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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige definieras fall av att en person av misstag hamnat på en 

lägre nivå, såsom golvet eller marken, oberoende av orsak. Till det svenska 

begreppet äldre räknas personer som är 65 år eller över. Bland äldre personer 

var fallolyckor den största orsaken till dödsfall år 2014. Fall och fallskador 

utgör stora konsekvenser, både i höga kostnader och lidande för personer och 

verksamheter inblandade.   

Syfte: Syftet med studien var att beskriva fallpreventiva åtgärder för äldre 

personer.  

Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design. 

Studier granskades enligt Kristenssons (2014) frågeställningar. 10 kvantitativa 

studier användes till resultatet.  

Resultat: Sju studier med enkla fallpreventionsprogram fokuserade antingen 

på att förbättra balansen, uppmärksamheten och medvetenheten på varje fotsteg 

eller stressreducering. Tre studier med multifaktoriella fallpreventionsprogram 

inkluderade träning, utbildning, läkemedelsgenomgång, identifierande av 

fallriskfaktorer i hemmet inklusive åtgärder samt remiss till läkare eller andra 

aktörer i hälso- och sjukvården. 

Slutsats: Interventioner innehållande balansövningar såsom kasta tidning, 

hinderpassage och träning med Wii Fit balansbräda samt övningar som ökad 

medvetenheten och uppmärksamheten minskade antalet fall signifikant. 

Interventioner med Tai Chi, stressreducerande doft med lavendel samt 

multifaktoriell interventioner såsom träning, utbildning, 

läkemedelsgenomgång, utvärdering av riskfaktorer i hemmet och remiss till 

olika aktörer i hälso- och sjukvården visade ingen signifikant minskning i 

antalet fall. Litteraturstudien kan ha en klinisk nytta genom att visa hur 

preventionsprogram kan vara uppbyggda och tillämpas.  
 

Nyckelord: Balans, fallprevention, träning, åtgärd, äldre   
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Bakgrund 
Fall 
Fall definieras som en händelse där en person av misstag hamnat på en lägre nivå, såsom 

golvet eller marken, oberoende av orsak (Eriksson, Strandberg, Gustafsson & Lundin-Olsson, 

2008).  

År 2013 vårdades ca 48 500 personer i Sverige på sjukhus på grund av fall och fallskador, 

varav ca 32 000 kvinnor och 17 000 män. I Sverige dör omkring fyra personer varje dag och 

ca 1600 individer varje år till följd av fallolyckor, vilket resulterar i att fallolyckor är den 

största orsaken bakom dödsfall hos äldre personer. Det svenska samhällets kostnader för 

fallolyckor år 2012 utgjordes till ca 25 miljarder kronor och kostnaden för att förebygga 

fallolyckor uppgick till 3,4 miljarder (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 

2014a). 

Efter ett fall kan konsekvenserna för personen ofta bli exempelvis skada, rädsla, begränsad 

rörlighet och aktivitet samt förlust av självständighet (Clemson, Mackenzie, Ballinger, Close 

& Cumming, 2008). Kostnader och lidande anses komma öka i framtiden då människor i 

dagens samhälle blir allt äldre. Fall bland äldre personer kan innebära problem då 

kroppsskador ofta är utfallet. Det gör att ett fallpreventivt arbete i hälso- och sjukvården är att 

sträva efter för att motverka fall och fallskador (Sherrington, Tiedemann, Fairhall, Close & 

Lord, 2011). 

Äldre och åldrande  
I Sverige definieras äldre personer som 65 år och över. Enligt definitionen var ca 1,6 miljoner 

(17,5 %) av befolkningen år 2009 i vårt samhälle äldre och antalet anses komma öka med 

ungefär 400 000 personer (22 %) fram till år 2020 (Nygren & Lundman, 2009).  

Åldrande är en fysiologisk förändring som sker i kroppen med tiden. Förändringar i och på 

kroppen, associerat med stigande ålder, är beroende av många faktorer, exempelvis miljö, 

genetik och livsstil. Några fysiologiska förändringar som kommer med åldern är bland annat 

förändringar i syn, hörselnedsättning och minskad muskelmassa. En minskad muskelmassa 

medför en försämrad förmåga att producera och bevara värme (Lamster, Asadourian, Del 

Carmen & Friedman, 2016). En minskad muskelmassa kan också utgöra en ökad risk för fall 

(Ekvall Hansson, 2014).  

Synförändringar med åldern innebär en minskad synskärpa, svårigheter att anpassa sig till ljus 

och förmågan att se i mörker blir sämre. Faktorerna gör att en ökad fallrisk kan föreligga. 

Hörselnedsättning är vanligt men det drabbar inte alla och det orsakas av förändringar i örats 

struktur (Lamster et al., 2016). Hörsel hör ihop med balans och vid en hörselnedsättning kan 

balansnerven påverkas, vilket kan utgöra en risk för fall (Martinez, 2014).  

Romøren (2010) beskriver biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande. Biologiskt åldrande 

är gemensamt för alla levande organismer och påverkar alla organ, t.ex. skelett, lungor och 

hjärna etc. Med psykologiskt åldrande menar författaren rubbningar i funktioner som avser att 

lära och lösa uppgifter, men också rubbningar i den intellektuella förmågan och minnet. Det 

sociala åldrandet avser förändrade sociala roller som medföljer i åldern, främst i familje- och 

arbetslivet då många blir mor- och farföräldrar och pensionärer (a.a.).   
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Fallrisk 
Äldre personer som vistas på sjukhus eller särskilt boende löper större risk för fall, jämfört 

med de som bor i eget boende (tabell 1) (Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2011).  

Tabell 1. Antal fall/person och år.  

 Eget 

boende 

Särskilt 

boende 

Geriatrisk 

rehabiliteringsavdelning 

Psykogeriatrisk 

avdelning  

Fall per 

äldre 

person 

och år 

0,2–1,0 2,0–4,3 2,0–6,5 4,0–6,2 

  (SKL, 2011) 

Det finns många faktorer som kan identifiera en person med hög risk att ramla. Att identifiera 

riskfaktorer för fall är det första steget i att forma effektiva fallpreventionsprogram. Minskad 

styrka i nedre extremiteter är ett funktionsrelaterat tillstånd som ökar risken för fall (Kadono 

& Pavol, 2013). Riskfaktorer för fall kan vara exempelvis försämrad gång och balans, 

synförändringar, smärta, muskelsvaghet, försämrad kognition samt inkontinens (Hill & 

Fauerbach, 2014).  

Vid en fallriskbedömning är det viktigt att alla riskfaktorer granskas eftersom en risk ofta 

leder till en annan. Det är betydelsefullt att veta om personen i fråga har ramlat tidigare, om 

det finns en speciell tid som personen har en större sannolikhet att ramla, t.ex. på natten, efter 

medicinintag eller kanske efter måltider. När omvårdnadspersonal har identifierat vilka risker 

som föreligger hos den enskilda personen kan insatser sättas in för att förhindra och förebygga 

fall och riskfaktorer (Hill & Fauerbach, 2014).  

Ett instrument för bedömning av fallrisk är Downtown Fall Risk Index. Instrumentet omfattar 

fem olika områden: aktuella läkemedel, tidigare fall, sensorisk och kognitiv 

funktionsnedsättning och gångförmåga. Ett annat screeningsinstrument för fall är Fall Risk 

Assessment Tool (FRAT). Här får patienten svara på frågor om bland annat tidigare fall under 

senaste året, antal läkemedel, sjukdomshistoria och eventuella balanssvårigheter. Om 

resultatet skulle indikera på flera riskfaktorer görs en djupare undersökning och en 

åtgärdsplanering (Rydholm Hedman, 2014).   

Tai Chi är en typ av träningsmetod som kan minska antalet fall bland äldre personer 

(Fuzhong, Harmer & Fitzgerald, 2016). Gåträning och promenader, balansträning samt 

styrketräning är andra metoder som också kan minska fallfrekvensen (Okubo et al., 2014).  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Enligt Virginia Henderson omvårdnadsteori är sjuksköterskans arbetsuppgifter att hjälpa sjuka 

och friska personer och utföra åtgärder som främjar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. 

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa personer att uppnå det som de själva upplever som hälsa. 

Handlingarna är det som personen själv utfört om hen haft kraft, vilja eller kunskap. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter ska genomföras på ett sätt som hjälper personen att återvinna 

sitt oberoende och sjuksköterskan ska ständigt utgå från personens behov och önskemål. 

Målet för omvårdanden är, enligt Henderson, att personen blir eller får tillbaka sin 

självständighet (Ahtisham & Jacoline, 2015).  

Enligt Hendersons teori har alla personer ett grundläggande behov av mat, kläder, kärlek, 

känsla av att vara behövd, få känna uppskattning och upplevelse av ömsesidig gemenskap. 

Personer är beroende av andra i en mänsklig gemenskap. Behoven varierar beroende på 
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kultur, social bakgrund och individuella faktorer. För att omvårdnaden ska uppnå en god hälsa 

för varje enskild person måste den ha utgångspunkt i hur varje person upplever sina behov 

och hur dessa kan tillgodoses på bästa möjliga vis (Kirkevold & Tveiten, 2000). 

ICNs etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) säger att sjuksköterskan har ett 

professionellt ansvar som riktar sig till människor som behöver vård. Hen ska främja och 

respektera bland annat mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattningar samt verka för 

ett gott samarbete med respekt för andra professioner. Sjuksköterskan ska också arbeta för en 

god vård och generera förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar en god omvårdnad (a.a.).   

Problemformulering 
Fall och fallskador är den största orsaken till dödsfall i Sverige bland äldre personer, där cirka 

fyra personer dör varje dag. För hälso- och sjukvården blir konsekvenserna av fallskador höga 

vårdkostnader och för de drabbade personerna blir det lidande, rädsla, nedsatt aktivitet och 

rörlighet samt förlust av självständighet. I framtiden förväntas den äldre befolkningen öka, det 

är därför betydelsefullt att hitta vilka fallpreventiva åtgärder som fungerar för äldre personer. 

