Nationell kraftsamling
för att minska fall hos äldre
Strategi för hälsa
Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att
alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv.
SKR:s styrelse har beslutat att anta Strategi för
hälsa och att stödja kommuner och regioner i arbetet för att nå de gemensamma målen i strategin.
Ett av de gemensamma målen i strategin är att
minska antalet äldre som drabbas av fallskador
dvs. minska antalet fallskador bland individer 80+
år med 10/1 000 invånare och år.

Andra olyckstyper och folksjukdomar har genom
åren framgångsrikt minskat, när organisationer
och myndigheter kraftsamlar och samordnar
sina hälsofrämjande samt sjukdomsförebyggande insatser.
Detta dokument är resultatet av en nationell
kraftsamling kring arbetet med fallskador. Syftet
med dokumentet är att underlätta arbetet på
regional och lokal nivå, men även belysa vikten
av ett arbete där både vård och omsorg, invånare
samt intresseorganisationer samverkar.

Bakgrund
Befolkningen i Sverige lever längre än tidigare
och idag är cirka 20 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Andelen 80 år och äldre
ökar från år 2020, och den kraftigaste ökningen
sker i åldersgruppen över 85 år. 2050 beräknas
antalet personer över 85 år ha fördubblats jämfört med idag.
Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige. Skadorna blir vanligare och svårare
med tilltagande ålder. Kvinnor faller oftare än
män, och äldre oftare än yngre. Det finns också
stora regionala skillnader över landet.
Fallskador kan få allvarliga konsekvenser i
form av död, lidande och försämrad livskvalitet
som till exempel rörelsesvårigheter, isolering,
rädsla för att falla igen och ökat beroende av
andra. Många fallolyckor resulterar i höftfrakturer som utöver lidande för den drabbade även
medför stora kostnader för samhället. Frakturer,
framför allt höftfrakturer, är sammankopplat
med ökad dödlighet.
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De faktorer som framkallar fallskador är välkända och studier visar att skadorna kan minskas med upp till 30 procent. Påverkbara faktorer som behöver utredas kan vara motorik, syn,
kognition och beteende, sjukdomar och läkemedel, inkontinens, matvanor och undernäring
samt miljö. Nationellt och regionalt behöver vi
bli bättre på att använda denna kunskap, vilket
kan förbättra levnadsvillkoren för en stor grupp.

Fakta om fall
Cirka 300 000 människor uppsöker akuten varje år
efter att ha skadats i en fallolycka .
Cirka 70 000 personer skadades så allvarligt efter fall
att de behövde läggas in på sjukhus år 2016.
1 000 personer dog till följd av en fallskada år 2016.

Definition fallskador

Fallskada är en fysisk konsekvens som uppstår
vid ett fall.

Uppföljning av fallskador
För att kunna dels analysera möjliga orsaker till
fallskador och dels följa upp insatser som görs,
behövs tillgång till lättillgänglig statistik. Arbetsgruppen menar därför att ett viktigt steg i
arbetet med fallprevention är att återföra och
presentera den statistik som redan i dag registreras på regional och lokal nivå.
Uppföljning som sker på nationell nivå
Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen publicerar gemensamt rapporten
Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre.
Rapporten redovisar antalet fallskador i slutenvård per 1 000 invånare bland de som är 80 år
och äldre per kommun, län och riket, uppdelat
på kvinnor och män.
Vården i siffror är en del av SKR:s arbete med
öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner
och regioner görs inom en rad olika områden.
I Vården i siffror redovisas antalet fallskador
per 100 000 invånare i slutenvård och specialiserad vård bland de som är 65 år och äldre per
län, uppdelat på kvinnor och män.

Förslag till uppföljning på regional
och lokal nivå
> Följa upp fallskador i slutenvård och
specialistvård bland de som är 65 år och
äldre per kommun och region.
> Följa upp antal fall och fallskador via egna
lokala avvikelsehanteringssystem.
> Följa upp antal personer som faller
(tid, orsak och skada) via kvalitetsregistret
Senior alert.

