, Ryynänen, Taimela, Timonen och 

Sulkava (2007). En experimentell gruppstudie var av medellåg kvalitet och skriven av deBolt, 

Jeffrey och McCubbin (2004) och en demonstrationsstudie erhöll låg kvalitet och var gjord av 

Gill et al. (2003).  
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Problem  
 

Fokus i studierna har legat på närliggande problemområden. De två kvalitativa studierna har 

fokuserat på uppmuntrande faktorer till att träna hemma efter fallrehabilitering (Hawley, 

2009), samt faktorer som främjar och förhindrar upptag av, och följsamheten med, 

fallpreventiva åtgärder med fokus på träning (Yardley, 2006). De kvantitativa studierna har 

studerat effekterna av en intervention på fallrisk (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Clemson, 

2012; Vogler, 2009; Vogler, 2012) samt balans, styrka och rörlighet (DeBolt, 2004; Timonen, 

2007). Studierna har också fokuserat implementeringen av en fallpreventiv intervention 

gällande genomförbarhet, effektivitet och säkerhet (Gill, 2003; Luukinen, 2006; Sosnoff, 

2013; Suttanon, 2012; Wesson, 2013). Litteraturöversikten (Gardner, 2001) beskriver praktisk 

implementering av en intervention för att förebygga fall och förbättra balans, styrka och 

uthållighet. Konsensusartikeln (Yardley, 2007) har utvecklat rekommendationer för att 

underlätta upptag av och följsamhet med fallprevention. 

Kontext och målgrupp 
 

Samtliga inkluderade artiklar utom en har riktat sig till hemmaboende äldre som är i riskzonen 

för att falla. Faktorer som räknas som riskfaktorer är ålder över 80 år (Campbell, 1997; 

Campbell, 1999; Gardner, 2001), tidigare fall (Clemson, 2012; Hawley, 2009; Luukinen, 

2006), diagnos som innebär nedsättning i funktionsförmåga såsom MS och demens (DeBolt, 

2004; Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; Wesson, 2013), skörhet (Gill, 2003; Luukinen, 2006) 

samt nyligen utskrivning från sjukhus (Hawley, 2009; Timonen, 2007; Vogler, 2009; Vogler, 

2012). En artikel har behandlat interventioner som riktat sig till äldre som har erhållit 

fallpreventiva åtgärder eller andra hälsorelaterade preventiva åtgärder (Yardley, 2007). Man 

har testat interventionerna inom ramen för gängse praxis i sex av studierna (Campbell, 1997; 

Campbell, 1999; Clemson, 2012; Gardner, 2001; Luukinen, 2006; Vogler, 2009; Timonen, 

2007). Fallprevention (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Clemson, 2012; Hawley, 2009; 

Suttanon, 2012; Vogler, 2009; Vogler, 2012), praktisk tillämpning av fallprevention (Gardner, 

2001; Luukinen, 2006; Sosnoff, 2013; Wesson, 2013; Yardley, 2006) och rehabilitering 

(DeBolt, 2004; Gill, 2003; Timonen, 2007) är det centrala i studierna. Teorier som 

socialpsykologisk teori (Hawley, 2009), teori om social handling (Hawley, 2009) och teori om 

planerat beteende (Yardley, 2006) nämns som viktiga teoretiska utgångspunkter. 
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Intervention  
 

Träning som intervention för fallprevention och förbättrad funktionsförmåga ser ut på olika 

sätt i de olika studierna även om det finns många gemensamma drag.  

Viktbärande träning. Specifik och funktionell träning som utförs med kroppens egen vikt 

som motstånd används i flera studier (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Luukinen, 2006; 

Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; Timonen, 2007; Vogler, 2009; Vogler, 2012; Wesson, 2013). 

Övningar som rekommenderats är gångträning, att stiga över föremål, trappgång, 

uppstigningar från sittande, knäböj, knäböj på ett ben, gå på stället, tåhävning, höftabduktion 

och höftextension i stående, knäextension, höftabduktion, gång på stället och vriströrelser i 

sittande, höftlyft, lyfta sträckt ben, knäböj längs med underlag, höftabduktion och rotation 

samt vriströrelser i liggande, magcrunch och sittande twist.  

Uppgiftsrelaterad träning. Funktionell träning där deltagaren upprepade gånger tränar 

vardagliga aktiviteter som är svåra används i två studier (Clemson, 2012; Gill, 2003) och 

uppgifter som tränas är gång, att ta sig i och ur säng, stiga upp från sittande, förflyttningar till 

exempel till och från badkar, dusch, wc eller bil, trappgång, bära föremål, promenad utomhus, 

stiga upp på trottoarkanter, gå över gatan och att ta sig upp från golvet.  

Balansträning. Specifik träning för att utmana balansen ingick i studierna (Campbell, 1997; 

Campbell, 1999; Gill, 2003; Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; Wesson, 2013) och innefattade 

tandemstående, tandemgång, tå- och hälgång, baklängesgång, sidogång, stå med fötterna 

parallellt, i halvtandem samt på ett ben, minska stöd, gå på linje, lägga foten på förhöjning.  

Styrketräning med motstånd. Specifik träning där extra utrustning, som viktmanschett, 

viktbälte, gripkraftsgummi, lätt hantel och gummiband, användes ingick i flera studier 

(Campbell, 1997; Campbell, 1999; DeBolt, 2004; Gill, 2003; Sosnoff, 2013; Timonen, 2007; 

Vogler, 2009; Vogler, 2012). Träningen innefattade övningar som höftextension, 

höftabduktion, knäflexion, knäextension, vriströrelser, utfallssteg framåt, step- up, knäböj, 

tåhävningar, diagonal axel flexion och abduktion, axeldepression och armbågsextension, 

interna rotationer, gripkraftsträning och bicepscurl.  

Rörlighetsträning. Träning som syftar till att öka rörlighet och användes i fyra studier 

(Campbell, 1997; Campbell, 1999; Gill, 2003; Sosnoff, 2013). Rörlighetsträningen 

innefattade aktiva övningar för rörelseomfång, samt stretchning för hamstrings och 

höftabduktorer.  

Integrerad träning. används som intervention i studien skriven av Clemson et al. (2012) och 

innebär specifikt rekommenderade rörelser som bäddas in i vardagsaktiviteter så att rörelserna 
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kan göras många gånger per dag. Exempel på strategier för rörelserna är att minska stödyta, 

röra sig till svängningsgräns, upprepad tyngdöverföring, stiga över föremål, svänga och byta 

riktning. För att träna styrka gjordes aktiviteter om till att göras med böjda knän, på tårna, på 

hälarna, upp för trapporna, sidogång och med spända muskler.  

Konditionsträning och promenader. användes i tre av studierna (Gill, 2003; Luukinen, 2008; 

Suttanon, 2012).  

De flesta interventioner använder sig av en kombination av olika typer av träning 

(Campbell, 1997; Campbell, 1999; DeBolt, 2004; Gill, 2003; Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; 

Wesson, 2013). I de kvalitativa studierna (Hawley, 2009; Yardley, 2006) är typ av träning inte 

specifikt beskriven. I översikten (Gardner, 2001) beskrivs träningen som resultat och inte som 

en intervention. Konsensusartikeln (Yardley, 2007) har ingen specifikt beskriven träning.  

