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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen för äldre människor. 
Oftast används läkemedel mot hjärt- kärlsjukdomar, sömnproblem, psykofarmaka och 
smärtstillande. Förutom de avsedda effekterna av dessa läkemedel kan de även orsaka 
biverkningar som yrsel och konfusion vilket i sin tur kan leda till fallolyckor. Fallskador kan 
ge personer som har fallit såväl fysiska som psykiska besvär och orsaka ett onödigt lidande. 
Genom att öka kunskapen om den problematik som kan uppstå vid läkemedelsanvändning 
hos äldre personer, skulle risken och lidande för äldre personer relaterade till fall kunna 
minska. Därför är det angeläget att beskriva förekomst av fallolyckor och vidare undersöka 
associationer mellan fallincidenser och läkemedelsanvändning. Syfte: Att beskriva förekomst 
av fallolyckor hos äldre personer samt undersöka om det finns skillnader i fallfrekvenser 
mellan personer som faller och använder antihypertensiva läkemedel, respektive läkemedel 
som påverkar nervsystemet och personer som inte använder dessa läkemedel. Metod: En 
tvärsnittsstudie med hypotesprövning har genomförts. Urvalet för studien har hämtats från 
The Swedish National Study on Aging and Care- Blekinge. Deskriptiv och analyserande 
statistik har använts i studien för att kartlägga förekomst och undersöka skillnader i 
fallfrekvenserna. Resultat: Av de deltagare som hade fallit användes antihypertensiva 
läkemedel var 47,5%. Av de som hade fallit och inte använde dessa läkemedel var 30,7%. 
Deltagare som hade fallit och använde läkemedel som påverkar nervsystemet var 52,2% och 
av dem som hade fallit och inte använde dessa läkemedel var 26,9%. Diskussion: Av 
analyserna framkom att det fanns signifikant skillnad i fallfrekvens mellan de personer som 
använde läkemedel som påverkar nervsystemet och de personer som inte använde dessa 
läkemedel (p<0,001). Vidare visade resultatet på signifikant skillnad i fallfrekvens mellan de 
som använde antihypertensiva läkemedel och de personer som inte använde dessa läkemedel. 
Det fanns en tydlig association mellan användandet av de undersökta läkemedel och 
fallfrekvens hos studiedeltagarna. Genom att öka kunskapen och medvetenheten hos 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal om förekomsten av fallolyckor samt associationen 
mellan dessa faktorer kan förståelse för vårdtagarens behov öka vilket skulle kunna bidra till 
en minskning av fallolyckor och en bättre vård. 

 

Nyckelord: Fallolyckor, jämförande statistik, läkemedelsanvändning, äldre personer. 
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INLEDNING 
I Sverige är cirka sjutton procent eller 1,6 miljoner av befolkningen 65 år eller äldre. Ungefär 
94200 personer 65 år eller äldre bodde permanent i särskilda boendeformer 2008, vilket 
motsvarade ca 6 % av befolkningen i denna ålders- grupp. Bland personer 80 år och äldre var 
motsvarande andel ca 15 %. Andelen äldre i befolkningen har ökat markant och beräknas att 
fortsätta öka(Socialstyrelsen, 2009). Bland de äldre personerna över 65 år eller äldre är fall, 
frakturer och förvirring vanliga tillstånd. Dessa tillstånd kan drabba både personer som bor i 
sitt eget hem och även de som bor i särskilda boendeformer. Vanligen behandlas sjukdomar 
och krämpor med läkemedel och i takt med att nya läkemedel utvecklats har också 
konsumtionen av läkemedel ökat. En negativ av den ökade läkemedelskonsumtionen är att 
var femte äldre patient som vårdas på sjukhus görs det på grund av läkemedelsbesvär eller 
läkemedelsbiverkningar (Socialstyrelsen, 2009). På grund av sjuklighet och nedsatt 
organfunktion är äldre personer särskilt känsliga för läkemedel, vilket kräver hög kvalitet på 
läkemedelshantering (Socialstyrelsen, 2009). Enligt en rapport som Sveriges Kommuner och 
landsting har gjort om fallolyckor bland äldre(2009) visas att läkemedelsanvändning och 
framförallt användning av psykofarmaka, är en av orsakerna till fallolyckor hos äldre. 
Rapporten visar dessutom att förebyggande arbete har gett goda resultat. Därtill visar 
rapporten att det förebyggande arbete har lett till ett minskat antal falltillbud men även en 
minskning av antalet skador efter fall. Genom att öka kunskapen om den problematiken som 
kan uppstå vid läkemedelsanvändning hos äldre personer skulle risker och lidande för äldre 
personer relaterade till fall kunna minska. Därför är det angeläget att beskriva av fall och 
vidare undersöka associationer mellan fall och läkemedelsanvändning.  

