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Definisjoner  

Fall 

Definisjonen bygger på verdens helseorganisasjon sin definisjon 
 
«En utilsiktet hendelse som medfører at en person havner på bakken, gulvet eller et lavere 
nivå, uavhengig av årsak og om det foreligger skade som følge av fallet»  
 
Fall med skade 
Definisjonen av fall med skade bygger på definisjonen av pasientskade benyttet i arbeidet 
med strukturert journalgjennomgang/Global Trigger Tool:  
 
«En skade som krever ytterligere overvåking, behandling eller som har dødelig utgang»  
 
Eksempler på skader er kutt som krever stripsing/suturering, et perifert venekateter som blir 
dratt ut og må legges inn på nytt, skrubbsår og hudavskrapninger som krever behandling, 
forstuing, brudd/mistanke om brudd og hodeskade. 

Fire tiltak for å forebygge fall i hjemmetjenesten  

De fire tiltakene bygger på hverandre trinnvis. Tiltak nr. 2 « Standardtiltak for alle pasienter 

med forhøyet fallrisiko» presenteres derimot i tilfeldig rekkefølge.  

Sett av tid til å informere pasient og eventuelt pårørende om hensikten med en fallutredning 

og hva som er de vanligste årsakene til fall.  

Det er viktig å få til en god dialog om hvordan pasienten selv kan forebygge fall, og involvere 

pårørende i tiltak der dette er naturlig.  

Skriftlig informasjon om generelle og individuelle fallforebyggende tiltak kan være nyttig.  

Se eksempel på pasientsikkerhetsprogrammet.no/fall  

Tiltak 1: Risikovurdering 

Vurder følgende pasienter for fallrisiko  
 

 Alle pasienter over 65 år 
 

 Alle pasienter med sykdommer og/eller tilstander som medfører økt risiko for fall. Det 
er for eksempel nevrologiske lidelser, kognitive sykdomstilstander, betydelige 
synshemninger og balanse-, gang – og mobilitetsproblemer.  

Risikovurdering gjøres så raskt som mulig etter første kontakt med hjemmetjenesten. 
Den enkelte kommune må selv vurdere hvilket risikovurderingsverktøy som er best 
egnet, og kvalitetsskire at det fungerer hensiktsmessig etter at det er tatt i bruk. 

Ny vurdering av fallrisiko gjøres hvis pasientens tilstand endres og minst 1 gang per år.  

 

http://www.nordlandssykehuset.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Pulsen/Pasientsikkerhet/fall_tredelt.pdf


 

Tiltak 2: Standard tiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko 

Tiltak 2a: Legemiddelgjennomgang 

Gjennomfør legemiddelgjennomgang av alle pasienter med fallrisiko. 
Legemiddelgjennomgang gjøres så raskt så mulig etter at pasientens er risikovurdert. 

I så stor grad som er mulig bør legemidler som øker fallrisiko vurderes seponert, reduseres 
eller erstattes av andre legemidler. Samtidig bruk av mange legemidler er i seg selv en 
risikofaktor for fall.  

Vær særlig oppmerksom på legemidler som kan føre til blodtrykksfall (antihypertensive 
legemidler), lavt blodsukker (antidiabetiske legemidler), ustøhet (sovemidler, beroligende 
midler, antipsykotiske midler), forvirring (legemidler med antikolinerg virkning, legemidler 
som kan gi delir) og synsforstyrrelser. Vær også oppmerksom på legemidler som kan bidra til 
at følgene av et fall blir mer alvorlig Blodfortynnende legemidler, kortikosteroider). 

Se flere eksempler på legemidler som kan øke risikoen for fall og gi alvorlige konsekvenser 
av fall på pasientsikkerhetsprogrammet.no/fall  
 
For pasienter med lave nivåer av D-vitamin kan D-vitamintilskudd trolig redusere antall fall  
 

Tiltak 2b: Ernæringskartlegging 

Sykdomsrelatert underernæring og ufrivillig vekttap, øker risiko for infeksjoner, nedsatt 
allmenntilstand, forverring av fysisk og mental funksjon, og dermed også fall og fallrelaterte 
skader. 

Kartlegg ernæringsstatus og iverksett individuelle tiltak hos pasienter som er i en 
ernæringsmessig risiko 

 
Se Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring  

Tiltak 2c: Opprettholde aktivitet og trening  

Studier viser at styrke og balansetrening som gjennomføres 2 – 3 ganger i uken bidrar til å 
redusere fall og fallskader. 

Gi alle pasienter mulighet og motivasjon til å opprettholde aktivitet gjennom utnyttelse av 
hverdagslige gjøremål for eksempel ved å reise/sette seg, åpne døren selv, hente avisen 
osv. 

