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Sammanfattning 

Fallolyckor är ett allvarligt problem bland äldre människor i dagens samhälle. Ett fall kan leda 
till svårigheter att utföra aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuten har därför en viktigt roll i 
arbetet för att förhindra fall men trots det finns det få studier om arbetsterapeuters erfarenheter 
om arbete med fallprevention. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att 
arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende. Metoden var en kvalitativ design med 
semistrukturerade intervjuer. Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval och totalt 
deltog nio arbetsterapeuter från två olika kommuner i södra Sverige i examensarbetet. 
Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultatet kunde 
sammanfattas i fyra kategorier; arbetsterapeuters uppfattningar om fallprevention, vikten av 
samverkan, redskap för att identifiera fallrisker och fallpreventiva åtgärder i ordinärt boende. 
De i sin tur delades in i elva underkategorier. Slutsatsen var att fallprevention är ett område 
som är svårt att arbeta förebyggande med. Oftast kopplas arbetsterapeuten in när fall redan har 
inträffat, men flera arbetsterapeuter betonade att de önskade att arbeta mer förebyggande för 
att förhindra fall.  
 
Nyckelord: Arbetsterapi, Fall, Förebyggande arbete, Metoder 
  



  
  

Summary 

Occupational therapists’ experiences of working with fall prevention among elderly in 
an ordinary residence - An Interview Study 
 
Fall accidents are a serious problem among older people in today's society. A fall can lead to 
difficulties in performing everyday activities. Therefore, the occupational therapist  plays an 
important role in preventing falls, but despite that there is only a few studies about their 
experience of work with fall prevention. The purpose was to describe occupational therapist’s 
experiences of working with fall prevention among elderly in an ordinary residence. The 
method was qualitative design with a semi-structured interview. Participants were recruited 
through a convenient selection and a total of nine occupational therapists from two different 
municipalities in southern Sweden participated in the study. Qualitative content analysis was 
used to analyze the material. The results could be summarized in four categories: 
occupational therapists perceptions of fall prevention, the importance of interaction, tools for 
identifying fall risks and fall preventive interventions in an ordinary residence. Which turned 
in to eleven subcategories. The conclusion was that fall prevention is a difficult area to work 
preventive with. Most often, the occupational therapists are called in when the fall already has 
occurred, but several occupational therapists underlined that they wanted to work more 
towards the prevention of falls.  
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Inledning 

Fallolyckor är ett allvarligt problem hos äldre personer samt den vanligaste olyckan som sker 
i hemmet. Äldre personer som drabbas av ett fall där följden blir en fallskada kan få 
konsekvenser som påverkar hälsan och välbefinnandet negativt (Jansson, Nordell, Engelheart 
& Nordlund, 2009). Arbetsterapeuter arbetar för att människor ska vara delaktiga i aktiviteter 
och kunna utföra de aktiviteter de vill utföra (Kielhofner, 2012). Ett fall kan leda till att äldre 
personer kan få svårigheter att utföra aktiviteter i vardagen (Jansson et al., 2009). För att 
förhindra fall och fallskador har arbetsterapeuten en viktig roll i det förebyggande arbetet 
(Chase, Mann, Wasek & Arbesman, 2012). Men vad arbetsterapeuten arbetar konkret med i 
äldre människors hem när det gäller fallprevention är inte helt kartlagt (Leland, Elliot, 
O ́Malley & Murphy, 2012). Med denna studie vill författarna öka förståelsen hos 
arbetsterapeuter och blivande arbetsterapeuter om hur de skulle kunna arbeta för att förebygga 
fall. Det skulle kunna leda till att fler preventiva åtgärder görs vilket kan påverka samhällets 
kostnader genom minskade behov av vård- och omsorgsinsatser och att färre individer 
drabbas. Informationen i studien kan också vara till värde för andra professioner som vill få 
ökad kunskap i ämnet. 
  

Bakgrund 

Fallolyckor 
Varje år läggs cirka 70 000 personer in på sjukhus efter fallolyckor vilket kostar samhället 
stora belopp varje år (Socialstyrelsen, u.å). Med fallolycka menas att en person hamnar på 
golvet eller på marken oavsiktligt oavsett om skada sker eller inte. Fall innebär inte bara att 
någon snubblar eller halkar, utan även när någon rullar ut sängen eller glider ner på golvet 
från en stol (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Statistik visar att ungefär en tredjedel av 
Sveriges befolkning över 65 år som bor i ordinärt boende råkar varje år ut för en fallolycka. 
Ordinärt boende definieras som eget boende eller seniorboende där vård eller rehabilitering 
inte ingår (Sveriges kommuner och landsting, 2009). Då den funna statistiken är baserat på 
personer från 65 år och uppåt definieras “äldre” personer i detta examensarbete som personer 
över 65 år.  
 
