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Mål for hovedprosjektet: 

• Å etablere en systematikk i hjemmetjenesten 
som bidrar til å redusere fall og skader som 
oppstår på grunn av fall. Målgruppen er 
hjemmeboende pasienter over 65 år og/eller 
pasienter med skader/tilstander som medfører 
økt risiko for fall.  

• Å ta i bruk tiltakspakken forebygging av fall i 
deltagerkommunene 

 



Målene våre i Sandefjord 

• Redusere antall fall i de 3 avdelingene med 
20% i løpet av prosjektperioden (ut september 
2015). 

• Øke antall dager mellom hvert fall til 2 dager. 

• Øke tverrfaglig samarbeid om 
fallforebyggende tiltak ved å melde behov om 
felles kartleggingsbesøk på 5 brukere pr. avd. 
fra 01.05 (totalt 15). 

• Begynne prosess for felles måte å registrere 
fall og kartlegging/tiltak i elektronisk 
pasientjournal (EPJ).  

 



Risikovurdering av fall 

    JA NEI 

1 Har pasienten falt minst 1 gang i løpet av det siste 

halve året? 

    

2 Har pasienten balanse eller gangproblemer, men 

fortsatt i stand til å gå?  

    

        

3 Har pasienten problemer med å reise seg fra en stol 

uten å bruke armene? 

    

4 Er pasienten svimmel? 

  

    

5 Har pasienten 3 eller flere kroniske lidelser? 

  

    

6 Bruker pasienten 4 eller flere medikamenter daglig? 

  

    

7 Har pasienten nedsatt kognitiv funksjon? 

  

    

8 Har pasienten behov for synshjelpemidler? 

  

    

9 Har pasienten en BMI mindre enn 22 eller hatt et 

betydelig ufrivillig vekttap de siste 6 måneder? 

  

    

10 Er pasienten redd for å falle? 

  

    



Erfaringer med bruk av 
kartleggingsskjema 

• Fra skjema til samtale 

• Alltid tverrfaglig; det utfordret oss på å finne 
felles tid 

• Helhetlig kunnskap om pasienten 

• Se sammenhengen mellom ernæring, 
medikamenter, sykdom og risiko for fall og fall 
i funksjon. 

• Kartlegging -  og hva så??? 



Tiltakspakke fallforebygging i 
hjemmetjenesten 

1. Risikovurdering 

2. Standard tiltak for alle pasienter med forhøyet   
fallrisiko: 

• Legemiddelgjennomgang 

• Ernæringskartlegging 

• Opprettholde aktivitet og trening 

• Tryggingstiltak i og rundt boligen 

• Vurdere behov for bistand 

• Tverrfaglig utredning 

3. Individuelt tilpassa tiltak 

4. Oppfølgingsplan 

 



Resultater i forhold til målene 

• Fall hver dag, flere fall pr. dag  

• Nesten halvparten av fallene hadde 
medfølgende smerter eller skader 

• Mål om å redusere fall  og dager mellom fall 
ble ikke nådd 

• Påbegynt prosess om felles registrering i EPJ 
av fall, smerte, skade og tiltak  

• Kompetanseheving og implementering i alle 
avdelingene er et tålmodighetsarbeid og 
krever forståelse og kunnskap over tid.  



Måltall 

• Baseline: 11.02.15 – 31.03.15: 1,22 fall/dag 

• Måleperioden: 01.04.15-30.09.15: 0,75 
fall/dag 

• Fall i perioden 11.02.15 - 31.01.16: 0,99 
fall/dag 

• Pr i dag: 



Erfaringer vi gjorde oss. 

• Økt fokus på fall og fallforebygging 

• Tverrfaglig samarbeid er nødvendig både i 
risikovurderingen og oppfølging av tiltak 

• Oppslagstavla er nyttig for synliggjøring og 
engasjement 

• Viktig med felles rutiner for registrering av fall 
og hva et fall er 

• Positivt med registreringer av antall fall, det er 
fakta og ikke synsing 