Fallrelaterade resultat till följd av intervention 
 

De flesta av de kvantitativa studierna gav stöd för interventionerna. Programmet minskade 

signifikant fallrisk eller förbättrade faktorer som kan kopplas till minskad fallrisk i tio av de 

tolv kvantitativa studierna (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Clemson, 2012; DeBolt, 2004; 

Gill, 2003; Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; Timonen, 2007; Vogler, 2009; Vogler, 2012).  I 

två studier minskade inte fallrisk till följd av interventionen (Luukinen, 2006; Wesson, 2013). 

Två studier av kvalitativ metod och två studier av annan metod bedömde inte en interventions 

resultat på fallrisk. Detta stärker befintlig evidens för effektiviteten av fallpreventiv träning i 

hemmet för att minska fallrisken. 

Följsamheten i studierna 
 

Olikheter samt otillräckliga metoder vid uppsamlandet av data gällande följsamheten 

försvårar generalisering. Studierna har mätt följsamheten genom blanketter, dagböcker och 

kalendrar som deltagarna själva har fyllt i. Olikheter förekommer gällande vad man har räknat 

till 100 % följsamhet förekommer också studierna emellan. Flera studier beskriver inte hur 

följsamheten registrerats. Baserat på studiernas rapporterade följsamhetsgrad ses dock 

följande: Högst grad av följsamhet av träning har uppnåtts i en studie (DeBolt, 2004) med 95 

%. Interventionen har fokuserat på styrketräning med motstånd, riktat sig till frivilliga vuxna 

med MS och rapporterar att funktionella övningar med billig utrustning bidrar till det goda 

resultatet. Det att deltagarna är frivilliga och nödvändigtvis inte så gamla bidrar förmodligen 

till det goda resultatet på följsamheten. 95 % följsamhet har också uppnåtts i en 

uppföljningsstudie av Vogler et al (2012). I uppföljningsstudien har dock de deltagare som 
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valt att avsluta träningen redan gjort det i den ursprungliga studien av Vogler et al (2009) och 

resultatet är därför missvisande. I studien från 2009 av Vogler et al är följsamhetsgraden 66 

%. Man kan dock konstatera att de som redan genomfört ett träningsprogram i tre månader 

med stor sannolikhet fortsätter träningen.  83 % följsamhet uppmättes för en intervention 

bestående av kombinerad träning (viktbärandeträning, konditionsträning och balansträning) 

för äldre med Alzheimers. Bidragande faktor till det höga genomförandet var att närstående 

övervakade träningen. 73, 78 och 79 % följsamhet uppmättes i studien av Gill et al (2003) för 

balansträning, styrketräning av ben samt styrketräning av överkropp respektive för sköra äldre 

över 75 år. Principer och teorier för att öka följsamheten har använts i denna studie och 

mycket fokus har lagts på att motivera deltagarna till träningen. Lägst följsamhet uppmättes i 

studierna skrivna av Campbell et al 1997 och 1999. Dessa studier riktar sig till kvinnor över 

80 år och interventionen bestod av styrke- och balansträning samt promenader. De deltagare 

som hade högre risk för att falla och var mera sköra hade sämre följsamhet. De deltagare som 

hade ett fall bakom sig och som var mera aktiva vid början av studien hade bättre följsamhet.  

Faktorer som kan påverka följsamheten 
 

De faktorer i studierna som uppges bidra till ökad följsamhet kan kategoriseras i tre områden. 

Dessa tre områden är faktorer gällande träningens art och upplägg, stöd utifrån samt stöd för 

klientens motivation och inre stöd. Användningen av dessa faktorer i de olika studierna 

presenteras i tabellform i bilaga 3. 

 

Träningens art och upplägg. Personcentrering, individualisering, intensitet, frekvens, 

prioritering, progression samt typ av övningar är faktorer, gällande träningens art och 

upplägg, som kan påverka följsamheten. Att tillämpa ett personcentrerat arbetssätt och 

individualisera träningen har använts och kan påverka följsamheten. Individualiserade 

träningsprogram har tillämpats eller rekommenderats i tolv studier (Campbell, 1997, 1999; 

Clemson, 2012; Gardner, 2001; DeBolt, 2004; Gill, 2003; Hawley, 2009; Luukinen, 2006; 

Suttanon, 2012; Wesson, 2013; Yardley, 2006, 2007).  Förutom detta kan också intensiteten 

och frekvensen på träningen påverka följsamheten. Nio interventioner rekommenderar att 

träna ca tre gånger per vecka (Campbell, 1997; Campbell, 1999; DeBolt, 2004; Gill, 2003; 

Sosnoff, 2013; Timonen, 2007; Vogler, 2009; Vogler, 2012; Wesson, 2013). Andra 

rekommendationer är flera gånger dagligen (Clemson, 2012; Gill, 2003; Luukinen, 2006). 

Suttanon et al (2012) rekommenderar att interventionen i studien genomförs fem gånger per 

vecka. Att prioriteringsordna övningar och progressiv träning har också tillämpats i studierna. 
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Prioriteringsordning av övningar användes i studien av Gill et al (2003) och i studierna av 

Vogler et al. (2009, 2012). Progression av övningarna och träningsprogrammen i form av 

försvårade övningar, ökat motstånd och fler upprepningar plockas fram i tolv studier 

(Campbell, 1997, 1999; Clemson, 2012; DeBolt, 2004; Gardner, 2001; Gill, 2003; Sosnoff, 

2013; Timonen, 2007; Vogler, 2009, 2012; Wesson, 2013; Yardley, 2006).  En kombination 

av flera olika typer av träning rekommenderas i de flesta studier (Campbell, 1997; Campbell, 

1999; Clemson, 2012; Gardner, 2001; DeBolt, 2004; Gill, 2003; Luukinen, 2006; Sosnoff, 

2013; Suttanon, 2012; Timonen, 2007; Wesson, 2013; Yardley, 2007). Viktbärande träning 

rekommenderas i nio studier (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Gardner, 2001; Luukinen, 

2006; Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; Vogler, 2009; Vogler, 2012; Wesson, 2013), 

styrketräning med motstånd rekommenderas i nio studier (Campbell, 1997; Campbell, 1999; 

Gardner, 2001; DeBolt, 2004; Gill, 2003; Sosnoff, 2013; Timonen, 2007; Vogler, 2009; 

Vogler, 2012) och balansträning i sex studier (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Gardner, 

2001; Sosnoff, 2013; Suttanon, 2012; Wesson, 2013). Dessa tre typer av träning är de som 

oftast rekommenderas. Viktmanschetter (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Gardner, 2001; 

DeBolt, 2004; Timonen, 2007; Vogler, 2009; Vogler, 2012), viktvästar (DeBolt, 2004), 

gummiband (Gill, 2003; Vogler, 2009; Vogler, 2012) och hantlar (Timonen, 2007) har 

använts i studierna för att intensifiera träningen. Viktmanschetter rekommenderas i en studie 

(Wesson, 2013) framom gummiband eftersom de är enklare för äldre att använda. 

Viktmanschetterna skall vara designade så att de är lätta att ta på och av självständigt. 

Samstämmighet gällande längd på träningspass eller antal övningar per träningspass 

identifierades inte. Två månader är minimilängden på en åtgärd i de inkluderade studierna. 

 

Stöd utifrån. Man kan ge stöd utifrån genom att personal strävar till att uppnå ett gott 

förhållande mellan instruktör och klient, uppmuntrar till träning och uppmärksammar 

framsteg samt involverar multiprofessionella team för att se till klienterna med en helhetssyn. 

Stöd från familj och anhöriga kan också tas i beaktande för att öka följsamheten. 