BAKGRUND 
Ungefär av 60 % av personer 65 år eller äldre använder receptbelagda läkemedel(Schöller, 
2008). Vid användning av flera olika läkemedel kan detta leda till en ökad risk för 
interaktioner mellan läkemedlen (Fedorowski, 2008). Med stigande ålder ökar dessutom 
känsligheten för läkemedel relaterat till förändringar i farmakokinetik. Detta innebär vilken 
effekt ett läkemedel har i kroppen. Åldrandet innebär en långsam försämring av den fysiska 
kapaciteten. Förmågan att kompensera för exogena och endogena belastningar minskar 
(Fastbom, 2001, 2006)). Med åldern förändras kroppens sammansättning och därmed dess 
funktioner, vilket kan leda till att läkemedlen får en förändrad effekt och fördelning i 
kroppen. Läkemedelsfördelning och därmed plasma koncentrationen är beroende av kroppen 
hydrofila och lipofila andelar. Den procentuella vattenmängden sjunker med stigande ålder 
och har sjunkit med 10-15 % vid 80 års ålder. Kroppens procentuella fetthalt ökar å andra 
sidan med åldern hos män från 18 % till 36 % och hos kvinnor från 33 % till 45 % (Turnheim 
& Wien, 2008). 

Under åldrandet minskar hjärtminutvolymen med 30-50% och den glomerulära filtrationen 
minskar i genomsnitt med 50 %. Därtill avtar även levers enzymatiska kapacitet. Detta leda 
till en förlångsammad metabolism och gör att läkemedlet blir kvar länge i kroppen och att 
koncentrationen vid kontinuerlig läkemedelsanvändning blir högre, vilket ökar risken för 
biverkningar (Dehlin & Rundgren, 2007; Simonsen & Aarbakke, 2006). Generellt ökar 
känslighet för läkemedel med ökad ålder(Fastbom, 2001). De vanligaste läkemedlen som 
används av äldre personer är läkemedel mot hjärt – kärlsjukdomar, sömnproblem, 
psykofarmaka och smärtstillande. Förutom avsedda effekter kan dessa läkemedel även orsaka 
biverkningar som yrsel och konfusion vilket i sin tur kan leda till fallolyckor (Socialstyrelsen, 
2009). Det har både i Sverige och internationellt uppmärksammats frågor som rör 
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patientsäkerhet, såsom vikten av att förebygga fallolyckor och minska läkemedelsanvändning 
hos äldre personer. Haumschild och Karfontan et al.(2003) visar i sin studie att 
läkemedelsöversyn hos patienter vid sjukhus, kunde minska antalet fallolyckor betydligt. 
Liknande resultat har observerats då läkemedelsöversyn gjordes vid särskilda boenden 
(Zermansky, et al. 2006). Zermansky et al.(2006) har också visat på en minskning av antal 
fall efter ett konsultativt besök av farmaceut som tillsammans med en vårdare gjort 
läkemedelsöversyn. 

Fall 
I en studie av Lundin-Olsson och Rosendahl(2007) framgår att den vanligaste orsaken till att 
äldre personer söker sjukvård är att de har fallit. Ett fall definieras som en händelse då någon 
oavsiktligt hamnar på marken eller golvet oavsett om en skada inträffat eller inte. Vidare 
visas i studien att varje år avlider minst 1400 personer i Sverige efter fallolyckor, och över 
70000 fallincidenter leder till behov av sjukvård. De fallolyckor som inte leder till 
kroppsskador ändå kan ge en bestående rädsla för att falla igen hos den drabbade individen. 
Detta kan medföra allvariga konsekvenser för den äldres fysiska, och psykiska välbefinnande 
samtidigt kan rädslan för att falla även finnas hos personer som inte tidigare har fallit(ibid). 
Enligt Hartikainen et al.(2007) och Lundin-Olsson och Rosendahl (2007) är läkemedel som 
påverkar det centrala nervsystemet och särskilt psykofarmaka kopplat till en ökad risk för 
fallolyckor. Personer vid särskilda boenden drabbas oftare av fallincidens och frakturer än 
äldre personer boende i andra miljöer. Detta på grund av hög ålder och kognitiv nedsättning, 
enligt Sveriges Kommuner och Landstingets rapport om fallskador bland äldre (2009). Detta 
kan skapa ett lidande för patienten, kostnader för samhället, samt ångest och frustration hos 
personal och närstående. Trots dessa studier har det ändå inte framkommit tydligt hur 
sjuksköterskan systematiskt kan optimera åtgärder för att hjälpa patienten med 
läkemedelshantering och på så sätt förebygga fallolyckor. 

