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Abstrakt 
 
Fall hos patienter på vårdinrättningar har över tid varit ett betydande globalt problem. Fallen 

har orsakat stort lidande, långa vårdtider och ökade kostnader. Sjuksköterskor har arbetat 

dagligen med omvårdnadsåtgärder för att minska riskerna för vårdskador och risken för fall är 

ett prioriterat område. Att dela ut halksockor har varit en metod för det fallpreventiva arbetet i 

såväl Sverige som flertalet andra länder. Syfte: Syftet med denna litteratursöversikt var att 

sammanställa befintlig kunskap om olika faktorer och egenskaper hos fotbeklädnader som 

påverkar fallrisken. Med fotbeklädnader avses strumpor av olika slag, halksockor, tofflor, 

sandaler och skor. Metod: Integrerad litteraturöversikt enligt Whittemore & Knafl (2005) har 

använts för att sammanställa kunskap. Totalt har 12 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, 

analyserats. Resultat: Faktorer och egenskaper inom tre olika slutkategorier: säkerhet, 

praktisk hantering och upplevelser har framkommit av analysen. Fallrisken påverkas av 

faktorer och egenskaper hos fotbeklädnaderna men även av personliga faktorer hos bäraren. 

Slutsats: Litteraturstudien visade inget entydigt resultat för att en fotbeklädnad fungerar 

bättre än någon annan vad gäller fallprevention. Faktorerna samt egenskaperna var många och 

helt individuella. Patienter bör således i första hand använda sina egna fotbeklädnader som de 

är vana att gå med. 

  

Sökord: elderly, fall prevention, footwear, non-slip socks, literature review 
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Abstract 

Patients falling in healthcare facilities have over time been a significant global problem. The 

fall has caused great suffering, nursing time and increased costs. Nurses have worked daily 

with nursing interventions to reduce the risk of injury and the risk of falling is a priority area. 

The distribution of nonslip socks has been a method of preventive work in Sweden as well as 

in most other countries. Purpose: The purpose of this literature review was to compile 

existing knowledge of various factors and characteristics of footwear that affect the fall risk. 

Footwear refers to socks of various kinds, nonslip socks, slippers, sandals and shoes. Method: 

Integrated literature review according to Whittemore & Knafl (2005) has been used to 

compile knowledge. In total, 12 articles, both qualitative and quantitative, have been 

analyzed. Results: Factors and characteristics within three different end categories: safety, 

practical management and experiences have been identified by the analysis. Fall risk is 

affected by the factors and characteristics of the footwear but also by personal factors of the 

wearer. Conclusion: The literature study showed no unambiguous result that a footwear 

works better than anyone else in case of fall prevention. The factors as well as the 

characteristics are many and completely individual. Patients should thus primarily use their 

own footwear that they are used to join. 
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Ett fall är en händelse då någon oavsiktligt hamnar på golvet eller marken enligt 

Världshälsoorganisationen, WHO (2017). WHO anser att det är viktigt att ha en gemensam 

definition över vad som är ett fall för att rätt prevention ska genomföras. Äldre individer som 

är 65 år och över, uppger att de faller om de tappar balansen och vårdpersonal beskriver ofta 

fall om det blivit någon skada eller dödsfall.  

Fallrisken är ett stort omvårdnadsproblem för personer äldre än 65 år, såväl internationellt 

(WHO, 2017, Stewart Williams et al., 2015) som i Sverige. Socialstyrelsen (2017a) beskriver 

att av fallolyckor med dess konsekvenser, med eller utan skada men med kvarvarande rädsla 

för nytt fall har lett till att 49 000 personer vårdas årligen inom sluten vården. Vidare visar 

statistik enligt Socialstyrelsen (2017a) att under 2015 var det cirka 960 personer över 65 år 

som dog till följderna av fall samt att 50 av 303 färdigutredda Lex Maria anmälningar rörde 

fall/fallskador. Socialstyrelsen uppskattar att kostnaderna år 2014 för fallskadorna uppgick till 

totalt 11,6 miljarder. Av den totala kostnaden stod landstingen för 7,9 miljarder kronor och 

kommunerna för 3,7 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2017a).  

De flesta fall infaller mellan klockan 04.00 -06.59 och de drabbade är främst patienter över 70 

år (Kobayashi et al., 2017). Bouldin et al. (2013) har i USA funnit att det är vanligare med fall 

på en medicinavdelning jämfört en kirurgisk avdelning. Det ansågs vara orsakat av att på 

medicinska vårdenheter vårdas patienter med status som predisponerar för fall och att 

patienterna är inlagda för sjukdomar som i sig kan orsaka fall (Bouldin et al., 2013). 

Kobayashi et al. (2017) menar att åldrandet i sig ökar risken för fall samt faktorer som sämre 

balans, försvagad muskulatur, kardiovaskulära sjukdomar och muskuloskeletala faktorer. 

Vanligaste orsaken var dock att personen led av neurologisk påverkan följt av 

gastroenterologiska sjukdomar (Kobayashi et al., 2017). Ulisses de Oliveira et al. (2017) 

beskriver att faktorer som psykologisk status, kvinnligt kön, vissa läkemedel, gångproblem 

och hjälpmedelsbehov i olika grad ökar risken för fall.  

Många äldre beskriver en rädsla för fall vilket ofta leder till isolering och stillasittande (WHO, 

2017). Att inte röra på sig ökar risken för fall då en person inte får den muskelträning som 

behövs för att bibehålla muskelstyrkan i extremiteterna (Benichou & Lord, 2016). Rädsla för 

att falla hos äldre människor kan medföra fysiska och psykosociala konsekvenser menar 

Kendrick et al. (2014) som studerat hur olika former av aktivitet kan påverka fallrisken. 

Planerad, strukturerad, repetitiv och avsiktlig fysisk aktivitet som syftar till att förbättra fysisk 

kondition kan minska rädslan för att falla genom att styrka, gång, balans och välbefinnande 



3 
 

  

 

 

 
 

förbättras. (Kendrick et al., 2014). Enligt Andersson, Frank, Willman, Sandman och Hansebo 

(2017) visar en studie av Lex Maria anmälningar att fall är den näst största orsaken till antalet 

anmälningar från äldreboenden i Sverige. Orsakerna till fallen som framkom i studien var 

inkorrekta kliniska bedömningar, missad dokumentation av fallrisk och preventionsarbete 

samt dåligt samarbete och kommunikations/överrapporterings-problem.  

Även faktorer i miljön kring en person orsakar fall. Skog (2016) förordar att snubbelronder 

utförs i vårdmiljöer där miljöfaktorer uppmärksammas och åtgärdas.  Criter och Honaker 

(2016) uppger att äldre med hörselproblem (utan större problem med balansen, 

gånghjälpmedel eller rädsla för fall och likvärdiga sjukdomar och mediciner) jämfört med 

hörande i likvärdig situation har ett signifikant större antal fall inomhus. 5.9 % av personer 

med hörselproblem rapporterade ljussättningsproblem emedan 11.8 % att det handlade om 

orsakat av fotbeklädnader jämfört med 0 % för båda orsakerna av de som hörde bra.. 

I kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskrivs att omvårdnaden är sjuksköterskans specifika expertområde och att det 

innefattar såväl vetenskapligt som det patientnära arbetet. I omvårdnadsarbetet ingår att se 

över eventuella risker och öka patientsäkerheten. Självständiga beslut av en sjuksköterska ska 

leda till att personer får ökade möjligheter till att förbättra, bibehålla, återfår hälsa samt att 

hantera hälsoproblem, sjukdom och funktionsnedsättningar enligt Socialstyrelsen (2017b). 