Fallolyckor drabbar i högre utsträckning äldre människor jämfört med människor i andra 
åldrar. De äldre som har råkat ut för ett fall har generellt en ökad risk för att det händer igen 
(Sveriges kommuner och landsting, 2009). Mellan åren 2013 till 2050 kommer antalet äldre 
personer att öka med 50 procent. Den största ökningen kommer att ske i den allra äldsta 
åldersgruppen, personer över 80 år (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014b). 
För äldre personer är ett fall ett allvarligt hot för deras hälsa och livskvalitet (Leland et al., 
2012). En av de allvarligaste formerna av fallskada som sker hos äldre personer är höftfraktur. 
Andra skador är lårbensfraktur, frakturer i övre extremiteter och skallskador (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2014a). En fallskada för en äldre person kan leda till 
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svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet som exempel att klä på sig, gå och handla 
och umgås med vänner (Jansson et al., 2009).  

Orsaker till fallolyckor 
Det är oftast flera faktorer som tillsammans bidrar till att en fallolycka inträffar hos en äldre 
person. Riskfaktorer kan delas upp i yttre samt inre faktorer (Jansson et al., 2009). Åldrandet 
är en inre faktor som bidrar till kroppsliga förändringar som påverkar balans, muskelstyrka 
och reaktionsförmågan (Ernsth Bravell, 2013). Ytterligare inre faktorer till fallskador är 
osteoporos, synnedsättning, sjukdomar som exempel stroke, Parkinson, demens och 
sjukdomar i muskler och leder (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014b). Yttre 
faktorer som påverkar fallrisken och som orsakar fall är effekter av mediciner och risker i 
hemmiljön och närmiljön (Jansson et al., 2009). En ytterligare orsak till att fallolyckor sker 
kan vara att allt fler äldre bor kvar hemma i sin nuvarande bostad högre upp i åldrarna än 
tidigare, där bostäderna i många fall inte är tillräckligt anpassade och tillgängliga för de äldres 
behov (Boverket, 2017). I många fall överstiger kraven i boendemiljön personens kapacitet 
vilket leder till att ett fall sker (Sveriges kommuner och landsting, 2009). 
                                                                                    

Fallprevention                                                                                            
Fallprevention syftar till att minska fallrisken (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att arbeta preventivt för att förhindra att 
skador sker exempelvis efter en fallolycka (SFS 2010:659). Fallprevention inriktas både mot 
individuella åtgärder och generella åtgärder som en del av ett systematiskt förbättringsarbete i 
vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Eftersom det i Sverige sker för 
många fallolyckor bland äldre är fallförebyggande insatser avgörande för att förbättra äldres 
hälsa och trygghet (Sveriges kommuner och landsting, 2009). Fallriskerna ser olika ut 
beroende på ålder, hälsotillstånd och riskfaktorer vilket innebär att preventiva åtgärder 
behöver vara olika riktade. För att minska fallolyckorna behöver flera yrkeskategorier inom 
hälso- och sjukvården samverka (Jansson et al., 2009). I många kommuner i Sverige använder 
vårdpersonal Senior alert för att förebygga skador och främja hälsa, genom registrering av 
riskbedömning och åtgärder om personen medger godkännande. Senior alert är ett nationellt 
kvalitetsregister som syftar till att utveckla säkerheten för äldre i vård och omsorg. Registret 
används i första hand till personer över 65 år som har någon form av kontakt med vård och 
omsorg. De områden som registreras är fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Risk för fall 
bedöms genom instrumentet Downton Fall Risk Index (DFRI). Om bedömning indikerar 
fallrisk behöver åtgärder ske det vill säga arbete med fallprevention (Region Jönköpings län, 
2017). 
                                                                                                                                        

