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SAMMANFATTNING:  

Bakgrund: Att ha möjlighet att få bo kvar hemma är för äldre personer mycket viktigt. Hemmet har 

en central betydelse hos var och en, där personen kan känna sig trygg. Men hemmet kan vara förenat 

med miljörisker som ökar risken för fall. Fall är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland äldre, och 

äldre personer som har fallit har en ökad rädsla för att falla igen. Rädslan att falla påverkar 

aktivitetsutförandet. Syfte: Att undersöka hur rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet bland 

äldre personer. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes, där tio vetenskapliga artiklar med 

både kvantitativ och kvalitativ ansats analyserades. Resultat: Fall sågs som en situation som inte kan 

kontrolleras eller förebyggas. Den vanligaste rekommendationen för att förebygga fall var att ta bort 

mattor. Personer som har fallit är mer benägna att ta emot förslag om förändringar än de som inte har 

fallit tidigare. Rädslan för att falla gör att de äldre begränsar sina aktivitetsutföranden. För att kunna 

förebygga fall bör det tas hänsyn till personens egen upplevda rädsla. Slutsats: Badrummet, köket och 

trappor anses som de rum med flest risker i de äldres hem. Mattor anses även som en stor risk i 

hemmet. Rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet på ett negativt sätt. Äldre personer ser inte 

alltid att förändringar i hemmet kan förebygga fall. Om rekommendationer från en arbetsterapeut följs 

kan riskerna för fall minska.  

 

Sökord: Fall, rädsla, äldre personer, bostadsanpassning.  
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Ett stort tack till vår handledare Ingegerd Flock Andersson 

som har hjälpt oss under arbetets gång! 
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1. INLEDNING 
Ett viktigt mål inom arbetsterapi är att främja personers möjligheter att leva ett självständigt och 

värdefullt liv. För att nå detta mål arbetar arbetsterapeuten med att underlätta aktivitetsförmågan och 

för att förhindra att en nedsatt aktivitetsförmåga uppstår. Arbetsterapeuten fokuserar även på att 

kompensera en eller flera eventuella nedsatta aktivitetsförmågor (1). För att arbetsterapeuten ska 

kunna förstå aktivitetens helhet och vad denna aktivitet betyder för den enskilda personen analyseras 

aktiviteten. Genom denna analys kan arbetsterapeuten utveckla en åtgärd som ligger till grund och 

som hjälper patienten att kunna delta i meningsfulla aktiviteter (2). Vad en meningsfull aktivitet 

innebär varierar från person till person, och kan till exempel vara att utföra vardagliga aktiviteter i 

hemmet. Men i och med åldrandet kan personernas förutsättningar för att leva ett självständigt liv 

förändras.  

 

Ett flertal studier visar att faktorer som kan förändra de äldres förutsättningar att utföra vardagliga 

aktiviteter är bland annat miljörisker i hemmet, muskelsvaghet och felmedicinering. Dessa faktorer 

kan göra att personen riskerar att falla i sitt hem (3, 4). Genom att arbetsterapeuten fokuserar på att 

bedöma och identifiera faktorer som kan öka riskerna för att falla, ökar chanserna att kunna förebygga 

fall i de äldres hem.  

 

Av erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning framkom det att fall är ett vanligt problem bland de 

äldre i dagens samhälle. Därför väljer vi denna problematik som grund i detta arbete.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Att åldras i hemmet 

Hemmet spelar en central roll i många äldres liv eftersom de har levt och spenderat mycket tid i sitt 

hem. Hemmiljön ger en känsla av säkerhet och trygghet som är präglad av värme och välbefinnande. 

Det upplevs även som en trygghet att ha tillgång till sina egna saker och att bo i en bekant miljö som 

är förknippat med minnen. Hemmet ger även en känsla av frihet eftersom personen kan göra vad den 

vill i sitt hem (5, 6).  

 

Att kunna bo kvar i sina hem prioriteras högt av de äldre, för att det är en del av livskvaliteten att 

kunna få behålla de starka känslomässiga band som de har till sitt hem. Men att bo kvar i sina hem kan 

också vara förenat med miljörisker (7). I och med att personerna åldras försämras många funktionella 

förmågor, som till exempel nedsatt syn eller minskad rörelseförmåga (3), vilket påverkar förmågan att 

kunna röra sig på ett fritt sätt i bostaden. Hemmiljön kan då innebära en stor risk för att falla (7).  

 

Allt fler äldre personer lever med fysiska och kognitiva svårigheter i sin vardag. I och med detta kan 

de känna att de inte kan utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen. På grund av dessa svårigheter kan 

rädsla för att falla uppstå och i sin tur även begränsa personernas utförande i dagliga aktiviteter som 

till exempel att laga mat, tvätta och städa (8). På grund av stigande ålder kan även ett eller flera 

funktionella hinder begränsa förmågan att utföra personlig hygien (9).  

 

2.2 Fall och dess konsekvenser 

Ett av de vanligaste förekommande hälsoproblemen bland äldre personer är fall (10) och kan vara ett 

hinder för självständigheten bland de äldre (11). Många äldre ser ett fall som en händelse som inte går 

att kontrollera och går därför inte heller att förebygga. Bland många äldre ses fall som en del i 

åldrandet (12) och sker ofta i eller i närheten av personens hem (3). Det har visat sig finnas flera risker 

för att falla i hemmet. Riskerna för att falla har ett samband med stigande ålder, felmedicinering, brist 

på träning samt fysiska och psykiska förändringar (4). Därför blir fall och skador i hemmet allt 

vanligare (13). Ett fall kan ge allvarliga konsekvenser (4, 10) och kan göra att rädsla för att falla 

uppstår (12). Denna rädsla kan göra att personen begränsar sig i sitt aktivitetsutförande (12).  

 

Fall ses som ett stort hälsoproblem bland äldre personer i så väl Sverige som i övriga världen (14). Ett 

fall kan medföra allvarliga och omedelbara konsekvenser (15). Fysiska konsekvenser som frakturer 
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eller vävnadsskador kan uppstå, men ett fall kan även vara direkt dödligt (14). De vanligaste 

förekommande fysiska skadorna vid ett fall är höftfraktur, underarmsfraktur, överarmsfraktur och 

blåmärken. Dessa skador är vanligast bland personer i åldrarna 75-84 år och har setts vara vanligare 

bland kvinnor än män. Detta på grund av att kvinnor ses som skörare än män vid så hög ålder (11, 14, 

16).  

 

Följderna av ett fall kan även medföra långvariga problem som till exempel rädsla för att falla, 

minskad självständighet och en känsla av att vara beroende av andra (14, 15). Ett sänkt självförtroende 

och tillbakadragenhet kan även påverka och förändra hur personen utför sina dagliga aktiviteter. Detta 

kan i sin tur leda till att personen upplever minskad livskvalitet (14). Följderna av fall kan även öka 

behovet av hälsovård och kan innebära en längre tids rehabilitering i eller utanför hemmet. 

Rehabiliteringen kan genomföras på ett vårdhem eller äldreboende innan personen kan komma hem 

igen. Det kan också vara så att rehabiliteringen kan genomföras i hemmet (16).  

 

2.3 Ekonomiska aspekter 

Fall och dess följder kan orsaka ett ökat behov av hälsovård. Sjukvårdskostnaderna i samband med 

fallskador är höga och riskerar att bli ännu högre då personen kan vara i behov av både fysisk, 

psykologisk och social hjälp för att behandla skadorna (11, 16).  