Socialstyrelsen (2017b) hävdar att vården ska arbeta med förbättringar och lära av tidigare 

erfarenheter samt utveckla arbetssätt och system som stödjer en patientsäker vård.  

Att arbeta personcentrerat är ett sätt att med respekt möta patientens behov, önskemål och 

värderingar för att ge denne den bästa omvårdnaden samt ökad patientsäkerhet (Epstein, 

Fiscella, Lesser & Stange, 2010). Det kräver en god kommunikation med patienten och att 

tillsammans sätta upp mål (Santana, Manalili, Jolley, Zelinsky & Lu, 2018). Vid risk för fall 

hos äldre ska riskbedömningar göras i samband med inskrivning av patienter över 65 år inom 

slutenvården, eller i kommunalt kontext vid inflyttning på särskilt boende. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), skall som en integrerad del av omvårdnadsprocessen 

och patientsäkerhetsarbetet, eventuella risker förebyggas genom att vidta åtgärder. Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) hävdar att varje professionell verksamhet behöver 

kunskap som kan vara till hjälp att uppnå önskade resultat och undvika oönskade resultat. Det 

är ett mål att utveckla teori med stark förklaringskraft som kan användas av yrkesutövarna. 

Den evidensbaserade kunskapen ska stärka sjuksköterskan att vidta omvårdnadsåtgärder inom 
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avgränsade områden. För att sjuksköterskan ska kunna ge den bästa omvårdnaden behövs 

teoretisk kunskap som utvecklats inom omvårdnadsdisciplinen (Jahren Kristoffersen et al., 

2005).  

Tzeng och Yin (2017) identifierar 21 effektiva interventioner för att förebygga fall. 10 av 

dessa handlar om att förbättra miljön kring patienterna. Där tas upp att golven ska vara rena 

och torra samt att patienten ska bära icke halkiga och väl passande fotbeklädnader. Att en 

person halkat kan bero på olika faktorer såsom att golvmaterialen är hala eller att fötterna är 

insmorda (Ravindran & Raman Kutty, 2015). Enligt Ali (2010) kan friktionen variera mellan 

samma slags underlag men med olika kvalitet och om ytan är torr, våt eller utifrån vilket 

rengöringsmedel som använts. Ezzat, Hasouna och Ali (2008) beskriver att fotbeklädnader 

med gummisulor innebär mindre risk att halka på golvmaterial som är vanliga i offentliga 

miljöer som korridorer och sporthallar. Ezzat et al. (2008) menar även att strumpornas 

material (bomull, polyamid och gummi) påverkar risken för halka mellan de olika golvens 

grovhet och att därför måste även hänsyn tas till strumporna i skon i en riskbedömning för att 

kunna se om det är en bra fallprevention (Ezzat et al., 2008). 

 

Det nationella registret Senior alert är ett kvalitetsregister och verktyg för att stödja 

vårdprevention. År 2015 användes Senior Alert i 90 % av kommuner och landsting/regioner i 

Sverige (Edvinsson, Rahm, Trinks & Höglund, 2015). Syftet med riskanalyserna är att öka 

äldres hälsa och förbättra omvårdnaden genom att se faror och genomföra preventiva åtgärder. 

Som en fallpreventiv omvårdnadsåtgärd rekommenderas halksockor enligt åtgärdspunkterna 

på blanketten för fallriskbedömning från Senior alert (http://plus.rjl.se/info_files/infosida 

43977/NORTON_SKLnutrition_SKLfall.pdf). Med anledning av rekommendationerna delas 

halksockor ut till patienter som erhåller poäng vid fallriskanalyser av sjuksköterskor. En 

halksocka är en strumpa med plastbeklädnad i någon form undertill (Woodhouse & Sloan, 

2012). I de flesta fall är plastbeklädnaden punkter som ska motverka att bäraren halkar. 

Plastbeklädnaderna sitter vanligen enbart på undersidan men kan vara placerade på både ovan 

och undersidan av sockan. Det ska leda till ett halkmotstånd även om sockan vrider sig på 

foten eller att hjälpa till att hålla tofflan på plats. I Regioner och landsting i Sverige används 

halksockor olika mycket. Diskussioner förs i Landstingsnätverket för upphandlingars (Luf) 

kategoriråd för sjukvårdstextilier (personlig kommunikation, 170425–170426) kring huruvida 

halksockor är det bästa och bör köpas in eller om det finns andra fotbeklädnader som är bättre. 

Socialstyrelsen (2017b) beskriver att patientsäkerhet inte bara handlar om avsaknad av något 
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negativt utan även närvaro av något positivt. Valet av ämne för denna litteraturstudie, att finna 

kunskap kring fotbeklädnader, är ett led i att i enlighet med Socialstyrelsen, (2017b) utvärdera 

och vidareutveckla patientsäkra omvårdnadsåtgärder. Med fotbeklädnader avses i denna 

litteraturstudie strumpor av olika slag, halksockor, tofflor, sandaler och skor. Ambitionen är 

att analysresultatet ska visa på egenskaper som stödjer att halksockor eller annan specifik 

fotbeklädnad befinns vara en bra fallprevention som ökar patientsäkerheten. 

Litteraturöversikten ska ge sjuksköterskorna kunskap och stöd i det fallpreventiva arbetet och 

därmed kunna informera om lämpliga fotbeklädnader till patienterna. Den sammanställda 

kunskapen ska genom sjuksköterskans användning öka patientsäkerheten men även hushålla 

med vårdgivarnas resurser genom att använda metoder som gör störst nytta och värnar om 

individens välbefinnande (Epstein, Fiscella, Lesser & Stange, 2010; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Willman et al. (2011) understryker dock att avsikten med evidensbaserad 

vård inte handlar om att spara pengar eller resurser men däremot kan sammanställning och 

kritisk granskning av vetenskapligt underlag leda till besparingar. Det är en styrka för 

patientsäkerhetsarbetet att ha tillgång till resultatsammanställningar över den nytta och 

resursåtgång som förknippas med olika omvårdnadsåtgärder.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa befintlig kunskap om egenskaper och 

faktorer hos fotbeklädnader som påverkar fallrisken.  

Frågeställningar 

1. Vilka egenskaper hos en fotbeklädnad påverkar fallrisken? 

2. Vilka faktorer upplevs viktiga för användaren, som kan påverka risken för fall?  

 

Metod 

För att nå syftet har en integrerad litteraturöversikt genomförts och sammanställt befintlig 

kunskap över vilka faktorer och egenskaper som är viktiga hos fotbeklädnader för att minska 

fallrisken. En integrerad översikt möjliggör att såväl kvalitativa som kvantitativa studier kan 

ingå. Det är en kombination av bevis från flera olika studier, både experimentell och icke 

experimentell forskning (Whittemore & Knafl, 2005).  

Litteratursökningen 
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Litteratursökningen har inledningsvis skett med svenska och engelska ord i fritext i 

vetenskapliga databaser. Försök att hitta Mesh termer gav inget resultat. Halksockor har 

preciserats med olika stavningar i sökningar på grund av att det är de som oftast används i 

vården i Sverige samt därefter använt fotbeklädnader. Fotbeklädnader i stort har använts 

tillsammans med fallprevention i olika sökordskombinationer, för att finna studier som 

spänner över större områden än enskilda fotbeklädnader. Då artiklar funnits verka intressanta i 

titel och abstrakt men ej varit tillgängliga i fulltext i databaserna har även Google.com 

använts. Även artiklar funna artiklars referenslistor har studerats. Booelska sökoperatoren 

AND har använts för att precisera i sökningarna. Sökningarna har skett vid olika tillfällen och 

datumen anges i tabellen. 