Ett fallpreventivt arbete är vitalt och för att kunna minimera risken för fall och fallskador hos 

dessa personer krävs det vidare forskning och evidens i hur preventionsarbetet ska vara 

uppbyggt och genomföras. 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva fallpreventiva åtgärder för äldre personer.   
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Metod 
Design 
En litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design har gjorts. Det innebär 

att arbetet har genomförts i olika steg och att relevant litteratur har söks fram, granskats noga 

och sammanställts (Kristensson, 2014).  

Sökstrategi 
Studier söktes under januari 2017. Utifrån syftet valdes de meningsbärande begreppen ut; 

fallprevention, åtgärd och äldre personer. Begreppen översattes till engelska med hjälp av en 

svensk-engelsk ordbok. Översättningarna blev fall prevention, action och elderly. Begreppet 

action gav inga relevanta träffar i databaserna. Efter konsultation av bibliotekarie på Örebro 

Universitet och handledare översattes istället åtgärd till intervention. Begreppen fall 

prevention, intervention och elderly användes sedan för att söka fram ämnesord i databaserna 

Cinahl och Medline. I Cinahl användes Cinahl Headings för att söka fram ämnesord och i 

Medline användes tjänsten MeSh 2017. Enligt Kristensson (2014) kombinerades ämnesorden 

i olika sökblock med de Booleska sökoperatorerna ”OR” och ”AND” för att höja sökningens 

sensitivitet. OR användes för att förena sökorden i en kategori till ett sökblock så att 

sökningarna kunde göras på intilliggande begrepp och AND användes för att kombinera de 

olika sökblocken, se Sökmatris, Bilaga 1. 

Nyckelord kontrollerades i några studier som verkade intressanta och relevanta för syftet 

vilket resulterade i två gemensamma nämnare; prevention and control samt exercise therapy 

methods. Begreppen användes sedan för att söka fram ämnesord i båda databaserna så en del 

sökningar kunde begränsas ytterligare, se Bilaga 1.   

I de båda databaserna gjordes begränsningar till studier med engelskt språk, år 2006 och 

framåt samt äldre personer över 65 år. I Cinahl gjordes även begränsningar till studier med 

peer reviewed. I en del sökningar kunde inte begräsningar göras till åldern ”65+ years” vilket 

resulterade i att ”80 and over” valdes vid de sökningarna, se Sökmatris, Bilaga 1. Inga 

begräsningar har gjorts till länder där studierna är utförda eller var individerna i forskningen 

bor, exempelvis i eget boende eller på sjukhus.  

Urval 
Studierna valdes genom fyra urval enligt Kristensson (2014). I första steget lästes totalt 844 

titlar. I de studier med relevanta titlar som gick vidare till urval två lästes 153 abstrakt. I det 

tredje steget lästes totalt 27 studier i sin helhet. 18 studier som svarade mot syftet gick vidare 

till granskning. I det fjärde steget valdes studier ut till resultatet. En del sökningar resulterade i 

ett antal studier som var dubbletter.  

Inklusionskriterier var studier som berörde äldre personer över 65 år och fallprevention. 

Granskning  
Granskning av studier har gjorts enligt Kristenssons (2014) frågeställningar för randomiserade 

kontrollerade studier. Frågorna följdes i sin helhet med fokus på studiernas syfte, metod del 

och urvalsgrupp. Totalt granskades 18 studier varav 10 bedömdes av god kvalitet vilka 

presenteras i resultatet och artikelmatris (bilaga 2). De studier som inte uppfyllde tre eller mer 

av Kristenssons (2014) frågeställningar för randomiserade kontrollerade studier bedömdes ha 

låg kvalitet och exkluderades ur resultatet.  

Bearbetning och analys  
Studierna i resultatet har bearbetats och analyserats genom noggrann upprepad läsning av 

varje studie för att få en klar bild och samtliga studier i resultatet har granskats av båda 
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författare. Enligt Kristensson (2014) fördes därefter en diskussion angående vilka studier som 

skulle inkluderas i resultatet. Studierna analyserades genom att resultatdelen i varje studie 

lästes upprepade gånger. Text som svarade på litteraturstudiens syfte kunde sedan tas ut och 

översättas. Därefter gjordes en tydlig beskrivning av varje studies fallpreventiva åtgärder som 

presenteras i text i resultatet. I resultatet presenteras också tabeller (tabell 2 och tabell 3) som 

tydliggör studiernas interventioner och deras påverkan på fallfrekvens. I resultatet presenteras 

texterna och tabellerna under underrubrikerna ”enkelt fallpreventionsprogram” och 

”multifaktoriellt fallpreventionsprogram”.  

Forskningsetiska överväganden  
Litteraturstudien var en litteraturöversikt vilket betyder att den inte behövde genomgå en 

formell etisk prövning. Dock har de studier som valts ut noga granskats för att kontrollera om 

de var etiskt försvarbara eller inte, eftersom all forskning går under Nürnbergkoden 1947 och 

Helsingforsdeklarationen 1964. Skrifterna sammanfattar bland annat att deltagande i 

forskning ska vara frivilligt, ett informerat samtycke ska finnas och deltagarna har rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill utan att uppge varför. Det ska finnas respekt till deltagarnas 

integritet, rätt till information och självbestämmande ska bevaras. Risken för skada ska 

minimeras och forskningens nytta ska överstiga risken för skada 

(http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml).  

Forskarna har i de valda studierna tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter. Samtliga studier 

och forskningsprocesser har blivit forskningsetiskt godkända och alla deltagare i respektive 

studie har lämnat informerat samtycke efter noga genomgång av studiens innebörd och 

deltagande. 

Författarna till litteraturstudien har granskat alla studier objektivt och kritiskt. I syfte att inte 

manipulera resultatet har helheten av resultatet i varje studie presenterats, även det som inte 

gav stöd åt den egna förförståelsen. 
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Resultat 
Resultatet baseras på tio kvantitativa studier med totalt 2982 deltagare varav 61,7 % kvinnor. 

Studierna genomfördes i Belgien, England, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Taiwan och USA. Deltagarna i studierna var mellan 65 

och 92 år och de var bosatta i det egna hemmet eller på vårdboende. Interventionerna varade 

från 15 veckor till 17 månader. Vid granskning och analys av studierna identifierades två 

huvudteman. Studier som beskrev fallpreventionsprogram med en intervention placerades 

under rubriken enkelt fallpreventionsprogram och studier som beskrev program med multipla 

interventioner placerades under multifaktoriella fallpreventionsprogram.  

Enkelt fallpreventionsprogram 
Sju av studierna i resultatet använde sig av fallpreventionsprogram med en intervention 

(tabell 2).  

Tabell 2. Resultat av enkla fallpreventionsprogram.  

Författare Intervention Antal 

träningspass 

per vecka 

Tid för 

intervention 

Uppföljningstid  Antal fall vid 

uppföljningstiden 

Fu et al. 

(2015) 

Nintendo Wii Fit 

balansbräda  

3 pass/vecka 6 veckor  12 månader + 

Mirelman 

et al. 

(2016) 

Löpband med 

virtuell 

verklighet  

3 pass/vecka 6 veckor 6 månader + 

Sakamoto 

et al. 

(2012) 

Luktstimulerande 

lavendeldoft 

 12 månader 12 månader / 

Taylor et 

al. (2012) 

Tai Chi 1 pass/vecka 

i TC1 och 2 

pass/vecka i 

TC2 

5 månader 17 månader / 

Tousignant 

et al. 

(2013)

  

Tai Chi 2 pass/vecka 15 veckor Till första fallet  / 

Yamada et 

al. (2011) 

Hinderpassage 1 pass/vecka 24 veckor 12 månader + 

Yokoi et 

al. (2013) 

Short stick 

exercise (SSE). 

Kasta tidning 

2 pass/vecka 6 månader 12 månader + 

+ Antalet fall minskade signifikant mellan grupperna 

/ Ingen skillnad mellan grupperna 

Fem studier syftade till att förbättra balansen hos deltagarna (Fu et al., 2015; Taylor et al., 

2012; Tousignant et al., 2013; Yamada et al., 2011; Yokoi et al., 2013), en studie strävade 

efter att öka medvetenheten och uppmärksamheten på varje fotsteg (Mirelman et al., 2016) 

och en annan studie syftade till att minska stressen (Sakamoto et al. 2012).  

De fem studier som fokuserade på balansträning hade olika interventioner, bland annat genom 

att på olika sätt kasta och fånga tidning medan deltagarna satt på stolar (Short stick exercise, 

SSE). SSE bestod av sex olika steg med olika varianter; uppvärmning, kasta tidningen med en 

hand och därefter båda händerna, balansera tidningen, snurra på den och till sist tappa den. 

Övningarna gjordes mer komplexa för varje gång deltagarna utövade SSE (Yokoi et al., 

2013). I en studie fick deltagarna öva på balansen genom att stå på Wii Fit balansbräda och 

spela tre olika videospel och därmed också skifta kroppspositionen åt olika håll. Med hjälp av 
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ändringar i kroppspositionen på balansbrädan känner videospelet av hur deltagaren står och 

spelet gör då samma sak som deltagaren. Ett spel var Soccer Heading där deltagarna i spelet 

sparkade bollar mot varandra och fick poäng när de träffade en annan deltagare och förlorade 

poäng om de själva blev träffade. Genom att ändra kroppspositionen på balansbrädan lutade 

videospelet åt samma håll och deltagarna kunde undvika att bli träffade (Fu et al., 2015). Två 

studier som tränade balansen gjorde det med hjälp av Tai Chi, vilket innebar att serie 

långsamma övningar utfördes med endast kroppen som redskap, som bland annat att stå på ett 

ben eller skifta kroppspositionen åt olika håll samtidigt som händerna formade olika rörelser 

(Taylor et al., 2012; Tousignant et al., 2013). I en studie fick deltagarna gå bland hinder i 

olika svårighetsgrader och försöka undvika att ramla och på det sättet utveckla balanssinnet. 