 

I Sverige medför fallolyckor bland äldre personer stora kostnader för samhället varje år. En beräkning 

som gjordes mellan år 2005 och 2006 visade att det kostade det svenska samhället ca 14 miljarder 

kronor (17 ) för fallolyckor bland äldre. På sikt ses kostnaderna öka till drygt 22 miljarder år 2050 om 

utvecklingen forsätter som den gör. På grund av detta bör kostnadseffektiva fallförebyggande åtgärder 

vidtas, men dock finns det en begränsad kunskap om hur kostnadseffektiva dessa åtgärder är (17).  

 

Även i andra länder är kostnaderna för fallolyckor bland äldre höga. Roudsari et al redovisade i sin 

studie att under år 2003 föll över 400 000 äldre personer i USA och detta kostade den amerikanska 

regeringen 8 miljarder dollar. Han skriver även, utifrån Schuffhams studie, att den engelska regeringen 

betalade 981 miljoner pund för att behandla fallolyckor bland äldre under år 2004 (18).  

 

Kostnaderna för hälso- och sjukvården är och kommer att förbli en viktig fråga inom hälsopolitiken. 

Genom att analysera kostnaderna gällande fallprevention bidrar detta till att avgöra vilka 

hälsointerventioner som är mest kostnadseffektiva för att förebygga fall (11).  

 

2.4 Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning syftar till att minska fysiska miljöhinder i personens hem (8, 19). Denna form av 

åtgärd ger personen med en nedsatt funktionsförmåga möjligheten att röra sig friare i hemmet och 

kunna utföra aktiviteter som för denne är meningsfulla (19, 20).  

 

I Sverige har varje kommun enligt lag en skyldighet att utreda önskemål gällande 

bostadsanpassningar. Bostadsanpassning är en process i flera steg där bland annat en 

bostadsanpassningsansökan där personens behov ska beskrivas tydligt och var i hemmet 

förändringarna kommer att ske. Behoven bedöms av en arbetsterapeut (19) och hemmiljön undersöks 

för att eventuella förslag på förändringar ska kunna diskuteras i samråd med personen för att sedan 

kunna lämnas till bostadsanpassningsenheten. Dessa förslag om eventuella förändringar från 

arbetsterapeuten kan minska riskerna för fall kraftigt (21).  

 

För att kunna bibehålla en god hälsa hos de äldre personerna i dagens samhälle är det viktigt att 

fokusera på att förebygga fall i hemmet (21). Därför uppmuntras de äldre att förändra i sin hemmiljö 

för att minska riskerna för fall (13). Eftersom de flesta fall sker i de äldres hem bör därför det största 

fokuset ligga på att minimera dessa riskerna i hemmet (21).  

 

Bostadsanpassning handlar ofta om att bygga om i hemmet, som att till exempel ta bort trösklar eller 

bygga om i badrummet (8, 13). Även rekommendationer från en arbetsterapeut inför en 

bostadsanpassning ses som en förebyggande åtgärd för att minska riskerna för fall. I denna studie 
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fokuseras det mer på de rekommendationer som arbetsterapeuten ger istället för den fysiska 

förändringen i hemmet.  

 

2.5 Arbetsterapeutens roll 

Vid bedömningen av personens hem arbetar arbetsterapeuten utifrån en helhetssyn för att få en så klar 

bild som möjligt av både eventuella miljörisker och personens aktuella status (19). Det är viktigt att ta 

hänsyn till och ha en balans mellan inre faktorer, som till exempel medicinering, balanssvårigheter och 

yttre faktorer som till exempel risker i miljön, för att kunna utföra en så bra bedömning som möjligt 

(13). Ett viktigt mål för arbetsterapeuten är att underlätta personens vardagliga aktiviteter (8) och 

denna bör därför respektera personens val av aktiviteter. Det är även viktigt att bemöta och försöka 

uppfylla de behov som personen har (19).  Vid utvärdering av hemmiljön spelar arbetsterapeuten en 

viktig roll. Arbetsterapeutens roll är att intyga vilka behov personen har och vad som kan förändras i 

hemmiljön för att bostadsanpassningen ska bli godkänd (22).  

 

Arbetsterapeuten arbetar nära personen, så kallat klientcentrerat och det är viktigt för att mötet med 

personen ska bli så bra som möjligt (23). Ett klientcentrat arbetssätt innebär att personens behov sätts i 

fokus och för att klargöra vad personen ser som meningsfullt. För att arbeta på ett klientcentrerat sätt 

finns det referensramar eller modeller som stödjer arbetsterapeuten i mötet med personen. Dessa 

referensramar och modeller visar även vilket förhållningssätt som ska råda gentemot personen (24).  

 

Två exempel på modeller som framhåller ett klientcentrerat arbetssätt är Canadian Model of 

Occupational Performance (CMOP) (25) och Model Of Human Occupation (MOHO) (26).  

CMOP är en modell som ger struktur och som möjliggör sysselsättning för individen. Den visar 

förhållandet mellan individen, miljön och uppgiften och talar för ett aktivt samarbete mellan klienten 

och arbetsterapeuten (25).  

MOHO är en annan modell som stödjer arbetsterapeuten vid bedömningen av personen. Modellen är 

strukturerad och fokuserar på personen, aktivitetsmönster, vanor och roller i relation till den miljö som 

personen befinner sig i (26). 

 

En förändring i miljön kan underlätta aktivitetsutförandet och även minska kraven på personen för att 

kunna klara av vardagliga aktiviteter. Genom att arbetsterapeuten kommer med rekommendationer 

som innebär förändringar i hemmet kan aktiviteter bli lättare att utföra. Inför en eventuell 

bostadsanpassning gör arbetsterapeuten ett hembesök. Vid ett hembesök analyseras den fysiska miljön 

och bedöms i samband med hur personen utför vardagliga aktiviteter i hemmet. Arbetsterapeuten 

bedömer hemmiljön och letar efter eventuella föremål som kan utgöra risker för personen. Det kan till 

exempel vara föremål som ligger på golvet, ojämna golvytor eller dålig belysning. Efter att 

bedömningen har gjorts ger arbetsterapeuten förslag på åtgärder i samråd med personen (27).  

 

3. SYFTE  

Syftet med denna studie är att undersöka hur rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet i 

hemmet bland äldre personer.  

 

3.1 Frågeställningar 

Hur påverkas aktivitetsutförandet av rädsla för att falla? 

Hur uppfattar äldre personer bostadsanpassning och förändringar i hemmet för att förebygga fall? 

Vilka är de vanligaste riskerna i hemmet när det gäller fall? 

Kan rekommendationer som givits vid ett besök av en arbetsterapeut minska risken för fall, samt i 

vilken mån följs rekommendationer som ges av en arbetsterapeut?  

 

4. METOD 

4.1 Design 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design (28). En systematisk 

litteraturstudie innebär att studien ska vara tydlig och genomgripande. En viktig aspekt vid en 

systematisk litteraturstudie är att den ska vara reproducerbar. Med detta menas att andra forskare ska 

kunna göra samma studie och komma fram till samma resultat. Ett annat betydelsefullt kännetecken är 
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frånvaro av bias, vilket kan uppnås genom att följa regler för hur granskning och bedömning av 

artiklar ska göras (28).  

 

4.2  Inklusions- och exklusionskriterier 

Inför sökningarna utformades inklusions- och exklusionskriterier av författarna för att kunna få fram 

de artiklar som motsvarar studiens syfte och frågeställningar. 