Arbetsterapeutens ansvarsområde 
Aktivitet och delaktighet är två centrala begrepp inom arbetsterapi (Socialstyrelsen, 2001). 
Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) ska arbetsterapeuter arbeta för att förbättra 
och vidmakthålla en individs aktivitetsförmåga och delaktighet i aktiviteter i dagliga livet 
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(ADL), samt arbeta förebyggande för att förebygga risker för nedsatt aktivitetsförmåga eller 
kompensera för förlorad aktivitetsförmåga. ADL omfattar personliga aktiviteter (P-ADL) som 
personlig vård och instrumentella aktiviteter (I-ADL) som innebär boendeaktiviteter, arbete, 
studier, lek och fritid (Socialstyrelsen, 2001). Sveriges Arbetsterapeuter (2016) styrker att 
arbetsterapeutens arbete att handleda och informera om preventiva åtgärder är viktigt för att 
förebygga nedsatt aktivitetsförmåga. Ett fall kan leda till nedsatt aktivitetsförmåga och 
minskad delaktighet i aktiviteter (Jansson et al., 2009). Arbetsterapeuten har därför en 
betydelsefull roll i det förebyggande arbetet. 
 

Teoretisk förankring 

Model of Human Occupation 
Enligt Kielhofner (2012) påverkas en persons aktivitetsutförande av den miljö som personen 
befinner sig i tillsammans med personens vanor och roller i vardagen, uppfattning om sin 
egen utförandekapacitet samt viljekraft. Viljekraften i sin tur påverkas bland annat av 
personens uppfattning om sin egna förmåga. Det innebär hur personen upplever sin personliga 
kapacitet och effektivitet. Detta i sin tur styrs av personens värderingar och medvetenhet av de 
egna fysiska, kognitiva och sociala förmågorna och hur dessa förmågor kan användas för att 
uppnå̊ önskade resultat i aktiviteter. Enligt Peterson et al. (1999) känner vissa personer sig 
kapabla till att utföra aktiviteter medan vissa saknar tilltro till sin egen förmåga och undviker 
att utföra aktiviteter. Det kan vara en bidragande orsak till begränsad funktion i dagliga 
aktiviteter. Att ta hänsyn till personens tilltro och uppfattning om den är egna förmågan är 
därav viktigt.  
 
Hur uppfattning av den egna förmågan är påverkar i sin tur personens motivation till 
delaktighet i aktiviteter. Oavsett personens tilltro till sin förmåga har inte alla förmågan att 
inse sina begränsningar om sin egen kapacitet vilket kan leda till att ett fall inträffar. Det som 
kan påverka förmågan kan vara smärta, trötthet, sensoriska, kognitiva eller motoriska 
nedsättningar (Kielhofner, 2012). 

Person- Environment-Occupational-model (PEO-modellen) 
PEO-modellen innefattar komponenterna person, aktivitet och miljö. Komponenten person 
innefattar fysiska, kognitiva samt psykiska resurser och begränsningar, individens egna 
resurser och erfarenheter. Miljö innefattar omgivningen som personen befinner sig vilket 
innebär fysiska, sociala och kulturella miljön som ger olika förutsättningar för aktivitet (Law 
et al., 1996). PEO-modellen betonar att de fysiska, kulturella och sociala faktorerna i miljön 
kan vara antingen ett hinder eller en resurs som påverkar aktivitetsutförandet (Scaffa, Reitz & 
Pizzi, 2010). Aktivitet innefattar aktiviteten som individen deltar i och hur den utförs. 
Aktiviteten kan delas upp i tre olika delar aktivitet, uppgift och sysselsättning. Samspelet 
mellan de tre komponenterna i PEO-modellen bildar individens aktivitetsutförande. Om 
någon av de tre komponenterna i modellen påverkas kan det leda till obalans i 
aktivitetsutförandet. Det krävs då att en intervention genomförs inom den komponenten som 
påverkats (Law et al., 1996). Genom en arbetsterapeutisk insats i någon av komponenterna 
person, aktivitet och miljö påverkas individens aktivitetsutförande men kan också påverka 
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individens hälsa och välbefinnande. En individ upplever hälsa och välbefinnande när 
aktivitetsutförandet är i balans vilket innebär att hälsofrämjande insatser också är en viktig del 
i arbetsterapeutens arbete (Scaffa, Reitz & Pizzi, 2010). 