Fysioterapeut och eller egoterapeut rekommenderas eller har använts som träningsinstruktör i 

13 studier (Campbell, 1997; Campbell, 1999; Clemson, 2012; Gardner, 2001; Gill, 2003; 

Hawley, 2009; Luukinen, 2006; Suttanon, 2012; Timonen, 2007; Vogler, 2009; Vogler, 2012; 

Wesson, 2013; Yardley, 2006). Fysioterapeuter har också kunnat fungera som stöd vid behov 

för anhöriga eller vårdpersonal i fem studier. Närstående eller anhörig har använts för att 

övervaka träningen i två studier (Suttanon, 2012; Wesson, 2013) och sjukvårdspersonal i fyra 

studier (Gardner, 2004, Luukinen, 2006; Wesson, 2013; Yardley, 2006). Tre studier där vem 
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som är instruktör inte närmare beskrivits eller rekommenderats fanns också (DeBolt, 2004; 

Sosnoff, 2013; Yardley, 2007). Multiprofessionellt samarbete och arbete i team med flera 

professioner tas fram i fem studier (Clemson, 2012; Gardner, 2001; Gill, 2003; Luukinen, 

2006; Yardley, 2006). Gällande antal besök kan konstateras att studien av Timonen et al 

(2007) gjordes endast ett besök och där uppnåddes inte tillfredsställande resultat på fallrisk. 

Fyra till 16 hembesök har rapporterats med positiva resultat på fallrisk och medeltalet är sju 

hembesök. Telefonsamtal har använts för uppföljning och motivation i åtta studier(Campbell, 

1997, 1999; Clemson, 2012; DeBolt, 2004; Gardner, 2001; Luukinen, 2006; Suttanon, 2012; 

Wesson, 2013). Tydliga instruktioner med både bild och text rekommenderas i elva studier 

(Campbell, 1997, 1999; Clemson, 2012; Gardner, 2001; Gill, 2003; Luukinen, 2006; 

Suttanon, 2012; Vogler, 2009, 2012; Wesson, 2013; Yardley, 2006). I en studie 

rekommenderas ytterligare instruktionsvideo (DeBolt, 2004). Ett gott förhållande mellan 

instruktör och klient är också vikigt och plockas fram i sju studier (Campbell 1997, 1999; 

Gardner, 2001; Hawley, 2009; Suttanon, 2012; Yardley, 2006; Yardley, 2007). 

Stöd för motivation och inre stöd. För att ge stöd för klienternas inre stöd kan man undervisa 

och förklara om träningen och dess effekter för att möjliggöra medvetna val, erbjuda val och 

påverkningsmöjlighet åt klienterna för att stärka empowerment, göra inledande bedömning för 

att klienterna skall förstå sin situation, sätta fokus på positiva följder av träningen och 

uppmuntra till positiv självbild samt skriva kontrakt med tydliga mål och följa upp träningen. 

Om det uppstår negativa följder av träningen skall dessa uppmärksammas och åtgärdas. 

Undervisning om träningen och dess effekter och då med fokus på träningens positiva följder 

plockas fram i sex av studierna (DeBolt, 2004; Gardner, 2001; Gill, 2003; Sosnoff, 2013; 

Suttanon, 2012; Yardley, 2007). Viljan att vara självständig är nyckelmotivatorn för träning 

och bör tas i beaktande (Hawley, 2009). Undervisningen kan bygga på resultat från 

bedömning. Inledande bedömning presenteras som en del av interventionen i alla studier utom 

två. Man kan också anpassa stödet och åtgärderna enligt vilken tidigare erfarenhet klienterna 

har av träning (Hawley, 2009; Luukinen, 2006). Studien av Gill et al (2003) har tillämpat 

motivations- och beteendeförändringsteorier. Att erbjuda val och påverkningsmöjligheter 

gällande träningen för att stärka empowerment tas fram i tre studier (Gill, 2003; Hawley, 

2009; Yardley, 2007). Att skriva kontrakt och ställa upp klara målsättningar hittas i fyra 

studier (Gill, 2003; Hawley, 2009; Sosnoff, 2013, Suttanon, 2012, Yardley, 2006). Negativa 

följder av träningen kan vara muskelvräk, tidsbrist, ekonomiska kostnader och överbelastning. 
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Dessa följder bör tas i beaktande och om möjligt åtgärdas, eftersom att negativa följder kan 

påverka följsamheten negativt. Eventuella kostnader bör överföras på organisation från klient.  

 

Sammanfattning av resultat  
 

Här presenteras en sammanfattning av resultaten enligt översiktens frågeställningar. 

Följsamhet med fallförebyggande träning i hemmet.  

Rapporteringen av insamlingen av följsamhetsgraden i studierna är otillräcklig och 

ojämförbar mellan studierna. Även om de flesta studier har rapporterat en följsamhetsgrad 

samt samlat in information om i vilken grad deltagarna har utfört träningen, finns ingen 

samstämmighet gällande hur man ska samla in och återge följsamheten. Studierna har 

diskuterat faktorer som kan tänkas påverka följsamheten. 

Faktorer som kan bidra till ökad följsamhet. 

Faktorer som kan bidra till att öka följsamhet har använts och rekommenderats i studierna och 

kan delas in i tre områden. Dessa är typ och upplägg på träning, stöd utifrån samt stöd för 

motivation och inre stöd.  

Tillämpning av fallförebyggande träningsinterventioner i praktiken. 
 

Fokus i resultatanalysen har legat på implementering. Den praktiska tillämpningen och 

implementeringen är förknippad med evidens, kontext och facilitering. Resultat som hittats i 

studierna för den praktiska implementeringen presenteras enligt implementeringens centrala 

begrepp i Figur 3. Evidens för fallpreventiv träning finns sedan tidigare och stärks ytterligare 

av denna litteraturöversikt. Kontexten för interventionerna är äldre med risk för fall som bor i 

samhället. Klienter med fallhistoria är viktiga att fokusera på. Interventionerna är 

genomförbara i gängse praxis. Facilitering och underlättande faktorer presenteras i denna 

litteraturöversikt. Underlättande faktorer kan vara förknippade med upplägget på själva 

träningen, stöd från utomstående eller att klienterna får stöd för motivation och inre stöd.  
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Evidens 

 

 

 

 

•Evidens för fallpreventiv träning i hemmet finns 

Kontext 
 

 

 

•Målgrupp: Äldre med riskfaktorer såsom flera tidigare fall, ålder över 80 år, diagnos som innebär 
funktionsnedsättning eller nyligen vistelse på sjukhus. Fallhistoria är en viktig riskfaktor. 