Riskfaktorer 
Det föreligger ofta en kombination av flera faktorer som leder till fallolyckor och fallskador. 
Enligt Lundin-Olsson och Rosendahl(2007) finns inre riskfaktorer såsom nedsatt balans och 
gångförmåga, syn, känsel och försämrad kognitiv förmåga. Risken att falla är ungefär dubbelt 
så hög hos personer med demenssjukdomar än för äldre personer utan kognitiv nedsättning. 
Vissa sjukdomar och medicinska tillstånd innebär också fallrisk, som t.ex. urinvägsinfektion, 
lunginflammation, Parkinson sjukdom, depression och stroke (Lundin-Olsson & Rosendahl 
2007; Van den Berg et al, 2011).  Även läkemedel som psykofarmaka kan ge biverkningar 
vilka ökar risken för fall (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Yttre riskfaktorer för 
fall kan vara hur omgivningen är utformad, tillgång till ljus eller om underlaget är halt eller 
ojämnt(Lundebjerg, 2001). De flesta fallolyckor bland äldre inträffar i den egna bostaden 
eller bostadsmiljön, det vill säga i hemmet (Matsson, 2000). Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) rekommenderar preventiva 
åtgärder mot fallolyckor genom personalutbildning, förändringar i miljön, höftskyddsbyxa, 
fysisk träning och översyn av läkemedel. 

Studiens betydelse 
Läkemedelskonsumtionen hos äldre är ett växande problem. I Sverige kan ordinerade 
läkemedel levereras färdigpackade i dosexpedierade påsar, s.k. APO dos påsar, via Apoteket  
AB.  Varje dos påse märkt med patientnamn, personnummer, datum och klockslag samt 
innehåll (Apoteket, 2010). APO dos – studien som gjordes 2003 kom fram till att äldre som 
lever vid särskilda boenden har genomsnittligt 10 föreskrivna receptbelagda läkemedel per 
person (Fastbom, 2003). En lägesrapport från socialstyrelsen som publicerades i mars 2009, 
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visade att vård och omsorg av äldre fortfarande inte fungerar tillfredsställande och att 
samordning av insatser till äldre behöver förbättras vad gäller läkemedelsbehandling. Genom 
att öka sjuksköterskans kunskap om läkemedelsanvändning hos äldre personer och dess 
association med fallolyckor, skulle sjuksköterskan kunna ta en mer aktiv roll för att 
förebygga fallolyckor.  
 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram har Noddings omsorgsetik valts (Noddings, 1995). Noddings utgår 
från förhållandet mellan den person som ger omsorg och den som tar emot omsorgen. Teorin 
utgår från att vi alla har en naturlig förmåga att visa omsorg om andra. Vi har därmed också 
en moralisk skyldighet att använda denna förmåga för att upptäcka andras behov och att möta 
dem (Noddings, 1995). Om sjuksköterskan felbedömer vilka behov vårdtagaren har kan detta 
leda till ett misslyckande i omsorgen av denne. Omsorgsetik har ett betydande känslomässigt 
inslag men också med förstånd. När sjuksköterskan fångar upp vårdtagarens behov förutsätter 
det att sjuksköterskan förstår vad det är som behöver göras. Ett omsorgsetiskt beslut mellan 
sjuksköterska och vårdtagare är inte bara ett engångsbeslut utan ett kontinuerligt bevis på en 
omsorgsrelation (Bergman, 2004). Genom att i studien undersöka vilka grupper av äldre 
personer som faller mest och deras läkemedelskonsumtion kan arbetet med fallprevention 
underlättas då det blir tydligare vilka grupper som är de mest utsatta. Det handlar om att 
identifiera ett omsorgsbehov. 

SYFTE 
 
Studiens syfte var att beskriva förekomst av fall hos äldre personer (>60 år)  
med avseende på om det finns skillnader i fallfrekvens mellan personer som faller vid  
användning av antihypertensiva läkemedel respektive läkemedel som påverkar  
nervsystemet och personer som inte använder dessa läkemedel. 
 

Hypotes 
Nollhypotes (H0) innebär att det inte finns någon skillnad i fallfrekvens mellan personer som 
faller och använder av antihypertensiva läkemedel respektive läkemedel som påverkar 
nervsystemet och personer som inte använder dessa läkemedel. Mothypotes(H1) innebär att 
det finns en skillnad i fallfrekvens mellan personer som använder antihyperintensiva 
läkemedel, respektive läkemedel som påverkar nervsystemet och personer som inte använder 
dessa läkemedel. 
 