Tidigare forskning 
De flesta av fall och fallolyckorna sker i och runt hemmen (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2014a). För att förebygga att det inträffar krävs tidiga insatser från en 
arbetsterapeut i form av att identifiera fallrisker i miljön samt att förbättra individens 
aktivitetsförmåga (Peterson & Clemson, 2008; Gillespie et al., 2012). Ett annat område som 
kräver förebyggande insatser är rädslan för att falla. Rädsla för att falla hos äldre leder i 
många fall till begränsad delaktighet i aktiviteter (Jansson et al., 2009).  Rädsla för att falla 
kan även leda till begränsad aktivitetsförmåga (Schepens, Sen, Painter & Murphy, 2012). 
Enligt Filiatrault et al. (2013) har arbetsterapeuten tillsammans med fysioterapeuten en viktig 
roll för att förebygga rädslan för att falla hos äldre. Interventioner behöver riktas mot både 
fysiska och psykiska faktorer det vill säga kombinera träning med utbildning av förebyggande 
strategier för att minska rädslan.  
 
Flera studier beskriver att det krävs multiprofessionella insatser för att arbeta med 
fallprevention (Chase et al., 2012; Leland et al., 2012; Weinstein & Booth, 2006). Vilka 
professioner som ingår i multidisciplinärt team kan variera, men arbetsterapeuter, 
fysioterapeut, läkare och omvårdnadspersonal brukar dock oftast ingå. Multiprofessionella 
insatser är exempel miljöanpassningar, utbildning i hälsa och säkerhet, kost, mediciner, 
balansträning och motion (Chase et al., 2012). 
 
Enligt en systematisk litteraturstudie finns starka bevis för att arbetsterapeutiska åtgärder 
spelar en viktig roll för att minska antalet fallolyckor, minska rädslan att falla hos äldre samt 
att den äldre kan bevara sin självständighet (Chase et al., 2012). Men det finns ett gap mellan 
evidens i studier och litteratur och om hur arbetsterapeuten faktiskt arbetar med fallprevention 
ute i verksamheterna. Det finns få studier som tar upp vad en arbetsterapeut gör för insatser 
inom fallprevention i verksamheterna (Leland et al., 2012). Det krävs ytterligare forskning för 
att identifiera effekten av arbetsterapeutens roll i multiprofessionella team samt individuella 
bedömningar och åtgärder för att minska fallrisken (ibid.). Arbetsterapeutens synsätt är att 
arbeta utifrån person-, aktivitet- och miljöaspekter, som alla påverkar individens 
aktivitetsutförande (Law et al., 1996). Genom det synsättet har professionen en viktig roll i 
arbetet med fallprevention för att förhindra fallolyckor i ordinärt boende. Författarna vill 
därför genom examensarbetet belysa erfarenheter och kunskaper om hur arbetsterapeuter i 
kommunal verksamhet arbetar för att minska fallolyckor hos äldre. 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre 
i ordinärt boende. 
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Material och metod 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design med intervjustudie som metod. 
Kvalitativ metod fokuserar på beskrivning av upplevelser och uppfattning om ett visst 
fenomen. För att få en djup och omfattande bild av arbetsterapeuters erfarenheter ansågs den 
metoden som lämpligast (Kristensson, 2014). 
     

Förförståelse 
Författarna har genom verksamhetsförlagd utbildning under utbildningen fått uppfattningen 
att det inte är så tydligt hur en arbetsterapeuts arbetssätt fungerar vid arbete med 
fallprevention. Under examensarbetets process har författarna diskuterat hur tidigare 
erfarenheter påverkar studien och är medvetna om att förförståelsen kan har påverkat hur 
författarna har formulerat frågorna i intervjuguiden.  
 

Urval 
Deltagarna i studien rekryterades genom bekvämlighetsurval och avsiktligt urval. 
Inklusionskriterier var legitimerad arbetsterapeut, yrkesverksam minst två år inom kommunal 
verksamhet och som arbetar med äldre över 65 år i ordinärt boende. För att rekrytera en 
variation av deltagare kontaktades fem kommuner i södra Sverige. Verksamhetscheferna i 
kommunerna kontaktades för att få godkännande att ta kontakt med arbetsterapeuter som 
arbetar i kommunen. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till verksamhetscheferna för 
att få deras godkännande att få ta del av arbetsterapeuternas mailadresser för att kunna 
kontakta dem. Efter godkännande kontaktades arbetsterapeuterna via mail. Till 
arbetsterapeuterna skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) om examensarbetets syfte samt 
vad det innebar att delta i studien. Efter en vecka skickades påminnelse via mail till samtliga 
berörda arbetsterapeuter. Efter första utskicket rekryterades fyra deltagare och efter 
påminnelsen rekryterades ytterligare fyra deltagare. Vid genomförande av den tredje intervjun 
rekryterades ytterligare en deltagare på den arbetsplats där intervjun genomfördes. Totalt 
rekryterades nio deltagare från två olika kommuner, en större kommun och en mindre 
kommun. Deltagarna hade mellan 4 till 35 års erfarenhet av arbete inom kommunal 
verksamhet. 
                                                                                    