 

Inklusionskriterier: 

Artiklarna ska vara skrivna på engelska och vara peer-reviewed. 

Personer som är 65 år och äldre. 

Fallrisk. 

Fallprevention. 

Rädsla för att falla. 

Aktivitetsbegränsningar. 

Bostadsanpassning 

 

Exklusionskriterier: 

Bostadsanpassning i samband med psykiska sjukdomar och kognitiva nedsättningar, som till exempel 

stroke och demens.  

 

4.3 Datainsamling 

För att försöka fånga in så många relevanta artiklar som möjligt rörande rädsla för fall och fall bland 

äldre gjordes sökningar i Allied and Complementary Medicine Database (Amed), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (Medline). Dessa databaser valdes ut för att de var relevanta för studiens syfte och 

täcker in områden som arbetsterapi, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård. Vid sökningen 

fanns det inklusionskriterier som bland annat innebar att artiklarna skulle vara på engelska och vara 

peer-reviewed. För att fånga in de mest relevanta och aktuella artiklarna begränsades sökningarna från 

år 1990 till 2011.  

 

Sökorden som användes vid sökningarna var: home modification, fall, elderly, occupational therapy, 

hazard, environment, prevention, older people, modification, fear, falling, activity, environmental 

hazard och restriction. Dessa sökord valdes av författarna eftersom de ansågs mest relevanta för att få 

fram så många artiklar som möjligt som besvarar denna studies syfte och frågeställningar. Dessa 

sökord kombinerades vid sökningarna i de olika databaserna och genomfördes av båda författarna. 

Ämnesord söktes i CINAHL Headings och i Medlines MeSH-termer, samt i Amed subjects, men 

matchade inte sökorden. Därför gjordes fritextsökningar i form av olika kombinationer (Bilaga 1).   

 

4.4 Urval 

Sökorden kombinerades i olika sökningar i de olika databaserna och redovisas i sökmatrisen (Bilaga 

1). De siffror som står inom parantes är dubbletter av de artiklar som finns med i denna studies 

resultat. De olika sökordskombinationerna bestämdes av författarna tillsammans. Sedan delades 

sökningarna upp och genomfördes av författarna. Inför det första urvalet lästes samtliga titlar igenom 

och relevanta artiklar valdes ut. Inför det andra urvalet lästes artiklarnas abstracs igenom. Rådde det 

tveksamhet, ifall artiklarna var relevanta eller ej, diskuterades detta mellan författarna. De artiklar som 

ansågs motsvara studiens syfte gick vidare till det tredje urvalet. Inför det tredje urvalet lästes hela 

artiklarna igenom och de mest relevanta valdes ut.  

 

De artiklar som inte kom med i studien exkluderades för att de handlade om yngre personer och 

bostadsanpassning, psykiska sjukdomar som demens och stroke, eller att de inte motsvarade studiens 

syfte eller inklusionskriterier. Slutligen kvarstod tio artiklar som presenteras i matrisen nedan. Sju av 

dessa artiklar var kvantitativa och resterande tre var kvalitativa.  

 

 
Tabell 1: Artiklar som inkluderades i granskningen 
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Ref.nr.  Författare Tidskrift År Titel Syfte Metod Deltagare 

30 Lee F, 

MacKenzie L, 

James C 

Disability and 

Rehabilitation, 2008 

 

Perceptions of older 

people living in the 

community about 

their fear of falling  

Att få insikt i 

förstadierna av 

rädsla för att falla 

och de 

erfarenheter som 

är förknippade 

med denna 

rädsla.  

Kvalitativ. 

Fenomenologis

k metod. 

Individuella, 

semistrukturera

de intervjuer.  

9 deltagare.  

31 Pighills A C,  

Torgerson D J,  

Sheldon T A, 

Drummond A E,  

Bland J M 

The American 

Geriatrics Society, 

2011 

 

Environmental 

assessment and 

modification to 

prevent falls in older 

people  

Bedöma 

effektiviteten av 

miljö, 

fallprevention 

som utförs av en 

legitimerad 

arbetsterapeut 

eller av en annan 

yrkeskategori. 

Kvantitativ. En 

pilot 3 armed 

rct studie. 

Randomiserad 

studie.  

239 deltagare.   

32 Murphy S, 

Tickle-Degnan 

L 

American Journal of 

Occupational 

Therapy, 2001 

 

Participation in daily 

living task among 

older adults with fear 

of falling  

Undersöka äldre 

personers rädsla 

för att falla, 

delaktighets 

mönster i det 

dagliga livet. 

Kvantitativ. 

Information 

från 

arbetsterapeutis

ka bedömningar 

och en annan 

studie.  

339 deltagare.   

33 Kruse R L, 

Moore C M, 

Tofle R B, 

LeMaster J W, 

Aud M, Hicks L 

L, Minor M A, 

Canfield S M, 

Mehr D R 

Journal of Housing 

For the Elderly, 2010 

 

Older Adults’ 

Attitudes Toward 

Home Modifications 

for Fall Prevention  

Att studera äldre 

personers 

attityder gällande 

fallrisker och 

potentiella 

bostadsanpassnin

gar för att minska 

fall.  

Kvalitativ. 

Intervjuer med 

tio äldre 

personer över 

60 år med 

varierade 

fysiska 

förmågor efter 

att ha varit hos 

en sjukgymnast 

eller inom 

äldrevård.   

10 deltagare.   

34 Deshpande N,  

Metter E J,  

Lauretani F,  

Bandinelli S,  

Guralanik J, 

Ferrucci L 

The American 

Geriatrics Society, 

2008 

 

Activity Restriction 

Induced by Fear of 

Falling and Objective 

and Subjective 

Measures of Physical 

Function: A 

Prospective Cohort 

Study  

Undersöka om 

aktivitetsbegräns

ning p.g.a. rädsla 

av att falla bidrar 

till ökad risk för 

skada och nedsatt 

fysisk funktion. 

Kvalitativ. 

Cohort studie.  

673 deltagare.  

35 Rochat S, Büla 

C J, Martin E, 

Seematter-

Bagnoud L, 

Karmaniola A, 

Aminian K, 

Piot-Ziegler C, 

Santos-

Eggimann B 

Arch Phys Med 

Rehabil, 2010 

 

What is the 

Relationship Between 

Fear of Falling and 

Gait in Well- 

Functioning Older 

Persons Aged 65 to70 

Years?  

Undersöka 

samband mellan 

rädslan att falla 

och 

gångförmågan 

hos väl 

fungerande äldre 

personer. 

Kvantitativ. 

Cohort studie.  

860 deltagare.  
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36 Murphy S L, 

Williams C S, 

Gill T M,  

American Geriatrics 

Society, 2002 

 

Characteristics 

associated with fear 

of falling and activity 

restriction in 

community living 

older persons  

Identifiera de 

egenskaper som 

är associerade till 

aktivitetsbegräns

ningar p.g.a. 

rädsla att falla 

och fastställa 

vilka egenskaper 

som skiljer äldre 

personer från de 

som är rädda för 

att falla. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittstudie 

1064 deltagare 

37 Cumming G R,  

Thomas M,  

Szonyi G,  

Frampton G,  

Salkeld G,  

Clemson L 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy, 2001 

 

Adherence to 

Occupational 

Therapist 

Recommendations 

for Home 

Modifications for 

Falls Prevention  

Identifiera risker 

och 

rekommendation

er gällande 

bostadsanpassnin

g.  