Hinder och flaggor med nummer var placerade i oordning och deltagarna skulle gå från första 

flaggan till sista i nummerordning, samtidigt som de skulle undvika hindren på vägen. De 

tvingades ibland gå bakåt, åt sidan och i cirklar (Yamada et al., 2011).  

Den studie som syftade till att öka medvetenheten och uppmärksamheten på varje fotsteg med 

hjälp av virtuell verklighet. Interventionen gick ut på att deltagarna fick gå på ett löpband och 

samtidigt titta på en tv-skärm framför sig som visade hur de placerade sina fötter. Därigenom 

hade de möjlighet att förbättra medvetenheten och placeringen av varje taget fotsteg 

(Mirelman et al., 2012). 

En studie vill verka fallpreventivt genom att minska stressen. Deltagarna fick varje morgon i 

ett år, ett plåster med lavendeldoft på skulderbladet som skulle ha en stressreducerande effekt 

och förhoppningsvis minska antalet fall (Sakamoto et al., 2012). 

I fyra studier med enkla fallpreventionsprogram som intervention sågs en signifikant skillnad 

vid uppföljningstiden i antalet fall mellan intervention- och kontrollgrupp (Fu et al., 2015; 

Mirelman et al., 2016; Yamada et al., 2011; Yokoi et al., 2013). I tre studier kunde ingen 

signifikant minskning i antalet fall mellan grupperna påvisas (Sakamoto et al., 2012; Taylor et 

al., 2012; Tousignant et al., 2013).  
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Multifaktoriellt fallpreventionsprogram 
Tre studier tillämpade fallpreventionsprogram med flera interventioner (tabell 3). Samtliga 

studier inkluderade interventionsprogram med träning, utvärdering av miljörisker i hemmet 

med förslag till åtgärder samt träff med läkare eller andra aktörer i hälso- och sjukvården (Lee 

et al., 2012; Mahoney et al., 2007; Pérula et al., 2012). 

Tabell 3. Resultat av multifaktoriella fallpreventionsprogram.  

Författare Intervention Antal 

träningspass 

per vecka 

Tid för 

intervention 

Uppföljningstid  Antal fall vid 

uppföljningstiden 

Lee et al. 

(2012) 

Träning, utbildning, 

läkemedelsgenomgång, 

remiss, hembesök  

1 pass/vecka 3 månader 12 månader / 

Mahoney 

et al. 

(2007) 

Genomgång av 

riskfaktorer i hemmet, 

träningsprogram, 

remiss  

Promenad 4-5 

pass/vecka och 

balansövningar 

2-3 pass/vecka 

12 månader 12 månader / 

Pérula et 

al. (2012) 

Träning, utbildning, 

konsultation av läkare, 

hembesök. 

Promenad 7 

pass/vecka och 

övningar 4 

pass/vecka 

12 månader  12 månader  / 

+ Antalet fall minskade signifikant mellan grupperna 

/ Ingen skillnad mellan grupperna 

En studie studerade om träningen i form av styrka, balans, hjärt- och andningsuthållighet samt 

flexibilitetsövningar, en gång i veckan, hade en påverkan på antalet fall. Deltagarna fick även 

en broschyr med övningar att göra i hemmet varje dag som ett komplement till träningen samt 

en läkemedelsgenomgång med eventuellt utbyte av de läkemedel som ökar fallrisken (Lee et 

al., 2012).  

En annan studie undersökte om ett långsiktigt träningsprogram med promenader fyra till fem 

gånger i veckan och balansträning två till tre gånger i veckan kunde minska antalet fall 

(Mahoney et al., 2007).  

En studie undersökte om träning med fokus på styrka, flexibilitet, balans och gång kunde 

minska antalet fall hos deltagarna. De fick också ett schema med övningar att utföra efter 

interventionsperioden, med rekommendationer för 30 min promenad/dag och 

träningsövningar 30 min/gång minst 4 dagar i veckan (Pérula et al., 2012).  

Deltagarna i samtliga studier med multifaktoriella interventionsprogram fick även hembesök 

med genomgång av riskfaktorer och åtgärder i hemmet, remiss till läkare eller andra aktörer i 

hälso- och sjukvården som de hade behov att träffa för att kunna minska antalet fall, 

exempelvis sjukgymnast (Lee et al., 2012; Mahoney et al., 2007; Pérula et al., 2012). Två 

studier erbjöd även utbildning till deltagarna, i fall, riskfaktorer och prevention (Lee et al., 

2012; Pérula et al., 2012). 

Samtliga studier i resultatet som tillämpade multifaktoriella interventionsprogram för 

fallprevention visade ingen signifikant skillnad i antalet fall mellan intervention- och 

kontrollgrupp vid uppföljningen (Lee et al., 2012; Mahoney et al., 2007; Pérula et al., 2012).  

Resultatsammanfattning 
Studier med enkla fallpreventionsprogram som fokuserade på att förbättra balansen innehöll 

interventioner såsom Tai Chi, Wii Fit balansbräda med videospel, hinderpassage med olika 
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svårighetsgrader och kasta tidning (SSE). Två andra studier med enkla 

fallpreventionsprogram syftade antingen till att öka medvetenheten och uppmärksamheten på 

varje fotsteg genom virtuell verklighet eller till att minska antalet fall genom att reducera 

stressen hos deltagarna med hjälp av lavendeldoftande plåster. De interventionerna som gav 

en signifikant minskning i antalet fall var balansträning med Wii Fit balansbräda, 

hinderpassage och SSE samt träning med virtuell verklighet.  

De multifaktoriella fallpreventionsprogrammen inkluderade interventioner med träning i olika 

former, utbildning, läkemedelsgenomgång, identifierande av fallriskfaktorer i hemmet 

inklusive åtgärder samt remiss till läkare eller andra aktörer i hälso- och sjukvården. Ingen av 

de multifaktoriella fallpreventionsprogrammen gav en signifikant minskning i antalet fall.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Eftersom syftet var att beskriva fallpreventiva åtgärder för äldre personer valdes en 

litteraturstudie med deskriptiv design där information samlades in genom texter och resultatet 

presenterades genom tolkningar, tematiseringar och beskrivningar (Kristensson, 2014). 

Relevant litteratur söktes fram, granskades noga och sammanställdes vilket ökade metodens 

kvalitet och resultatets tillförlitlighet i litteraturstudien (a.a.). En kvantitativ design 

exkluderades för att undersökningar om fallpreventiva åtgärder tar lång tid att följa upp. Alla 

studier som valdes hade randomiserade kontrollerade urvalsprocesser för att en överförbarhet 

till liknande situationer skulle kunna uppnås.  

De meningsbärande orden togs ut ur syftet och översattes till engelska med en svensk-engelsk 

ordbok. Ordet åtgärd översattes till action men provsökning i fritext i databaserna Cinahl och 

Medline resulterade i inga relevanta träffar. För att få bredare kunskap vid val av sökord 

konsulterades handledare för litteraturstudien och bibliotekarie på Örebro Universitet. Ordet 

åtgärd översattes då istället till intervention och vid provsökning i fritext i samma databaser 

blev träffarna goda vilket gjorde att ordet intervention valdes i stället för ordet action. 

Ämnesord för ordet action söktes inte fram vilket kan ha gjort att studier har missats eftersom 

ämnesorden kan ha varit relevanta till syftet. Samtidigt resulterade sökningar med ordet 

intervention till relevanta ämnesord och studier som svarade till syftet, vilket gjorde att ordet 

intervention var ett relevant sökord. 

För att få med relevant litteratur och forskning gjordes sökningarna i Cinahl och Medline. 

Cinahl är en databas som innefattar hälso- och sjukvårdsområdet och i Medline finns studier 

inom medicin- och omvårdnadsområdet (https://www.oru.se/ub/sok/databaser/). Tjänsten 

MeSH 2017 och Cinahl Headings användes för att söka fram ämnesord i databaserna så att 

sökningarna kunde begränsas ner mot syftet för att endast relevanta studier skulle uppkomma. 

Alla äldre över 65 år inkluderades, oavsett boendeform och land för att få med så många 

studier som möjligt. Om begränsningar gjorts till specifika länder eller boendeformer hade 

urvalet av studierna minskat markant och inget tydligt resultat hade kunnat presenteras och 

ingen överförbarhet hade heller kunnat ske av litteraturstudien.  De valda studierna skulle vara 

vetenskapligt granskade och inte äldre än 10 år, detta för att forskningen skulle vara relevant 

och inte för gammal.  

Kvaliteten av studierna granskades enligt Kristenssons (2014) frågeställningar för 

randomiserade kontrollerade studier för att litteraturstudiens resultat skulle vara tillförlitligt 

och överförbart med valida och reliabla mätinstrument som gav en låg tendens av bias. De 

åtta studier som efter granskning ansågs ha låg kvalitet exkluderades. Enligt Kristensson 

(2014) ska författare tillsammans komma överens om hur arbetet ska ske för att bedöma 
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kvaliteten och vilka gränser som sätts för vilka studier som ska inkluderas i resultatet eller 

inte.  Författarna till litteraturstudien kom tillsammans överens om, innan studiegranskning, 

att om tre eller fler av Kristenssons (2014) frågeställningar för randomiserade kontrollerade 

studier inte uppfylldes ansågs studierna ha låg kvalitet och de skulle inte inkluderas i 

resultatet. Eftersom Kristenssons (2014) frågeställningar inte var många till antalet uppfattade 

båda författarna att om en studie inte uppfyllde tre eller mer frågor skulle den ha låg kvalitet. 

