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De fatale fallene 

• Hver 3. hjemmeboende over 65 år faller minst en 
gang årlig, øker etter 75 år (Helsedirektoratet, 2013) 

• Fall er den hyppigste ulykkesrelaterte dødsårsaken i 
Norge ( Folkehelseinstituttet, 2015) 

• 9000 hoftebrudd årlig (Omsland m.fl, 2012) 

• Det koster 3 milliarder årlig ( H-dir 2013) 

 

…..og de enorme menneskelige kostnadene 

.. 



Noen av utfordringene (…som vi i 

fellesskap kan gjøre noe med..) 

Alminneliggjøringen! 



Noen av utfordringene (…som vi i 

fellesskap kan gjøre noe med..)  

 

 

Troen på at det ikke kan 
løses 



          

 

 

Troen på at alt kan løses 

   - på max 12 uker 

 



Noen av utfordringene (…som vi i 

fellesskap kan gjøre noe med..)  

Manglende samhandling 
• Mellom tjenestenivå  

• Mellom profesjoner 

• Mellom 
instanser/virksomheter 
i kommunen 

• Mellom personell og 
pårørende 

 



Noen av utfordringene (…som vi i 

fellesskap kan gjøre noe med..) 

Fokus på medisinske 
diagnoser fremfor 
funksjon  



Noen av utfordringene (…som vi i 

fellesskap kan gjøre noe med..)  

 

 

 

Vi kommer for sent inn… 



 
Veileder Helsedirektoratet 

”Fallforebygging i kommunen – kunnskap og 
anbefalinger” 

 
 

Utgitt desember 2013 
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Fallforebyggende tiltak 

• Holdningsendrende; foredrag, plakater, 
brosjyrer osv. Liten effekt alene. 

• Atferdsendrende: trening 

• Strukturelle: tilrettelegging innendørs og 
utendørs, teknologi, organisering 

• Kombinerte/multifaktorielle: to eller flere 
tiltak. 

(Helsedirektoratet, 2013) 

 

- en jobb å gjøre på alle nivå!! 



     Vi skal jobbe for å….: 

• Redusere antall personer som faller 

• Redusere fallskader 

• Redusere fallrate hos personer med hyppige 
fall 

 

 

Struktur, struktur og struktur…. 



Her er danskenes ”oppskrift”: 

• Forebyggelse på 
ældreområdet - 
håndbog til 
kommunerne. Publisert 
høst 2015 av 
Sundhedsstyrelsen, 
Danmark. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/aeldre/forebyggelse/~/media/06270654E0FD44EFB919F2112ABF794D.ashx
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Del 2 

- Små grep, stor forskjell 



Vanlige ”indre”risikofaktorer for fall 

 Redusert balanse 

 Sarkopeni 

 Kognitiv svikt (særlig svekkede eksekutive funksjoner) 

 Høy alder, det å være kvinne, bo alene 

 Lav KMI (sannsynligvis også svært høy KMI jf.Lord m.fl 2011) 

 Bruk av 4 eller flere medikamenter, samt alkohol 

 Bruk av BDZ, antidepressiva og sederende medikamenter 

 Nevrologiske sykdommer, samt multisykdom 

 Hjerte/kar ( eks arytmier, vasovagal synkope, carotissyndrom ) 

 Depresjon 

 Tidligere fall 

 Inkontinens 



Vanlige ”ytre” risikofaktorer for fall 

Uegnede lysforhold 

Glatte gulv 

Uegnet fottøy 

Dårlig tilpassede briller 

Nivåforskjeller 

Manglende mulighet til støtte 

Dårlig tilpassede ganghjelpemidler 

 



- One size doesn`t fit all!! 
 

Vi må identifisere risikofaktorene hos 
den enkelte, deretter spesifisere 

individuelt tilrettelagte 
fallforebyggende tiltak! 



Et livsviktig spørsmål! 

Fastlege 
Forebyggende hjemmebesøk, 

tjenestekontor 

Fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, 

hjemmetjenester 

Innkomst sykehjem, 

Overgang sykehus/kommune 

Har du falt i løpet 
av det siste året? 



Hvis svaret er ”nei” eller personen har hatt 
ett typisk ”uhell”-fall; primærforebygging: 

• Gi informasjon om 
kommunens treningstilbud! 

 

• Gi ”dont use the F-word”-
informasjon! 