Kvantitativ. 

Randomized 

controlled trial 

(RCT).  

264 deltagare.  

38 Carter E S,  

Campbell M E,  

Sanson-Fischer 

W R,  

Redman S,  

Gillespie J W 

Age and Ageing, 

1997 

 

Environmental 

hazards in the homes 

of older people  

Identifiera 

säkerhetsrisker i 

äldre personers 

hem, undersöka 

äldre personers 

kunskap om 

olyckor, skador 

hos äldre samt 

hur de kan 

förebygga 

olyckor och 

skador.  

Kvalitativ. 

Tvärsnittsstudie

.  

931 deltagare.  

39 Cumming R G,  

Thomas M,  

Szonyi G,  

Salkeld G,  

O’Neill E,  

Westbury C,  

Frampton G 

Journal of the 

American Geriatrics 

Society, 1999 

 

Home Visits by an 

Occupational 

Therapist for 

Assessment and 

Modification of 

Environmental 

Hazards: A 

Randomized Trial of 

Falls Prevention  

Avgöra om en 

arbetsterapeuts 

besök inriktade 

på faror i 

hemmet minskar 

risken för fall.  

Kvantitativ. 

RCT.  

530 deltagare.   

 

4.5 Dataanalys 

Vid dataanalysen delades de tio artiklarna upp mellan författarna för att komma snabbare fram i 

processen. De tio artiklarna lästes noggrant igenom och relevant information togs fram utifrån varje 

artikels resultat och diskussion. Ett färgmarkeringssystem utformades och med hjälp av detta system 

kunde arbetet göras samtidigt men separat mellan författarna. Detta färgmarkeringssystem innebar att 

författarna hade en färg för varje frågeställning. På detta sätt kunde författarna i efterhand koppla 

svaren från artiklarna till frågeställningarna på ett enklare sätt. Resultatfynden diskuterades efteråt för 

att få bättre förståelse och gav författarna stöd vid sammanställning och upplägg av denna studies 

resultat. Samtliga tio artiklar svarade på författarna frågeställningar och uppfyllde studiens syfte.  
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4.6 Etiska aspekter 

För att få publicera artiklar i medicin och vårdvetenskapliga tidsskrifter krävs det ett godkännande från 

en etisk kommitté. Det som det bör tas hänsyn till är till exempel primär vetenskaplig frågeställning, 

etisk frågeställning, vilka och hur många försökspersoner som ska delta samt kunna redovisa vilka 

komplikationsrisker som förekommit (29). I denna studie har författarna kvalitetsgranskat artiklarna 

utifrån två egna utformade checklistor (Bilaga 2). Checklistorna innefattar frågor som rör information 

om artikelns anknytning till arbetsterapi, syfte, urval och problemområde samt vilket resultat studien 

kommit fram till. Författarna utgick ifrån dessa checklistor för att bedöma artiklarnas kvalité.  

 

Av de artiklar som är med i denna studie är åtta av tio artiklar (30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39) etiskt 

granskade och publicerade i vårdvetenskapliga tidsskrifter. I de resterande två artiklarna (36, 38) stod 

det ej tydligt uttryckt att de var etiskt granskade.  

 

5. RESULTAT 

Frågeställning nummer ett besvaras under rubrik ”5.1 Rädslan för att falla och de äldres 

aktivitetsutförande”.  

Frågeställning nummer två besvaras under rubrik ”5.2 De äldres uppfattningar kring 

bostadsanpassning och förändringar i hemmet”.  

Frågeställning nummer tre och fyra besvaras under rubrik ”5.3 Att förebygga fall”.  

Frågeställning nummer fyra besvaras även under rubrik ”5.4 Arbetsterapeutens insats och åtgärder”.  

 

5.1 Rädslan för att falla och de äldres aktivitetsutförande 

Lee et al (30) och Pighills et al (31) har genom sina studier kommit fram till att rädsla uppstår efter ett 

fall. De äldres föreställningar om vad de klarar av att utföra i sin vardag påverkar hur mycket de 

begränsar sig i sina aktivitetsutföranden. Detta har Murphy och Tickle-Degnen studie (32) kommit 

fram till. Lee et al (30) skriver att de flesta äldre har börjat röra sig saktare när de reser sig från till 

exempel sängen eller vänder sig om för att de är rädda för att falla. Det finns även äldre personer som 

undviker aktiviteter för att inte falla.  

 

Det har kommit fram att de äldres uppfattningar om fall varierar. I Kruse et al (33) studie ser de äldre 

fall som en situation som inte kan kontrolleras och kan därför inte påverkas eller förhindras genom att 

förändra i hemmet. Det framkommer även en upplevd skillnad mellan att falla under olika 

aktivitetsutförande. De fall som sker i samband med en lägesförändring som till exempel när personen 

sträcker eller böjer sig anses som mer oundvikliga. Men att omedvetet falla på grund av en 

olyckshändelse ger allvarliga problem och ett sådant fall kan resultera i en större rädsla för att falla 

igen. Murphy och Tickle-Degnen (32) anser att det är viktigt att ha i åtanke att det finns både 

personliga och miljömässiga faktorer som kan underlätta aktivitetsutförandet för de personer som är 

rädda för att falla i sitt hem.  

 

Murphy och Tickle-Degnen (32), Deshpande (34), Rochat (35) och Murphy, Williams och Thomas 

(36) är alla överrens om att rädslan för att falla leder till att de äldre begränsar sig i sina 

aktivitetsutföranden och att detta i sin tur gör att en stillasittande livsstil uppstår. Två av dessa studier 

har kommit fram till olika slutsatser kring hur aktivitetsbegränsningar påverkar de äldres vardag.   

Deshpande (34) har kommit fram till att aktivitetsbegränsningar är associerat med rädslan för att falla 

och att dessa begränsningar påverkar och eventuellt minskar den fysiska förmågan. Det framkom att 

rädslan för att falla gjorde det svårare att utföra aktiviteter i vardagen, men även att utföra 

instrumentella aktiviteter i det dagliga livet (IADL), som till exempel att handla, tvätta och ta 

mediciner.  

Rochat (35)  har kommit fram till att rädslan för att falla och det begränsade aktivitetsutförandet inte 

har något samband med variabler som kön, sjukdomar, aktuellt status, förekomst av depression och 

om de hade varit med om ett fall tidigare. Det framkom även att det finns en rädsla för att falla bland 

de äldre personerna i åldrarna 65-70 år och att aktivitetsbegränsningar har försämrat gångförmågan 

bland dessa personer. Rädslan för att falla ses påverka den fysiska funktionen som i sin tur försämrar 

gångförmågan och dessa faktorer ses ha ett ömsesidigt förhållande. Ytterligare en sak som kan påverka 
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rädslan för att falla är sättet att gå. Rädslan som finns närvarande under gång kan minska stabiliteten 

och kan öka riskerna för att falla.  