Inklusionskriterier har varit vetenskapliga studier tillgängliga i fulltext med inriktning mot 

fotbeklädnader hos vuxna. Inledningsvis användes 2007-2017 som begränsning för att ta del 

av senaste forskningen. Men efter urval av funna artiklar har ytterligare 2 stycken valts att ta 

med funna artiklar publicerade år 2003 och 2004 samt en studie som i undersökningen tittat 

på vuxna i ett yngre åldersspann som rörde vårt ämne.  

Tabell 1 Översikt av litteratursökning. Beskrivning av sökord som använts i fritext och antal träffar. 

Syftet: Sammanställa kunskap om faktorer och egenskaper hos fotbeklädnader som påverkar fallrisken 

Bibliotekets sökfält LTU 2017 09 07 Begränsning Peer reviewed AND år 2000 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Non-slip sock 171 4 

PubMed 2017 09 07  

1 FT Non-slipsocks 5 1 

2 FT Non-slip socks 4  

3 FT Non-slip socks  

AND fallprevention 

1  

4 FT Non-slip socks  

AND risk of falls 

AND footwear 

0  

5 FT Slip AND barefoot  11  

     

6 FT Slippers AND fallprevention 7 3 

 

7 FT Footwear worn AND fallprevention 6 2 

     

9 FT Non skid socks (olika stavningar) 0  

     

10 (170918) FT Reduce falls 3684  

11 FT  Interventions for preventing falls 302  

     

12 FT Footwear AND preventing falls 18 1 
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Tabell 1 forts. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

     

13 FT Nonslip socks 2 2 

     

14 FT Non-slip socks 4  

     

15 FT  Non-slip socks AND accident falls 2  

     

16  

(171007) 

FT Footwear AND Slip AND fallprevention 13  

 FT Footwear AND fallprevention 76 6 

     

Cinahl 2017 09 18  

1 FT Non-slip sock 4  

2 FT Non-slip socks AND footwear 1 1 

psycINFO 2017 09 18  

1 FT Non-slip socks 6  

SPORTDiscus2017 09 18  

1 FT Non-slip sock 1 1 

Google Schoolar 2017 09 18  

1 FT Non-slip socks 1770 1 

2 FT Non-slip socks AND 2017 70  

3 FT Non-slip socks  

NOT Patent NOT Citat 

32  

4 FT Non-slip socks  

AND 2016 

81  

5 FT Non-slip socks AND 2013 237  

AMED 2017 09 18  

1 FT Non-slip socks AND fall prevention 1  

2 FT Non-slip socks  2  

3 FT Footwear AND fall prevention 10  

Kvalitetsgranskning av artiklar 

I studien ingick både kvalitativa och kvantitativa studier. För att säkerställa en systematisk 

granskning av det framkomna materialet har båda författarna läst igenom det flera gånger. 

Därefter har resultaten granskats tillsammans för att säkerställa relevansen. Granskning av 

artiklar har gjorts systematiskt med ett färdigt kvalitetsgranskningsprotokoll bilaga G och H, 

enligt Willman et al. (2011). Protokollen är anpassade utifrån om artiklar som hittats är 

kvalitativa eller kvantitativa. Kvantitativa studier för forskning som söker mätbarhet, mängd 
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eller storlek. Följande frågor har varit till hjälp för att avgöra om granskningen ska fortsätta: 

Vad är resultatet? Är studiens resultat tillförlitliga? Kan resultatet vara till hjälp i den kliniska 

verksamheten? Om svaret på de två sista frågorna är negativt är det orimligt att inkludera 

studien. Vid granskning av kvantitativ artikel där studien jämför kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper är personer och deras representativitet avgörande för hur säkra 

slutsatserna är. Kvaliteten är också beroende på bortfall, mätvariabler som använts och hur 

den statistiska bearbetningen är genomförd (Willman et al., 2011). Kvalitativa studier för 

forskning som avser beskrivning av en företeelse eller ett fenomen. Vid granskning av 

kvalitativa studier talar man vanligen inte om validitet och reliabilitet på samma sätt som vid 

kvantitativa studier. För att diskutera validitet en hos en kvalitativ studie används termer som 

rigorös, pålitlig, trovärdig och tillförlitlig (Willman et al., 2011). 

Under kvalitetsgranskningen av studierna bedömdes deras urvalsförfarande, 

undersökningsgruppens storlek, de instrument som studierna använt och vilket resultatmått 

studierna fått fram. Granskningen av artiklarna har för att få en ökad trovärdighet genomförts 

av författarna var för sig och författarna sedan tillsammans diskuterat tolkningarna.  

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n.12) 

Nr      Författare, År  

           Land      

Typ av 

studie  

Deltagare Metod Huvud-  

fynd  

Kvalitet 

1. Bowen, C., 

Ashburn, A., Cole, 

M., Donovan- Hall, 

M., Burnett, M., 

Robison, J., 

Marmode, L., 

Pickering, R., 

Bader, D., & 

Kunkel, D. (2016) 

 

Storbritannien. 

Kvantitativ 

 

363 Personer 

som lever med 

Parkinsons 

sjukdom eller 

stroke  

Anonymt frågeformulär. 

Av 1000 utskickade 

frågedokument inkom 363 

svar. 

Vidare utveckling 

av fotbeklädnader 

för personer som 

lever med fot och 

gångproblem 

behövs  

HÖG 

2. Chari, S., Haines, 

T.,  

Wages, P., & 

Economides, A. 

(2009) 

Australien 

 

Kvantitativ 

 

Tre friska vuxna 

individer 

Laboratorie-test av 

glidbeständighet på 

halksocka och 

kompressionsstrumpa. In-

situ test av friska individer 

stående på lutande yta för 

att jämföra glidmotstånd 

mellan 

kompressionsstrumpor, 

halksockor vanliga 

Laboratorietestet 

visade att 

halksockor inte 

gav bättre 

halkmotstånd än 

kompressionsstru

mpor. In-situ 

hade barfota 

högsta glid-

HÖG  
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Nr      Författare, År  

           Land      

Typ av 

studie  

Deltagare Metod Huvud-  

fynd  

Kvalitet 

strumpor och barfota beständigheten 

 

3. Chari, S.R., McRae, 

P., Stewart M.J., 

Webster, J., Fenn, 

M., & Haines, T .P. 

(2016)  

  

Australien 

Kvalitativ 

 

 

Inneliggande 

patienter från 22 

vård-

avdelningar. Av 

149 möjliga 

patienter enligt 

kriterierna gav 

95 samtycke 

och intervjuades 

Tvärsnittsundersökning en 

klinisk studie med intervju 

av inneliggande patienter 

kring fotbeklädnad och 

användningen 

 

Patienterna 

använder ofta 

skor som har 

suboptimala 

funktioner.  

HÖG 

 

4. Davis, A., Murphy. 

A., & Haines, T. 

(2013) 

 

            Australien 

Kvalitativ 

 

24 kvinnor 60-

80 år 

Tvärsnittsundersökning 

telefonintervju med frågor 

om vad de valde för 

fotbeklädnader och varför 

 

Estetiken och 

bekvämligheten 

var viktig vid 

inköp 

HÖG 

5. Hatton, A., L., 

Sturnieks, D., Lord, 

S., Lo, J., Menz, H., 

& Menant, J.C. 