 

• Gjør enkle screeningtester 

 

Nedlastbart materiell til 
utdeling blant eldre og 
deres pårørende  

 

http://profound.eu.org/
http://profound.eu.org/
http://profound.eu.org/


 
”Don`t use the F-word”- informasjon; i 

stedet for fokus på fall som trussel, si noe 
om: 

 

 
 

Gevinstene ved styrke- og balansetrening 

Mulighetene for endring uavhengig av alder! 

Oppmuntre til årlig sjekk av syn og hørsel  

Oppfordre til å be fastlegen ta en 
gjennomgang av medisinlisten hver 6.måned 

Informere om anbefalingene for D-
vitamininntak for personer over 75 år; 20 
mcg/800 IE daglig (Helsedirektoratet, 2014) 



Aktuelle ”tverrfaglige” tester for å identifisere fallrisiko 
hos hjemmeboende eldre (eks. ved kartleggingsbesøk, 

nye brukere, forebyggende virksomhet, ”Friskliv” 
Senior) 

 

• Foretrukket ganghastighet (gå i sitt vanlige tempo 4 meter) < 
1m/s = fallrisiko, behov for nærmere sondering og tiltak 
(Lusardi, 2012) 

 

• 30-sekunder-reise seg  (referanseverdier etter kjønn og alder. 
Testen har verken tak- eller golveffekt, og egner seg godt til å 
vurdere endring.) Hentet fra Senior Fitness Test (Rikli and 
Jones, 2001) 

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Foretrukket-ganghastighet-testen-som-forteller-alt-om-eldre-mennesker
http://www.cdc.gov/steadi/pdf/30_second_chair_stand_test-a.pdf
http://www.cdc.gov/steadi/pdf/30_second_chair_stand_test-a.pdf
http://www.cdc.gov/steadi/pdf/30_second_chair_stand_test-a.pdf
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http://www.cdc.gov/steadi/pdf/30_second_chair_stand_test-a.pdf


Skjematisk veileder - ganghastighet og 
konsekvenser for helse og funksjon 

Oversatt og forenklet fra 
Lusardi, 2012  av I.L.Kyrdalen, 

2016 



www.helsenorge.no 

I menyen: 

• ”Helse og livsstil”, 
deretter  

• ”Trening og fysisk 
aktivitet - 
fallforebygging for 
eldre”. 

 

Helsedirektoratets tre infobrosjyrer til hhv hjemmeboende uten 

ganghjelpemidler, hjemmeboende MED utendørs ganghjelpemiddel, og 

en brosjyre for helsepersonell og pårørende ved sykehjem/omsorgsbolig. 

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fallforebygging-trening-for-eldre
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Hva motiverer eldre til 
fallforebyggende trening i gruppe? 
• Den eldres forståelse av hvilke gevinster det 

gir for å opprettholde helse og funksjon, 
snarere enn fall som trussel 
 

• Faglig begrunnet informasjon fra fastleger og 
annet helsepersonell 

 
(De Groot & Fagerstrøm 2011; Høst m.fl 2011; Yardley, Donovan-Hall, Francis 

& Todd 2007) 

 



 
Hvis svaret er ”ja”: 

• Hendelig uhell? 

• Akutt sykdom? 

• Gjentatt fall? 

 

 HVORFOR falt pasienten? 
– fallmønster gjentar 
seg! 

Samhandlingsmøte fallforebygging SiV HF 
04.12.14 



Hendelig uhell 
- kan ofte forebygges.. 

• Eksempel på 
spesifisering av 
årsaksforhold omkring 
fallet – gjør det lettere å 
forebygge at det skjer 
igjen! 



Fall ved akutt sykdom 

• Sykdomspresentasjon 
endres med alder – fall 
kan være eneste tegn 
på underliggende 
sykdom hos sårbare 
(”frail”) eldre! 

 

Vi må sortere…..! 

 

 
 



Den sårbare (”frail”) eldre – liten tue 
velter stort lass, noen få eksempler  

 

• Forstyrret respirasjon (lav 
oksygenmetning, høy CO 2 osv) 

• Forstyrret blodtrykksregulering 

• Blodverdier (lav Hb, økt 
infeksjonsparametre, 
elektrolytter osv.) 

• Dårlig ernæringsstatus 
(dehydrering, lav albumin osv) 

• Forstyrret eliminasjon (diare, 
obstipasjon, urinretensjon) 

• Medikamentbivirkninger 



Førsteprioritet ved nyoppstått falltendens uten 
åpenbar årsak: utelukk akutt sykdom! 