METOD 
Studien är genomförd med kvantitativ metod. Hartman (2004) och Eliasson(2010) menar att 
en kvantitativ undersökning påvisar den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara 
data. Studien är genomförd som en hypotetisk-deduktiv metod eller som den ibland kallas 
den hypotesprövande metoden. De variabler som ingick i studien var kön, ålder, boendeform, 
fall, användning av antihypertensiva läkemedel respektive användning av läkemedel som 
påverkar nervsystemet. Studie designen är en tvärsnittsstudie, där data insamlats vid 
mättillfälle som använts vid andra analyser. 
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Datainsamling 
Data har inhämtats från den pågående studien Swedish National study on Aging and Care- 
Blekinge (SNAC-B). SNAC är en longitudinell tvärvetenskaplig studie som genomförs i fyra 
olika regioner i Sverige; Skåne, Blekinge Kungsholmen och Nordanstig (Lagergren et al., 
2004). Idén med studien var att undersöka två olika perspektiv, åldrande samt vård och 
omsorg. Därigenom är det möjligt att studera behovet av vård och omsorg hos äldre samt den 
vård och omsorg som faktiskt erhålls. På grund av detta är studien indelad i två delar; 
befolkningsdelen och vård och omsorgsdelen. SNAC studie inkluderar personer från 60 år 
och upp till 96 år (60,66,72,78,81,84,87,90,93,96) och dessa personer delas in i 10 
åldersgrupper. De yngre åldersgrupperna följs upp var 6:e år och i de äldre åldersgrupperna 
var 3e: år. De medverkande i SNAC- B genomgick en grundlig hälsoundersökning, 
intervjuades och fick fylla i frågeformulär som innehöll material som en grund till studien 
(Lagergren et al., 2004). 

Urval 
Data till föreliggande studie, är ifrån åren 2007-2009 i SNAC- Blekinge. Totalt ingick 841 
deltagare i åldern 60 år och äldre. Av de personer som ingick i undersökningen bodde 696 
personer(82,8%) i ordinärt boende och 50 personer (5,9 %) vid särskilt boende och resterande 
19 personer(2,3 %) hade annat boende. Ordinärt boende innefattar eget hus eller lägenhet. 
Särskilt boende innefattar kommunal bostad med dygnet – runt vård och omsorg och annat 
boende som innefattas av övriga boendeformer. Bortfall för denna variabel var76 personer(9 
%)( se Tabell 1).  

Tabell 1 .  Boendeform i urvalet n = 765, bortfall n =76 
 

Boendeform Antal personer 
(Procent) 

Bortfall 
(Procent) 

Ordinärt boende 696 (82,8)  

Särskilt boende 50 (5,9)  

Annat boende 19 (2,3)  

Bortfall  76 (9,0) 

 



5 
 

Deltagarna har indelats i tre grupper beroende på ålder. Den yngsta åldergruppen bestod av 
60 och 66 åringar(20,1%). Mellangruppen var personer 72 och 78 år gamla(37,0%), den 
äldsta gruppen bestod av personer 81 år eller äldre(42,8%) 
(se Tabell 2). 
 
Tabell 2.  Ålderfördelning i urvalet n=840, bortfall n=1 
 

Åldergrupper Antal personer 
(Procent) 

Bortfall 
(Procent) 

60 och 66 169 (20,1)  

72 och 78 311 (37,0)  

81 och äldre 360 (42,8)  

Bortfall  1 (0,1) 

 
 
 
Deltagarna i studien var 348(41,4%) män och 492 (58,5%) kvinnor (se Tabell 3). 
 
Tabell 3. Könsfördelning i urvalet n = 840, bortfall n = 1 
 
 
Kön Antal personer 

(Procent) 
Bortfall 
(Procent) 

Män 348 (41,4)  

Kvinnor 492 (58,5)  

Bortfall  1 (0,1) 

 

Procedur 
Antihypertensiva läkemedel innefattar både blodtrycksänkande läkemedel och diuretika. 
Svarsalternativen är JA/NEJ vilket innebär att samtliga personer som använder  
blodtrycksänkande eller diuretika, eller både och räknas som läkemedelsanvändare. För att 
undersöka samband mellan fallincidens och läkemedel som påverkar nervsystemet har fyra 
läkemedelsvariabler från SNAC-B lagt samman till en variabel. De ingående variablerna 
innefattar analgetika, medicin mot Parkinson, neuroleptika och psykoanaleptika. Den nya 
variabel kallad ” läkemedel som påverkar nervsystemet”, har svaralternativ JA/NEJ. Har 
personer svarat ja vid användande av ett eller fler av ingående läkemedlen räknas personer 
som läkemedelsanvändare. Variabel som mäter fallfrekvens inkluderar samtliga tillbud, då 
någon ramlat oavsett utfallet av fallolyckor(skada eller inte skada). Studiens frågeställning är 
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om deltagare någon gång har ramlat inomhus eller utomhus. Svarsalternativ JA/NEJ. Har 
någon person svarat ja oavsett var personen har fallit räknas det som en fallincidens. 