(2013) 

 

Australien 

Kvantitativ 

 

15 personer, en 

man en kvinna 

24 år, 5 män och 

10 kvinnor 76,1 

snittålder 

Test av gång med 

halksocka, barfota, 

standard sockor på 4 m 

lång hal golvyta av trä 

Barfota och 

halksockor var 

likvärdiga i testet. 

Med 

standardsockor 

gick 

testpersonerna 

långsammare och 

tog kortare steg. 

Halksockor 

upplevdes av 

testpersonerna 

som minst 

halkiga  

 

HÖG 

 

 

 

 

 

 

 

6. Horgan, N.F., 

Crehan, F., 

Bartlett, E., 

Keogan, F., 

O’Grady, A.M., 

Moore, A.R., 

Donegan, C. F., & 

Curran, M. (2009). 

 

Ireland 

 

 

 

Kvantiativ 

 

 

 

 

 

  

100 kvinnor 

över 60 år som 

deltog på 

geriatrisk 

dagvårdshem. 

 

 

 

 

Stående balanstest med 

skor på och skor av. 

 

 

 

 

 

 

Egna skor 

förbättrar 

balansen. Vid 

balansproblem är 

det extra viktigt 

med skor på 

fötterna. 

 

 

 

HÖG 
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Nr      Författare, År  

           Land      

Typ av 

studie  

Deltagare Metod Huvud-  

fynd  

Kvalitet 

7. Hübscher, M., 

Thiel, C., Schmidt, 

J., Bach, M., 

Banzer, W., & 

Vogt, L. (2011) 

 

Tyskland 

 

Kvantitativ 

 

 

 

24 personer (18 

män, 6 kvinnor) 

med medelålder 

29,3 (+-10,4 år) 

som inte hade 

någon åkomma 

som påverkade 

gångmönstret 

Mätningar av gång med 

hälmonterad accelerometer 

på en specifik sträcka; 

barfota, ordinära strumpor, 

halksockor och toffla utan 

häl 

 

Halksockor bättre 

än standard-

strumpor och 

tofflor utan 

hälkappa. 

HÖG 

8. Menz, H.B., 

Auhl, M., & 

Muntenau, M.S. 

(2016) 

Australien 

 

Kvantitativ 

 

60 kvinnor 65-

83 år 

Balans och gång testades 

med sockar, tofflor utan 

hälkappa med mjuk sula, 

stängda tofflor med 

kardborrestängning och 

hårdare sula  

Gången påverkas 

av olika 

fotbeklädnader. 

Bäst var stängda 

tofflor som satt 

fast med 

kardborre-

stängning. 

HÖG 

9. Paton, J.,  

Roberts, A. E., & 

Marsden, J. (2013). 

England 

 

Kvalitativ 

 

16 personer, 13 

män, 3 kvinnor 

mellan 44-83år 

med diabetes 

och neurologisk 

påverkan 

Inspelad semistrukturerad 

intervju av upplevelse om 

effekt av hur 

fotbeklädnader påverkade 

balansen 

Terapeutiska skor 

var svårare att gå 

i. De ansågs 

tunga och hala. 

Balansen 

förbättrades av 

formgjutna sulor. 

Stadig sandal 

upplevdes som 

mest stabil och 

säker.  

HÖG 

10. Sherrington, C., & 

Menz, H. (2003). 

Australien 

Kvalitativ 

 

95 personer, 

snitt ålder 78,3 

år. 72 kvinnor 

och 23 män som 

ramlat och brutit 

höften. 

Intervju 3 veckor efter 

fallet om vad de hade för 

fotbeklädnad vid fallet 

Skor som inte satt 

fast på foten eller 

hade öppen häl, 

användes vid flest 

fall.  

HÖG 

11. Tencer, A.F.,  

Koepsell, T.D., 

Wolf, M.E., 

Frankenfeld, C.L., 

Buchner, D.M., 

Kukull, W.A., La 

Croix, A.Z., Larson, 

E.B., & Tautvydas, 

M. (2004) 

USA 

Kvantiativ Kohortstudie av 

1373 personer 

>65 år, som 

redan deltog i 

annan studie. 

327 fall 

rapporterades 

under 2år  

En gång i månaden 

genomfördes kontroll om 

fall via post eller 

telefonsamtal.  

Skor med stor 

kontaktyta 

reducerar 

fallrisken hos 

äldre. 

HÖG 
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Nr      Författare, År  

           Land      

Typ av 

studie  

Deltagare Metod Huvud-  

fynd  

Kvalitet 

12. Wass, C.,  

Edwards, C., Smith, 

A., Sahota, O., & 

Drummond, A. 

(2015) 

England 

Kvalitativ 

intervju 

studie 

675 patienter 

fick frågor på 

sjukhus om 

deras val av 

fotbeklädnad  

Frågor om deras val av 

skobeklädnad 

De flesta använde 

tofflor, följt av 

halksockor. 

Många använder 

fotbeklädnader 

som inte 

optimerar 

stabilitet och 

gång 

HÖG 

 

 

 

 

 

Analys 

Analysarbetet har skett med stöd av analysmetod enligt Whittemore och Knafl (2005) för 

integrerade litteraturöversikter. Processen genomfördes i fyra steg: datareduktion, 

dataöversikt, datajämförelse samt slut och verifikation.  

Datareduktion: I det första steget av analysen, datareduktion, beskriver Whittemore och 

Knafl (2005) hur materialet organiseras och sorteras. Analysprocessen inleddes med att 

författarna självständigt läste igenom alla ingående artiklar för att få en helhetsbild av 

materialet. Efter genomläsning och diskussion har skett en gruppindelning av artiklarna 

utifrån vad studien visat på som huvudsyfte. Gruppindelningen har skett med bokstav K och P 

för att tydliggöra en dataöversikt: 

P = Vilka egenskaper hos en fotbeklädnad påverkar fallrisken? 

U = Vilka faktorer upplevs viktiga för användaren, som kan påverka risken för fall?  

Dataöversikt: I det andra steget ordnades och organiserades textenheter med liknande 

innehåll (Whittemore & Knafl, 2005). De har översatts, kondenserats samt att en första analys 

har skett. För att kunna identifiera textenheterna i artiklarna har de kodats. Inledningsvis har 

var artikel fått en siffra (tabell 2) och därefter bokstäver utifrån den första subkategorin; 

vilken sorts fotbeklädnad textenheten gällt (Sk-skor, St-standardstrumpor, Ha-halksockor, Ba-

barfota, To-tofflor, Sa-sandaler, Fo-fotbeklädnad). När en textenhet beskrivit fotbeklädnad 

(Fo) innebär det att textenheten handlar om en icke specificerad fotbeklädnad. 

Datajämförelse: Textenheter har analyserats för att identifiera mönster och grupperas. Båda 

författarna har läst och gått igenom textenheterna flera gånger. Data i textenheterna har 

diskuterats för att få en närmare känsla av svaren (Whittemore & Knafl, 2005). Det som är 

viktigt för att påverka fallrisken har hittats och delats in i slutkategorier: Säkerhet hos 
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fotbeklädnaderna, Praktisk Hantering för användarna och Upplevelser hos användarna av sina 

fotbeklädnader. Textenheterna numrerades och färgkodades för eftersökta områden; Pr-

praktisk hantering (turkos), Sä-säkerhet (lila), Up-upplevelse (grön).  

Slut och verifikation: I det sista steget, slutsats och verifikation, beskrivs enligt Whittemore 

och Knafl (2005) att data sammanfattas, slutsatser dras och data verifieras mot originalkällan. 