 

Beskriv følgende: 

• Når og hvor skjedde fallet? Smerter/skade? 
Husker pasienten fallet? Virker han/hun mer 
forvirret enn vanlig? Allmenntilstand? Temp, 
BT, puls, klam/svett? 

• NB! Dette er minst like viktig hos dem som ”alltid faller”, for 

nettopp disse får oftest størst alvorlige konsekvenser etter fall, 
og hvert eneste fall man kan forhindre har betydning! 





Vurder følgende: 

• Er CRP og/eller u-stix relevant?  

• Sjekk medisinlista – nylige endringer? 

• Ved mistanke om akutt sykdom som årsak til fall: 
kontakt  fastlege/tilsynslege! 

 

Hvis personen angir svimmelhet eller bevissthetstap/ ”det 
svartnet”, mål følgende og rapporter til lege hvis funn: 

• Ortostatisk BT-mål (ligg, stå etter 1, og 3 minutt) 

Mer enn 20 mmHg fall systolisk, eller systolisk trykk  <90 mmHg = 
ortostatisk BT-fall. (Kilde: Legevakthåndboken). 





Hvordan forebygge fall når det oppstår 
som tegn på akutt sykdom? 

 

Avdekke underliggende årsak, stabilisere og 
behandle denne! 

 

Eks: adekvat medisinsk behandling av sykdom 
via fastlege eller sykehus i akutt fase. Deretter 
”tradisjonell” fallforebyggende tilnærming i 
kommunen i stabil fase. 



Overføring fra sykehus til kommune – to 
eksempler fra journal – sykehus må også 

spesifisere tiltak! 
• «Fallforebygging er svært 

viktig hos denne pasienten» 
• «Pasienten har stor fallrisiko, særlig på 

natt. Det er viktig at uridom som 
fallforebyggende tiltak videreføres på 
natt.» 



Gjentatte fall 
 
• Gjentatte fallere står for > 

50% av det totale antall fall. 

 

• Samme fallmekanisme – 

samme sted 

• Det betyr at det er mulig å 

forutsi disse fallene og 

forebygge nye fall 

 

 



Her finner dere ”Best Practice” -
verktøykasse, publisert høst 2015  

ProfouND – europeisk nettverk: www.profound.eu.org 
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Forebygging av gjentatte fall  

Ofte er multifaktorielle tiltak nødvendig: 

• Sammensatt av flere tiltak/tilnærminger 

• Baserer seg på en grundig kartlegging av 
risikofaktorer 

• Reduserer ikke nødvendigvis antall personer 
som faller, men antall fall.. 

• Krever kompetent helsepersonell 

• Særlig egnet for de med gjentatte fall 

 



Mes effektive enkelttiltak for hjemmeboende eldre 

(reduserer antall fall og fallrelaterte brudd): 

Systematisk, individuelt tilpasset styrke- og 
balansetrening med progresjon! 

• Tai Chi (15 uker x 2 ukentlig, gruppe)  

•  OTAGO (3 x uka, ett år,  hjemmetrening) 

•  FaME (PSI) (2 x ukentlig, 9 mnd, 
hjemmetrening) 

• Må vare minimum 50 timer, bør gå over et 
lengre tidsrom for å ha effekt 

Jf. ProfouND 2015 



Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 
different chronic conditions.Pedersen, B.K; Saltin B, Scand J Med Sci Sports 

2015, (suppl.3) 25:1-72 

Trening øker reservekapasiteten!!! 



Hjemmeboende eldre – ulik 
trening til forskjellige grupper: 

Tai Chi  - PRIMÆRFOREBYGGENDE 

•For velfungerende eldre med 
god reservekapasitet, gjerne 
fysisk aktive og uavhengige av 
kommunale tjenester. 

•Anbefales som folkehelsetiltak 
for seniorer 

•Opprettholde balanse, 
muskelstyrke i bena og 
bevegelighet i møte med 
normale aldersforandringer 

Ordinær balansegruppe (OEP 
eller lignende) - 

SEKUNDÆRFOREBYGGENDE 

•For sårbare eldre med høy 
fallrisiko, eller gjennomgått fall 

 

•Styrke og balanseøvelser i 
stående og gående, bruk av 
vektmansjetter/vektvester og 
lignende. 

 

•Bør kombineres med tverrfaglig 
fokus (ernæring, medisiner, 
tilrettelegging…) 



Forebyggende tiltak i fht syn: 

• Spør om syn – oppfordre til jevnlig sjekk 

• Vær særlig obs de første ukene etter nye 
briller eller operasjon for grå stær! 

