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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2009:13 av Kerstin Pettersson m fl (V) om insatser för
att förebygga fallolyckor bland äldre
Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

Ärendet
Motionärerna föreslår att en kartläggning av fallolyckor bland äldre
genomförs samt vilka insatser som kan vidtas.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Motionären eftersöker mer kartläggning av fallolyckor bland äldre. Det finns
redan idag en omfattande kartläggning kring fallolyckor, fallskador och
kostnader, därtill nedbrutet på kommuner och i vissa fall även stadsdelar.
Stockholms läns landsting har identifierat riskmiljöer, riskgrupper och
individer för fallolyckor och fallskador. Stockholms läns landsting tog 2008
fram ett regionalt vårdprogram för fallprevention. Det innehåller bl.a.
definitioner av fall och fallskador och beskriver också aktuellt kunskapsläge
gällande riskfaktorer och effektiv fallprevention, träning och
träningsprogram.
Kunskap om fallolyckor och fallprevention finns hos landstingets personal.
Primärvårdsrehabiliteringens personal, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
har kunskap i fallprevention som de kan sprida till såväl patienter som
kollegor inom primärvården och kommunen. Riktade utbildnings- och
informationsinsatser har funnits i olika omgångar både för kommunens och
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för landstingets personal. Checklistor för fallförebyggande arbete finns inom
olika verksamheter.
Stockholms läns landsting bedriver äldreforskning vid Äldrecentrum och tre
regionala FoU-center. De regionala FoU-enheterna bedriver praktiknära
forskning för att bidra till att förbättra kvaliteten inom äldrevård och omsorg, och därmed öka livskvalitén för äldre och deras anhöriga.
Exempelvis har FoU-Nestor arbetat med fallolyckor och tagit fram en bok
om hur fallolyckor ska förebyggas. CeFAM har fått medel för att förebygga
fallolyckor bland äldre personer i eget boende. Fokus ska ligga på vad
arbetsterapeuterna kan göra för att bättre kunna hjälpa de äldre.
Fallolyckor är relativt vanligt bland äldre; så många som en tredjedel ramlar
varje år. Kvinnor skadas mer än män. Det är viktigt att arbeta förebyggande
med fallolyckor för att på så vis undvika onödigt lidande. Hälsosamtalen för
äldre är en del i det förebyggande arbetet där man exempelvis identifierar
risker i patientens hem och närmiljö. Fallförebyggande kan också ske genom
kost och livsstil. Med en allsidig kost och genom att motionera kan skador
förebyggas. Rökning gör att man löper dubbelt så stor risk att drabbas av
fraktur vid fallolycka. Rökavvänjningsprogram är därför också en viktig del
i det förebyggande arbetet och finns i landstingets regi.
Det finns olika former för omhändertagande efter fallolycka. Exempelvis har
ortopeden på SÖS valt att ha en geriatriker som arbetar mot de fyra
vårdavdelningarna. Det har medfört positiva effekter på läkemedelssidan och
lett till ett minskat behov av medicinska konsulter. Därtill fungerar
överföringen till rehabiliteringen och geriatriken bättre. På KS Huddinge
finns djungelstigsprojektet där ortopeden och geriatriken samarbetar i
omhändertagandet av de äldre patienterna.
Från november 2009 till mitten av mars 2010 genomförs en TUFF-satsning
inom områdena trycksår, undernäring och fallförebyggande. Detta är en
satsning som riktar sig till alla som arbetar inom nära vården i Stockholms
län, och syftar till att minimera dessa typer av skador. Satsningen består
förutom av utbildningen också av verktyg som ska stödja det vardagliga
arbetet och kommunikationen.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 mars 2010.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 23 mars 2010.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till V-ledamotens förslag, dels till MP-ledamotens
förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