•Omgivning: Inom gängse praxis i de äldres hem 

Facilitering 

 

 

 

 

 

•Upplägg på träning   

• Individuellt anpassat   

•Progredierande övningar 

•Kombination av olika träningstyper 

•Lättanvända redskap 

•Träning minst 3 ggr/vecka 

•Minska negativa följder 

•Prioriteringsordna övningarna 

•Stöd utifrån 

•Fysioterapeut och ergoterapeut instruerar träningen eller fungerar som stöd för anhöriga eller 
vårdpersonal 

•Multiprofessionellt samarbete 

•Minst 4 hembesök + telefonsamtal 

•Gott förhållande 

•Tydliga instruktioner 

•Stöd för motivation och inre stöd 

•Använda beteendeförändringsteorier 

•Ge undervisning 

•Erbjuda valmöjligheter 

•Hålla fokus på positiva följder 

•Göra inledande bedömning 

•Formulera kontrakt och tydliga mål 

•Göra uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Resultatöversikt för implementering enligt evidens, kontext och facilitering 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metoden valdes för att skapa en översikt över kunskapsläget och beskriva det. De studier som 

inkluderades bidrog var för sig med kunskap om problemet. Olika typer av studiedesign 

inkluderades i översikten vilket genom metodtriangulering bidrog till att ge en helhetsbild av 

situationen. Däremot blev fördelningen av olika studiedesigner ojämn. Endast två av de 

inkluderade studierna var av kvalitativ metod. Flera studier av kvalitativ metod kunde ha 

inkluderats för att hitta likheter mellan studierna och ge ytterligare styrka för fynden i 

studierna. Vid jämnare fördelning av studietyp kunde också resultaten från studierna med 

olika metodval analyserats och tolkats var för sig.  Datamättnad uppnåddes inte eftersom att 

fler intressanta studier som motsvarade inklusions- och exklusionskriterier dök upp i 

referenslistor efter avslutad datainsamling. Det finns också problem gällande 

kvalitetsbedömning och användningen av kvalitetsbedömningen i den fortsatta översikten. 

Kvalitetsbedömningen ledde i denna beskrivande översikt inte till exklusion och bidrog inte 

till hur resultaten avvägdes mot varandra. Tanken var att studier som inte uppnådde 50 % av 

möjliga granskningspoäng exkluderades. Två studier var på gränsen till exkludering på grund 

av låg kvalitetsgrad men deras informativa innehåll ledde ändå till en inkludering. Resultaten 

bör alltså tolkas med försiktighet även om översikten bidrar till att beskriva kunskapsläget 

inom området.  

Andra svagheter med översikten är den stora diversiteten i de inkluderade artiklarna gällande 

intervention, metod och resultatpresentation. Detta medförde svårigheter med att jämföra och 

dra slutsatser.  Avgränsningen bör också diskuteras. Gav de inkluderade studierna rätt fokus 

för arbetet? Populationen som önskats studeras är alltså äldre med risk för fall. I översikten 

har studier genomförda på vuxna med diagnoser som MS och demens inkluderats. Detta kan 

ge en snedvriden bild eftersom att MS- klienterna i studierna är avsevärt yngre än i de andra 

studierna. Dock så hittas dessa klienter också bland hemrehabiliteringsklientelet i 

verkligheten. Inklusionskriteriet för studierna var att den undersökta gruppen skulle vara i 

fjärde åldern eller på gränsen mellan tredje och fjärde åldern.  

Rapporteringen av insamlingen av följsamhetsgraden i studierna var otillräcklig och därför 

ojämförbar mellan studierna. Alla inkluderade studier fokuserade inte heller på följsamhet 

utan resultat angående följsamheten har också plockats fram baserade på författarens egen 

tolkning och förförståelse. Författarens förförståelse samt tidigare forskning inom området 
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bidrar till hur resultatet tolkats och analyserats under hela forskningsprocessen. Validering av 

resultaten har skett genom kontroll mot tidigare forskning och teori.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera de faktorer i litteraturen som kan bidra till 

ökad följsamhet och som underlättar implementeringen vid tillämpningen av fallförebyggande 

träningsinterventioner som genomförs i hemmet. Riktlinjer för hur man implementerar 

fallprevention finns (Nyman & Ballinger, 2008), men riktlinjer för implementering av 

fallpreventiv träning saknas. Följsamheten och faktorer som underlättar följsamheten av 

fallpreventiv träning är viktiga för implementeringen (Fortinsky et al., 2004). Hög 

följsamhetsgrad torde vara ett resultat av en lyckad implementering. I denna litteraturöversikt 

är följsamheten och uppföljningen av följsamheten otillräckligt beskriven. Man kan inte veta 

exakt vad som leder till ökad följsamhet eftersom att faktorerna hänger samman med varandra 

och ingen studie har gjorts som fokuserat enbart på följsamhet och vilka faktorer som ökar 

följsamheten. Därför behöver fortsatt forskning fokusera på att tydligt formulera vad 100 % 

följsamhet innebär, tydligt förklara hur följsamheten registrerats och använda valida metoder 

för följsamhetsuppföljningen. 

Implementering är arbete på flera olika nivåer. Samhället, organisationen och individen är alla 

betydande för implementeringen. De faktorer som bör tas i beaktande för en lyckad 

implementering enligt PARIHS- ramverket (Rycroft-Malone, 2004) är evidens, kontext och 

facilitering. Evidensen, samt den kunskap om evidens som samhället och de olika aktörerna 

inom området har påverkar implementeringen. Kontext kan innefatta organisationen, 

omgivning och miljön där interventionen tillämpas samt målgruppen för interventionen. De 

faciliterande faktorerna är de som bestäms på individnivå och som har beskrivits i denna 

översikt.  

Evidens för fallpreventiv träning i hemmet för äldre med risk för fall finns (Gildespie et al., 

2009; Chang et al., 2004). Denna litteraturöversikt ger interventionen ytterligare stark 

vetenskaplig evidens. Evidens för kostnadseffektivitet behövs för att en intervention skall få 

stöd från samhällsnivå. Större studier om kostnadseffektiviteten med fallpreventiv träning i 

hemmet saknas. Fallpreventionens komplexa natur bidrar också till att studier på 

kostnadseffektiviteten är svåra att genomföra.  I en del av studierna som inkluderats i denna 

litteraturöversikt har man testat interventionerna eller rekommenderar tillämpningen i gängse 
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praxis, det vill säga i praktiken i organisationer som arbetar med rehabilitering i hemmet och 

fallprevention. Målgrupperna i studierna har varit väldigt blandade, vilket också är fallet i 

verkligheten. Målgrupp och omgivning som studerats i studierna borde göra resultaten 

överförbara på klientgrupp och omgivning i hemrehabiliteringen inom författarens arbete. I 

översikten framkommer fallhistoria som en prediktor för när det är extra viktigt med 

fallpreventiv träning. Fallhistoria verkar också bidra till ökad följsamhet. Tidigare forskning 

lyfter fram att högre ålder, rädsla för att falla, rädsla för ansträngning och obehag påverkar 

följsamhet negativt (Bunn et al. 2008). Sammanfattningsvis finns större orsak att sätta in 

fallpreventiv träning i hemmet om man är äldre än 80 år, kvinna, nyligen varit sjuk, nyligen 

fallit, nyligen opererats eller har nedsatt styrka eller balans. Däremot behövs vidare forskning 

om implementeringen av fallpreventiv träning bland äldre med nedsatt kognitionsförmåga. I 

de studerade artiklarna har man ofta exkluderat deltagare med nedsatt kognition. Relaterat till 

kontext är också personalens inställning, men detta har inte närmare studerats i denna översikt 

eftersom fokus har legat på klienterna.  

Faciliteringen är mångfacetterad och faciliterande faktorer som kan tillämpas är många och 

hänger samman med varandra. Faciliteringen för att tillämpa fallpreventiv träning i hemmet 

innebär adekvat val av träningsupplägg, tillräckligt stöd utifrån samt att erbjuda stöd för 

motivation och för klienternas inre stöd. Gällande motivationen är upplevd chans att lyckas, 

upplevd signifikans av målet, upplevda kostnader och negativa effekter samt upplevda följder 

av att undvika fysisk aktivitet faktorer som bör tas i beaktande (deGroot & Fagerström, 2011). 