Resultatet har sammanfattats med verifikationer från originalartiklarna under var slutkategori. 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien har varit att hitta faktorer och egenskaper som är viktiga hos en 

fotbeklädnad för påverkan av fallrisken och sammanställa en kunskapsöversikt. Faktorer och 

egenskaper har tagits fram utifrån användarnas åsikter samt vad som framkommit i tester. De 

textenheter som handlar om vilka faktorer och egenskaper som påverkar fallrisken har 

grupperats i tre olika kategorier. Faktorer och egenskaper inom slutkategorierna påverkar 

både positivt och negativt.  

Säkerhet hos fotbeklädnaderna 

I denna kategori har olika egenskaper hos fotbeklädnader som påverkade säkerheten 

sammanställts. Det handlade om greppet mot golvet, passform, hur skon skulle sitta fast på 

foten och hur fotbeklädnaden påverkade gången och fallrisken hos äldre personer. 

Fotbeklädnader som är nya för en person är en riskfaktor då det påverkade personens gång. 

Halkigheten hos kompressionsstrumpor sågs störst när en person stod stilla i dem, till skillnad 

mot ordinära strumpor och halksockar och att barfota hade bästa halkmotståndet enligt Chari, 

Haines, Varghese och Economidis (2009). Bland halksockorna sågs kvaliteten spela roll och 

en del vara likvärdigt halkiga med konventionella strumpor emedan andra var likvärdiga med 

att vara barfota vid gång (Chari et al., 2009). Fotbeklädnader påverkade sättet att gå 

annorlunda jämfört med barfotagång (Hatton et al., 2013, Hübscher et al., 2011, Menz, Auhl, 

& Muntenanu, 2016). Menz et al. (2016) menade att standardstrumpor och öppna tofflor 

ökade vingligheten. Strumporna och de öppna tofflorna gav lägre gånghastighet, kortare 

steglängd och fler steg i jämförelse med stängda tofflor i gångtester, samt att stängda tofflor 

gav säkrare riktningskontroll (Menz et al., 2016). 

Olika fotbeklädnader kontra miljöers beskaffenhet som lutningar, svängar och golv påverkade 

på olika sätt risken för att halka, balansen, antal steg, stegbredden (Hatton et al., 2013, 
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Hübscher et al., 2011). I studie av Bowen et al. (2016) togs upp av användarna att problem 

med fötterna som svullnader, känselbortfall och smärta ledde till att de fick förändra sina 

fotbeklädnader till lättare och icke halkiga för att få en säker gång. 

Horgan et al. (2009) beskriver att såväl olika skor som att vara barfota även påverkar balansen 

när en person ställer sig upp, står utan stöd - på ett eller två ben, med eller utan att titta samt 

när personen tar ett steg. Dessutom uppger Horgan et al. (2009) att de olika varianterna 

påverkar när en person stående försöker nå något framför sig, vänder sig om eller försöker 

kika över axeln. För en person med dålig balans är det extra viktigt med skor, här sågs den 

största skillnaden med eller utan skor (Horgan et al., 2009).  

Skor skulle ha kraftiga stadiga sulor med bra grepp som till exempel av gummi för att öka 

säkerheten (Tencer et al., 2004). Sulorna fick inte vara för böjbara eller för styva enligt 

Sherrington och Menz (2003) emedan Paton, Roberts och Marsdens (2013) samt Tencer et al. 

(2004) ansåg att sulans styvhet ej spelade så stor roll. Sulorna får ej vara nednötta eller 

halkiga (Paton et al., 2013; Sherrington & Menz, 2003; Wass, Edwards, Smith, Sahota & 

Drummond, 2015).  

 

Tencer et al. (2004) hävdade att det var viktigt för skornas, sandalernas och halksockornas 

säkerhet att ha en stor kontaktyta mot golvet för att fungera bra, vilket även framhölls av 

Chari et al. (2009). Klackbredden sågs inte ha koppling till fallrisken emedan om klackens 

höjd var mer än 2,5 cm ökade risken för fall (Tencer et al., 2004). Enligt Bowen et al. (2016) 

slutade patienter använda fotbeklädnader med klack när de fick sjukdomar som gav problem 

med balansen i syfte att öka säkerheten. Sherrington & Menz (2003) beskrev att personer som 

snubblade oftare bar icke optimala fotbeklädnader vilket ledde till brist på säkerhet. De 

saknade fixering och hade inget stöd i bakkappor och sulor. 

 

Praktisk hantering för användarna 

Praktisk hantering för användaren beskriver faktorer relaterade till fotbeklädnadens 

tillgänglighet, hur enkel fotbeklädnaden är att använda och hur den fungerar på foten vid 

fotproblem. Det framkom även att vissa fotbeklädnader var tunga vilket försvårade. 

Enligt Chari et al. (2016) framkom att äldre personer använde de fotbeklädnader som var 

tillgängliga och att en del inte hade med sig fotbeklädnader alls till sjukhuset. Hur en 

fotbeklädnad fixerades på foten samt att den skulle vara enkel att hantera och lätt att bära 
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framhölls av Bowen et al. (2016). Wass et al.,(2015) menade att tofflor ofta har 

kardborreband som stängning vilket kan vara enkelt men nackdelen sågs att kardborren kunde 

fastna i kläder och därmed ökade fallrisken.  

Flera äldre personer beskrev att de övergick från skor med klack till mer praktiska skor samt 

att de flesta uppgav att de använde tofflor som var lätta att ta på inomhus (Bowen et al., 

2016). Chari et al. (2016) såg att 18 % av deltagarna i deras studie behövde assistans med 

fotbeklädnaderna. Paton et al. (2013) beskrev att terapeutiska skor ansågs svåra att gå i och 

tunga och att om skorna hade hal innersula valdes hellre sandaler som kunde fästas med 

kardborreband framför de ortopediska skorna.  

Användarna ansåg det viktigt med komfort och att fotbeklädnaderna satt bra trots svullna 

fötter, knölar och andra problem med fötterna vilket ledde till en säker gång (Chari et al., 

2009, Davis et al.. 2013, Wass et al.,2015). Att ha mjuka fotbeklädnader såsom halksockor 

var bra vid fotproblem som ödem och sår men det var viktigt att fotbeklädnaderna även skulle 

ge stöd runt hela foten vilket var mindre hos halksockor. En nackdel hos halksockor var att 

det kunde vara svårare att ta på sig dem då man måste böja sig ned (Wass et al., 2015) Men 

användarna uppgav även att vårdpersonal avrått från att de skulle använda sina fotbeklädnader 

på grund av problem som omläggningar och smärta (Chari et al., 2016). 

Comfort, especially as I have bunions and my little toe is a problem (Davis et 

al., 2013, s. 467)  

I prefer slippers but the gripper socks were okay, although more difficult to put 

on compared to slippers depending how well you can bend down  (Wass et al., 

2015, s. 230) 

Upplevelser hos användaren  

I kategorin beskrivs känslor och åsikter hos användarna när det gäller fotbeklädnader. 

Fotbeklädnader som upplevdes säkra och bekväma var avgörande då det gav en bättre 

hållning och säkrare gång. Att vara rädd och gå försiktigt är i sig en fallriskfaktor. Utseendet 

framkom som en viktig påverkansfaktor vid val av fotbeklädnad. 

Fotbeklädnader skulle ge känsla av ankelstöd och att de satt fast på foten. De skulle kännas 

bra att användas vid smärta, ha bra grepp och upplevas lätta i vikt. De skulle kännas trygga 

(Davis et al., 2013, Paton et al., 2013, Wass och Edwards, 2015, Bowen et al., 2016). Hatton 
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et al. (2013) beskrev att halksockor ansågs bättre än att gå barfota medan den faktiska testen 

visade att de var likvärdiga.  