 

Samtliga artiklar (32, 34, 35, 36) bekräftar att rädslan för att falla bidrar till ett lägre självförtroende, 

sämre hälsa och att allt fler aktivitetsbegränsningar uppstår. Det är inte enbart självförtroendet och 

hälsan som påverkas av aktivitetsbegränsningar anser Deshpande et al (34). Även muskelstyrkan och 

den kroppsliga hållningen påverkas och detta kan bidra till en funktionsnedsättning. Detta är något 

som även författarna i studien (37) har kommit fram till. De äldre personer som har en begränsad 

aktivitetsförmåga är fysiskt svagare och det har en större påverkan på kroniska tillstånd. Om detta inte 

behandlas ökar riskerna för att personerna kan bli deprimerade. Murphy, Williams och Thomas (36) 

anser att faktorer som depression och andra kroniska tillstånd bör behandlas bland de personer som har 

aktivitetsbegränsningar i sin vardag. Faktorer som depression och kroniska tillstånd visar sig inte 

förekomma hos de personer som enbart har en rädsla för att falla och som inte har några 

aktivitetsbegränsningar.  

 

Som de tidigare artiklarna har visat anser inte Lee et al (30) att rädslan för att falla och eventuellt 

tidigare fall har en stor påverkan på de äldres aktivitetsutförande. Istället anses andra faktorer som till 

exempel sämre hälsa, synnedsättning, sjukdom och åldern bidra till att begränsningar uppstår i de 

äldres aktivitetsutförande. Murphy och Tickle-Degnen (32) anser att för att kunna förstå den rädsla 

som de äldre personerna har, bör arbetsterapeuten som gör bedömningarna förstå vilka risker som är 

relaterade till olika aktiviteter. Detta i sin tur ger en bättre förståelse varför personerna begränsar sig i 

sina aktivitetsutföranden. Det anses även att arbetsterapeuten som bedömer de äldre ska bedöma och 

utvärdera andra element som kan påverka de äldres aktivitetsutförande. Faktorer som även bör 

bedömas är personens fysiska förmåga som till exempel balans, syn och vilka miljöbegränsningar som 

finns i personens hem. Dessutom ses självförtroendet spela en viktig roll och har setts ha ett samband 

med de risker som finns med att utföra olika aktiviteter.  

 

När det gäller framtidens interventioner anser Rochat et al (35) att det bör riktas en tidig intervention 

eller åtgärd mot de personer som är rädda för att falla för att kunna förebygga rörligheten och 

funktionerna. Även Deshpande (34) anser att det finns motiv för att utveckla interventioner för att 

uppmuntra äldre personer att fortsätta vara aktiva trots att en rädsla för att falla är närvarande. Det är 

även viktigt att inte förmågan att utföra aktiviteter ska begränsas hos de personer som är rädda för att 

falla. Rochat et al (35) anser att det är viktigt att interventioner bör riktas mot att behandla de 

psykologiska komponenterna som till exempel rädslan för att falla. Eftersom att rädslan för att falla 

anses vara den största faktorn som påverkar den fysiska funktionen. På grund av detta anser Murphy 

och Tickle-Degnen (32) att yrkesutövare som till exempel arbetsterapeuten bör diskutera om hur 

rädslan påverkar den enskilda personen. Men även hur rädslan påverkar utförandet av de vardagliga 

aktiviteterna hos de drabbade personerna. En annan viktig faktor är att arbetsterapeuten ska försöka 

förstå vilka risker det finns vid aktivitetsutförandet. Detta kan i sin tur hjälpa arbetsterapeuten att på ett 

enklare sätt kunna identifiera vilka personer som begränsar sina aktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att rädsla uppstår efter ett fall och detta leder till 

aktivitetsbegränsningar i de äldres vardag. Det råder olika uppfattningar om begreppet fall och hur det 

kan förebyggas. Självförtroendet och hälsan påverkas och detta kan leda till depression, men även en 

stilla sittande livsstil kan uppstå. Framtidens interventioner bör riktas mot psykologiska faktorer som 

till exempel rädslan för att falla eftersom det anses vara den största faktorn som påverkar de äldre.  

 

5.2 De äldres uppfattningar kring bostadsanpassning och förändringar i hemmet 

Bostadsanpassning ses på ytan som en enkel lösning i den fysiska miljön för att främja eventuella 

funktionsnedsättningar, men bland de äldre har hemmiljön en speciell betydelse och att förändra i 

hemmiljön ses inte alltid som något positivt skriver Kruse et al (33). I en av de andra artiklarna (37) 

vill inte de äldre konfronteras med tanken om att det finns en eller flera risker i deras hem som gör att 

de skulle kunna falla. Denna inställning är vanlig bland de flesta äldre. Även andra artiklar (33, 37, 38) 

har kommit fram till att många äldre är ovilliga att förändra i hemmet eller att göra en 

bostadsanpassning.  
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Cumming et al (37) och Carter et al (38) skriver att många äldre inte inser de potentiella riskerna som 

finns i deras hem även om en arbetsterapeut har identifierat dessa och förklarat varför de ses som 

risker. Vid en förfrågan om de äldre skulle kunna tänka sig att göra några förändringar i hemmet, som 

att ta sig an säkerhetsåtgärder som till exempel att installera ett trappräcke och stödhandtag, kunde de 

äldre tänka sig att göra det då ”det börjar bli dags”. Attityderna till bostadsanpassning varierar bland 

de äldre anser Kruse et al (33) och Cumming et al (37). Vissa av de äldre anser att bostadsanpassning 

kan minimera riskerna för att falla, medan andra är oeniga kring de potentiella riskerna som finns i 

hemmet. Vissa är inte heller villiga att ändra befintliga risker eller ens flytta på till exempel djurens 

matskålar eller ta bort mattor (33).  

 

Nästan hälften av de äldre kan inte se någon anledning till att göra några förändringar i hemmet 

beskriver Cumming et al (37). Många äldre ser sitt hem som ”säkert” och när frågan om 

bostadsanpassning kommer på tal så svarar de äldre att det inte finns några risker i deras hem. På 

grund av detta anser de inte att det finns någon anledning att förändra i hemmet (33, 37). Det är även 

vanligt att när samtalsämnet bostadsanpassning kommer på tal försöker många äldre undvika ämnet 

och istället vilja prata om deras liv eller deras barn. En annan fråga som tas upp och besvaras av de 

äldre är om bostadsanpassning skulle kunna vara ett åtgärdsförslag för att förebygga fall. De äldres 

svar på denna fråga är att ”det beror på”, något som tolkas som att de skulle kunna tänka sig att 

genomföra en bostadsanpassning då ett fall har skett (33). En liknande attityd återfinns även i 

Cumming et al (37) studie där de äldre ser fall som ”något som bara händer”. Denna attityd finns även 

bland de personer som har fått långvariga skador efter ett fall.  

 

Många äldre gillar inte när någon obekant kommer till deras hem och föreslår förändringar för att 

minska fallrisken. En person nämner att hemmet ska fortsätta att se ut som ett hem och inte som en 

institution. Vissa av de äldre personerna har gjort några förändringar för att öka säkerheten, men det 

var vanligtvis deras egna idéer och inte gjorda av en arbetsterapeut som har föreslagit dessa (33). 

Carter et al (38) anser att det behövs en effektiv metod för att de äldre ska kunna få mer kunskap om 

fall och även vilka risker det finns i hemmet som kan medföra en risk för att falla. Dock anser 

Cumming et al (37) att attityden har förändrats hos de personer som inte hade tagit ställning till 

beslutet om de skulle genomföra bostadsanpassning eller ej. Personerna har under denna tid fått en 

ökad medvetenhet om vilka fördelar bostadsanpassning medför för att kunna förebygga fall.  

 

Sammanfattningsvis finns det olika uppfattningar kring fall och förändringar i hemmet. Många äldre 

visar en ovilja att ta sig an förändringar i sitt hem och att en obekant kommer och ger 

rekommendationer ses inte alltid som något positivt. Många äldre är oeniga om hur förändringar i 

hemmet kan påverka riskerna för att falla.  