Datainsamlingsinstrument 
En semistrukturerad intervjuguide arbetades fram och användes under intervjuerna (se bilaga 
3) (Kristensson, 2014). Författarna använde intervjuguiden som ett stöd vid intervjuerna vilket 
underlättade struktur samt att alla deltagare fick besvara samma frågor. Intervjuguiden bestod 
av bakgrundsfrågor och frågor om arbetsterapeutens erfarenheter av att arbeta med 
fallprevention. En fråga formulerades utifrån komponenterna person, aktivitet och miljön i 
PEO-modellen (Law et. al., 1996). De resterande frågorna om fallprevention formulerades för 
att få en bred bild av arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta fallförebyggande. 
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Datainsamling 
Materialet samlades in genom intervjuer och frågorna var av öppen karaktär vilket innebar 
möjlighet att berätta fritt (Kristensson, 2014). Författarna genomförde en provintervju för att 
se om frågorna besvarade syftet. Resultatet av provintervjun visade att frågorna var relevanta 
kopplat till syftet. Innan intervjun påbörjades upprepades informationen muntligt som 
deltagarna fått ta del av i tidigare utskickat informationsbrev (bilaga 2). Deltagarna fick skriva 
under en samtyckesblankett (bilaga 4) för att säkerhetsställa att de tagit del av informationen i 
informationsbrevet. Inspelning av intervjuerna genomfördes med både diktafon och 
mobiltelefon för att minimera tekniska komplikationer. Intervjuerna varade mellan 15-32 
minuter och genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplatser. Båda författarna deltog vid åtta 
av nio intervjuer. En av författarna hade huvudansvar vid varje intervju, den som inte hade 
huvudansvar satt bredvid och ansvarade för inspelning. 
    

Dataanalys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de vilket innebär att intervjuerna skrevs ut 
ordagrant. Intervjuerna avidentifierades så att de inte kunde härledas till någon av deltagarna. 
I studien användes triangulering som innebär att två̊ personer tillsammans analyserar och 
tolkar ett material (Kristensson, 2014). Den första intervjun transkriberades gemensamt, 
resterande åtta intervjuer delades lika mellan författarna. Efter transkribering lästes samtliga 
intervjuer igenom av båda författarna. För att analysera intervjuerna användes kvalitativ, 
manifest innehållsanalys som syftar till att finna likheter och skillnader i det textnära 
framträdande innehållet (Lundman & Graneheim, 2017). Författarna identifierade sedan 
gemensamt fram bärande meningsenheter i intervjuerna som svarade mot studiens syfte. Det 
material som inte svarade mot studiens syfte blev borttaget. Därefter kondenserade författarna 
gemensamt de bärande meningsenheterna från en intervju, resterande åtta intervjuer delades 
lika mellan författarna. De bärande meningsenheter kondenserades för att få ett mer lättarbetat 
material. Det innebär att de bärande meningsenheterna förkortades men kärnan i innehållet 
behölls (ibid.). Därefter abstraherade författarna fyra respektive fem intervjuer var och 
diskuterade sedan de framtagna koderna gemensamt. De kondenserade meningsenheterna 
abstraherades för att få ett sammanfattat uttryck av meningsenhetens innebörd (ibid.). 
Gemensamt förde författarna samman koder med samma innehåll som  sedan resulterade i 
olika underkategorier och kategorier utifrån skillnader och likheter och i sin tur svarade mot 
syftet. Tabell 1 visar exempel på den kvalitativa innehållsanalysen. 
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Tabell 1. Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen 
 

Meningsbärande 
enhet 

 
Kondenserad 
meningsenhet 

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori 

Fallprevention de är 
ju förebygga fall 
såklart i hemmet … 
att man ska tänka ett 
steg före innan det 
händer … ehh för att 
undvika fallolyckor 

Fallprevention är att 
förebygga fall i 
hemmet. Att tänka 
ett steg före för att 
undvika fallolyckor 