Det kunde vara vilka tre frågeställningar som helst av Kristenssons (2014) bedömning av 

randomiserade kontrollerade studier. Detta gjordes för att kunna dra en tydlig gräns. Hade en 

gräns dragits vid en större mängd än tre frågeställningar hade antalet studier till resultatdelen 

ökat samtidigt som trovärdigheten till litteraturstudien minskat.  

De valda studierna kommer från Belgien, England, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Taiwan och USA. Majoriteten av länderna är 

industriländer med liknande system och samhällsstruktur, vilket möjligen kan stödja att 

resultatet i litteraturstudien kan ha en god överförbarhet till ovanstående länder.  

För att bearbeta och analysera studierna extraherades data och text från studierna som sedan 

översattes och fördes samman i text och tabeller för att kunna presentera resultatet på ett 

överskådligt vis. Studierna lästes noggrant upprepade gånger för att få en klar bild och de 

granskades av båda författarna för att senare föra en diskussion angående vilka studier som 

skulle inkluderas i resultatet. Enligt Rosén (2012) är det viktigt för bearbetning och värdering 

av studiernas kvalitet. När båda författare granskar studierna var för sig minskar risken för 

misstolkningar samtidigt som tillförlitligheten för litteraturstudien ökar. Texten i resultatet 

utgör en beskrivning av varje studies intervention som ska ge läsare en god bild och 

beskrivning av studiernas fallpreventionsprogram och interventioner. Tanken med tabellerna 

var att de skulle göra det enklare för läsare att förstå och få en blick i vad de olika studierna 

hade för intervention, hur lång tid interventionerna sträckte sig och dess påverkan på 

fallfrekvensen. Enlig Rosén (2012) gör tabellerna att läsare får en god förutsättning när det 

gäller att bedöma tillförlitligheten i av litteraturstudiens slutsats. Resultatet presenteras under 

underrubrikerna ”enkelt fallpreventionsprogram” och ”multifaktoriellt 

fallpreventionsprogram” för att tydliggöra läsningen men också beskrivningen av enkla och 

multifaktoriella åtgärder och dess påverkan. En integrerad analys kunde inte göras då 

svårigheter förelåg i att integrera text då alla studier hade olika interventioner. 

Resultatdiskussion   
Fallpreventionsprogram innehållande balansövningar såsom kasta tidning, hinderpassage och 

träning med Wii Fit balansbräda samt övningar som ökad medvetenheten och 

uppmärksamheten på varje fotsteg minskade antalet fall signifikant (Fu et al., 2015; Mirelman 

et al., 2016; Yamada et al., 2011; Yokoi et al., 2013). Interventioner med balansträning i form 

av Tai Chi, stressreducerande doft med lavendel samt multifaktoriell interventioner såsom 

träning, utbildning, läkemedelsgenomgång, utvärdering av riskfaktorer i hemmet samt remiss 

till olika aktörer i hälso- och sjukvården visade ingen signifikant minskning i antalet fall (Lee 

et al., 2012; Mahoney et al., 2007; Pérula et al., 2012; Sakamoto et al., 2012; Taylor et al., 

2012; Tousignant et al., 2013).  

I en litteratursammanställning skriver Campbell och Robertson (2007) att multifaktoriella 

fallpreventionsprogram är lika effektiva som enkla preventionsprogram med specifikt riktade 

åtgärder som intervention (a.a.). Iwamoto et al. (2008) presenterade i deras studie att träning 

som fokuserade på att förbättra balans, flexibilitet och muskelstyrka gav en signifikant 

minskning i antalet fall (a.a.). Chang et al. (2004) beskrev i deras studie att de mest 

effektivaste interventionerna för att minska antalet fall är multifaktoriella program och 

träningsprogram med bland annat balans- och styrkeövningar (a.a.).  
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Campbell och Robertson (2007) stödjer inte litteraturstudiens resultat som visade att enkla 

och multifaktoriella fallpreventionsprogram inte är lika effektiva då endast enkla program 

visade en signifikant minskning i antalet fall. Iwamoto et al. (2008) ger istället stöd åt 

litteraturstudiens resultat eftersom den visade att träningsprogram med balansövningar kan 

verka fallpreventivt med signifikanta minskningar i antalet fall bland deltagare. Chang et al. 

(2004) text både stödjer och argumenterar emot litteraturstudiens resultat. Författarna ger stöd 

åt resultatet genom att skriva att träningsprogram med bland annat balansträning kan ge en 

signifikant minskning i antalet fall men argumenterar emot vid det faktum att enkla och 

multifaktoriella fallpreventionsprogram är lika effektiva.  

Iwamoto et al. (2008) och Chang et al. (2004) skriver båda att träning i form av balans och 

muskelstyrka kan ge signifikanta minskningar i antalet fall (a.a.). Samtidigt som en minskad 

muskelmassa ingår i det normala fysiologiska åldrandet kan det utgöra en ökad fallrisk hos 

äldre personer (Ekvall Hansson, 2014; Lamster et al., 2016). Träning bevarar muskelstyrkan 

och den fysiska funktionsförmågan vilket gör att kroppen blir starkare som i sin tur kan 

minska fallrisken och antalet fall. Genom att utmana kroppen och träna upp balansen och 

muskelstyrkan kan den fysiska kapaciteten förbättras och kroppen får god möjlighet att öka 

den fysiska funktionsförmågan som gör att risken för att ramla minskar, som i sin tur också 

minskar antalet fall. 

Litteraturstudiens resultat ger inte stöd åt Campbell och Robertson (2007) och Chang et al. 

(2004) som menar att multifaktoriella fallpreventionsprogram ger en signifikant minskning i 

antalet fall. Huruvida multifaktoriella program fungerar eller inte kan bero på vilka personer 

som är med och deltar i en studie. Alla personer är olika och interventioner kan ha olika effekt 

beroende på vilken person som utför dem. Deltagarna behöver även vara motiverade till en 

förändring för att programmet och interventionerna ska fungera och efterföljas, även efter 

studiens slut. Finns det en motivation och intresse bland deltagarna kan en långsiktig 

minskning i fallfrekvens uppnås, förutsatt att interventionerna avser att minska just 

fallfrekvensen. 

Hendersons omvårdandsteori är att sjuksköterskan ska utföra åtgärder som främjar hälsa och 

tillfrisknande. Sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa personer att uppnå det som de själva 

upplever som hälsa och vägleda personer att få tillbaka deras självständighet (Ahtisham et al., 

2015). Enligt Hendersons hälsofrämjande omvårdnadsteori ska personer som har en fallrisk 

och personer som har ramlat få stöd och stöttning i att öka sin fysiska förmåga och få tillbaka 

sitt oberoende. Sjuksköterskan ska utgå från varje enskild persons behov och önskemål 

samtidigt som hen ska upprätthålla en omvårdnadsplan utifrån dessa behov och bevara en 

säker och hälsofrämjande miljö där fall och fallrisk minimeras. Sjuksköterskan ska vara 

lyhörd och inkludera personen i vården, vilket kan leda till ett ökat välbefinnande och en 

positiv verkan på den fysiska och psykiska hälsan. Det kan i sin tur ha goda effekter på fall 

och fallrisk.  

Det svenska samhällets kostnader för fallolyckor år 2012 utgjordes till ca 25 miljarder kronor 

och kostnaden för att förebygga fallolyckor uppgick till ca 3,4 miljarder (MSB, 2014a). Ett 

fallpreventionsprogram bör ge en signifikant minskning av fallfrekvens i relation till 

kostnaden. Det innebär att om interventionsprogram ska vara kostnadseffektiva måste de i 

första hand fungera och effekten bör överstiga de höga kostnaderna. Om effekten av 

interventionsprogram är större än kostnaden innebär det att samhället vinner i både pengar 

och hälsa (Gyllensvärd, 2009).  

Fyra äldre personer dör varje dag till följd av fall och fallskador (MSB, 2014a). Det handlar 

om liv och död. ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), Hälso- och 



12 
 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § och Patientlagen (SFS 2014:821), 1 §, skriver 

tydligt hur viktigt det är att vården ges med respekt till varje persons självbestämmande, 

värdighet, integritet och lika värde (a.a.).  

Genus handlar om kvinnors och mäns lika villkor och värde. Tack vare genusforskning har 

likhetstänkandet mellan kvinnor och män gett nya möjligheter och bevis för att bräcka en 

gammal norm som berör det biologiska särartstänkandet kring kvinnor och män (Jorfeldt, 

2010). Enligt MSB (2014a) är det nästan dubbelt så många kvinnor än män, som vårdars på 

sjukhus på grund av fall (a.a.). Kallenberg (2014) skriver att följden av ett fall ofta är rädsla. 

Rädslan kan göra att personen inte vågar gå ut och istället isolerar sig vilket leder till en 

försämrad fysisk förmåga som ökar risken för fall (a.a.). Kvinnor kan vara den typ av 

personer som blir rädda efter ett fall och stannar inne för inte att ramla igen medan män 

istället kan ge sig ut för att försöka utmana kroppen och undvika att ramla. När man stannar 

inne och isolerar sig utmanas inte kroppen fysiskt, vilket gör att den fysiska förmågan 

minskar, som ökar risken för fall, som Kallenberg (2014) också nämner. Hälso- och 

sjukvården bör motivera och inspirera äldre till att utmana den egna kroppen och minska 

rädslan, som kan ligga som orsak till isolering.  

Slutsats/Klinisk nytta 
Slutsatsen som kan dras tyder på att det interventioner innehållande balansövningar såsom 

kasta tidning, hinderpassage med olika svårighetsgrad och träning med Wii Fit balansbräda 

samt övningar som ökad medvetenhet och uppmärksamhet på varje fotsteg minskar antalet 

fall signifikant. Interventioner med balansövningar med Tai Chi, stressreducerande doft med 

lavendel samt multifaktoriella interventioner såsom träning, utbildning, 

läkemedelsgenomgång, utvärdering av riskfaktorer i hemmet och remiss till olika aktörer i 

hälso- och sjukvården visade ingen signifikant minskning i antalet fall. Resultatet i 

litteraturstudien kan ha en klinisk nytta genom att visa hälso- och sjukvården vilka 

preventionsprogram som kan fungera samt hur de kan vara uppbyggda och tillämpas. Förslag 

till fortsatt forskning är att undersöka och studera den enskilda personen men också stora 

grupper med äldre personer för se vilka interventioner som har störst sannolikhet att verka 

fallpreventivt. Därmed kan ett interventionsprogram konstrueras som i stora drag kan 

överföras till den äldre befolkningen.  
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Fu, A. S., Gao, K. 