 

5.3 Att förebygga fall 

För att kunna förebygga fall i de äldres hem måste de risker som finns elimineras. Enligt Carter et al 

(38) finns dessa risker i många äldres hem och kan identifieras och kartläggas genom ett hembesök av 

en arbetsterapeut. I ett hem finns det potentiella risker i flera rum. Badrummet ses som det rum med 

flest risker på grund av att det är trångt, finns hala golvytor och att det saknas något att hålla sig i. 

Efter badrummet ses köket och trapporna som de farligaste utrymmena i de äldres hem. Dessa ses som 

de näst farligaste utrymmena för att personerna tillbringar mycket tid här och att de utför olika 

lägesförändringar, som till exempel att sätta och ställa sig, böja sig, sträcka sig och förflytta sin 

tyngdpunkt. Den miljö som ses ha minst risker är utomhusmiljön.  

 

Det råder en stor variation bland de äldre om de vill förändra i sina hem för att förebygga fall eller 

inte. Kruse et al (33) kom fram till att det finns åtgärder som deltagarna kan tänka sig att göra för att 

förebygga fall. En åtgärd som många äldre nämner är att de försöker vara ”försiktiga” i 

aktivitetsutförande för att minska riskerna för att falla. Även ”att ta hand om sig själv” är en vanlig 

förekommande respons som de äldre personerna nämnde. Vid en förfrågan om de äldre kan identifiera 

eller namnge några åtgärder kan över hälften av deltagarna identifiera minst en åtgärd som de kan göra 

för att förebygga fall. Mindre än en fjärdel kan inte komma på några åtgärder som de kan göra. Mer än 
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hälften av de äldre anser att deras hem är säkert, medan en väldigt liten andel ser sitt hem som väldigt 

osäkert (38).  

 

Den mest förekommande rekommendationen som föreslås är att ta bort mattor skriver Cumming et al 

(37). Andra rekommendationer är att ha lampan tänd på nätterna och använda en fristående toalettstol i 

sovrummet. Genom att använda en fristående toalettstol i sovrummet minskar riskerna för att falla om 

man ska ta sig till badrummet under natten. Vissa av de förändringar som föreslås accepteras och 

andra godkänns inte. Ett exempel är att flera av de äldre godkänner att ta bort sladdar för att minska 

fallrisken, men förslaget som att ta bort mattor är inte välkommet. Kruse et al (33) påvisar att det är 

svårt att få deltagarna att inse vilka risker som finns i hemmet.   

 

Det framkommer inte enbart negativa och osäkra tankar om bostadsanpassning. Lee et al (30) och 

Cumming et al (37) beskriver att flera äldre personer har gjort några förebyggande åtgärder för att 

undvika fall. Personerna väljer att genomföra dessa åtgärder för att de är oroliga över att falla och 

skada sig. De åtgärder som personerna har gjort är att bland annat att installera trappräcke eller 

stödhandtag som de kan hålla sig i samt att ta bort mattor och sladdar för att inte falla. Det finns även 

personer som har börjat använda rollator och andra hjälpmedel för att minska riskerna för att falla. 

Andra åtgärder som några äldre personer har gjort är att bygga om badrummet och möblerat om i 

rummen. Personerna är medvetna om vilka åtgärder de kan göra för att minska riskerna för att falla. 

Eftersom det har framkommit att det finns ett stort antal risker i flera av de äldres hem bör det bedrivas 

ytterligare forskning kring detta anser Carter et al (38). Bedrivs det en forskning kring risker i de 

äldres hem kan detta leda fram till preventionsprogram som fokuserar på att minska farorna i hemmet. 

Det finns ännu inget som säger att riskerna för äldre personer att falla minskas genom att eliminera 

farorna i hemmet. Därför anser Carter et al (38) att det bör satsas på forskning kring detta.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att badrummet, köket och trapporna ses som de utrymmen 

med flest risker i de äldres hem. Att vara ”försiktig” och ”ta hand om sig själv” är åtgärder som många 

äldre nämner för att minska riskerna för att falla. Över hälften av deltagarna kan identifiera minst en 

åtgärd som de kan göra för att förebygga fall. Den vanligaste rekommendationen för att förebygga fall 

är att ta bort mattor, men många äldre vill inte förändra i sina hem.  

 

5.4 Arbetsterapeutens insats och åtgärder 

Pighills et al (31) och Cumming et al (37) är överrens om att ett besök av en arbetsterapeut kan minska 

riskerna för äldre personer att falla i hemmet.  

En annan artikel (39) påvisar även att fallrisken minskar efter ett besök av en arbetsterapeut hos de 

personer som tidigare hade råkat ut för ett fall. Arbetsterapeutens rekommendationer tas även emot på 

ett bättre sätt hos dessa personer som tidigare hade råkat ut för ett fall. Det framkommer även att ett 

hembesök av en arbetsterapeut kan öka den allmänna medvetenheten om fall och hur man medvetet 

kan förebygga riskerna för att falla. Carter et al (38) har kommit fram till att de äldre personerna som 

aldrig har besökts av en arbetsterapeut har  dubbelt så många risker i sin hemmiljö, än de personer som 

regelbundet får besök av en arbetsterapeut. I framtiden anser studierna (34, 36) att interventioner bör 

riktas mot att behandla de riskfaktorer som associeras med rädslan för att falla. Det anses även viktigt 

att förebygga en försämring genom att träna styrka, balans och rörlighet. Deshpande et al (34) har 

kommit fram till att dessa interventioner kommer att främja de långvariga effekterna på den fysiska 

förmågan och även självständigheten hos de äldre.  

 

Rädslan för att falla är en viktig faktor som gör att aktivitetsbegränsningar kan uppstå i äldre personers 

vardag. Deshpande et al (34) anser att aktivitetsbegränsningarna som har påverkats på grund av 

rädslan för att falla bidrar till en nedsatt funktionsförmåga och är oberoende av kön och ålder. Då 

rädslan för att falla påverkar de äldres aktivitetsförmåga bör personernas egna upplevda rädsla 

uppmärksammas. Detta för att utifrån personens egna behov kunna utforma ett personligt 

interventionsprogram.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att ett besök av en arbetsterapeut minskar riskerna för att 

falla i hemmet. Det har även visat sig att den allmänna medvetenheten om fall har ökat hos de äldre. 
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Framtidens interventioner bör riktas mot att träna styrka, balans och rörlighet. Ett personligt 

interventionsprogram bör utformas utifrån personens egna behov för att kunna minska riskerna för att 

falla på bästa sätt.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie användes i denna studie för att få en översikt av problemet och samla 

den forskning som finns att tillgå som motsvarar denna studies syfte. I denna studie används tre 

databaser Amed, CINAHL och Medline för att hitta relevanta artiklar. Dessa tre databaser omfattar 

ämnena arbetsterapi, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård och lämpar sig för denna studie. De 

kvalitativa artiklarna användes i denna studie för att få en bild på hur de äldre uppfattar 

bostadsanpassning och deras upplevelse kring att förebygga fall. De kvantitativa artiklarna användes 

för att komplettera våra frågeställningar. Genom att ha både kvalitativa och kvantitativa artiklar ger det 

en större bredd i vårt resultat.   