Tänka steget föra Ett förebyggande 
arbete 

Arbetsterapeuters 
uppfattningar om 
fallprevention 
 

..och när vi ä riktade 
mot aktiviteten så 
tänker jag att det 
handlar  ju om att 
anpassa aktiviteten 
så den bli rätt och 
säkert för personen 
för det kan handla 
om att hur kan jag gå 
ner en trappa på ett 
säkert sätt, hur kan 
jag förflytta mig ur 
sängen på ett säkert 
sätt, hur kan jag 
jobba i köket utan att 
falla  
  

Mot aktivitet så 
handlar det om att 
anpassa aktiviteten 
så den bli rätt och 
säkert för personen. 
Det kan handla om 
att gå ner för en 
trappa eller göra en 
förflyttning på ett 
säkert sätt samt 
jobba i köket utan 
att falla 

Anpassa 
aktiviteten så att 
det blir säkert för 
personen 
  

Att anpassa 
aktiviteter 

Fallpreventiva 
åtgärder i ordinärt 
boende 

..eller man kan ge 
tips på ehhh.. hur 
man kan göra på ett 
annorlunda vis, du 
kan sitta ner istället 
för stå när du ska klä 
på dig eller eh.. ah 
du kan hålla här när 
du ska gå vid köket 
eller du kan sitta på 
en pall eller du kan 
sitta på rollatorn när 
du ska laga mat 
istället för att stå upp 
 

Ge tips på 
alternativa sätt. Sitta 
ner istället för stå 
vid påklädning, att 
använda något att 
hålla sig i eller sitta 
på vid matlagning 
ex. pall, rollator 
 
 
  

Ge tips på hur 
man kan göra 
aktiviteter på ett 
annorlunda vis 
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Etiska överväganden 
Under examensarbetet togs hänsyn till individskyddskravet som innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades ut till relevanta 
deltagare. Informationsbrevet innehöll studies syfte, frivilligt deltagande samt att avbryta 
deltagandet sker utan konsekvenser. Information gavs också skriftligt och muntligt innan 
intervjuerna påbörjades. Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga deltagare skrev under 
en samtyckesblankett innan intervjun påbörjades som innebar att de godkände deltagande i 
studien samt att de hade rätt att avbryta medverkan när som helst. Enligt 
Konfidentialitetskravet behandlades informationen om deltagarna konfidentiellt genom att 
transkriberade intervjuer förvarades på författarnas egna datorer för att minska risken att 
obehöriga skulle kunna ta del av materialet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet 
som samlades in endast användes i examensarbetet. Etisk egengranskning i enlighet med 
Hälsohögskolan Jönköping University utfördes tillsammans med handledare innan 
examensarbetet genomfördes och deltagare rekryterades. 
 

Resultat 

Resultatet i examensarbetet kunde beskrivas i fyra övergripande kategorier samt elva 
underkategorier. Översikt över kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2. Översikt över resultatet. 

 
Kategorier 

 

 
Underkategorier 

 
Ett förebyggande 
arbete 

Teamarbete med 
sjukgymnast/ 
fysioterapeut 

Ostrukturerad 
bedömning 

Att arbeta med  
personens inre 
faktorer 

Att se samband 
mellan aktivitet och 
hälsa 

Teamarbete genom 
Senior alert 

Strukturerad 
bedömning 

Att anpassa  
aktiviteter 

Att kompensera för 
kognitiva 
nedsättningar 

Involvera anhöriga  Åtgärder i miljön 

 

Arbetsterapeuters 
uppfattningar om 
fallprevention 

Vikten av samverkan Redskap för att      
identifiera fallrisker 

Fallpreventiva 
åtgärder i ordinärt 
boende 
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Arbetsterapeuters uppfattningar om fallprevention 
I intervjuerna beskrev informanterna vad fallprevention var enligt dem. Beskrivningarna var 
spridda men kunde sammanfattas i tre underkategorier: ett förebyggande arbete, att se 
samband mellan aktivitet och hälsa samt att underlätta kognitiva nedsättningar. 
 