Bowen et al. (2016) visade på att den faktiska passformen ansågs viktig men att det var 

problem att hitta lämpliga fotbeklädnader då fötternas beskaffenhet och behov kunde skilja 

från dag till dag. Fotbeklädnaden skulle ha korrekt storlek och passa på foten såväl på bredden 

som på längden vilket gav en känsla av bra komfort och var viktigt för en säker gång. 

Bakkappan skulle vara hög på tofflor och ha en stödjande passform samt därmed sitta skönt 

och stadigt på foten (Bowen et al., 2016). 

Paton et al. (2013) har beskrivit att fotbeklädnader påverkade självförtroendet. Beslutet att 

använda sandaler i stället för andra fotbeklädnader uppgavs vara att upplevelsen av bra fäste 

och grepp av formad tjock gummisula var positiv och minskade rädslan för fall. Den positiva 

upplevelsen gjorde att sandalen bars trots att det ej passande vädret eller i det sociala 

sammanhanget. Sandaler skulle både upplevas lätt att sätta fast på foten och vara öppen och 

lätt i vikt (Paton et al., 2013). Wass et al., (2015) redovisade att fotbeklädnader av typ 

sandaler ansågs ofta som en säker variant då de spänndes fast på foten och hade en bra sula.  

Wass et al., (2015) menade att halksockor upplevdes ha dåligt grepp samtidigt som det var 

bättre grepp med halksockor än med standardstrumpor eller barfotagång. Halksockor gav inte 

känsla av stöd och utan istället en känsla av att vara plattfotad. Halksockor kunde också 

upplevas svårare att sätta på jämfört med tofflor beroende på hur väl en person kunde böja sig 

ner. En positiv upplevelse var att de är mjuka mot foten (Wass et al., 2015). 

A good footwear Comfort: ‘Soft material is more flexible and can fit painful or 

swollen feet (Wass et al., 2015, s. 230) 

Upplevelsen av att tofflor med stöd runt ankeln och hela foten gav ökad säkerhet beskrevs av 

en deltagare. 

These slippers are much safer and I like everything about my new slippers, 

especially the high support around all of the foot (Wass et al., 2015, s. 230) 

Davis et al. (2013) beskrev att bekvämlighet och kostnaderna ansågs avgörande orsak vid val 

av skor men för många var estetiken viktigast. 

Good for older ladies, not me (Davis et al., 2013, s. 468)  
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Bowen et al. (2016) beskrev att personer som ramlat, efteråt önskade mer rådgivning 

angående fotbeklädnader och de var mer noga med att fotbeklädnaderna skulle sitta fast 

ordentligt. Davis et al. (2013) uppgav att en del äldre upplevde brist på självbestämmanderätt 

eller annan svårighet att få delta i beslutet kring vad de skulle välja för fotbeklädnader. 

Resultatdiskussion och kliniska implikationer 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa befintlig kunskap om egenskaper och 

faktorer hos fotbeklädnader som påverkar fallrisken. Resultatet förväntades ge stöd för 

användandet av lämpliga fotbeklädnader och därmed kunna minska vårdskador och lidande, 

det vill säga öka patientsäkerheten. Resultatet i litteraturstudien visade att det inte finns en 

specifik fotbeklädnad som kan rekommenderas på generell basis som förstahands alternativ i 

det preventiva patientsäkerhetsarbetet. Barfota kan vara väl så bra när det gäller risken för att 

halka och fotbeklädnader påverkar risken för fall olika hos olika bärare beroende på vad 

personen är van vid. 

I litteraturstudien framkom att användarna hade svårt att hitta individuellt passande 

fotbeklädnader och att dåligt anpassade fotbeklädnader gav ökad risk för fall. Burns, Leese 

och Mc Burdo (2002) presenterade att 72 % av deras deltagare hade dåligt passande skor och 

av dem var det 62 % som hade för stora skor. Sår på fötterna och smärtproblematik sågs 

signifikant följa med att för långa skor användes (Burns, Leese & Mc Burdo, 2002). Att 

arbeta utifrån varje enskild patient minskar risken för ökat lidande och förlängt vårdbehov 

(Epstein, Fiscella, Lesser & Stange, 2010).  

Moore (2014) beskriver punkter som bör få ökat fokus för att kunna välja rätt fotbeklädnad. 

Det är typ av fot, deformiteter, ödem, bredd, längd, muskelstyrka och ankelstabilitet ses över 

vid en fallriskbedömning och Moore (2014) anser att dessa bedömningar bör ske av kunniga 

inom området och därmed ser författarna att lidandet kan minska hos patienten. Dessutom bör 

efterfrågas om hjälpmedel som käpp behövs, om personen har smärta, stelhet, påverkas 

gången av uttröttning eller om personen har behov av ortopediska skor alternativt ortos. Det 

bör även finnas frågor om stabilitetsfaktorer såsom om att patienten släpar fötterna när de går 

(Moore, 2014).  

I SKLs riktlinjer nämns att patienter behöver information och stöd för att själva hitta rätt 

prevention (https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5238.pdf?issuusl=ignore). 

Litteraturstudien påtalade patienternas brist på kunskap och att de ville ha information och råd 
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av sjuksköterskor. Moore (2014) framhåller att de äldre personerna behöver och förväntar sig 

att få råd och kunskap kring vad som är bäst att ha på fötterna men hävdar dock att det är 

mycket sällan någon vårdgivare tar upp fötter och fotbeklädnader eller ens har kunskap kring 

detta. Att i samråd med patienten komma fram till den bästa fotbeklädnaden för patienten är 

en bra fallprevention. När Tzeng (2011) jämförde sjuksköterskor och patienters syn på fallrisk 

på sjukhusen uppgav sjuksköterskorna i rapporten över fallet brist på adekvata fotbeklädnader 

och att sjuksköterskor hade för stora arbetsbördor. Patienterna tog upp att de var rädda för att 

personalen inte kom direkt när de ringde efter hjälp samt att sjuksköterskor inte skulle hjälpa 

dem att ta på fotbeklädnaderna korrekt. Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer 

(2015) ser i sin studie av sjuksköterskors syn på patientdelaktighet att 

partnerskapet/samverkan erkänns och prioriteras. Men sjuksköterskor påtalar även att 

förutsättningar som tid, miljöer samt regler i deras profession och patientens status hindrar 

detta att fungera fullt ut (Tobiano et al., 2015). Borland et al. (2013) beskriver att 

sjuksköterskor i Skottland har kunskap om att dåligt passande fotbeklädnader ökar fallrisken. 

Dock anser sjuksköterskor sig inte ha tillräckliga kunskaper om vilka fallpreventiva faktorer 

och egenskaper som behövs. Dessutom anser sjuksköterskor att det inte finns bra nationella 

riktlinjer för att kunna rekommendera lämpliga fotbeklädnader (Borland et al., 2013). Ekman, 

Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, et al. (2011) skriver att personcentrerad vård har 

visat sig ge förbättrad hälsa och ökad patientnöjdhet. Det är en viktig del av vården och det 

krävs rutiner för att det systematiskt och konsekvent kan utövas. Det ska inte bara ske när 

sjuksköterskor anser sig ha tid för det. Den personcentrerade vården handlar om att sätta 

personens åsikter om dennes tillstånd i centrum för vården. Det handlar också om att fatta 

gemensamma beslut mellan sjuksköterskor och patient för att ett gemensamt mål ska kunna 

uppnås. I vår litteraturstudie har framkommit att använda egna fotbeklädnader som personen 

är van vid ger den säkraste gången och minskar därmed risken för fall. Att som sjuksköterska 

hjälpa och informera patienten om bästa fotbeklädnaden för att undvika fall borde 

rutinmässigt ingå i omvårdnadsarbetet. 