Utgående från översiktens resultat och tidigare forskning innebär de faciliterande faktorerna 

följande i praktiken: 

Fysioterapeut och eller ergoterapeut genomför en minst två månader lång intervention med 

minst fyra hembesök. Man skall rekommendera klienterna att träna minst tre gånger i veckan. 

Uppföljning av följsamheten kan göras. Vid behov skall det vara möjligt att konsultera andra 

yrkesgrupper. Tidigare riktlinjer för träningsinsatser betonar också att en plan skall vara 

framtagen av ett multiprofessionellt team (Stockholms läns landsting, 2008). Träningskontrakt 

med adekvata målsättningar och plan kan skrivas och man påbörjar inte träningen förrän 

klienten uttryckt att hen vill försöka träna. Här tar man i beaktande den upplevda chansen av 

att lyckas och målets signifikans, vilket stärker motivationen (Philips, Shneider, Mercer, 

2004). Fortgående stöd från fysioterapeut och eller ergoterapeut ökar följsamheten. 

Telefonsamtal från dessa till klienten kan användas för att uppehålla motivationen. 

Användning av närståendevårdare eller vårdpersonal ökar följsamheten hos klienter som 

behöver extra stöd. Speciellt klienter med nedsatt kognitionsnivå drar nytta av extra stöd och 
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övervakning. Anhöriga och familj bör även tas i beaktande som stöd för motivation.  

Träningen skall vara individanpassad, progressiv och bestå av olika typer av övningar som 

väljs ut utgående från varje klients målsättningar, behov och preferenser. Genom att tillämpa 

dessa faktorer stärker man klienternas delaktighet i träningsprocessen. Detta innebär också att 

ge klienterna påverkningsmöjlighet vid val av övningar. Delaktighet kan beskrivas som ett 

samspel mellan individen och hens sociala och fysiska omgivning och innebär att man är 

involverad i en livssituation. (Gustavsson, 2004). Om man fokuserar på att stärka delaktighet 

och att hitta underlättande faktorer i omgivningen ökar möjligheterna att utveckla 

rehabilitering för äldre med funktionshinder (Lund & Lexell, 2009). Träningen påbörjas efter 

en inledande bedömning och undervisning om träning, denna del bidrar också till 

motivationen genom att klienterna förstår vad följderna av träning är (Philips, Shneider, 

Mercer, 2004). Vikten av kontinuerlig träning behöver också betonas i undervisningen. Man 

ska under hela processen ha fokus på träningens positiva följder ur ett friskvårdsperspektiv. 

Vad som innebär en positiv självbild för äldre är individuellt och det vore intressant med mer 

forskning inom detta. Denna översikt beskriver fokuset på positiva följder som att man kan 

undvika att betona fall och fallprevention. Viktigt är också att man uppmärksammar positiva 

resultat och har ett positivt förhållande mellan klient och terapeut. Kommunikationen mellan 

klient och terapeut har alltså stor betydelse och mer forskning kring vilka faktorer som är 

viktiga i utvecklingen av ett gott förhållande mellan klient och terapeut behövs. Övningarna 

skall vara tydligt nedskrivna och illustrerade och gärna att man visar var i hemmet de skall 

utföras. Eventuell tilläggsutrustning skall vara lätt att använda. Viktmanschetter är ett bra 

exempel på utrustning för effektivare träning. Man bör förflytta eventuella kostnader för 

tilläggsutrustning och transport från klient till organisation om möjligt. Annan 

tilläggsutrustning var ett kriterium för exklusion i denna studie men pågående forskning ser på 

användningen av modern teknik inom hemrehabilitering. För nästa generation äldre är detta 

mycket intressant och förhoppningsvis kommer tekniken att kunna användas för att öka 

följsamhet till träning i hemmet. Att tillämpa beteendeförändringsteorier tas upp i tidigare 

forskning (vonHeideken-Wågert & Söderlund, 2012) men har endast tillämpats i en av 

studierna. Vidare forskning om hur man kan använda beteendeförändringsteorier i samband 

med fallpreventiv träning behövs.  

En fysioterapeut i ett rehabiliteringsteam ska ta ställning till hur olika evidensbaserade 

insatser skall tillämpas i praktiken (Nordin, 2012). På fysioterapeuternas ansvar i periferin 

ansvar ligger då att bedöma nytta, skada och kostnader med att tillämpa riktlinjerna (Forsberg 

& Wengström, 2003). Eftersom att fallprevention är en komplex process som inte enbart 
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består av fallpreventiv träning behöver man också väga träningen mot andra fallpreventiva 

interventioner vid den praktiska tillämpningen av rehabiliteringsinsatser i hemmet. 

Fortsatt forskning  
Denna översikt belyser behovet av fortsatt forskning inom området. Fortsatt forskning kring 

fallpreventiv träning i hemmet behöver fokusera på följsamhet. Hur man registrerar och 

rapporterar följsamheten samt vilka faktorer för att öka följsamheten som har tillämpats 

behöver redovisas. Beteendeförändringsteoriers inverkan och möjlighet att använda sig av 

dessa är också något man borde fokusera mera på. Gällande målgruppen behövs ytterligare 

forskning om fallpreventiv träning i hemmet som riktats till klienter med nedsatt kognition. 

Även studier på interventionens kostnadseffektivitet och implementering bör utföras för att få 

ett ökat stöd för att tillämpa interventionen i praktiken.  
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KONKLUSION 

 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera de faktorer i litteraturen som kan bidra till 

ökad följsamhet och som underlättar implementeringen vid tillämpningen av fallförebyggande 

träningsinterventioner som genomförs i hemmet. Man kan konstatera att fortsatt forskning bör 

fokusera på adekvata metoder för att samla in information om och beskriva följsamheten. 

Faktorer som kan påverka följsamhet har använts i studier om fallpreventiv träning i hemmet. 

Gällande implementeringen av fallpreventiv träning i hemmet är slutsatsen att interventionen 

är en evidensbaserad metod som bör tillämpas i praktiken i rätt kontext och med hjälp av 

underlättande faktorer för att öka följsamhet. Då som en del i fallpreventiva och 

hemrehabiliterande insatser. Trots svagheter med översikten finns implikationer för att ta 

resultatet i beaktande vid implementering av fallförebyggande träning som genomförs i 

hemmet, samt i samband med fortsatt forskning.  
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Tabell 1 Kvalitetsgranskning - protokoll för meta- analyser och översikter 

Studiens nummer 4 16 

väldefinierad frågeställning 0 1 

urval med korrekt fokus och vårdsituation med korrekt fokus 1 0 

resultat med korrekt fokus 1 1 

ingår rätt sorts studier 1 1 

rigorös sökning 0 0 

kvalitetsvärdering 0 0 

reproducerbarhet 0 0 

liknande resultat i inkl. studier 1 1 

klart och tydligt redovisade resultat från samtliga studier 0 1 

variationer i resultat diskuterade 0 0 

resultat 1 1 

precisa resultat 1 1 

kvalitet 6/12  7/12 

% och gradering 50 IV 58 IV 

 

Tabell 2 Kvalitetsgranskning - protokoll för kvalitativa studier 

 7 15 

problemformulering 1 1 

patientkarakteristika 1 1 

presenterad kontext 1 1 

relevant och strategiskt urval 1 0 

metod: urvalsförfarande beskrivet 0 1 

metod:datainsamling beskriven 0 1 

metod: analys tydligt beskriven 1 1 

logisk begripligt resultat 1 1 

datamättnad 1 0 

analysmättnad 1 1 

klar o tydlig redovisning av resultat 1 1 

resultat redovisas i förhållande till 
teoretisk referensram 

1 0 

genereras teori ? 1 1 

huvudfynd beskrivs adekvat 1 1 

kvalitet 12/14  11/14  

% och gradering 86  I 79  II 
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Tabell 3 Kvalitetsgranskning - protokoll för kvantitativa studier 