V-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

MP-ledamoten reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslås besluta att anse motionen besvarad.
Motionen tar upp en angelägen fråga där det redan görs mycket i landstinget,
Motionen tar även upp frågor som i första hand behöver hanteras av
kommunerna, insatser som landstinget inte ska ta över men väl öka sin
samverkan med kommunerna kring. Det är vidare tveksamt om en speciell
fallmottagning skulle vara rätt resursanvändning. Vi förordar istället att
fallprevention finns med som en insats på alla vårdnivåer.
Både i motionen och i motionssvaret beskrivs de hälsoekonomiska vinsterna
av en god fallprevention, vilket förstås är viktigt i sammanhanget. Den
pågående TUFF-satsningen som riktar sig till vårdpersonalen i landstinget
med bland annat utbildning om fallprevention ligger helt i linje med kraven i
denna motion.
I motionssvaret lyfts hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept fram som
viktiga insatser. Detta instämmer vi i. Men då är det desto viktigare att båda
dessa insatser ges förutsättningar att fungera, vilket inte alltid är fallet idag.
För hälsosamtalen behöver det finnas tillräckligt med tid avsatt och när det
gäller fysisk aktivitet på recept behöver det finnas koordinatorer som kan
lotsa den enskilde till rätt form av aktivitet.
Landstinget behöver också intensifiera sitt arbete med läkemedelsgenomgångar för äldre som ett led i det fallpreventiva arbetet. Ofta har de äldre
för många mediciner i för höga doser och benägenheten att falla kan vara
medicinbiverkan genom påverkan på balansen och/eller de kognitiva
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funktionerna. Det finns även anledning att följa upp implementeringen av
hela det regionala vårdprogrammet för förebyggande av fallolyckor.”

S-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Motionärerna lyfter fram flera intressanta förslag på insatser som skulle
kunna bidra till att förebygga fler fallolyckor bland äldre. Bland annat
föreslår man att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för åtgärder
tillsammans med kommunerna samt att utreda behovet av att starta speciella
fallolycksmottagningar.
Socialdemokraterna delar motionens andemening om att vikten av att
landstinget aktivt arbetar för att förebygga fallolyckor bland äldre.
Förvaltningens tjänsteutlåtande pekar dock mot att det redan idag pågår ett
omfattande arbete tillsammans med kommunerna kring både förebyggande
insatser och rehabilitering av fallskador. Vi menar därför att det finns större
anledning att följa upp att de insatser som redogörs för verkligen utförs samt
att de leder till en minskning av antalet fallolyckor. Tidigare rapporter till
beredningen har exempelvis visat på att hälsosamtal, som nämns som en
viktig del i det förebyggande arbetet, inte utförs av husläkarmottagningarna i
den utsträckning som vore önskvärt. Vidare är det viktigt att de samverkansprojekt som skett med ett antal kommuner utvärderas och att goda exempel
sprids över hela länet.”

Ärendet och dess beredning
Kerstin Pettersson m fl (V) har i en motion (bilaga), väckt den 12 maj
2009, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra till förvaltningen att genomföra en kartläggning av problemet med
fallolyckor bland äldre i Stockholms län samt vilka kostnader det innebär för
hälso- och sjukvården årligen, att uppdra till förvaltningen at identifiera
riskgrupperna och riskmiljöerna för fallolyckor samt ta fram en strategi för
åtgärder tillsammans med kommunerna för att förebygga fallolyckor hos
riskgrupperna och i riskmiljöer, att utreda behovet och förutsättningarna för
att starta speciella fallolycksmottagningar där olika professioner arbetar i
team, att uppdra till förvaltningen att genomföra riktade utbildnings- och
informationsinsatser till personalen på länets sjukhus och vårdcentraler om
hur fallolyckor kan förebyggas.