Analys 
Analysmetoden består av deskriptiv och analyserande statistik. För att beskriva demografiska 
variabler för studieurvalet har deskriptiv statistik använts med antal och procent. Likaså 
beskrivs frekvensen av fallolyckor och läkemedelskonsumtion med hjälp av antal och 
procent. Analyserande statistik innebär att jämföra och analysera data med hjälp av olika 
testmetoder. Den testmetod som används i studien för att undersöka om det finns skillnader 
mellan variabler är Chi 2- test. Förutsättningen för testet är att materialet består av kvalitativa 
variabler och att urvalet är indelat i grupper (Ejlertsson, 2003). Testmetoden innebär att 
skillnaden mellan observerade och förväntade värden studeras genom hypotesprövning 
(Aronsson, 1999). Vid hypotesprövning utformas en nollhypotes(H0) som anger inte finns 
någon skillnad mellan det förväntade och det observerade, utfallet fallfrekvens och 
läkemedelsanvändning. Om nollhypotesen kan förkastas innebär att en skillnad kan påvisas 
mellan grupperna. Mothypotesen(H1) sätts som att det går att påvisa en skillnad mellan 
grupperna. Det finns alltid en risk att förkasta nollhypotesen trots att den är sann. 
Sannolikheten för detta kallas signifikansnivå och anges som p-värde (Ejlertsson, 2003). Den 
signifikansnivå som användes vid hypotesprövning i denna studie är bestämd till 0,05, det vill 
säga 5 % av svaren tillåts vara felaktiga. Om p-värdet visat sig vara 0,05 eller lägre har 
förkastas nollhypotesen och om p-värdet är högre än 0,05 så har accepteras 
nollhypotesen(Ejlertsson, 2003 ). De exakta p-värdena studien har redovisats. Antalet 
personer i urvalet som svarat på olika frågor betecknas med ”n” i resultatet. Bortfall på olika 
variabler kan bero på att personer som skulle ha svarat på frågan av någon anledning inte har 
gjort detta. De statistiska analyserna har gjorts med hjälp av SPSS version 20.0. SPSS är ett 
brett dataprogram som användes inom forskning (Polit. & Beck, 2004). 

Etiska aspekter 
Det finns ett etiskt tillstånd för SNAC-B (LU 605-00, LU 744-00). Både muntligt och 
skriftligt samtycke har inhämtats från personerna som har deltagit frivilligt och medverkat i 
studieundersökningen. Deltagarna har gett sitt medgivande till att samlade uppgifter 
registreras. SNAC – B erhöll tillstånd för undersökningen av forskningens etiska kommitté 
vid Lunds universitet. Till denna studie användes utvalt material från SNAC- Blekinge 
databas. För att kunna ta del av detta material gjordes en ansökan till SNAC- Blekinge och 
fick medgivande att använda materialet. 
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RESULTAT 
Urvalet i studien utgjordes av 58,5% kvinnor och 41,4% av män. ( Bortfall 0, 1 %). 
Majoriteten av studiedeltagarna bodde i ordinärt boende (82,8%). I särskilt boende 5,9 % och 
2,3 % i annat boende. Fördelningen mellan åldergrupperna var 20,1% 60 och 66 år 37 % var 
åldergrupp 72 och 78 år och 42,8% var 81 år eller äldre. Av de personer som ingick i studien 
använde 35,4% antihypertensiva läkemedel och 38,5% använde läkemedel som påverka 
nervsystemet(se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Läkemedelsanvändning för personerna i studien, avseende antihypertensiva 
läkemedel och läkemedel som påverkar nervsystemet. Antal n=841 

 

  Svarsalternativ 
antal personer 
(Procent) 

Bortfall på frågan  
(Procent) 

Använder 
antihypertensiva 
läkemedel 

Ja 

Nej 

298 (35,4) 

543 (64,6) 

0 (0) 

0 (0) 

Använder läkemedel 
som påverkar 
nervsystemet 

Ja 

Nej 

324 (38,5) 

517 (61,5) 

0 (0) 

0 (0) 

 

 

Av resultatet framgick att lite drygt var 5:e person hade fallit och att det var något vanligare 
att falla inomhus (23,2%) jämfört med utomhus(21,4%). De flesta 76,1%  
respektive 77,9% hade inte fallit någon gång (se Tabell 5). 
 