L., Tung, A. K., 

Tsang, W. W., & 

Kwan, M. M. 

(2015). 

Effectiveness of 

Exergaming 

Training in 

Reducing Risk 

and Incidence of 

Falls in Frail 

Older Adults 

With a History of 

Falls. Archives of 

Physical 

Medicine and 

Rehabilitation 

96(12), 2096-

2102.  

Kina. 

Att använda 

Nintendos Wii 

Fit balansplatta 

för att avgöra 

om effekten av 

videospels-

träning kan 

reducera risk- 

och 

fallincidensen 

hos äldre 

personer med en 

historik av fall.  

Inklusionskriterier: Personer 65 år eller över, boendes på vårdhem. Medicinskt stabila personer 

som klarade av att följa instruktioner och som hade ramlat det senaste året. Varje deltagare 

bedömdes med via en skala, Functional Ambulation Category (FAC), grad två eller tre. Deltagare i 

grad två behövde hjälp av en person under promenad för att förhindra fall genom lätt beröring för 

att assistera balansen eller koordinationen. Deltagare i grad tre kunde gå utan denna assistans men 

hade för säkerhetsskull en ”vakt” bredvid om något skulle inträffa.  

Exklusionskriterier: Personer med synstörningar som kunde påverka deras träning, de som inte 

kunde följa instruktioner samt de som hade historia av anfall, stroke, Parkinsons sjukdom eller en 

okontrollerad kardiovaskulär sjukdom.  

Urvalsförfarande: RCT  

Urval, ev. bortfall: 82 stycken bedömdes för deltagande, totalt 60 stycken deltog i studien vid 

start. 30 personer i vardera interventionsgruppen respektive kontrollgruppen. Alla 60 deltagare var 

kvar vid post-interventionsbedömningen efter 6 veckor. Efter tolv månader var 28 respektive 27 

deltagare kvar i interventionsgruppen och kontrollgruppen.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgrupp 30 stycken: Ålder 82,4 ± 3,8 år. Kön, 

man/kvinna 11/19. Antal fall under senaste året: 2,5 ± 1,1. 

Kontrollgrupp 30 stycken: Ålder 82,3 ± 4,3 år. Kön, man/kvinna 10/20. Antal fall under senaste 

året: 2,2 ± 0,9.  

Datainsamlingsmetod: Journalläsning, Physiological Profile Assessment Melbourne Edge Test, 

lower limb-matching task, lårmuskelstyrka. reaktionstid, sway meter. Deltagare i 

interventionsgruppen fick balansträning tre gånger i veckan i sex veckor med hjälp av Wii Fit 

balansbräda där tre olika videospel användess; Soccer Heading, Table Tilt och Balance Bubble. 

Deltagare i kontrollgruppen fick konventionell balansträning tre dagar i veckan i sex veckor som 

inkluderade träning av muskler i de nedre extremiteterna, styrkeövningar, stå-övningar med fötterna 

parallellt, gå-övningar med fötterna precis framför varandra, gå-övningar i sidled, gå-övningar med 

vändningar, step-träning, sittande-till-stå träning och halva knäböj. Efter sex veckor med 

interventionerna återgick grupperna till rutinmässiga styrke- och mobiliseringsträningar utan Wii 

Fit och konventionell balansträning. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: RCT, 

lågt bortfall, 

blindning 

förekom, valida 

och reliabla 

mätinstrument, 

tydliga tabeller 

och statistik, 

tydlig 

beskrivning av 

interventioner, 

urvalsgrupperna 

lika vid 

baseline, 

Svagheter: 
Powerberäkning 

saknas.   

 

Interventions-

gruppen hade ett 

medelvärde på 2,5 ± 

1,1 i antalet fall under 

det senaste året innan 

studiens start. 

Kontrollgruppen hade 

ett medelvärde på 2,2 

± 0,9. Efter 

studieperioden hade 

interventions- 

respektive 

kontrollgruppens 

medelvärde ändrats 

till 0,5 ± 0,5 och 1,5 

± 0,6. Wii Fit 

balansträning 

reducerade fall med 

69 % jämfört med 

konventionell 

balansträning. Wii 

Fit-träningen 

reducerade risken för 

fall med 35 % 

jämfört med 11 % 

hos konventionell 

balansträning 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat  

Lee, H.-C., 

Chang, K.-C., 

Tsauo, J.-Y., 

Hung, J.-W., 

Huang, Y.-C., & 

Lin, S.-I. (2012). 

Effects of a 

Multifactorial Fall 

Prevention 

Program on Fall 

Incidence and 

Physical Function 

in Community-

Dwelling Older 

Adults With Risk 

of Falls, Archives 

of Physical 

Medicine and 

Rehabilitation, 

94(1), 606-615.  

Taiwan.  

Att utvärdera 

effekten av ett 

multifaktoriellt 

fallpreventions-

program om 

fallincidens och 

fysisk funktion 

hos de äldre 

personer som 

bor i samhället.  

Inklusionskriterier: Personer över 65 år. Ett av följande kriterier skulle vara uppfyllda; 

återkommande fall under det senaste året, medicinsk historia känd för att medföra risk för fall eller 

fall endast en gång under det senaste året.  

Exklusionskriterier: Personer som inte kunde ge studieinformation eller följa studieförfarandet samt 

personer med medicinska tillstånd som utesluter regelbunden motion.  

Urvalsförfarande: RCT 

Urval, ev. bortfall: 618 lämpliga personer gav informerat samtycke och deltog i fallriskbedömning. 

616 personer deltog i en omfattande multifaktoriell fallriskbedömning där de sedan placerades i 

grupper utefter resultatet på bedömningen; låg risk, måttlig risk och hög risk för fall. Utifrån 

grupperna skedde sedan en randomisering till antingen intervention- eller kontrollgrupp. Vid 12-

månader uppföljningen var det 569 deltagare kvar, 291 st i interventionsgruppen och 278 st i 

kontrollgruppen, dock kunde alla 616 deltagare analyseras angående fallincidensen. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgrupp 313 stycken: Ålder 75,4 ± 7,2. Kön, 

man/kvinna: 147/166. Antal deltagare som tidigare ramlat: 41,1 % (n=129). 

Kontrollgrupp 303 stycken: Ålder 76,0 ± 7,0. Kön, man/kvinna: 133/170. Antal deltagare som 

tidigare ramlat: 29,0 % (n=88).  

Datainsamlingsmetod: Standardiserade frågeformulär, miljöriskbedömning, EuroQol-5D, Fall 

Efficiacy Scale-International, Barthel index, Timed up and go test, Physiological Profile Assessment 

(PPA, screening version), webbaserat dataprogram. Interventionsgruppen fick ett riskbaserat 

multifaktoriellt fallpreventionsprogram under tre månader med åtta veckors träning, utbildning i hälsa 

och fallprevention, genomgång av miljörisker i hemmet, läkemedelsgenomgång med eventuellt 

utbyte av läkemedel som ökar fallrisken samt remiss till ögonläkare eller annan specialist. Träningen 

bestod av styrka, balans, hjärt- och andningsuthållighet samt flexibilitetsövningar, en gång i veckan. 

Deltagarna fick också en broschyr med övningar att göra i hemmet varje dag som ett komplement till 

träningen. Kontrollgruppen fick broschyrer med utbildning i hälsa och fallprevention, 

läkemedelsgenomgång och läkarremisser. Deltagarna fick varken direkt träning eller strukturerade 

utbildningar i hälsa.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: RCT, 

stort urval från 

tre stora sjukhus 

inkl. deras 

intilliggande 

vårdcentraler, 

lågt bortfall, 

tydliga tabeller 

och statistik, 

valida och 

reliabla 

mätinstrument.  

Svagheter: Inte 

tydligt beskrivet 

hur alla 616 

deltagare kunde 

analyseras för 

fallincidensen 

vid 12-månader 

uppföljningen 

då det blivit 

bortfall i 

intervention- 

och 

kontrollgruppen 

under studiens 

gång.  

 

Efter 

studieperioden var 

det 27,5 % av 

deltagarna i 

interventions-

gruppen respektive 

27,7 % av 

deltagarna i 

kontrollgruppen 

som hade ramlade 

minst en gång 

under uppföljnings-

perioden. Det var 

ingen signifikant 

skillnad i antalet 

fall under 

studietiden. 

Interventionen 

fungerade inte som 

en fallpreventiv 

åtgärd.  
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Mahoney, J.E., 

Shea, T. A., 

Przybelski, R., 

Jaros, L., 

Gangnon, R., 

Cech, S., & 

Schwalbe, A. 

(2007). Kenosha 

County Falls 

Prevention Study: 

A Randomized, 

Controlled Trial 

of an 

Intermediate-

Intensity, 

Community-

Based 

Multifactorial 

Falls Intervention. 

Journals of the 

American 

Geriatrics 

Society, 55(4), 

489-498.  

USA 

Syftet med 

studien var att 

minska risken 

för fall hos 

äldre personer 

med hög risk 

boendes i 

samhället.  

 

Inklusionskriterier: Personer 65 år, bor självständigt i Kenosha County och har en historia av två 

fall det senaste året eller ett fall som resulterat i skada som lett till gång och balansproblem.  

Exklusionskriterier: Personer som inte kunde ge ett informerat samtycke och inte hade något 

anhörig hemma, bo på vårdboende eller förväntas flytta från området. 