Yttrande har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 1 december 2009 beslutat att
överlämna förvaltningens förslag (bilaga).
S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande (bilaga).
MP-ersättaren antecknade särskilt uttalande (bilaga).
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Bilagor
Motion 2009:13
I relation till andra dödsorsaker är fallolyckor internationellt sett den femte
vanligaste dödsorsaken efter hjärt- kärl sjukdomar, cancer, stroke och
lungsjukdomar bland äldre. Det sker cirka 1500 dödsfall per år i Sverige till
följd av fallolyckor hos personer över 65 år. Många som faller drabbas av
frakturer som höftleds- och handledsfrakturer. Det innebär ett stort lidande
för den enskilde och för med sig stora kostnader för samhället. Kostnaden
för en höftledsfraktur är idag ca en kvarts miljon kronor första året efter
frakturen. Sverige ligger idag dåligt till i ett Europeiskt perspektiv när det
gäller dödsfall bland äldre förorsakade av olika typer av fallskador, förutom
i vägtrafiken.
Vilka är det som faller och var faller man? Ju äldre befolkningen är, desto
oftare inträffar fallskador. Det är lätt och tro att de flesta fallen sker från hög
höjd, t ex från en stol. En vanlig föreställning är att de flesta fallen sker när
man ska resa sig upp eller när man ska gå på toaletten på natten. Så är det
inte, utan snarare inträffar de flesta fallskador inomhus på ett plant golv, när
man redan är uppe och rör på sig.
De som bor i särskilda boenden drabbas av fler fall och frakturer än i andra
miljöer. Mer än 40 procent av höftfrakturerna inträffar i särskilda boendeformer, trots att det bara är ca 6 procent som bor i dessa miljöer. På sjukhus
inträffar ca 7-8 procent av alla höftfrakturer, men eftersom de äldre ofta
vistas en relativt kort tid på sjukhus kan det bedömas som en stark risk för
både fall och frakturer. När de sårbara äldre byter miljö och hamnar på
sjukhus så förstärks riskerna ytterligare. Nya läkemedel som ges medför
dessutom en ytterligare risk för fall.
Om effektiva förebyggande insatser sattes in så skulle många fall och
frakturer hos äldre människor kunna förhindras. Det skulle betyda minskat
lidande för den enskilde, men också leda till betydande kostnadsbesparingar
för samhället, inte minst för kommuner och landsting. Sådana insatser är
möjliga, även om det naturligtvis initialt kan kosta kommuner och landsting
en del men i förlängning skulle det förmodligen vara lönsamt.
För att nå effektiva resultat är det viktigt att fokusera på evidensbaserade
metoder och insatser. Forskningen visar att insatserna bör koncentrera sig på
vissa riskmiljöer och individer som är särskilt sårbara. Flera av insatserna
förutsätter nära samarbete mellan kommuner och landsting, inte minst gäller
det kring den höga läkemedelskonsumtionen bland äldre.
Internationellt jobbar man mycket med insatser för att förebygga fallolyckor
på specialistverksamheter, s.k. fallmottagningar. I flera länder som Australien,
Storbritannien, Finland och Danmark har s.k. fallmottagningar utvecklats.

FÖRSLAG 2010:37

7
LS 0905-0429

Mottagningarna kännetecknas av teamarbete mellan olika professioner för att
förebygga fallolyckor och det är mycket framgångsrikt. I Sverige har försök
gjorts på några ställen, men det har aldrig slagit igenom fullt ut.
Andra insatser som visat sig ge bra resultat är fysisk aktivitet till personer
som tidigare inte varit fysiskt aktiva. Det är till och med så att äldre får en
större effekt av träning än yngre. Personer som inte varit fysiskt aktiva före
pensioneringen kan träna upp sig till samma förmåga som de som alltid rört
på sig. Fysisk aktivitet bidrar allmänt till att stimulera balans, koordination
och muskelstyrka.
Förebygga fall hos dem som redan fallit en gång har visat sig vara mycket
framgångsrikt. För att det ska lyckas förutsätter det att personen som skadat
sig får en individuell genomgång av sin situation, allt från eventuella fysiska
förändringar av boendemiljön, stöd till anpassad fysisk aktivitet, genomgång
av läkemedel, synundersökning m.m. För att det ska bli lyckosamt krävs
stöd från olika professioner och nära samarbete mellan kommuner och
landstinget (hälso- och sjukvården).
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att uppdra till förvaltningen att genomföra en kartläggning av problemet
med fallolyckor bland äldre i Stockholms län samt vilka kostnader det
innebär för hälso- och sjukvården årligen
att uppdra till förvaltningen att identifiera riskgrupperna och riskmiljöerna
för fallolyckor samt ta fram en strategi för åtgärder tillsammans med
kommunerna för att förebygga fallolyckor hos riskgrupperna och i
riskmiljöer
att utreda behovet och förutsättningarna för att starta speciella fallolycksmottagningar där olika professioner arbetar i team
att uppdra till förvaltningen att genomföra riktade utbildnings och informationsinsatser till personalen på länets sjukhus och vårdcentraler om hur fallolyckor
kan förebyggas
Kerstin Pettersson