Tabell 5. Fallfrekvens bland studiedeltagarna inomhus respektive utomhus. Antal n=835 
Svaret presenterats som n(%) 

 Ja Nej bortfall 

Har fallit inomhus 195(23,2) 640(76,1) (0,7) 

Har fallit utomhus 180(21,4) 655(77,9) (0,7) 

 
 

 



8 
 

Av resultatet framgick att högst fallfrekvens hade personerna i särskilt boende och minst i 
annat boende (66,7% respektive 22,2%). I ordinärt boende var fallfrekvensen 33,2%. Av 
studieresultatet framgick att den äldsta åldersgruppen hade högsta fallfrekvensen, 48,6%. Den 
lägsta fallfrekvensen hade den yngsta gruppen, 19,5%, hos mellangruppen var fallfrekvensen 
32,2%. Det framgick även att det var 41,1% var kvinnor som har fallit jämfört med män som 
var 30,3%( se Tabell 6). 
 
 
Tabell 6.  Fallfrekvens bland studiedeltagarnas boendeform, åldersgrupper respektive kön. 
Svaret presenterats som n(%) 
 
 Har inte fallit Har fallit Totalt P-värde 
Ordinärt boende 
 
Särskilt boende 
 
Annat boende 

464 (66,8) 
 
16 (33,3) 
 
14 (77,8) 

231 (33,2) 
 
32 (66,7) 
 
4 (22,2) 

n=694 
 
n=48 
 
n=18 
 

 

Totalt n=464 (64,9) n=267 (35,1) n=761 P<0,001 
 

60 och 66 år 
 
72 och 78 år 
 
81 eller äldre 

136 (80,5) 
 
211 (67,8) 
 
182 (51,4) 

33 (19,5) 
 
100 (32,2) 
 
172 (48,6) 

n=169 
 
n=311 
 
n=354 
 

 

Totalt n=529 (63,4) n=305 (36,6) n=834 P<0,001 
 

Män 
 
Kvinnor 
 

242 (69,7) 
 
287 (58,9) 

105 (30,3) 
 
200 (41,1) 

n=347 
 
n=487 

 

Totalt 
 

n=529 (63,4) n=305 (36,6) n=834 P<0,002 

 
Signifikans presenteras med chi-2 test i p- värde<0,001. 
 

Hypotes 
HO: Det finns ingen skillnad i förekomst av fallfrekvens hos personer som använder 
antihypertensiva läkemedel respektive läkemedel som påverkar nervsystemet, jämfört med de 
som inte har dessa läkemedel. 
H1: Det finns en skillnad i förekomst av fallfrekvens hos personer som använder 
antihypertensive läkemedel respektive läkemedel som påverkar nervsystemet, jämfört med de 
som inte har dessa läkemedel. 
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Tabell 7. Fallfrekvens bland studiedeltagarna som har antihypertensiva läkemedel respektive 
läkemedel som påverkar nervsystemet. Antal n= 835. Svaret presenterats som n(%) 
 

Antihypertensiva läkemedel 

 Har inte fallit Har fallit Totalt P-värde 

Nej 373(69,3) 165(30,7) N=538  

Ja 156(52,5) 141(47,5) N=297  

Totalt 529(63,4) 306(36,6) N=835 P<0,001 

Läkemedel som påverkar nervsystemet 

 Har inte fallit Har fallit Totalt P-värde 

Nej 375(73,1) 138(26,9) N=513  

Ja 154(47,8) 168(52,2) N=322  

Totalt 529(63,4) 306(36,6) N=835 P<0,001 

Signifikans presenteras med chi -2 test i p-värde<0,001 

 

Av resultatet framgick att av studiedeltagarna som har antihypertensiva läkemedel hade 
47,5% fallit. Av de som inte har antihypertensiva läkemedel var fallfrekvensen 30,7%. Vidare 
visade i studien att personerna som använde läkemedel som påverkar nervsystemet hade fallit 
52,2% . Av de som inte hade läkemedel som påverkar nervsystemet var det 26,9%  som har 
fallit. Resultat visade att av de personer som har fallit använde de flesta antihypertensiva 
läkemedel respektive läkemedel som påverkar nervsystemet. Skillnaden mellan de som fallit 
och använde dessa läkemedel och de som inte använde dessa läkemedel var statistiskt 
signifikant(p<0,001). Därmed förkastats nollhypotes(H0) och mothypotesen(H1) accepteras. 
Det vill säga det fanns skillnad i förekomst av fall hos personer som använde 
antihypertensiva läkemedel och läkemedel som påverkar nervsystemet, jämfört med de som 
inte använder dessa läkemedel. 