• Multifokale briller er skumle – særlig i ukjente 
omgivelser, be optiker vurdere andre glass. 

• Sørg for at brilleglassene er pusset… 

• Tilrettelegging i hjemmet utført av 
ergoterapeut særlig viktig for synshemmede 

Profound, 2015 



Forebygging av fallrelaterte brudd, beinhelse 

• Informer om anbefalt inntak av D-vitamin (20 mcg over 75 år) 

• FRAX-kalkulator 

• Nasjonal behandlingsveileder for osteoporose (2015), 
anbefaler utredning ved lavenergibrudd etter fylte 50 år! 

• Vær obs ved medisinbruk som påvirker bentetthet; eks 
antiepileptika, kortison. Dersom pasienten ikke står på 
osteoporose-profylakse; kontakt fastlegen og be om en 
vurdering. 

• Vektbærende trening (hopp, gå trapper, løp) kombinert med 
styrketrening for bena, ser ut til å kunne opprettholde 
bentetthet (12 mnd trening), (Howe, 2011, Cochrane-review) 

• Fallforebyggende trening ekstra viktig! 

https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42
https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42
https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42
http://legeforeningen.no/PageFiles/227497/Behandlingsveileder osteoporose for o rtopeder sekundærforebygging med følgeskriv Faggruppe for osteoporose og benhelse i Nof versjon 1 oktober 2015.pdf


Redusere ytre risikofaktorer: 

• Stabile, velegnede møbler (svingstol?? Watch out!) 

• Sengehest – venn eller fiende..?! 

• Rekkverk 

• Gulvbelegg med optimal friksjon og evt 
”trykkavlastende” (obs! nybonede gulv!!) 

• Kontraster/gode lysforhold, særlig trapp 

• ”Eldrevennlig” omgivelser utendørs; sitteplasser i 
nærmiljø 

(tilrettelegging i hjemmet virker ikke som eneste 
tiltak…) 



Klær og fottøy: 

• OBS! Sko uten hælkappe/sko med høye hæler 

• OBS! Crocs (henger igjen), sokker 

• Hoftebeskyttere kan forebygge brudd hos 
sykehjemsbeboere, liten effekt hos hjemmeboende 
pga dårlig compliance (Profound, 2015) 

• Eldre som plages med feilstillinger, smerter o.l i bena, 
kan ha nytte av henvisning for ortoser/tilpasset 
skotøy, kombinert med øvelser for føtter/ankler. 



Velferdsteknologi? 

• Fallalarmer som ikke krever aktiv handling for å 
utløses, kan forhindre komplikasjoner forårsaket av å 
bli liggende lenge etter fall 

• Foreløpig ikke tilstrekkelig forskning til å konkludere 
når det gjelder effekt av sengealarmer på sykehus, 
eller ”gaming technology”.  

• Det synes som om eventuelle interaktive spill bør 
designes for og med eldre 

(Profound, 2015) 

…men her skjer det mye, så det kommer nok mer 
dokumentasjon etter hvert! 



OBS – ved ”vanlige” medisiner 

• Vival har 4 ganger så høy halveringstid hos en 80-
åring som hos en 20-åring. (70-100 timer). 

• Kvalmestillende som Afipran kontraindisert ved 
levodopa/Mb.Parkinson – forverrer 
parkinsonisme. 

• Nevroleptika (eks Haldol/Risperdal) ved 
hjernepatologi (demens/slag) kan gi malignt 
nevroleptikasyndrom:  
– Ekstrem stivhet og kraftige ufrivillige bevegelser, 

svette/frysninger 
– Nyresvikt og død 

 



Strukturelle tiltak  

Primærforebygging. 

• Strukturert oppsøkende 
virksomhet 

• Brukerinvolvering – frivillige 
organisasjoner 

• Faktabasert (inkludert lokal) 
informasjon til politikere og 
administrasjon som 
beslutningsgrunnlag 

• Kunnskapsbasert, 
differensiert treningstilbud! 

Sekundærforebygging: 

• Kompetansekartlegging, 
kompetanseheving, 

• Mål og synliggjør! For 
eksempel  forekomst av 
fall/antall fallere på en 
avdeling, eller karakteristika 
hoftebrudd (ute/inne? 
Institusjon/hjemmeboende
? Årstidsvariasjoner?) 

• ”I trygge hender”- bruk 
etablerte verktøy 

 



E-post: 
ingebjorg.lavrantsdatter.kyrdalen

@sande-ve.kommune.no  
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