Nr 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

forskningsmetod 1 
RCT 

1 
RCT  

1 
RPT 

1 
RCT 

1 
clinical 
trial 

1 
RCT 

1 
RCT 

1 
RCT  

1 
RCT 

1 
RCT 

1 
RCT  

1 
RCT  

patientkarakteristika 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

adekvata exklusioner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

intervention 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

effektmått 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

urvalsförfarandet väl 
beskrivet 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

representativt urval 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

beskrivet 
randomiseringsförfara
nde 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

likvärdiga grupper 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

analyserade i rätt 
grupp 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

patientblinding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vårdarblinding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bedömarblinding 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

beskriven 
bortfallsanalys 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

beskriven 
bortfallsstorlek 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

adekvat statistisk 
metod 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

etik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

valida instrument 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

reliabla instrument 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

generaliserbart 
resultat 

1 0 1 1 1 1 0 1 1  1 1 

välbeskrivna 
huvudfynd 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

poäng/19 17  14 
 

15 
 

13 
 

10 
 

1 
 

14 
 

15 
 

15 
 

17 
 

17 
 

16 
 

% och gradering 89  
 I 

74  
II 

79  
II 

68  
III 

53  
IV 

79 
 II 

74  
II 

79      
II 

79 
 II 

89  
 I 

89  
I 

84  
 I 
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Översikt över studiernas syfte, målgrupp, sampel, kontext, träningstyp, följsamhet, faktorer som påverkar följsamhet, fallriskresultat, metod och kvalitet.   

Studienr. 
Författare, 
årtal 

Syfte målgrupp, 
sampel 

kontext träning mätmetod för 
följsamhet och 
följsamhetsres
ultat 

faktorer som diskuteras som kan 
påverka följsamheten 

positiva 
resultat 
på 
fallrisk 

metod, svaghet 
och kvalitet   

1 . 
Campbell 
AJ. et al.  
1997 
 

Att bedöma effektiviteten 
av ett 
hemträningsprogram med 
styrke-och 
balansåterträningsövninga
r för att minska fall och 
skador hos äldre kvinnor.  
 

Kvinnor, 80 
+, bor i 
samhället. 
träning n 
=116, 
kontroll n= 
117.  

Nya 
Zeeland, I 
praktiken i 
hemmet  

Viktbärande, 
balans, 
styrketräning med 
motstånd, 
rörlighetsträning- 
kombination,  

Vykortskalender 
42 % 

Stöd utifrån och tidigare erfarenheter 
(entusiasm och uppmuntran, 
programmet effektivast bland de som 
faller ofta) 

Ja Kvantitativ, 
ingen blindning 
av patient och 
terapeut, I 

2. 
Campbell 
AJ. et al.  
1999 
 

Syftet med 
uppföljningsstudien var att 
bedöma effekten av 
programmet efter 2 år. 

Kvinnor, 80 
+, bor i 
samhället, 
träning n= 
71, kontroll 
n= 91 
 

 Nya 
Zeeland, i 
praktiken i 
hemmet 

Avslutad aktiv 
intervention 

Vykortskalender 
44 % 

Tidigare erfarenheter (högre nivå av 
fysisk aktivitet och större chans att 
rapporterat fall vid baseline, högre 
fallsefficacy, mindre antal mediciner)  

Ja Kvantitativ, 
långtidsuppföljni
ng, grupperna 
inte likvärdiga 
vid baseline, 
ingen patient, 
terapeutblindnin
g II 

3. 
Clemson 
L. et al.  
2012 
 

Att avgöra om LiFe 
närmelsesättet till balans 
och styrketräning är 
effektivt vid 
fallriskprevention hos 
äldre, hög risk personer 
som bor hemma. 

Äldre 70+ 
med 
fallhistoria, 
Lifeträning 
n= 107, 
annan 
träning n 
=105, 
kontroll 
n=105 

Australien, 
I praktiken 
hos 
hemmabo
ende 

Intervention: 
Uppgiftsrelaterad 
träning = 
integrerad träning 
träning 2: 
balansträning och 
styrketräning med 
motstånd  

Veckologg,  
59 % 
(Träning1: 64 % 
och träning 2: 
53%)  

Typ av träning (uppgiftsrelaterad 
träning bättre än annan träning) 

Intervent
ionen ja, 
de 
övriga 
nej 

Kvantitativ, 
startifierad 
randomisering, 
kontrollgruppen 
fick mindre antal 
besök än 
interventionsgru
pperna och 
ingen blindning 
II 

4. 
Gardner 
MM. et al.  
2001 
 

Att breskriva praktisk 
implementering av  ett 
framgångsrikt hembaserat 
träningsprogram designat 
för att förbättra balans, 
styrka och uthållighet hos 
över 65 åringar samt 
reducera fall hos över 80 
åringar. 

Vuxna 65 + 
och 80 +, 
med 
riskfaktorer 
för fall, 4 
RCT studier 
på ett 
fallpreventivt 
program 
studerat av 
författarna 
  

Australien, 
USA, 
praktisk 
implement
ering i 
hemmet,  

 Viktbärande 
träning, 
styrketräning med 
motstånd, 
balansträning och 
promenader. = 
kombination 
 

Schema 
- 

Stöd utifrån, upplägget på träningen, 
stöd för inre stöd, målgrupp (involvera 
familjemedlemmar, uppföljningsbesök, 
regelbunden kontakt, lättanvända 
vikter, individuellt anpassat, 
progressivt. multiprofessionellt 
teamarbete, tydliga instruktioner, 
inledande bedömning, uppmuntran) 
 

Ja Litteraturöversikt
, oklar metodik 
IV 

5 .  
DeBolt 
LS.  et al. 
2004 

Att undersöka effekterna 
av ett 8 veckor 
hembaserat 
motståndsträningsprogram 

Vuxna med 
MS och 
funktionsned
sättning, 

USA, MS-
förening, i 
hemmet 

Styrketräning med 
motstånd 

Blankett 
95 % 

Typ och upplägg av träningen 
(funktionella övningar med billig 
utrustning, första hembesök viktigt) 

Ja Kvantitativ, kort 
intervention : 10 
veckor, 
stratifierad 
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 på balans, styrka och 
rörlighet hos vuxna med 
MS. 

träning n= 
19, kontroll 
= 17  
 

randomisering, 
grupper*** III 

6.  
Gill TM.  
et al. 
2003 
 

Att beskriva utvecklingen 
av implementeringen av 
ett preventivt, hembaserat 
fysioterapiprogram 
(PREHAB) och att skaffa 
evidens för säkerheten 
och interrater reliabiliteten 
av PREHAB protokollet. 
 