Av de nationella riktlinjer som hittats i Sverige, tas inte faktorer upp kring fötter och anklar 

eller gång som Moore (2014) hävdar är viktiga. Enligt Senior Alert ska 

riskbedömningsmodellen ske efter Sveriges kommuner och landstings (SKL) riktlinjer i den 

svenska sjukvården. I SKLs nationella publikation för fallprevention och Socialstyrelsens 

rekommendationer 

(https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/fallskador) för 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lib.ltu.se/science/article/pii/S0897189709000731?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
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riskbedömning saknas en specifik bedömning av fötterna och eventuella problem som knölar 

och sår samt rekommendation för val av fotbeklädnader.  

Resultatet i litteraturöversikten visade att faktorer som ökade säkerheten uppnåddes genom att 

fotbeklädnaden sitter på foten och ger stöd samt inte är halkig utan har en ordentlig sula. Detta 

stöds av Verghese et al. (2009) som beskriver att om skon inte sitter fast kan det ge en 

osäkerhetskänsla och rädsla, vilket ökar en trippande och långsam gång som ger högre 

fallrisk. Wai-Ting et al. (2017) tar upp hur en person håller en dorsal flexion i foten för att 

tofflorna ska sitta kvar, vilket ger en förändrad gång och ökar därmed fallrisken. Tsai och Lin 

(2012) beskriver att för yngre personer sker ingen förändring i gången emedan de äldre blir 

mycket mer försiktiga och minskar fart samt steglängd vid en jämförelse om hur gången 

förändras mellan barfota och gång med sockar. Faktumet att bära tofflor påverkar genom att 

kroppens massa/vikten ökar av fotbeklädnaden i sig och därmed ändras knäets och fotens 

böjningsvinkel för att inte snubbla (Wai-Ting et al., 2017). Davis, Brook, Murphy, Williams 

och Haines (2016) beskriver att mätningar av steget blir 4 mm högre när väl anpassade 

fotbeklädnader bärs medan det inte är någon skillnad på att gå barfota eller använda tofflor.  

Sulornas hårdhetsgrad har i vår litteraturöversikt framkommit påverka risken för fall. Sulan 

behöver vara fast och stadig. Känslan av olika hårdhet i sulorna påverkar gången och därmed 

fallrisken menar Wai-Ting et al. (2017) i en nyligt publicerad studie av öppna tofflor med 

hård sula respektive mjuk som jämförts med barfotagång. När det gäller sulorna framhåller 

Koepsell et al. (2004) att träningsskor och canvasskor som har bred gummisula är mindre 

halkiga, även om dessa skor har en sula som är mjukare.  

I litteraturstudien framkom att vikten av praktisk hantering av fotbeklädnader var viktig ur ett 

användarperspektiv. Resultatet visade på att fotbeklädnaderna skulle vara enkla att använda. 

Det handlade om faktorer som att behöva böja sig ner eller lyfta upp fötterna för att kunna 

knyta samt att det inte skulle påverka om det finns sår eller andra problem. Fotbeklädnaderna 

ska vara lätta att bära och vara enkla att använda för att minska fallrisken. Halksockor som 

används i svensk sjukvård har i litteraturstudien ansetts praktiska då de passar på de flesta 

fötterna. Halksockorna passar bra för en person med deformiteter, ödem, såromläggningar och 

att kvalitén och storleken är viktiga. Tzeng och Yin (2015) uppger att det finns 

rekommendationer i USA för att halksockor ska används i sängen för att förhindra fall under 

natten. En negativ risk med halksockorna är att medan de kan ge en halkprevention kan de 

enligt Mahida och Boswell (2016) vara en potentiell risk för att föra vidare drogresistenta 
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organismer. Det sker genom att halksockorna kontaminerade från golvet inte tas av utan följer 

med upp i sängen till skillnad mot om tofflor används (Mahida & Boswell, 2016). Rheaume 

(2015) menar att en stor orsak till fall är att patienterna har en övertro till sin egen förmåga på 

grund av exempelvis förvirring eller inte ber om hjälp av andra orsaker och stiger upp på egen 

hand.  Rehamue (2015) anser att omvårdnadsåtgärden för detta är att sjuksköterskor måste 

informera och utbilda patienterna upprepande gånger och tillse att patienterna har ringklocka 

och tillhörigheter som gånghjälpmedel inom räckhåll. Butcher (2013) menar att teach back 

metoden är lämplig att använda för detta ändamål. Teach back innebär att patienten upprepar 

det som sagts med sina egna ord för att säkerställa att inte missförstå väsentlig information. 

Samuels-Kalow, Hardy, Rhodes & Mollen (2016) har dock sett att patienter uppfattar detta 

som nyttigt men kan upplevas lite nedlåtande. 

Litteraturöversikten har gett ökad insikt om att användarens upplevelser är betydelsefulla för 

patientsäkerheten och att utseendet är viktigt. Det är viktigt att fotbeklädnaden ger trygghet 

för bäraren då otrygghet påverkar gången negativt. Allali, Ayers, Holtzer och Verghese (2017) 

har i intervjuer sett att rädsla ökade fallrisken med 71 %. Att behöva koncentrera sig på flera 

saker som att gå och att skorna inte sitter fast på foten ger ökad rädsla som i sig är en 

riskfaktor (Hadjistavropoulos et al., 2012). 

Fotbeklädnaderna måste passa och kännas sköna på foten framkom i litteraturstudien. Detta 

får stöd av Cheskin (2013) som beskriver att det är värdefullt att prova skor på eftermiddagen 

eller kvällen då fötterna ändrar form på såväl längd som bredd när en person går och står. Det 

är också viktigt att personens normala tjocklek på strumporna används. Dessutom ska båda 

skorna provas då fötterna inte är helt lika. Cheskin (2013) beskriver med tanke på passformen, 

att sandaler eller löparskor som är mjuka i ovandelen kan vara bra. Cheskin (2013) föreslår att 

för en smal fot skall snörena snöras i kors som normalt men för en bred fot kan det vara bra 

att efter att ha fäst snörena i kors och dra dem vertikalt innan man knyter dem. 

Metoddiskussion  

Indikatorer på en bra vetenskaplig kvalitet i kvalitativa forskningsarbeten är termerna 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricsen, 2012).  

Trovärdighet i studien påverkas av att forskaren är bekant med forskningsmiljön (Henricsen, 

2012). Detta nås i denna studie då den grundar sig på ett verkligt problem i författarnas 

dagliga arbete som sjuksköterskor. Ämnet har diskuterats i nationellt nätverk där en av 
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författarna ingår och fått muntlig bekräftelse som en gemensam problemställning. 

Diskussioner har förts med studiekamrater, handledare och kollegor fortlöpande under 

arbetets gång och studien har fått positiv feedback från alla. Willman et al. (2011) beskriver 

hur forskare kan rangordna studier med hjälp av en skala. Författarna har valt att använda oss 

av kvalitetsgranskning med förutbestämda kriterier där bedömningen anges som Hög kvalitet 

eller Låg kvalitet. Ingen annan än författarna har kvalitetsgranskat artiklarna och erfarenhet av 

kvalitetsgranskning är liten och därmed kan det vara så att författarnas bedömning kan vara 

felaktig.  