TIPS!
Region Västerbotten tar varje kvartal
fram en rapport där antal individer som
är 65 år och äldre och inskrivna på
sjukhus mer än 24 timmar på grund
av fallskada (W00-W19) uppdelat per
månad redovisas dvs. per månad redovisas. Resultatet följs upp av regionen
och Skellefteå kommun tillsammans.

Rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre.
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Förslag till hälsofrämjande och förebyggande insatser som alla
kommuner och regioner kan kraftsamla kring

Ledning och styrning

Fysisk träning och fysisk aktivitet

> Formulera regionala och lokala mål och
strategier för att minska antalet fallskador.

> Samverka med intresseorganisationer via
kommuner och regionernas pensionärsråd.

> Utarbeta en handlingsplan utifrån mål
och strategier.

> Möjliggöra utevistelser för äldre i särskilt
boende och i ordinärt boende.

> Analysera fallskador utifrån nationella
och regionala uppföljningar.

> Skapa förutsättningar för äldre i särskilt
boende och i ordinärt boende att utöva
balans och styrketräning.

Utbildningsinsatser

> I primärvården skriva fysisk aktivitet på
recept (FaR) framförallt till individer med risk
för fall, men även till de som har upprepade
fall samt fallfaktorer.

> Stärka medarbetarnas kunskaper om
fallprevention genom att avsätta tid för
dem att genomgå utbildning om fall som
även inkluderar hälsofrämjande
och fallförebyggande insatser utifrån
befolkningsnivå, dvs. omfatta även frisk-,
skydds- och riskfaktorer för fall.
> Stärka medarbetarnas kunskaper om
undernäring genom att avsätta tid för
medarbetarna att genomgå utbildning
om undernäring kopplat till fall.
Läs mer i Ett fall för teamet, Socialstyrelsen.
Medvetandegörande insatser
> Sprida Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets informationsmaterial kring fall till
invånare, äldreomsorg, primärvård och
slutenvård.
> Sprida Socialstyrelsens informationsmaterial kring fall och samverka med
intresseorganisationer via kommunerna
och regionernas pensionärsråd.
> Arrangera aktiviteter, se exempel i Balansera
mera, Socialstyrelsen.
> Upprätta en kommunikationsplan.
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> Aktiviteter för invånare i samarbete med
idrottsrörelsen.
Identifiera personer med risk för fall
> I äldreomsorg, primärvård och slutenvård
riskbedöma och erbjuda förebyggande individanpassade åtgärder, samt göra en sammanvägning av riskbedömningen.
> Införa rutiner för att identifiera invånare
som är i riskzonen för fall.
> Systematisk uppföljning av hela processen
för riskbedömning.

Förebygga undernäring

Läkemedel

> Utveckla fungerande rutiner för måltidsstöd
som förebygger undernäring i vård och
omsorg. Livsmedelsverkets råd Bra måltider
i äldreomsorgen betonar många små och
aptitretande måltider. Undernäring medför
ofta förlust av muskler och muskelfunktion,
och en ökad risk för fallolyckor.

> Erbjuda patienter som är 75 år eller äldre
och som är ordinerade minst fem läkemedel
en enkel läkemedelsgenomgång och en
fördjupad läkemedelsgenomgång då det
finns misstanke om läkemedelsrelaterade
problem.

> Utveckla rutiner för att uppmärksamma
individer som ej har regelbunden tandvårdskontakt då dålig munhälsa kan bidra till
undernäring med risk för fall.

> Systematisk uppföljning av olämpliga
läkemedel hos äldre.
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Tips på webbplatser med informationsmaterial och utbildningar kopplat till fall för äldre
> Balansera mera, Kampanjmaterial 2018, Stöd och utbildning, Statistik om fallolyckor
> Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift
och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel.
> Bra måltider i äldreomsorgen, Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och äldreboenden.
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