Sköra äldre, 
75 +, träning 
n=94, 
kontroll n = 
94 
 

USA,  
i samhället 
i praktiken 

Uppgiftsrelaterad 
träning,, 
balansträning, 
styrketräning med 
motstånd, 
rörlighetsträning: 
kombinerat 

Träningskalende
r 
77 %  
(73 % 
balansträning, 
78% benträning,  
79 % 
överkroppstränin
g) 
 

Typ och upplägg på träningen, stöd för 
inre stöd samt stöd utifrån 
(individualiserat, progressivt, 
strukturerad urvalsprocess av övningar 
enligt nedsättningar, 
prioriteringsordnade övningar. health 
belief model, negotiated approach, 
social learning theory. kontrakt, 
undervisning, principer för 
beteendeförändring) 

Ja Kvantitativ, 
otillräckligt 
beskriven 
kontrollinterventi
on, stratifierad 
randomisering, 
otillräckligt 
beskriven 
patientkarakteris
tik IV 

7.  
Hawley 
H. et al.  
2009 
 

Att utforska vad som kan 
uppmuntra äldre att träna 
hemma efter 
fallrehabilitering.  
 

Vuxna 60 + 
som 
genomgått 
rehabilitering
speriod efter 
fall.  
n = 9  
 

Storbritan
nien, i 
hemmet 

Funktionella 
uppgifter, 
uppgiftsrelaterad 
träning,  

- Stöd för inre stöd och stöd utifrån (vilja 
att vara självständig= nyckelmotivator, 
tidigare erfarenheter, uppmuntra till 
livsstil som stärker självständighet, 
personcentrering, starka positiva 
förhållanden mellan klient och 
personal, uppmärksamma 
förbättringar) 

- Kvalitativ, 
urvalsförfarande 
och 
datainsamling 
något oklart, I 

8. 
Luukkine
n H. et al.  
2006 

Att bedöma effektiviteten 
av en intervention 
planerad och 
implementerad av regional 
äldrevårdsteam för att 
förebygga fall I en äldre 
målgrupp.  
 

Äldre 85 +, 
med 
riskfaktorer 
för fall, 
hemmaboen
de,  
träning 
n=243, 
kontroll 
n=243 
 

Finland, 
implement
ering av 
primärvård 
i hemmet 

Viktbärande 
träning,  

Telefonsamtal 
varannan månad 
- 

Stöd utifrån, tidigare erfarenheter 
(implementering av kommunala 
vårdare under 
fysioterapeutövervakning, övningarna 
baserade på tidigare erfarenheter och 
vanor) 

Nej för 
mycket 
gamla 
äldre, ja 
för 
tidigare 
stadier 
som är 
kognitivt 
friska o 
kan röra 
sig i 
hemmet,  

Kvantitativ, 
grupper olika vid 
baseline samt 
förfluten tid 
mellan 
baselinemätning
ar och påbörjad 
studie, 
otillräckling 
uppföjning av fall 
II 

9. 
Sosnoff 
JJ. et al.  
2013 
 

Att bestämma 
genomförbarheten, 
säkerheten och 
effektiviteten av ett 
hembaserat 
träningsprogram vars 
målgrupp är fallrisk hos 
äldre med MS 

Äldre vuxna 
med MS, fall 
senaste 
året,   
träning 
n=13, 
kontroll 
n=14  
 

USA 
genom en 
forsknings
klinik, i 
hemmet 

Viktbärande 
träning, 
balansträning, 
styrketränig med 
motstånd, 
rörlighetsträning: 
kombinerat 

Dagbok 
68 % 

Kostnader (transportkostnad och 
svårighet samt tidskrävande påverkar 
negativt) 

Ja Kvantitativ, kort 
uppföljning, 
ingen patient 
och 
terapeutblindnin
g, olika grupper 
vid baseline, 
liten population 
II 

10. 
Suttanon 
P.  et al.  
2012 

Att utvärdera 
genomförbarenheten och 
säkerheten på ett 
hembaserat 

Äldre med 
Alzheimer’s 

Australien, 
minnesklin
iker och i 
hemmet 

Viktbärande 
träning, 
konditionsträning 
balansträning: 

Blankett, 
deltagarna fick 
assistans av 
vårdare att fylla i 

Stöd utifrån, upplägg på träning, 
kostnader, stöd för inre stöd 
(undervisning för vårdare om träning, 
vårdar och familjeövervakning med 

Ja, 
kanske 

Kvantitativ, liten 
population, inge 
patient och 
terapeutblindnin
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 tränngsprogram för 
människor med 
Alzheimer’s och att ge 
preliminär evidens för att 
programmet är effektivt för 
att ge förbättringar i 
balans, rörlighet och 
fallrisk. 
 

kombinerat 83 % Stöd av fysioterapeut och 
individualisering påverkar positivt, 
bördan på vårdaren, ovillighet från 
deltagaren påverkar negativt) 

g, II 

11. 
Timonen 
L. et al.  
2007 
 

Att studera effekterna av 
ett polikliniskt 
multikomponentträningspr
ogram som innehåller 
styrketräning på 
muskelstyrka, balans och 
gångsnabbhet hos 
hemmaboende, äldre, 
sköra kvinnor, nyligen 
utskrivna från sjukhus. 
Samt också att bestämma 
hur länge effekten 
kvarstår.  
 

Sköra äldre 
75+, nyligen 
utskriven 
från 
geriatrisk 
avdelning, 
träning i 
grupp n=34, 
kontrolltränin
g hemma n= 
34,  
 

Finland 
i hemmet 
jämfört 
med i 
grupp, i 
praktiken 

Viktbärande 
träning, 
styrketräning med 
motstånd,  

Självrapporterin
g oklart 
beskrivet, 
69 %  

Typ av träning (gruppträning bättre än 
hemmaträning) 

Nej för 
hemmatr
äning 

Kvantitativ olika 
behov av 
hjälpmedel vid 
baseline, ingen 
patient,terapeut,
bedömarblindnin
g, II 

12. 
Vogler 
CM. et al. 
2009 

Att jämföra effektiviteten 
av sittande träning och 
viktbärande träning med 
sociala besök på 
fallriskfaktorer hos äldre 
personer nyligen utskrivna 
från sjukhus. 
 

Vuxna 65 +, 
nyligen 
utskrivna 
från sjukhus, 
träning ST 
n=60, 
träning VBT 
n= 60, 
kontroll 
n=60 
 

Australien, 
i hemmet 
efter 
utskrivning 
från 
sjukhus 

A:viktbärande 
träning, VBT 
B: styrketräning 
med motstånd, ST 

Dagbok 
66 % (62 % för 
VBT och 70 % 
för ST) 
 

Typ av träning (sidoeffekter, risk för 
muskelvärk större för ST än VBT) 

Ja för a 
och b 

Kvantitativ, 
ingen blindning 
av patient och 
terapeut,  I 

13. 
Vogler 
CM.  et 
al. 2012 

Att bedöma om effekterna 
kvarstod 12 veckor efter 
den avslutade 
interventionen ovan 

Vuxna 65+, 
utskrivna 
från sjukhus, 
träning ST 
n= 54, 
träning VBT 
n = 55, 
kontroll n= 
56  
 

Australien, 
i hemmet 
efter 
utskrivning 
från 
sjukhus 

Avslutad 
intervention 

Dagbok, 
96 % 
(VBT 95 %, ST 
96 %) 

Stöd utifrån och stöd för inre stöd 
(information om vikten av fortsatt 
träning, långsiktig planering för 
resurser) 

Nej Kvantitativ 
uppföljning, 
ingen blindning 
av patient och 
terapeut, kort 
uppföljning för 
att vara 
uppföljningsstudi
e, I 

14. 
Wesson 
J. et al. 
2013 

Genomföra en pilot rct för 
att utforska designen och 
genomförbarheten av ett 
nytt närmelsesätt till 

Äldre med 
demens, , 
träning n = 
11, kontroll 

Australien, 
i hemmet, 
Minnes- 
och 

Viktbärande 
träning, 
balanstränig 
kombinerat 

Blankett 
72 % 

Upplägg på träningen, tidigare 
erfarenheter, stöd utifrån, stöd för inre 
stöd (redskapsanvändning, skräddarsy 
enligt tidigare träningsvanor, stort urval 

Nej Kvantitativ, 
instrument inte 
validitetstestade, 
ingen patient 
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 fallprevention för personer 
med mild demens som bor 
I samhället.  
 

n= 11 
 

åldringskli
nik  

av övningar, multiprofessionellt 
samarbete, undervisning om träning 
och mål, ta vårdarens behov i 
beaktande och erbjuda skolning för 
vårdaren i beteendehantering och 
kommunikation)   

eller 
terapeutblindnin
g, I 

15. 
Yardley 
L. et al.  
2006 
 

Att identifiera faktorer som 
främjar eller förhindrar 
upptaget av följsamhet för 
fallpreventiva åtgärder i 
olika populationer och 
omgivningar.  
 