Håkan Jörnehed

Birgitta Sevefjord

Sverre Launy

Jan Strömdahl

Thomas Magnusson

Necla Bora

Gunilla Roxby Cromvall Saime Bilici

Mats Skoglund
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Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Motionärerna föreslår att uppdra till förvaltningen att genomföra en
kartläggning av problemet med fallolyckor bland äldre i Stockholms län
samt vilka kostnader det innebär för hälso- och sjukvården årligen.
Motionärerna vill också uppdra åt förvaltningen att identifiera riskgrupperna
och riskmiljöerna för fallolyckor samt ta fram en strategi för åtgärder
tillsammans med kommunerna för att förebygga fallolyckor hos
riskgrupperna i riskmiljöer. Motionärerna vill också uppdra att utreda
behovet och förutsättningarna för att starta speciella fallolycksmottagningar
där olika professioner arbetar i team samt uppdra till förvaltningen att
genomföra riktade utbildnings och informationsinsatser till personalen på
länets sjukhus och vårdcentraler om hur fallolyckor kan förebyggas.
Motionärerna motiverar sitt förslag med att fallolyckor i relation till andra
dödsorsaker internationellt sett är den femte vanligaste dödsorsaken efter
hjärt- kärl sjukdomar, cancer, stroke och lungsjukdomar bland äldre. Det
sker cirka 1500 dödsfall per år i Sverige till följd av fallolyckor hos personer
över 65 år. Om effektiva förebyggande insatser sattes in skulle många fall
och frakturer hos äldre kunna förhindras. Det skulle betyda minskat lidande
för den enskilde, men också leda till betydande kostnadsbesparingar för
samhället, inte minst för kommuner och landsting.
Kartläggning, kostnader, identifiering av riskgrupper och riskmiljöer samt
förslag till förebyggande åtgärder
Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget finns en omfattande karläggning
kring fallolyckor, fallskador och kostnader i Sverige.
Av ”Öppna jämförelser folkhälsa 2009”, Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Folkhälsoinstitutet (FHI) och Socialstyrelsen framgår att 42 965
personer (29 485 kvinnor och 13 507 män), 65 år eller äldre vårdades för en
fallolycka i slutenvården i Sverige år 2007.
”Öppna jämförelser 2008 – Vård och omsorg om äldre” visar att
Stockholms kommun hade i genomsnitt 71 fallskador per 1000 invånare 80
år och äldre under 2005-2007 och är rankad 283 plats i Sverige.
”Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006” redovisar fördelningen mellan olika
stadsdelar och kommuner av personer 65-84 år som svarat på frågan ”Har du
någon gång under de senaste 6 månaderna sökt läkare, vårdcentral eller
sjukhus på grund av att du har fallit omkull och skadat dig”. Se vidare bilaga
1 angående dokumentation kring förebyggande av fallolyckor.
I Folkhälsoinstitutets rapport ”Fallolyckor bland äldre - En samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder” Harald Gyllensvärd
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2009. framgår att ”Ungefär 14 miljarder kronor - nästan fem miljarder i
direkta kostnader och ungefär nio i livskvalitetsförsämringskostnader –
uppskattas samhällets kostnader förknippade med fallolyckor bland äldre.
Dessa kostnader kommer att öka i omfattning om inte effektiva förebyggande åtgärder genomförs. Uppskattningsvis beräknas kostnaderna till
drygt 22 miljarder kronor år 2050 om utvecklingen tillåts fortsätta i
nuvarande omfattning.”
Förvaltningen ser också att man identifierat riskmiljöer, riskgrupper och
individer för fallolyckor och fallskador. Det finns rekommendationer av
förebyggande insatser och riktlinjer som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet för fallprevention i Stockholms läns
landsting. ”Regionalt vårdprogram fallprevention Stockholms läns
landsting 2008” innehåller bl.a definitioner av fall och fallskador och
beskriver också aktuellt kunskapsläge gällande riskfaktorer och effektiv
fallprevention, träning och träningsprogram. Några ytterligare exempel på
dokumentationer se bilaga 1.
Förvaltningen föreslår därför att kartläggning av och beräkning av kostnader
för fallolyckor/skador samt identifiering av riskgrupper för Stockholms län
utgår från den samlade kunskapen som finns nationellt.
Strategier för åtgärder tillsammans med kommunerna att förebygga
fallolyckor hos riskgrupper i riskmiljöer
Förvaltningen anser att samverkan mellan landstingets egna verksamheter