Syftet med litteraturstudien var inledningsvis att skapa en översikt över kunskapsläget för 

specifikt halksockor som fallprevention. Efter en första sökning insåg författarna att det inte 

fanns tillräckligt med vetenskapliga studier. Därför utökades syftet till att gälla fotbeklädnader 

som fallprevention. Ordet fotbeklädnad valdes att använda för att inte specificera någon sorts 

fotbeklädnad som författarna förväntade eller rata någon som inte var bekant vilket skulle 

kunnat påverka pålitligheten enligt Lincoln och Guba (1985). En risk för bias i denna 

litteraturstudie är dock att alla typer av fotbeklädnader eller varianter inom en sorts 

fotbeklädnad inte studerats och därmed inte framkommit i de olika studierna. En av studierna 

beskrev att de under arbetets gång upptäckt ytterligare en modell av halksockar som de fått 

inkludera i efterhand. Friberg et al. (2012) tar upp problem för pålitlighet då en litteraturstudie 

som denna kan ge för litet material och i slutänden stödja författarnas egna ståndpunkter. 

Inledningsvis var inriktningen halksockor som författarna hade erfarenhet av som 

omvårdnadsåtgärd. Men huvudinriktningen breddades och därmed fanns inga förväntade 

faktorer hos författarna som kunde påverkas. Det finns en risk att artiklar av värde för 

litteraturstudien sorterats bort redan i första läget av sökningar i databaserna. Om inte titeln i 

sökresultaten visat att artikeln gällt det som eftersökts, kan det ha inneburit att abstraktet inte 

lästes och värdefulla fakta missats. Detta kan vara en risk för att pålitligheten påverkas. Även 

kriterium fulltextformat kan vara negativt för tillförlitligheten då det inte alltid varit möjligt 

att få fram fulltext. Författarna har letat artiklar var för sig och tillsammans vid flera olika 

tillfällen för att minska denna risk. Väldigt många abstrakt skummades igenom trots att 

sökningar gett väldigt många träffar och att titlarna inte svarade direkt mot frågeställningarna. 

Inledningsvis hade 21 artiklar valts ut men efter att de lästs igenom togs artiklar som inte 

svarade direkt på våra frågeställningar och mot våra kriterier bort och därmed kvarstod 12 

artiklar. Även Whittemore & Knafl (2005) beskriver en integrerad granskning som en stor 

utmaning. Risken finns för att läsaren är partisk, feltolkningar kan ske, data blir inte korrekt 
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tolkad och dataanalysen kan då bli inkomplett. Såväl kvalitativa som kvantitativa 

vetenskapliga studier har integrerats i resultat från för att få en bred bild av fotbeklädnaders 

olika påverkansfaktorer. Studierna är intervjustudier, experimentella tester och 

laboratoriestudier. Whittemore & Knafl (2005) beskriver att en integrerad granskning ger en 

övergripande förståelse för ett specifikt fenomen eller hälsoproblem och bidrar till utveckling 

inom omvårdnaden. Textenheter i resultaten har tagits ut, genomlästs samt analyserats av 

författarna var för sig och tillsammans flera gånger för att säkerställa rätt kategorisering. 

Resultattabeller har studerats för att se stöd för textenheterna.  

Bekräftelsebarheten ökar om analysprocessen är tydligt beskriven och författarna noggrant 

verifierar sina ställningstaganden under hela processen (Lincoln & Guba, 1985). För att 

bekräfta resultatet har båda författarna läst igenom alla artiklar flera gånger under 

analysprocessen samt även vid varje revidering åter kontrollerat att resultatet stämmer. 

Litteraturstudien har fått positiv och negativ feedback av handledare samt på seminarier med 

opponentskap, vilket har lett arbetet vidare i arbetet med uppsatsen. Resultatet har setts kunna 

bekräftas av att forskarna efter studien tittat efter detaljer från resultatet hos patienter i 

praktiken dock utan att kontrollera om samma faktorer funnits som i studierna. Exempelvis 

har den trippande gången hos en äldre dam setts förändras efter att anhöriga tagit dennes egna 

tofflor till avdelningen.  

En del av studiens resultat har även författarna själva upplevt även om de ej ingår i studiens 

åldersspann. Detta ger belägg för att studiens resultat (att egenskaper och faktorer hos 

patientens egna fotbeklädnader är säkrast) är överförbart till patienter med fallrisk oavsett 

ålder. Det visar på att studien är av god kvalitet i enlighet med Lincoln och Guba (1985). De 

artiklar som ingår i litteraturöversikten innefattar studier från andra länder än Sverige vilka 

författarna anser kunna vara överförbara på svensk sjukvård. Författarnas egna erfarenheter av 

att arbeta inom sjukvård utomlands och de studerade artiklarna gör gällande att 

omständigheter och miljö ofta är relativt likartade mellan olika länder. Därför kan studier av 

fotbeklädnaders fallpreventiva egenskaper från andra länder enligt författarna ses likvärdigt 

med användande i och överförbart till Sverige.  

Slutsats  

Resultatet av litteraturstudien har inte gett entydigt resultat kring att någon fotbeklädnad 

fungerar bättre fallpreventivt än någon annan. Faktorerna samt egenskaperna är många och 

helt individuella och författarna finner inte att det är lämpligt att ha en sorts fotbeklädnad som 
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fallprevention. Svaren tyder i stället på att det är säkrast när personen använder sina egna 

fotbeklädnader som de är vana att gå i.  

Olika fotbeklädnader har sina fördelar och nackdelar i arbetet med att öka patientsäkerheten. 

Halksockor kan upplevas säkra och passar på de flesta fötter, även de som har fotproblem. 

Dock är halksockorna beroende på kvalitet inte alltid bäst för att motverka fallrisken och kan 

för en del vara svåra att hantera. Att halksockor dessutom kan vara en möjlig källa till att 

smuts och spridande av infektioner genom att halksockorna tas med upp i sängen enligt 

Mahida och Boswell (2016) är en negativ aspekt. Risken finns för att exempelvis 

antibiotikaresistenta bakterier sprids vidare och detta skulle detta kraftigt tala emot 

användandet av sockor i sjukvården.  

Fotbeklädnader som sandaler, tofflor och skor måste provas ut väl på varje person för korrekt 

passform, vara bekväma och sitta ordentligt på fötterna. Olika fotbeklädnader påverkar 

gången på såväl ett medevetet plan med exempelvis rädsla, som på ett omedvetet plan där 

foten sätts i annorlunda jämfört med vad personen är van vid. Båda innebär en fallrisk. Detta 

tyder på att patienterna bör fortsätta att i första hand ta med sig sina egna fotbeklädnader som 

de är vana vid. 

Resultatet i denna litteraturstudie riktar sig framför allt till sjuksköterskan, som är ansvarig för 

patientsäkerhetens fallpreventiva arbete och att patienten får de insatser och åtgärder som 

denne behöver vid mobilisering. Säkra fotbeklädnader är en detalj som behövs för att 

underlätta så att patienten ska kunna vara uppegående och i den mån hen klarar vara autonom 

i sin ADL. 

Framtida forskning  

Vidare forskning för att ta fram en fotbeklädnad som kan passa så många som möjligt och 

samtidigt är effektiv fallprevention behövs. Fotbeklädnaden bör samtidigt vara snygg, 

lätthanterlig och kostnadseffektiv för att de äldre ska prioritera att köpa den och därmed 

användas under inläggningar på sjukhus.  

Fallriskbedömningarna idag baseras på faktorer såsom tidigare fall, läkemedel, problem med 

balansen av något skäl, har nedsatt muskelstyrka. Det bör ses över om nya nationella riktlinjer 

behövs och huruvida större hänsyn till fötterna, gången och fotbeklädnaderna ska tas.  
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