 

Ämnesord bör användas, men det passar inte sökorden därför gjordes fritextsökningarna med olika 

kombinationer. Vi anser ändå att vi har fått fram relevanta artiklar som motsvarar vårt syfte och 

frågeställningar.  

Under litteratursökningen fanns det en del relevanta artiklar som passade studiens syfte, men dessa 

artiklar var inte tillgängliga i fulltext. Dessa artiklar exkluderades eftersom att vi inte kunde läsa den 

fullständiga artikeln, men vi anser att det inte har påverkat vårt resultat. Det material som finns i denna 

studies resultat svarar på både det syfte och de frågeställningar som vi har satt upp.  

 

Inklusion – och exklusionskriterier är tydligt beskrivna. Vi upptäckte under tidens gång att vissa 

artiklar som vi läste inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. Dessa artiklar valde vi att exkludera då 

de fokuserade på enskilda sjukdomar som till exempel kognitiva sjukdomar, som till exempel stroke 

och demens. Även andra artiklar som var skrivna på ett annat språk än engelska exkluderades.  Dock 

tycker vi att det finns en hel del relevanta artiklar på engelska som kan användas till denna studie, men 

vi valde att begränsa oss för att inte få för mycket material att bearbeta under den tid som denna studie 

pågick.  

 

Åtta av artiklarna i denna studie är från år 2000 och framåt, och två artiklar är ifrån år 1997 och år 

1999. Dessa två artiklar passade till studiens syfte och vi anser att dessa gav oss viktig information 

som är aktuell än idag. Artiklarna byggde på studier från bland annat Sverige, USA, Italien, Schweiz, 

Australien och Storbritannien, vilket ger en överblick över ett större geografiskt område.  

 

Artiklarnas innehåll granskades utifrån checklistorna i bilaga 2. Denna bilaga består av två olika 

checklistor som vi utformade utifrån Polit och Beck (28) för att få med de viktigaste punkterna, då 

denna studie behandlar artiklar med kvalitativa eller kvantitativa ansatser.  

 

En nackdel i denna studie skulle kunna vara att vi fann att två av tio artiklar inte hade blivit godkända 

av en etisk kommitté.  

Den första artikeln (36) hänvisade till två andra artiklar (40, 41) för att säkerställa att den är etiskt 

granskad. Dessa artiklar var dock inte tillgängliga i databaserna. Vi kan därför inte intyga att dessa tre 

studier har blivit etiskt godkända. I den andra artikeln (38) framkom det inte heller att den var etiskt 

granskad. Författarna till denna artikel har skickat informationsbrev till deltagarna och frågat om deras 

godkännande att delta i studien. Vi kan därför inte fastställa att denna artikel är etiskt granskad. En av 

de artiklar (35) som vi har med i vårt resultat är en delstudie av en annan redan etisk granskad artikel 

(42). Därför anser vi att den artikel vi har med i vår studie är etisk granskad.   

 

Under dataanalysen delades artiklarna upp och lästes av författarna. Därefter utformades ett 

färgmarkeringssystem som hjälpte oss att koppla svaren till frågeställnigarna i samtliga artiklar. Detta 

färgmarkeringssystem innebar att vi hade en färg för varje frågeställning. En nackdel med detta 

arbetssätt skulle kunna vara att vi tolkade artiklarna olika, men vi anser inte att det påverkade vårt 

resultat då vi diskuterade fynden i artiklarna med varandra.  
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Validiteten i denna studie bedömer vi som måttlig, eftersom att relevanta artiklar som inte fanns i 

fulltext inte fanns att tillgå. Eftersom vi inte kunde läsa dessa artiklar kan vi ha gått miste om relevant 

information till vår studie, men vi tycker ändå att vi har besvarat vårt syfte. Vi bedömer att vår 

sökstrategi samt våra inklusions- och exklusionskriterier är tydligt beskrivna, kvaliteten på de tio 

artiklar som är med i denna studie är granskade med hjälp av en checklista och vi har beskrivit 

resultatet på ett förstårligt sätt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna studie framkommer hur rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet. Under 

artikelsökningen och granskningen av artiklarna fann vi att det skrivs mycket om rädsla i samband 

med fall. I början var vi osäkra om ämnet rädsla att falla var relevant för denna studie. Vi insåg snabbt 

att rädslan för att falla spelar en stor roll i varför äldre personer faller.  

 

Rädslan för att falla kan göra att ett fall sker och detta ger oftast negativa konsekvenser i personens liv 

(15, 30, 31).  Detta gör att personen blir återhållssam vid aktivitetsutförande och väljer att ta till sig en 

mer stillasittande livsstil, som i sin tur påverkar bland annat muskelstyrkan, balansen och stabiliteten 

vid gång (32, 34, 35). En ”ond cirkel” kan därför uppstå.  

 

En artikel skiljer sig dock från de andra. Författarna till denna artikel (30) ansåg att rädslan för att falla 

inte har någon inverkan på aktivitetsutförandet. Artikeln förklarar att det finns andra faktorer som 

bidrar till ett begränsat aktivitetsutförande och dessa faktorer är sämre hälsa, synnedsättning, sjukdom 

och hög ålder. Det är dock viktigt att påpeka att både rädslan för att falla och personliga faktorer bidrar 

till varför de äldre begränsar sig i sina aktivitetsutföranden.  

 

I en av artiklarna (33) beskriver de äldre deltagarna sina uppfattningar kring fall. De anser att fall är en 

incident som inte kan kontrolleras och inte heller går att förebygga genom en bostadsanpassning eller 

förändringar i hemmet. Dessa personer verkar inte ha insett vilka negativa påföljder ett fall kan 

medföra och därför är de inte heller beredda att ta till sig några säkerhetsåtgärder.  Att vara ”försiktig” 

och ”att ta hand om sig själv” verkar räcka bland de äldre personerna för att förebygga fall (33). Trots 

det är det relativt många som kan identifiera en åtgärd som de kan göra för att minska riskerna för fall 

(38), men många väljer ändå att inte göra någonting åt saken och anser att deras hem är säkert (33, 38, 

39). Kanske beror det på att de har bott så pass länge i sina hem och inte inser att deras hem har 

potentiella miljörisker?  

 

Det har framkommit att ett hembesök av en arbetsterapeut spelar en viktig roll för att minska riskerna 

för fall i hemmet (31, 39). Att arbetsterapeuten har en helhetssyn och bedömer andra faktorer som till 

exempel personens aktivitetsförmåga och inte bara bedömer den fysiska miljön är betydelsefullt (23). 

Det har även diskuterats att fallolyckor hos äldre personer kostar samhället stora summor (17). Enbart 

besöket av en arbetsterapeut och inte bara åtgärden i sig kan betraktas som en förebyggande åtgärd 

riktad till de personer som ännu inte har fallit, men har en ökad risk till att göra det. Detta för att få 

dessa personer att inse vilka risker som finns i sitt hem och det kan medföra att de ser hemmet på ett 

nytt sätt (17). På så sätt kanske samhällets kostnader kan minska.  

 

Trots att arbetsterapeuten har identifierat de miljörisker som finns i personens hem så är dessa 

personer motvilliga till att förändra i hemmet (33, 37), då de vill att hemmet ska förbli ett hem och inte 

påminna om en institution (33). Kanske ligger en annan sorts rädsla till grund till detta resonemang?  

Att bo i en bekant miljö ger en känsla av trygghet (6). Är det kanske just tryggheten som personen tror 

försvinner vid förändringar i hemmet? Därför ses inte alltid förändringar av hemmiljön som något 

positivt (33).  