Vuxna 68 +, 
fallit, 
erbjudits 
eller tagit del 
av 
fallpreventiv 
intervention, 
n = 69 
 

Sex 
europeisk
a länder, i 
samhället 

- - Stöd för inre stöd, stöd utifrån, tidigare 
erfarenheter, upplägg på träningen 
(Förväntade positiva följder med att 
delta  predisponerande faktorer, 
undervisning, individualisering och 
personcentrering, råd och uppmuntran 
från hälsopersonal och familj och 
vänner, involvera hälsopersonal vid 
anvisning till intervention, betona och 
maximera interventionens potential att 
bidra till allmän hälsa, rörlighet, 
självständighet, självförtroende och 
njutning samt erbjuda ett val av 
aktiviteter) 

- Kvalitativ, 
otillräckligt 
material med 
tanke på 
mångfalden, 
olika typer av 
interventioner 
hade erhållits, 
teori inte kunnat 
tillämpas vid 
presentation av 
resultat, II 

16 
Yardley 
L. et al. 
2007 

Att utveckla 
rekommendationer  för att 
underlätta upptag av och 
följsamhet till 
fallprevention bland äldre 

9 
experterutlåt
anden, två 
kvalitativa 
studier och 
en 
undersöknin
g om äldres 
syn på 
fallpreventio
n, en 
narrativ 
samt 
forskning om 
psykosociala 
teorier  

Storbritan
nien, 
praktisk 
implement
ering 

- - Stöd för inre stöd, stöd utifrån, upplägg 
på träningen, (öka medvetenhet om 
positiva effekter, beskriva de effekter 
av interventionen som passar in på en 
positiv självbild, löpande stöd av familj 
och personal för social uppmuntran, 
individualiserade interventioner, ge 
valmöjligheter för att stärka tron på att 
kunna sköta sig själv, kombinera en 
variation av valida metoder för att öka 
följsamhet som t.ex. uppmuntra 
realistiska positiva övertygelser, hjälpa 
till med att planera och implementera 
nya beteenden, bygga självförtroende 
och erbjuda praktiskt stöd, lagom 
svårighetsgrad)  

- Konsensus, 
Endast kvalitativ 
data användes, 
oklar process för 
datainkludering 
och vilka studier 
som inkluderats 
samt kvaliteten 
på dessa. Fokus 
på fallpreventiva 
åtgärder och inte 
specifikt 
fallpreventiv 
träning i 
hemmet. IV 
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Tabell 4 Studiernas rekommendationer och användning av faktorer som kan öka följsamhet 

 
Fokus Studienr  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Upplägget 
på 
träningen 

                  

 Antal rekommenderat 
genomförda 
träningar/vecka 

3
 

3
 

d
a
g
lig

e
n
 /

3
 - 3
 

7
+

3
 - 

2
1
 

3
 

5
 

2
-3

 

3
 

3
 

3
 - -  

 Längd på åtgärd 
6
 m

å
n
 

½
 +

 1
 å

r 

6
 m

å
n
 

2
 m

å
n
 

1
0
 v

e
c
k
o
r 

6
 m

å
n
 - 

1
6
 m

å
n
 

1
2
v
e
c
k
o
r 

6
 m

å
n
 

1
0
 v

e
c
k
o
r 

1
2
 v

e
c
k
o
r 

1
2
+

 
1
2
v
e
c
k
o
r 

1
2
 v

e
c
k
o
r 

2
 m

å
n
 -  

 Viktbärande träning X X  X    X X X  X  X    

 Balansträning X X  X     X X    X X   

 Styrketräning med 
motstånd 

X X  X X X   X   X   X   

 Uppgiftsrelaterad träning   X   X X           

 Integrerad träning   X    X           

 Rörlighetsträning X     X   X         

 Konditionsträning/promen
ader 

X   X X X  X       X   

 Kombinerad träning X X X X X X  X X X X   X  X  

 Individualiserat program/ 
personcentrering 

X X X X X X X X  X    X X X  

 Motståndsutrustning * 

V
M

 

V
M

 - 

V
M

 

V
M

, 
V

V
 

G
B

 - - 

G
B

 - 

V
M

, 
H

A
 

V
M

 G
B

 

V
M

, 
G

B
 - - -  

 Prrioriteringsordnade 
övningar 

     X      X X     

 progressivt program X X X X X X   X  X X X X X   

 Visa i hemmet var och hur 
övningarna utförs 
 

             X X X  

Stöd 
utifrån 

                  

 Antal 
hembesök/instruktionsses
sioner 

4
 

4
 

7
 

4
+

2
/m

å
n
 

2
 +

 6
 

1
6
 - ?
 

3
 

6
 

1
 

8
 

8
 

1
0
 - -  

 Antal telefonsamtal 

re
g
e
lb

u
n
d
e
t 

re
g
e
lb

u
n
d
e
t 2
 

1
/m

å
n
 

8
 

1
 - 8
 

1
 

5
 

0
 - - 4
 - -  
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Fokus Studienr  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 Fysioterapeut/ergoterape
ut ä instruktör 

X X X X  X X X  X X X X X X   

 + Närstående MED STÖD          X    X    

 + Sjukvårdspersonal MED 
STÖD 

   X    X      X X   

 Oklart vem som är 
instruktör  

    X    X       X  

 Team med flera 
professioner involverade 

  X X  X  X       X   

 Involvera familj    X  X X   X    X X X  

 Gott positivt förhållande 
med uppmuntran 

X X  X   X   X     X X  

  Tydliga instruktioner med 
bild och text 

X X X X  X  X  X  X X X X   

Stöd för 
motivation 
och inre 
stöd 

        

 

         

 Uppföljning av 
följsamhets 

X X X X X X X X X X X X X X - -  

 Motivationsteori/beteende
förändringsstrategi 
tillämpad 

     X            

 Inledande bedömning  X X X X X X - X X X X X X X X -  

 Undervisning    X  X X   X   X   X  

 Transportbörda på 
personal 

    X  X  X      X   

 Erbjuda val- och 
påverkningsmöjligheter - 
empowerment 

     X X         X  

 Fokus på positiva följder       X         X  

 Kontrakt      X            

 Tydliga mål      X            

 Åtgärda negativa följder    X   X  X X  X X     

 Basera stöd på tidigare 
vanor å färdigheter 

     X X           

* Anmärkning: VM= viktmanschett, GB= gummiband, VV= viktväst, HA= hantel  

 