Ett förebyggande arbete 
Flera informanter beskrev att fallprevention i deras profession innebär att arbeta förebyggande 
och att ligga steget före. Några informanter berättade att målet med deras arbete med 
fallprevention är att minska fall och därmed lidande för personen genom att förebygga, 
förbättra och vidmakthålla personens aktivitetsförmåga som beskrivs i den etiska koden för 
arbetsterapeuter. Några informanter angav att när de tänkte efter så arbetar de mer med 
fallprevention i sitt dagliga arbete med äldre än vad de tror. Flera informanter berättade dock 
att det är svårt att arbeta förebyggande, ofta kommer de som arbetsterapeuter in när fall redan 
har skett. Flera informanter upplevde också att det var svårt att få kontakt med personer som 
innehar fallrisk. Informanterna beskrev att om personerna inte kontaktar dem för att de 
innehar en rädsla för att falla eller redan har fallit en gång tidigare så var det svårt att arbeta 
preventivt. Några informanter beskrev dock att genom ett projekt som pågår i deras kommun 
så får de möjlighet att just arbeta preventivt. Det sker genom att personer som kontaktar 
biståndshandläggaren i ärenden som inte är kopplade till arbetsterapi får erbjudandet om ett 
besök av en arbetsterapeut för att se över hemmet. Arbetsterapeuten kan då göra en intervju 
med personen samt se över boendemiljön och därmed upptäcka risker för fall i förebyggande 
syfte.  
 

“Det är ju förebygga fall såklart i hemmet … att man ska tänka ett steg före innan det 
händer … för att undvika fallolyckor” (Informant C).   
 
“Det är roligt att jobba förebyggande, inte bara jobba efter liksom för att kunna 
tillrätta utan kunna, man kan va där innan, när vi väl träffar någon patient där man 
känner att men här kom vi riktigt rätt, här var ju riktigt, kunde verkligen ge de här 
råden, så är det väldigt roligt att göra det” (Informant F). 

 
Att se samband mellan aktivitet och hälsa 
Några informanter beskrev att fallprevention innebär att arbeta för att personer ska kunna 
utföra de meningsfulla aktiviteter som de vill utföra genom att arbetsterapeuten ska se 
samband mellan aktivitet och hälsa. Informanterna upplevde att många personer som de 
träffar innehar en rädsla för att falla vilket bidrar till att personen inte vågar göra saker och 
vara delaktiga i samhället. Informanterna beskrev att de är viktigt att uppmuntra personerna 
att vara aktiva i vardagen för genom en stillasittande vardag så ökar fallrisken.  

 
“..ja att både aktivitet och hälsa är väldigt starkt kopplat till fallprevention för mig då 
o därför… att dom får fortsätta som jag säger att utföra sina meningsfulla aktiviteter” 
(Informant H). 
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Att kompensera för kognitiva nedsättningar 
Några informanter beskrev att fallprevention för dem innefattar arbete för att kompensera för 
kognitiva nedsättningar. Informanterna upplevde att de förr fokuserade mycket på åtgärder 
som har med personens fysiska funktioner att göra. Informanterna beskrev att det idag är mer 
fokus på att arbeta för att kompensera för kognitiva nedsättningar för att förebygga fall. Det 
framkom dock att flera informanter upplevde svårigheter att arbeta med personer som har 
kognitiva nedsättningar och då främst personer som har en demenssjukdom.  

 
“...de är nästan övervägande kognitiva funktionshinder som gör att man ramlar tycker 
jag … man är inte medveten om risker, man är inte medveten om sin förmåga.. man 
har kanske inget mål med de man gör” (Informant I). 

 

Vikten av samverkan 
Teamarbete med sjukgymnast/fysioterapeut 
Flera informanter beskrev att de arbetade mycket i team tillsammans med 
sjukgymnast/fysioterapeut. Informanterna berättade att genom att göra gemensamma 
hembesök och att ta del av varandras bedömningar så skapas en helhetsbild av personen vilket 
underlättar identifieringen av fallrisker. Några informanter beskrev att rollerna inom arbetet 
med fallprevention går in i varandra men att arbetsterapeuten arbetar mer med aktivitet och 
sjukgymnasten/fysioterapeuten arbetar mer med funktion- och balansträning.  

 
“Vi jobbar så väldigt tätt sjukgymnasten och ja här så att jag tycker liksom... vi har ju 
olika roller, vi är ju olika professioner men vi jobbar väldigt tätt ihop så att eh.. vi kan 
gå in för varandra åh och hjälpa till varandra och liksom tänka åt varandra så att det 
tycker jag är en fördel” (Informant B). 