DISKUSSION 
Studie resultatet visar att det finns en skillnad i fallfrekvensen mellan personer som har 
läkemedel som påverkar nervsystemet/antihypertensiva läkemedel och personer som inte har 
dessa läkemedel. Även om det finns en association mellan fallfrekvens och 
läkemedelsanvändning kan studien inte avgöra om det varit orsak till fallen. Fallolyckor kan 
också orsakas av andra omständigheter som till exempel dålig belysning, hala ytor, saker i 
vägen, lösa mattor, nivåskillnader, trösklar och det handlar även om utemiljö, speciellt 
vintertid, samt stressiga miljöer kan orsaka fallolyckor enligt Gustafson et al.(2006). Ett 
något oväntat resultat i studien är att personer som använde antihypertensiva läkemedel inte 
faller i större utsträckning än personer som är utan dessa läkemedel. Orsakerna till fallolyckor 
kan vara väldigt olika och då äldre personer är en heterogen grupp finns det ingen specifik 
åtgärd för att förebygga fallolyckor. I stället kan det handla om att välja mellan olika typer 
eller kombinationer av åtgärder. Äldre personer i ordinärt boende kan ha både enskilda och 
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kombinerade åtgärder. De äldre som bor i ordinärt boende har ofta god kognitionsnivå med 
någon eller några riskfaktorer för fall. En åtgärd som kan förebygga fallolyckor är att träna 
balansen(Lundin-Olsson & Rosendahl, 2007). Träning av muskelstyrka, balans och 
gångförmåga kan utföras som enskild åtgärd. Träning kan genomföras i hemmet eller som 
gruppverksamhet där vårdkunnig person handleder. När träning sker utan tillsyn av personal 
är det nödvändigt att förvissa sig om att den enskilde individen kan utföra träningen på ett 
säkert sätt. Vid särskilt boende och på sjukhus är det nödvändigt att använda olika 
kombinationer av åtgärder mot både inre och yttre riskfaktorer. Punktinsatser som inte 
systematiskt följs upp har inte någon effekt för att minska fallfrekvens enligt Lundin-Olsson 
och Rosendahl(2007).  

Flera olika personalkategorier behöver därför samverka utifrån sitt kunnande t.ex. med 
utbildning av personal, systematisk fallriskbedömning individuellt anpassad tillsyn, 
medicinsk undersökning och behandling, läkemedelsrevidering, fysisk träning, förändringar i 
omgivningen, bruk av hjälpmedel samt systematisk rapportering och uppföljning när det 
inträffar fallolyckor. Enligt socialstyrelsens” Öppna jämförelser” (2011) är läkemedel den 
vanligaste medicinska behandlingsform för äldre människor. I enlighet med Socialstyrelsen 
krav på att vårdgivaren ska säkerställa kvaliteten kring äldres läkemedelsbehandling, har i” 
Nationella Kvalitetsindikatorer för vård och omsorg av äldre personer”, bland annat angett 
riktlinjer för säker läkemedelsanvändning (Socialstyrelsen, 2011). Att utifrån nationella 
kvalitetsindikatorer som sjuksköterskan säkerställa individens läkemedelsanvändning på ett 
särskilt boende eller sjukhus kan planera in läkemedelsöversyn hos vårdtagare i så kallade 
läkemedelsgenomgångar. Med läkemedelsgenomgång avses en metod för analys, uppföljning 
och omprövning av en individens läkemedelsanvändning som genomförs enligt ett 
förutbestämt och systematiskt arbetssätt i enlighet med lokala riktlinjer och rutiner. 

Metoddiskussion 
Föreliggande studies författare planerade från början en empirisk studie, där data skulle 
insamlas via enkäter.  Detta ändrades sedan, då den mängd data som krävdes inte skulle hinna 
samlas in, därtill skulle ett etiskt tillstånd krävas, vilket också det tar tid. Därför har 
författaren valt att använda data som redan insamlats genom SNAC-B.  Detta förändrade inte 
metoden för analys i studien. Däremot innebar detta att datainsamlingen blev annorlunda. 
Frågor om fallfrekvens och läkemedel som fanns i SNAC-B undersökningen fick användas, 
istället för att författaren formulerade egna frågor. Förändringen bedöms inte ha påverkat 
studieresultatet negativt, utan syftet kunde besvaras. Ett annat tänkbart tillvägagångssätt 
skulle kunna ha varit att genomföra en litteraturstudie. Eftersom ämnet är högaktuellt finns 
troligen mycket material skrivet om ämnet. Studiens syfte hade behövt ändras något vid en 
litteraturstudie och därför valde författaren att istället genomföra en empirisk studie.  