Vurder om et treningsprogram med fokus på balanse, styrke og gange vil ha forebyggende 
effekt. Informer om, og legg til rette for at pasienten kan delta i tilbud om balanse og 
styrketrening  

 

Tiltak 2d: Tryggingstiltak i og rundt boligen 

Tilrettelegg boforhold ved eksempelvis å fjerne snublefeller, god belysning, markering av 
dører, støttehåndtak, tilpasset skotøy, tilgang til strøsand osv. 
 

 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/_attachment/3175?_ts=14bdb0ce8bf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/916/Nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering-IS-1580.pdf


Tiltak 2e: Vurdere behov for bistand 

Kartlegg utfordringer og ressurser i gjennomføring av dagliglivets aktiviteter  
Vurder om pasienten har behov for tilrettelegging for å redusere fallrisiko 
Det kan f.eks. være personbistand ved forflytning, ulike typer hjelpemidler, tilkjørt mat osv. 

Forebyggende tiltak må hele tiden vurderes opp mot betydningen av aktivitet for å 
opprettholde styrke og balanse 

Hjelpemidler kan i seg selv utgjøre en fallrisiko dersom de ikke brukes riktig eller ikke er 
tilpasset den enkelte pasient. Ved førstegangs behov for bevegelseshjelpemidler bør alltid 
fysio/ergoterapitjenesten delta i den tverrfaglige vurderingen. 
 

Tiltak 2f: Tverrfaglig utredning 

Vurder behov for en tverrfaglig utredning, av alle pasienter med fallrisiko. Naturlige 
samarbeidsparter er: lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og evt. 
ernæringsfysiolog.  
Utredningen bør starte så raskt så mulig etter at fallrisiko er identifisert. Det bør inkludere 
elementer som å avdekke bakenforliggende sykdom, balanse/forflytningsevne, alkoholvaner, 
eliminasjon, smerter, kognisjon, atferd, syn mm.  

Hjemmetjenesten må ha lav terskel for varsling til lege om nyoppstått balansesvikt eller fall 
hos hjemmeboende, for å fange opp helseproblemer i tide og forebygge forverring. 

 
 

Tiltak 3: Individuelt tilpassede tiltak 

Planlegg og iverksett individuelt tilpassede tiltak som er identifisert etter den tverrfaglige 
utredningen.  

Dersom pasienten fortsatt faller bør ytterlige fallforebyggende og fallskadeforebyggende tiltak 
vurderes og iverksettes 
 

Tiltak 4: Oppfølgingsplan 

Vurdering av fallrisiko og tilpassede tiltak skal dokumenteres i pasientjournalen. 
Det bør fremgå av en oppfølgingsplan hvem som skal gjøre hva, når og hvordan tiltakene 
skal evalueres. Informasjon om fallrisiko og iverksatte tiltak skal følge pasienten ved 
overføring til andre tjenester. 
 
 
 
 
 
 
 



Målinger  

RESULTATINDIKATORER 

Antall fall i perioden (virksomheten definerer perioden selv)  

 
Definisjon  
Antall fall (med og uten skade) som oppstår i virksomheten  
 

Antall fall med skade  

 
Definisjon  
Antall fall med skade som oppstår i virksomheten  
 

PROSESSINDIKATORER 

Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko 

 
Nevner: Antall nye pasienter i målgruppen i perioden   
 
Teller: Antall pasienter i målgruppen hvor fallrisikovurdering er foretatt i perioden. (Den 
enkelte kommune må selv på bakgrunn av en risikovurdering avgjøre hvor raskt etter første 
kontakt med hjemmetjenesten eller hvor raskt ved endringer i behov fallrisikovurderingen 
skal være foretatt.)  

Andel pasienter med forhøyet fallrisiko hvor en legemiddelgjennomgang er 

gjennomført 

 
Nevner: Antall pasienter med forhøyet fallrisiko. 
 
Teller: Antall pasienter med forhøyet fallrisiko som har fått en legemiddelgjennomgang.  
(Den enkelte virksomhet må selv på bakgrunn av en risikovurdering avgjøre hvor raskt etter 
forhøyet fallrisiko er identifisert en legemiddelgjennomgang skal være foretatt.)  

Andel pasienter med en forhøyet fallrisiko som har fått en dokumentert 

tidfestet oppfølgingsplan i pasientjournalen 

 

Nevner: Antall pasienter med forhøyet fallrisiko 
 
Teller: Antall pasienter med forhøyet fallrisiko som har fått en dokumentert tidfestet 
oppfølgingsplan i pasientjournalen  
 