Urvalsförfarande: RCT 

Urval ev. bortfall: 349 deltagare randomiserat delades in i två grupper. 174 deltagare i 

interventionsgruppen och 175 i kontrollgruppen. Antal deltagare som avslutade studien: 139 i 

interventionsgruppen och 143 i kontrollgruppen. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgruppen: Antal: 174 deltagare. Ålder: 79,67,2 år. 

Kön: Kvinnor 78,7% (n=137). Antal fall senaste året: 2,42,6 stycken fall.  

Kontrollgruppen: Antal:175 deltagare. Ålder: 80,37,7 år. Kön: Kvinnor 78,3% (n=137). 

Antal fall senaste året: 2,42,4 stycken fall. 

Datainsamlingsmetod: Demografisk information (ålder, kön, boende), ADL funktion, IADL 

funktion, Berg Balance Scale, Romberg test, Activities Specifik Balanced Confidence Scale, 

dagböcker skrivna av deltagarna. Interventionsgruppen fick ett långsiktigt träningsprogram där 

deltagarna skulle promenera minst fyra till fem dagar i veckan och utöva balansövningar två till tre 

gånger i veckan (gärna i grupp med andra). Balansövningar innefattade alla övningar som innehöll 

någon typ av viktskiftning och röra på huvudet. Dans, bowling och tai chi räknades också in som 

balansövningar. Deltagarna fick också två hembesök av en sjuksköterska eller sjukgymnast som 

identifierade fallriskfaktorer i hemmet. Rekommendationer gavs till deltagarna och deras läkare, samt 

remiss till sjukgymnast eller andra aktörer. Kontrollgruppen fick en säkerhetsgenomgång i hemmet. 

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: RCT, 

tydlig 

beskrivning av 

interventionen, 

tydliga figurer 

och tabeller, 

valida och 

reliabla 

mätinstrument.  

Svagheter: För 

stort bortfall för 

att ge studien 

power.    

 

Efter interventionen 

var det 1,88 

fall/patient/år i 

interventions-

gruppen och 2,32 

fall/patient/år i 

kontrollgruppen.  
Studien visade 

ingen signifikant 

skillnad i 

fallfrekvens mellan 

grupperna 

(P=0,27). 
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Mirelman, A., 

Rochester, L., 

Maidan, I., Del Sin, 

S., Alock, L., 

Nieuwhof, F., 

Rikkert, M. O., 

Bloem, B. R., 

Pelosin, E., 

Avanzino, L., 

Abbruzzese, G., 

Dockx, K., 

Bekkers, E., Giladi, 

N., Nieuwhof, A., 

& Hausdorff, J. M. 

(2016). Addition of 

a non-immersive 

virtual reality 

component to 

treadmill training to 

reduce fall risk in 

older adults (V-

TIME): a 

randomised 

controlled trial. 

Lancet, 

388(10050), 1170-

1182.  

Belgien, Israel, 

Italien, 

Nederländerna och 

England. 

Syftet med 

studien är att 

undersöka om 

ett sex veckors 

program av 

löpbands-

träning i 

kombination 

med virtuell 

verklighet, 

skulle kunna 

minska risken 

för fall i 

jämförelse 

med vanlig 

löpbands-

träning. 

 

Inklusionskriterier: Person mellan 60–90 år, kunna gå 5 min utan hjälp, stabil medicinering 

senaste månaden och själv rapporterat 2 fall de senaste 6 månaderna. Personer med mild kognitiv 

svikt med 0-5 poäng på Clinical Dementia Ration Scale, personer med Parkinssons sjukdom som 

fått diagnosen med UK Brain Bank criteria, har Hoehn och Yahr skede II-III sjukdom och tar 

antiparkinsonmedicin. 

Exklusionskriterier: psykiatrisk samsjuklighet (t.ex. stora depressiva besvärenligt DSM IV 

kriterierna), haft stroke, traumatik hjärnskada eller andra neurologiska besvär, akut besvär av nedre 

delen av ryggen eller extremiteterna, perifier neuropati, reumatism, ortopediska sjukdomar, demens 

eller allvarlig kognitiv svikt (enligt Mini Mental State Exam (MMSE)).   

Urvalsförfarande: RCT  

Urval ev. bortfall: 302 deltagare randomiserades till två grupper. 148 deltagare till 

kontrollgruppen och 154 deltagare till löpbandsträning med virtuell verklighet. Med virtuell 

verklighet menas att en kamera fångar deltagarens rörelser av fötterna när hen går på löpbandet. 

Kameran var modifierad för att innefatta en kamera som kan skilja mellan fötterna. Bilderna 

räknades om till deltagarens realtid på en stor skärm framför deltagaren så att hen kunde se sina 

fötter gå på en väg på skärmen). Antal deltagare som fullgjorde studien var 119 deltagare i 

kontrollgruppen och 126 deltagare i löpbandsträningsgruppen med virtuell verklighet.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Löpbandsträningsgruppen med virtuell verklighet:136 deltagare. 

Ålder: 74,26,9 år. Kön: Män: 67 % (n=98), kvinnor: 33 % (n=48). Antal fall 6 månader innan 

studien: 11,939,5 fall.  

Kontrollgruppen: 136 deltagare. Ålder: 73,36,4 år. Kön: Män: 62 % (n=84), kvinnor: 38 % 

(n=52). Antal fall 6 månader innan studien: 10,735,6 fall. 

Datainsamlingsmetod: MMSE, falldagbok, Zeno instrument, Opal, the Short Physical 

Performance Battery, Physical Activity Scale for the Elderly, NeuroTrax, SF-36 Health Survey, 

Unified Parkinsons’s Disease Rating Scale (UPDRS-III), New Freezing of Gait frågeformulär, Falls 

Efficacy Scale (FES-I), Four Square Step Test, mini-Balance Evaluation System Test, Trail Making 

Test, instrument som mäter deltagarnas kognitiva förmåga, gånghastighet. Interventionsgruppen 

fick under 15 veckor, tre ggr/vecka, springa på löpband med virtuell verklighet där de fick feedback 

genom en tv-skärm på hur de sprang, för att sedan kunna korrigera stegen och därmed minska 

risken för fall. Kontrollgruppen fick springa som vanligt på löpband utan feedback under samma 

tidsperiod.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: RCT, 80 

% power, tydlig 

beskrivning av 

interventionen, 

tydliga figurer 

och tabeller, 

valida och reliabla 

mätinstrument 

och grupperna var 

lika vid baseline. 

Svagheter: 
Författarna 

diskuterar inte 

generaliserbar-

heten.  

 

Sex månader 

innan studiens 

start var 

medelvärdet i 

antalet fall i 

interventions-

gruppen 11,9 och 

i kontrollgruppen 

10,7. Sex månader 

efter 

interventions-

perioden var 

medelvärdet i 

antalet fall i 

interventions-

gruppen 6,0 och i 

kontrollgruppen 

8.3. Efter 

interventions-

perioden fanns en 

signifikant 

skillnad i antalet 

fall mellan 

grupperna 

(P=0,03).  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat  

Pérula, L. A., 

Varas-Fabra, F., 

Rodríguez, V., 

Ruiz-Moral, R., 

Fernández, J. 

A., González, J., 

Pérula, C. J., 

Roldán, A. M., 

& de Dios, C. 

(2012). 

Effectiveness of 

a Multifactorial 

Intervention 

Program to 

Reduce Falls 

Incidence 

Among 

Community-

Living Older 

Adults: A 

Randomized 

Controlled 

Trial. Archives 

Of Physical 

Medicine And 

Rehabilitation, 

93(10), 1677-

1684.  

Spanien.  

Att avgöra 

effekten av ett 

multifaktoriellt 

interventions-

program för att 

förhindra fall 

bland äldre 

personer jämfört 

med en 

kortvarig 

intervention.  

Inklusionskriterier: Kvinnor och män, 70 år eller äldre, bosatt i Spaniens samhälle. Individerna ska 

ha förmågan att gå självständigt och de ska lämna informerat samtycke.  

Exklusionskriterier: Individer boendes på institut, immobiliserade eller sängburna. Individer med 

sjukdomar i terminalt skede, allvarlig psykisk sjukdom och de med kontraindikationer till fysisk 

aktivitet.  

Urvalsförfarande: RCT  

Urval, ev. bortfall: Totalt 426 bedömdes för deltagande och totalt 404 deltog i studien vid start, 133 

stycken i interventionsgruppen och 271 stycken i kontrollgruppen. Alla 404 deltagare kunde 

analyseras vid slutet av studien.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgrupp 133 stycken: Ålder 76,3 ± 3,9. Kön, 

man/kvinna: 54/79. Deltagare som ramlat under det senaste året: 44 st.  

Kontrollgrupp 271 stycken: Ålder 76,5 ± 4,6. Kön, man/kvinna: 135/136. Deltagare som ramlat under 

det senaste året: 82 st.  

Datainsamlingsmetod: Dagbok, intervjuer, journalläsning, Performance Oriented Mobility 

Assessment (POMA), International hysical Activity Questionnaire, hembesök. Interventionsgruppen 

fick, under tre veckor, hälsoutbildning i fall, riskfaktorer och prevention. Fysisk träning med fokus på 

styrka, flexibilitet, balans och gång. Utbildning i praktiska övningar för att lära deltagarna övningar 

och instruktioner för att hjälpa dem fortsätta träningen hemma efter interventionsperioden, med 

rekommendationer för 30 min promenad/dag och träningsövningar 30 min/gång minst 4 dagar i 

veckan. Hembesök för att se över miljörisker och åtgärder. Läkarkonsultation för att se till att 

deltagarna följer givna rekommendationer för att förebygga fall och för att upptäcka eventuella 

problem. Efter dessa tre veckor skulle deltagarna fortsätta med övningarna hemma fram till 12-

månader uppföljningen. Kontrollgruppen fick enbart korta råd om fallprevention, ett informationsblad 

samt den vanliga vården från deras vårdcentraler. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: RCT, 

stort urval, lågt 

bortfall, tydliga 

tabeller och 

statistik, reliabla 

och valida 

mätinstrument. 