Materialet till föreliggande studie har samlats in av SNAC – B där 841 personer deltog. 
Urvalet anses vara representativt då ett stort antal personer i ålder 60 och äldre deltog i 
studien. Vid genomförandet av den här studien valdes en kvantitativ metod då urvalet är stort. 
Deskriptiv statistik används i studien för att kunna kartlägga förekomsten av fall. 
Analyserande statistik används för att undersöka skillnader då Chi- 2 test används.  

Antalet personer som bodde vid särskilt boende var få, vilket skulle kunna påverka resultatet 
om avsikten med studien var att undersöka fall frekvens beroende på boendeform. Personerna 
vid äldreboenden utgör ändå 5,9 % av det totala urvalet för den här studien och motsvarar 
andelen personer vid särskilt boende för Sverige i stort. Eftersom redan insamlat material 
används i den här studien har inte frågorna kunna påverkas. I studien finns även ett internt 
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bortfall, det kan bero på en ofullständig i fyllt svar i frågeformulären då det inte framkommit 
i SNAC-B, men bortfallet bedöms ha varit så litet att det inte påverka resultat.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar en ökad fallfrekvens hos äldre personer som använder antihypertensiva 
läkemedel och framförallt hos personer som använder läkemedel som påverkar nervsystemet, 
vilket sammanfaller med resultat från Lundin-Olsson och Rosendahl(2007) och 
Hartikainen(2007). Det är intressant att resultatet visar på en ökad fallfrekvens hos personer 
som bor i särskilt boende jämfört med de som bor på andra boenden. Resultatet kom fram till 
samma slutsats som från Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Studieresultat visar även 
att äldre personer faller mer inomhus än utomhus. I resultatet ingår ordinärt boende även 
särskilt boende och annat boende, vilket sammanfaller med slutsatsen som Mattsson(2000) 
kom fram till d.v.s. i hemmet. Personer som var 81 år eller äldre hade en högre fallfrekvens 
än de yngre åldergrupperna. En känd orsak är att de äldre med kognitiv nedsättning inte 
känna till bostadsmiljön. Denna orsak visar även i Nationella riktlinjer för vård och omsorg 
hos personer med demens enligt Socialstyrelsen(2010). Det framkommer också i studien att 
kvinnor faller i större utsträckning än män. Detta kan bero på att kvinnor lever längre och var 
58,5% i undersökningen.  

SLUTSATS 
Studien kom fram till att fallolyckor är vanligt förekommande hos äldre personer. Äldre 
personer som är 81 år eller äldre faller oftare och använder dessutom i större utsträckning 
läkemedel som påverkar nervsystemet respektive antihypertensiva läkemedel. Dessa personer 
har större risk att drabbas av fallolyckor.  Kvinnor har högre fallfrekvens än män. Studien 
visade att äldre personer faller mest inomhus och personer som bor i särskilda boende faller 
oftare än personer i ordinärt eller annat boende. En tydlig skillnad mellan fallfrekvens och 
läkemedelanvändning framförallt läkemedel som påverkar nervsystemet kunde påvisas. För 
att sjukvårdpersonal ska kunna möta omsorgsbehoven hos äldre personer och arbeta 
förebyggande mot fall, är det viktigt att det finnas kunskap om förekomst av fallolyckor och 
även dess association till läkemedelsanvändning. Det skulle även vara intressant att 
undersöka hur detta samband ser ut. 
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Författarens förslag för rutiner vid läkemedelsgenomgång: 
 

Läkemedelsgenomgångar bör göras: 

- Cirka en månad efter att vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende samt minst två 
gånger per år/eller så fort vårdtagare skrivs in på sjukhuset. 

- Vid behov då vårdtagarens hälsotillstånd förändras. 

Resurser: 

- Patientansvarig läkare(PAL)/behandlande läkare gör en uppföljning på behandling 
och ordinerar kontroll av blodprover.   

- Patientansvarig sjuksköterska(PAS) planerar in läkemedelsgenomgång genom att 
kontakta den patientansvarige läkaren. Sjuksköterskan tar ordinerade blodprover, 
blodtryck och puls och följer upp dessa värden. 

- Vårdpersonal mäter längd och vikt. Tillsammans med sjuksköterskan gös en 
symtomskattning och medverka i läkemedelgenomgång.  

- Uppföljning görs med till exempel 6 månaders intervall. 

- Vårdtagare kan vid förekommande fall medverka vid symtomskattnigen och  

läkemedelsgenomgången. 

- Arbetsterapeut/sjukgymnast ska konsulteras och medverka då behov föreligger. 

- Apotekare kan kontaktas av läkare vid behov. 
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