 

Den vanligaste rekommendationen för att förebygga fall är att ta bort mattor (37), trots detta var denna 

rekommendation inte välkommen hos de äldre (33). Installation av trappräcke eller stödhandtag för att 

förebygga fall kunde de äldre tänka sig ”när det börjat bli dags” (38). En nackdel är att en sådan 
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inställning kan göra att det kan vara försent när personen har fallit. Därför är det viktigt att få de äldre 

att förstå vilka konsekvenser ett fall kan få.  

 

I den etiska koden för arbetsterapeuter (1) står det bland annat att arbetsterapeuten ska förebygga risk 

för nedsatt aktivitetsförmåga och förbättra eller vidmakthålla aktivitetsförmåga. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 2:a § (42) skall hälso- och sjukvården bygga på patientens självbestämmande och 

integritet och främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (42). Enligt 

CMOP och MOHO ska arbetsterapeuten arbeta klientcentrerat (26, 27). Hur kan arbetsterapeuten på 

ett professionellt sätt hjälpa äldre personer som inte är villiga att ta till sig rekommendationer för att 

minska risken för fall, samtidigt som arbetsterapeuten måste ta hänsyn till patientens 

självbestämmande rätt?  

 

En annan sak som är intressant är kostnaden för bostadsanpassning eller att förändra i hemmet. I 

Sverige bekostas bostadsanpassningen av kommunen som personen bor i (19). Artiklarna som ingår i 

denna studie kommer från bland annat USA, Australien, Italien och dessa har kanske olika 

förordningar vad gäller denna åtgärd och personerna i dessa länder kanske får bekosta hela 

preventionen. Detta kan också bidra till varför de äldre i dessa länder anser att förändringar i hemmet 

är onödigt.   

 

Fast än bostadsanpassning ses som en framgångsrik fallprevention (3) behövs det ändå ett effektivt 

preventionsprogram för att förebygga fall. För att få ned kostnaderna i samband med fallolyckor hos 

de äldre behövs en intervention som uppmuntrar äldre att fortsätta att vara aktiva i vardagen trots 

rädslan för att falla (34). Samtidigt är det också angeläget att försöka förstå personens subjektiva 

upplevelse för rädslan att falla. På så sätt kan det underlätta utvecklingen av ett interventionsprogram 

som bygger på individens behov (34). Eftersom det är rädslan som gör att personen begränsar sitt 

aktivitetsutförande så kan det vara relevant att först fokusera på att behandla rädslan. Kognitivt 

beteende terapi (KBT) har bevisats ha en god effekt hos äldre personer med rädsla för att falla (43). 

Med detta i åtanke kan kanske arbetsterapeuter lyckas bättre att nå ut med sitt syfte till dessa personer 

som är rädda för att falla.   

 

7. SLUTSATS 

Badrummet, köket och trappor anses som de rummen med flest risker i de äldres hem. Mattor anses 

även som en stor fara i hemmet. Rädslan för att falla påverkar aktivitetsutförandet på ett negativt sätt. 

Äldre personer ser inte alltid att förändringar i hemmet kan förebygga fall. Om rekommendationer från 

en arbetsterapeut följs kan riskerna för fall minska.  

 

Gällande vidare forskning om rädslan för att falla hos äldre personer behövs det effektiva metoder som 

är riktade mot den individuella personens behov. Det kan även vara angeläget att arbetsterapeuter 

arbetar med KBT i framtiden för att kunna förstå personens upplevda rädsla. Detta kan leda till att 

arbetsterapeuten hittar en effektiv behandling som passar den individuella personen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  
Tabell 2: Sökmatris 

Siffrorna inom parantes är dubbletter av de artiklar som finns med i denna studies resultat. 

Sökord Databaser Träffar Urval 1 Urval 2 Slutgiltigt urval 

Home modification*, fall, 

elderly 

Cinahl 

Amed 

Medline 

14 

8 

21 

7 

3 

11 

6 

0 

5 

1 

0 (1) 

0 

Home modification, fall, 

occupational therapy 

Cinahl 

Amed 

Medline 

6 

12 

8 

2 

13 

2 

1 

5 

2 

1 

1 (1) 

0 (1) 

Home modification, fall 

prevention 

Cinahl 

Amed 

Medline 

22 

19 

45 

7 

6 

14 

3 

4 

6 

0 (3) 

0 (3) 

0 (1) 

Home modification*, 

hazard* 

Cinahl 

Amed 

Medline 

30 

9 

53 

10 

6 

21 

3 

2 

9 

0 (1) 

0 (1) 

0 (1) 

Environment*, hazards, 

fall 

Cinahl 

Amed 

Medline 

55 

21 

103 

11 

10 

13 

8 

4 

9 

0 (1) 

0 (1) 

0 (1) 

Hazard, prevention, fall Cinahl 

Amed 

Medline 

39 

35 

117 

5 

6 

6 

4 

6 

2 

0 

0 (1) 

0 

Fall, older people, hazard Cinahl 

Amed 

Medline 

14 

19 

28 

4 

5 

5 

2 

4 

2 

0 

0 (1) 

0 

Modification*, older 

people, hazard 

Cinahl 

Amed 

Medline 

12 

5 

22 

4 

5 

2 

2 

2 

1 

0 

0 (1) 

0 

Home modification*, 

older people, fear 

Cinahl 

Amed 

Medline 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

0 

0 (1) 

Older people, fall, fear Cinahl 

Amed 

Medline 

39 

23 

54 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

0 

1 

0 

Older people, fall, 

activity 

Cinahl 

Amed 

Medline 

59 

61 

96 

4 

10 

9 

4 

6 

7 

0 

0 (1) 

0 

Falling, fear, activity Cinahl 

Amed 

Medline 

122 

66 

184 

17 

6 

13 

14 

4 

8 

1 (4) 

0 (2) 

0 (5) 

Fall, prevent, elderly Cinahl 

Amed 

Medline 

78 

51 

248 

5 

2 

26 

2 

1 

7 

0 (1) 

0 (1) 

0 

Activity, fall, older 

people 

Cinahl 

Amed 

Medline 

59 

61 

96 

9 

16 

9 

7 

11 

6 

0 

0 (1) 

0 

Environmental hazards, 

home, older people 

Cinahl 

Amed 

Medline 

18 

7 

27 

12 

5 

12 

5 

4 

8 

1 (1) 

0 (1) 

0 (2) 

Restriction, activity, 

falling 

Cinahl 

Amed 

Medline 

31 

10 

59 

11 

3 

20 

11 

3 

17 

3 (1) 

0 (1) 

0 (4) 
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Checklista för granskning av artiklar 

Utifrån ”Polit och Beck” (28).  

 

Kvantitativa artiklar 

Finns det ett tydligt formulerat problem som är relaterat till arbetsterapi? 

Är abstraktet tydligt och sammanfattande beskrivet för denna studies upplägg? 

Vad är studiens syfte? 

Hur har urvalet gjorts? 

Är problemområdet adekvat för denna studie? 

Vad säger resultatet? 

 

Kvalitativa artiklar 

Finns det ett tydligt formulerat problem som är relaterat till arbetsterapi? 

Är abstraktet tydligt och sammanfattande beskrivet för denna studies upplägg? 

Vad är studiens syfte? 

Hur beskrivs metoden? 

Hur analyserades data? 

Vad säger resultatet?  
 