Grupperna lika 

vid baseline vid 

studiens start 

förutom i måttlig 

fysisk aktivitet, 

som var högre i 

kontrollgruppen 

Svagheter: För 

lågt urval för att 

ge studien power. 

 

Vid studiens start 

var det 30,3 % av 

deltagarna i 

kontrollgruppen 

och 33 % av 

deltagarna i 

interventions-

gruppen som hade 

ramlat det senaste 

året. Efter 

interventions-

perioden (12 mån) 

var det 23,6 % 

respektive 17,3 % 

som ramlat under 

det senaste året i 

kontrollgruppen 

samt interventions-

gruppen.   
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Sakamoto, Y., 

Ebihara, S., 

Ebihara, T., 

Tomita, N., 

Toba, K., 

Freeman, S., 

Arai, H., & 

Kohzuki, M. 

(2012). Fall 

Prevention 

Using Olfactory 

Stimulation with 

Lavender Odor 

in Elderly 

Nursing Home 

Residents: A 

Randomized 

Controlled 

Trial. The 

Journal of 

American 

Geriatrics 

Society, 60(6). 
1005-1011. 

Japan 

Syftet med 

studien vad att 

undersöka om 

stimulation med 

lavendeldoft kan 

minska fall hos 

äldre som bor på 

äldreboende. 

Inklusionskriterier: Personer 65 år, kunna förflytta sig självständigt oavsett hjälp av hjälpmedel.  

Exklusionskriterier: De som ej gav informerat samtycke, flytta från området eller hade pica sjukdom. 

Urvalsförfarande: RCT. 

Urval ev. bortfall: 145 deltagare randomiserades. 72 deltagare i kontrollgruppen och 73 deltagare i 

interventionsgruppen. Vid 12 månaders uppföljning var det 49 deltagare kvar i placebogruppen och 51 

deltagare kvar i lavendelgruppen.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgruppen, 73 deltagare: Ålder: 84,27,8 år. Kvinnor 

19,2% (n=14).  Antal personer som ramlat det senaste året: 42,5% (n=31). Kontrollgruppen: 72 

deltagare. Ålder: 84,27,7 år. Kvinnor 86,1% (n=62). Antal personer som ramlat det senaste året: 

41,7% (n=30). 

Datainsamlingsmetod: Cohen-Mandfield Agitation Inventory, Barthel Index, Mini-Mental State 

Examination, Vitality Index, historia av tidigare fall, St Thomas’s Risk Assessment Tool in Falling 

Elderly Inpatients. Interventionsgruppen fick ha på sig ett plåster med lavendeldoft varje dag under ett 

år. Plåstret sattes på varje morgon och togs av varje kväll. Kontrollgruppen fick ett doftfritt plåster 

under samma period.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: RCT, 

grupperna var 

lika vid 

baseline, valida 

och reliabla 

mätinstrument 

och tydliga 

figurer och 

tabeller. 

Svagheter: För 

stort bortfall för 

att ge studien 

power. 

Innan studiens start 

var 42,5 % (n=31) 

personer i 

interventions-

gruppen och i 

kontrollgruppen var 

det 41,7 % (n=30) 

som hade ramlat 

under det senaste 

året. Vid 12-

månaders 

uppföljningen var 

det 35,6 % (n=26) 

personer i 

interventions-

gruppen och 50 % 

(n=36) personer i 

kontrollgruppen 

som hade ramlat. 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

i antalet fall mellan 

grupperna 

(P=0,08).  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat  

Taylor, D., 

Hale, L., 

Schulter, P., 

Waters, D. L., 

Binns, E. E., 

McCracken, H., 

McPherson, K., 

& Wolf, S. L. 

(2012). 

Effectiveness of 

Tai Chi as a 

Community-

Based Falls 

Prevention 

Intervention: A 

Randomized 

Controlled 

Trial. Journal of 

the American 

Geriatrics 

Society 60(5), 

814-848.  

Nya Zeeland.  

Syftet med 

studie var att 

jämföra effekten 

om Tai Chi 

träning och 

träning av nedre 

extremiteterna 

kunde minska 

risken för fall.   

Inklusionskriterier: Personer 65 år eller över, ramlat en gång senaste 12 månaderna eller ansågs ha 

risk för fall enligt Fall Risk Assessment Tool (FRAT).  

Exklusionskriterier: Personer som inte kunde gå självständigt (med eller utan hjälpmedel), har en 

kronisk medicinsk sjukdom som begränsade personen att delta i träning för nedre extremiteterna, < 23 

poäng på mini-Mental State Examination, deltagit i Tai Chi det senaste året eller deltagit i ett 

organiserat träningsprogram med syfte att förbättra gång och balans.  

Urvalsförfarande: RCT  

Urval, ev. bortfall: Totalt deltog 684 deltagare i studien vid start. 233 deltagare i gruppen med Tai Chi 

en gång i veckan (TC1), 220 deltagare i gruppen med Tai Chi två gånger i veckan (TC2) och 231 

deltagare i gruppen med nedre extremitetsträning (LLE). Vid post-interventionsbedömningen efter fem 

månader var det 192 deltagare i TC1, 184 deltagare i TC2 och 185 deltagare i LLE. Vid uppföljningen 

vid 11 månader var det 162 i TC1, 179 i TC” och 175 i LLE. Antal deltagare som var kvar vid 17 

månaders uppföljning var 154 i TC1, 168 i TC2 och 165 i LLE.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: TC1, 233 deltagare: Ålder 75,3 ± 7,0 år. Kön, man/kvinna 72/161. 

Deltagare med minst ett fall under senaste året: 58,8 % (n=137).  

TC2, 220 deltagare: Ålder 74,4,3 ± 6,2 år. Kön, man/kvinna 55/165. Deltagare med minst ett fall under 

senaste året: 54 % (n=119).  

LLE, 231 deltagare: Ålder 73,7 ± 6,2 år. Kön, man/kvinna 55/176. Deltagare med minst ett fall senaste 

året: 59,3 % (n=137).  

Datainsamlingsmetod: The Time Up and Go (TUG) Test, The step test, The 30-second chair stand 

test. Deltagare i TC1 och TC2 fick Tai Chi undervisning i grupp en respektive två gånger i veckan 

under 20 veckor. En klass var på 60-75 minuter. Deltagarna i LLE fick undervisning i nedre 

extremitetsträning som var mellan 60-75 minuter en gång i veckan under 20 veckor. Övningarna var 

oftast sittande övningar som inkluderar stretching, nedre extremitetstyrka, nedre extremitetsträning 

som är bra för hjärt-kärlsystemet och promenad i sju minuter där deltagaren antingen fick stå eller gå 

med stöd för armarna. Övningarna i LLE-gruppen var inte specifikt inriktade på balans.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: RCT, 

blindning, 

valida och 

reliabla 

mätinstrument, 

tydlig 

beskrivning av 

interventioner, 

urvalsgrupperna 

lika vid 

baseline, 

Svagheter: För 

stort bortfall för 

att ge studien 

power.    

 

Innan studiens start 

var det 60 % 

(n=137) av 

personerna i  
TC1-gruppen, 56 % 

(n=119) i TC2 och 

61 % (137) av 

personerna i LLE 

som hade ramlat 

under det senaste 

året. Vid 

uppföljningen var 

det 59,5% (n=132) 

av personerna i 

TC1, 53,1% 

(n=111) i TC2 och 

65,1% (140) av 

personerna i LLE 

som hade ramlat.  

Det fanns ingen 

skillnad i antal fall 

mellan grupperna, 

där fallfrekvensen 

minskade likartat i 

alla grupper under 

uppföljnings-

perioden. Det fanns 

ingen signifikant 

skillnad i antalet 

fall mellan TC1 och 

LLE (P=0,70) eller 

mellan TC2 och 

LLE (P=0,37).  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 

Tousignant, M., 

Corriveau, H., 

Roy, P-M., 

Desrosiers, J., 

Dubac, N., & 

Hébert, R., 

(2013). Efficacy 

of supervised 

Tai Chi 

exercises versus 

conventional 

physical therapy 

exercise in fall 

prevention for 

frail older: a 

randomized 

controlled trial. 

Disability & 

Rehabilitation, 

35(17), 1429-

1435.  

Kanada 

Syftet med 

studien var att 

jämföra effekten 

av övervakad 

Tai Chi träning 

jämfört med 

konventionella 

sjukgymnastik-

övningar i ett 

personligt 

rehabiliterings-

program vad 

gäller incidens 

och 

svårighetsgrad 

av fall hos den 

sköra äldre 

populationen 

Inklusionkriterier: Ha fallproblem, vara identifierad att ha en stor risk för fall enligt Berg Balance 

Scale score, ha ramlat en gång de senaste 6 månaderna och mentalt kunna delta i övningsprogrammen 

(bedöms enligt Modified Mini-Mental State) 

Exklusionkriterier: Anses olämplig för fysisk aktivitet efter en medicinsk bedömning, visar ett 

oförenligt mentalt eller fysiskt tillstånd vid fysisk aktivitet.  

Urvalsförfarande: RCT  

Urval ev. bortfall: 224 personer bedömdes för deltagande och totalt 152 personer deltog i studien. 76 

personer i vardera intervention- och kontrollgrupp. Vid 12-månaders uppföljningen var det 42 

deltagare kvar i interventionsgruppen och 38 deltagare i kontrollgruppen.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgruppen, 76 deltagare: Ålder: 79,16,4 år. Kön: män 

25 % (n=19). Stor/liten risk för fall: Berg Balance Test <36 poäng, 29 %, Berg Balance Test 36 

poäng: 71 %. Kontrollgruppen, 76 deltagare: Ålder: 80,76,0 år. Kön: män 29 % (n=22). Stor/liten risk 

för fall: Berg Balance Test <36 poäng, 30 %, Berg Balance Test  36 poäng: 70 %. 