och tillsammans med kommunerna kring både förebyggande och rehabilitering av fallskador sker och bör ske i patientens hem eller inom de ordinarie
verksamheterna där patienten är känd. Ordentligt ifyllda utskrivningsmeddelanden från sjukhusen (som via Web Care skickas till primärvård och
kommunen) när patienterna skrivs ut är ytterligare en faktor/strategi som
bidrar till att förebygga fallolyckor bland äldre.
Projekt i samverkan med kommuner
Några projekt har pågått och pågår inom Stockholms läns landsting och
många tillsammans med kommuner. Exempel är Sundbyberg, Lidingö,
Södertälje; ”Fallfritt Södertälje” Äldrecentrum. Nacka kommun driver ett
projekt och samarbetar med Nacka Närsjukhus/rehabCentrum och Bo
Vårdcentral ”I Nacka står vi stadigt”. En slutrapport om från projektet i
Nacka kommer 2010.
Hälsosamtal
I de hälsosamtal som husläkarmottagningarna enligt regelbok för husläkarverksamhet skall erbjuda personer som är 75 år ingår fallskadeförebyggande
arbete och skall genomföras i samverkan med kommunen. Centrum för
Allmänmedicin, CeFAM utbildar distriktssköterskor i hälsosamtal.
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Fysisk aktivitet på recept, FaR®
Riktlinjer för fysisk aktivitet på recept finns i Stockholms läns landsting
sedan 2007-01-01. Utbildning i FaR® ger Centrum för Allmänmedicin,
CeFAM på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Att få ett
FaR® kan för många vara ett sätt att öka sin fysiska aktivitet och därigenom
minska riska för fallolyckor framgent.
Att utreda behov av fallolycksmottagningar
Förvaltningen är tveksam till att utreda behov av och förutsättningar för
fallolycksmottagningar där olika professioner arbetar. Det är angeläget att ha
en vårdkedja där inte patienten hamnar mellan stolarna. Ytterligare en
specialmottagning kan skapa osäkerhet i respektive uppdrag och hur
vårdkedjan ska fungera. Husläkarmottagningarna står för första linjens
sjukvård och har helhetsperspektivet på patienten. Uppdraget att arbeta
förebyggande, utreda diagnostisera, behandla, ge råd och följa upp ingår i
primärvårdens uppdrag. Primärvårdsrehab har kompetens och har många
gånger redan kunskap om patienten och patientens hemförhållanden och kan
snabbt erbjuda insatser eller hänvisa patienten till rätt vårdgivare eller för
patienten egenfinansierad verksamhet.
”Husläkarmottagningar skall arbeta för förebyggande, tidig upptäckt, stöd
och behandling av livsstilsrelaterad ohälsa samt utveckla det förebyggande
arbetet mot bland annat övervikt, rökning, alkohol och psykisk ohälsa, ge
kunskap om och stöd till egenvård. Erbjuda hälsosamtal till listade patienter
som fyller 75 år under kalenderåret. Hälsosamtalen skall utföras av
distriktssköterska i samverkan med kommunen.”
”Mål och inriktning för primärvårdsrehab är: Vårdgivaren skall arbeta
utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, motverka
vårdberoende och stötta patienten att ta egenansvar för återfallsförebyggande/funktionsuppehållande träning och för livsstilsförändringar.”
Genomföra riktade utbildningsinsatser till personalen på länets sjukhus
och vårdcentraler om hur fallolyckor kan förebyggas
Riktade utbildnings- och informationsinsatser har funnits i olika omgångar
både för kommunens och landstingets personal. Checklistor för fallförebyggande arbete finns inom olika verksamheter. Idag ingår bl.a att
identifiera risker i patientens hem och närmiljö mm i de hälsosamtal, som
distriktssköterskor erbjuder 75-åringar i länet. Primärvårdrehabs personal
har kunskaper i fallprevention som de förmedlar till patienter och likaså till
kollegor inom primärvården och kommunerna. Likaså förmedlar sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet kunskaper om
fallprevention till patienter och kommunens personal.
I det regionala vårdprogrammet kring fallprevention för Stockholms läns
landsting 2008 finns som tidigare påpekats kunskaper och riktlinjer som ska
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spridas. Produktionssamordning vid Landstingsstyrelsens förvaltning
genomför 17 november 2009 till mitten av mars 2010 ”En TUFF satsning”
inom områdena trycksår, undernäring och fallförebyggande. Satsningen som
riktar sig till alla som arbetar inom nära vården i Stockholms län, syftar till
att minimera de typerna av skador. Satsningen består förutom av
utbildningen, av verktyg som ska stödja det vardagliga arbetet och
kommunikationen.