Datainsamlingsmetod: Loggboksanteckningar, telefonintervjuer, antal fall (att deltagare oavsiktligt 

hamnat på marken eller annan lägre nivå), sociodemografiska variabler, Foam and Doam test, Charlson 

Comorbidity Index, Berg Balance test, self-rated health. Interventionsgruppen fick Tai Chi 

undervisning två gånger i veckan á 60 minuter per gång under 15 veckor. Kontrollgruppen fick ett 

program med konventionella sjukgymnastikövningar som skulle göras två gånger i veckan á 60 

minuter per gång under 15 veckor.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: RCT, 

valida och 

reliabla 

mätinstrument 

och tydliga 

figurer och 

tabeller, 

grupperna var 

lika vid 

baseline. 

Svagheter: 

Finns ingen 

powerberäkning     

 

Resultatet visade att 

59,2 % (n=29) av 

deltagarna i 

interventions-

gruppen och 79,5 % 

(n=35) av 

deltagarna i 

kontrollgruppen 

hade ramlat under 

uppföljnings-

perioden. Det var 

ingen signifikant 

skillnad i antalet 

fall mellan 

grupperna 

(P=0,089).  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat  

Yamada, M., 

Aoyama, T., Arai, 

H., Nagai, K., 

Tanaka, B., 

Uemura, K., 

Mori, S., & 

Ichihashi, N. 

(2011). Complex 

obstacle 

negotiation 

exercise can 

prevent falls in 

community-

dwelling elderly 

Japanese aged 75 

years and older. 

Geriatrics & 

Gerontology 

International, 

12(3), 461-467. 

Japan.   

Syfte: Att 

utvärdera om en 

träningskurs 

med komplex 

hinderpassage, 

ett 24-veckors 

tränings-

program, kan 

reducera fall och 

frakturer hos 

äldre personer, 

jämfört med en 

träningskurs 

med simpel 

hinderpassage.  

Inklusionskriterier: 75 år eller äldre, boende i det Japanska samhället. Deltagarna skulle ha haft 

minst ett besök hos en primärvårdsläkare under det senaste tre åren. De skulle kunna gå självständigt 

(eller med en käpp), villiga att delta i gruppträningar under minst sex månader, ha möjlighet till 

transport, inga kognitiva nedsättningar eller några signifikanta syn- eller hörselproblem. Deltagarna 

skulle inte heller ha utövat regelbunden fysisk aktivitet under det senaste året.  

Exklusionskriterier: Personer med allvarliga hjärt-, lung-, eller muskelskeletala sjukdomar som är 

associerade med en ökad fallrisk; t.ex. Parkinsons sjukdom eller stroke. Personer som använde 

psykotropiska läkemedel exkluderades också.    

Urvalsförfarande: RCT  

Urval, ev. bortfall: 207 personer bedömdes för deltagande. Totalt deltog 157 personer i studien vid 

start, 78 stycken i gruppen med den komplexa hinderpassagen och 79 stycken i gruppen med den 

simpla hinderpassagen. Efter tolv månader var det totalt 145 deltagare kvar i studien som kunde 

analyseras.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgruppen, 72 stycken: Ålder 85,8 ± 5,9 år. Kön, 

man/kvinna: 9/63. Deltagare med fall under senaste året: 38,9 % (n=28). 

Kontrollgruppen, 73 stycken: Ålder 85,3 ± 5,7 år Kön, man/kvinna: 9/64. Deltagare med fall under 

senaste året: 39,7 % (n=29)  

Datainsamlingsmetod: Dagbok med fallfrekvens, 10-meter gångtid, Timed up and go test (TUG), 

räckviddstest, stå på ett ben-test och komplext och simpelt hinderspassagetest. Interventionsgruppen 

fick träning med komplex hinderpassage (CC) en gång per vecka under 24 veckor. Träningsformen 

utgick på att flaggor med nummer och hinder var utsatta i oordning och deltagarna skulle ta sig från 

första flaggan till sista i nummerordning, samtidigt som de skulle försöka undvika hinder på vägen. 

Deltagarna tvingades gå i cirklar, bakåt och åt sidan, vilket skulle öka balansen. Flaggorna och 

hindren flyttades för varje träningssession vilket ökade svårighetsgraden. Kontrollgruppen fick 

träning med simpel hinderpassage (SC) en gång i veckan, under samma 24 veckor. Hinder var 

placerade på en 15-meters väg med 30-150 cm mellanrum och deltagarna gick rakt fram i valfritt 

tempo, med målet att undvika hindren. Hindren flyttades för varje träningspass vilket ökade 

svårighetsgraden. Både CC och SC fick standardiserade träningspass en gång per vecka under 

interventionsperiodens 24 veckor. I passen ingick aerobics träning med måttlig intensitet, gradvis 

ökande styrketräning, flexibilitets- och balansövningar samt nedvarvningsövningar. Efter den 24-

veckor lång interventionsperioden var det en uppföljningsperiod på 12 månader där all data samlades 

in igen.   

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: RCT, 

pilotstudie gjord, 

tydliga tabeller och 

statistik, grupperna 

lika vid baseline, 

valida och reliabla 

mätinstrument, lågt 

bortfall, bra 

följsamhet till 

interventionerna 

Svagheter: 

Urvalsstorleken 

mindre än vad som 

krävdes för power 

 

Vid 12-

månaders 

uppföljningen 

var det var det 

2,8 % (n=2)  av 

deltagarna i 

interventions-

gruppen som 

hade ramlat 

jämfört med 

38,9 % (n=28) 

innan studiens 

start. 26 % 

(n=19) av 

deltagarna i 

kontrollgruppen 

hade ramlat 

under den 12-

månader långa 

uppföljnings-

perioden jämfört 

med 39,7 % 

(n=29) innan 

studiens start. 

Skillnaden i fall 

mellan 

grupperna var 

signifikant.  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat  

Yokoi, K., 

Yoshimasu, K., 

Takemura, S., 

Fukumoto, J., 

Kurasawa, S., & 

Miyashita, K. 

(2013). Short 

stick exercises for 

fall prevention 

among older 

adults: a cluster 

randomized trial. 

Disability and 

Rehabilitation, 

37(14), 1268-

1276.  

Japan.  

Att undersöka 

effekterna av 

short stick 

exercise (SSE) 

på fall-

prevention och 

förbättring i 

fysisk funktion 

hos äldre 

personer.  

Inklusionskriterier: Personer som kunde gå utan några hjälpmedel och ta hand om sig själva utan 

assistans. Personer med tillräcklig kognition att följa direktiv och anvisningar, de som aldrig 

tidigare utfört SSE samt de som var tillåtna att utöva motion av deras överläkare.  

Exklusionskriterier: Individer med demens, allvarlig hjärt-, lung-, eller muskelskeletala störningar 

som är associerade med en ökad fallrisk.  

Urvalsförfarande: RCT 

Urval, ev. bortfall: 240 bedömdes för deltagande, totalt 105 deltog i studien vid start. 51 stycken i 

interventionsgruppen och 54 i kontrollgruppen. Efter sex månader var det sex bortfall i 

interventionsgruppen (n=45) och åtta i kontrollgruppen (n=46). Efter tolv månader var det 41 

respektive 42 deltagare kvar i interventions- och kontrollgruppen. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Interventionsgrupp 51 stycken: Ålder 80,2 ± 7,9 år. Kön, 

man/kvinna: 18/33. BMI 21 ± 3,4 kg/m2. Deltagare med tidigare fall: 19 (37 %).  

Kontrollgrupp 54 stycken: Ålder 78,5 ± 5,2 år. Kön, man/kvinna: 24/30. BMI 23,8 ± 4,1 kg/m2. 

Deltagare med tidigare fall: 20 (37 %) 

Datainsamlingsmetod: Journalläsning, intervjuer med personal och deltagare, 

greppstyrka, 30-sek sitt-stå test, timed up and go test (TUG-test), 5-meter gång, räckviddstest, 

balans på ett ben med öppna ögon, bar-gripp reaktionstest, Short stick exercise (SSE). 
Interventionsgruppen utövade SSE två gånger per vecka i sex månader och följdes upp ytterligare 

sex månader efter interventionen slutat. Deltagare satt på stolar under hela övningen och 

kastade/fångade en ihoprullad tidning. SSE bestod av sex olika steg med olika varianter; 

uppvärmning, kasta tidningen med en hand, kasta tidningen kastas med båda händerna, balansera 

tidningen, snurra på den och till sist tappa den. Övningarna gjordes mer komplexa för varje gång. 

Deltagarna satt på en stol och utförde övningarna, vilket skulle öka deras balansförmåga. 

Deltagarna i kontrollgruppen följde deras vanliga, dagliga rutiner under dessa tolv månader där 

hushållning, hobbys, arbete samt 10-minuter daglig stretching inräknades. Inga andra interventioner 

i grupperna genomfördes under studieperioden. Grundläggande kännetecken och fysiska funktioner 

undersöktes vid studiens start och sedan vid sex och 12 månader i interventionsgruppen respektive 

en, tre, sex och 12 månader efter studiens start i kontrollgruppen.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: RCT, 

lågt bortfall, 

tydliga tabeller 

och statistik, 

valida och reliabla 

mätinstrument. 

Grupperna lika vid 

baseline förutom 

BMI som var 

högre i 

kontrollgruppen.  

Svagheter: 

Urvalsstorleken 

mindre än vad 

som krävdes för 

att ge studien 

power. 

 

Under de första sex 

månaderna ramlade 

5,9 % i 

interventions-

gruppen respektive 

20 % i 

kontrollgruppen. 

Perioden utan fall 

var signifikant 

längre i 

interventions-

gruppen än i 

kontrollgruppen. 

Antalet deltagare 

som inte ramlade 

var signifikant 

högre i 

intervention-

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen 

efter sex och tolv 

månader efter 

studiestart.   

 