 
Teamarbete genom Senior alert 
Flera informanter beskrev att vid arbete med fallprevention kom de i kontakt med Senior alert. 
Informanterna berättade att de går igenom Senior alert på teamträffar med andra professioner i 
hemtjänstgrupperna i kommunen. Informanterna upplevde att de fångar upp många personer 
som ligger i riskzonen för fall genom att arbeta med Senior alert. Flera informanter beskrev 
också att genom Senior alert fås en helhetsbild av personens potentiella fallrisker eftersom 
flera professioner är inblandade och tittar på olika saker utifrån sin specifika kompetens. 
Några informanter beskrev dock att Senior alert inte alltid fungerar i alla hemtjänstgrupper. 
Orsaken är många gånger att det ofta byts personal vilket kan göra att Senior alert faller 
mellan stolarna. 

 
“Att det är viktigt. Alla bitarna, så att man får en liten helhetssyn, så att man inte har 
ett smalt parallellt spår och bara tittar till mitt så att säga. Utan att hur kan vi få 
helhetsbilden. Kanske innan man gör något i den fysiska miljön, åh sen kanske det är 
medicinen som är de som verkligen påverkar och om det behövs någon justering där” 
(Informant A). 
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Involvera anhöriga 
Några informanter beskrev att de tycker att det är viktigt att involvera anhöriga vid arbete med 
fallprevention. Informanterna upplevde att åtgärder som föreslås oftare genomförs om en 
anhörig är delaktig vid hembesöket. Informanterna upplevde också att anhöriga har stor 
påverkan på personen och är en bidragande faktor till att fallpreventiva åtgärder genomförs. 

 
“Där det oftast blir som bäst när man jobbar med fallprevention är om någon anhörig 
kanske är med. Oftast är det bäst om en dotter eller son är med tillsammans när vi 
kommer, för då tycker jag det har varit lättare att få till de här förändringarna för då 
tar dom tag i det direkt liksom” (Informant E). 

 

Redskap för att identifiera fallrisker 
Ostrukturerad bedömning 
Flera informanter berättade att de inte använde sig av bedömningsinstrument vid arbete med 
fallprevention hos äldre i ordinärt boende. De beskrev istället att de använde sig av tidigare 
erfarenheter samt att bedömning av fallrisker och boendemiljö sker automatiskt utan att de 
tänker på det vid varje hembesök. Informanterna beskrev att de borde använda sig av 
strukturerade bedömningsinstrument för att inte missa viktiga delar men att de genom invant 
arbetssätt ofta glömmer bort eller missar att använda det.  
 

“...man har ju dom glasögonen på sig som jag brukar säga som innefattar 
fallriskbedömning”  (Informant G). 
 
“Det är väldigt lätt hänt att man missar någon del om man inte följer något 
strukturerat” (Informant F). 

 
Strukturerad-bedömning 
Vissa informanter beskrev att de användes sig av bedömningsinstrument för att få till en 
strukturerad bedömning och för att kartlägga och bedöma risk för fall. Informanterna 
upplevde att en strukturerad bedömning bidrog till en helhetsbild av personen. De 
bedömningsinstrument som användes var ADL-taxonomin som bedömer personens förmågor 
i P-ADL och I-ADL (Törnquist & Sonn, 2016), Fall Efficacy Scale (FES) som bedömer 
personens rädsla vid utförande av aktiviteter (Hellström, uå.), Housing enabler som kartlägger 
boendemiljön (Iwarsson & Slaug, 2010) och kognitiv checklista kopplat till ADL-taxonomin 
som bedömer personens kognitiva förmåga (Regionförbundet Örebro, 2012). Flera 
informanter berättade att de på arbetsplatsen hade en broschyr med information om att 
förebygga fall. Broschyren innehöll en checklista med punkter över vanliga fallrisker i 
hemmiljön.  

 
“jag tycker det är viktigt att använda bedömningsinstrument för att inte missa några 
viktiga delar. När man använder ett instrument så får man en helhetsbild av 
individen” (Informant E). 
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Fallpreventiva åtgärder i ordinärt boende  
Vid frågor om åtgärder kopplat till fallprevention beskrev de flesta att de utgår från en 
helhetssyn av personen. Flera informanter angav att det var svårt att separera åtgärder som 
görs i aktivitet, för personen och i miljön för att de påverkar varandra. Det framkom dock att 
det görs olika åtgärder i de olika komponenterna. 

 
“Jag tycker det är svårt att dela upp person, miljö och aktivitet det tycker de hänger 
ihop så mycket” (Informant D). 

 
Att arbeta med personens inre faktorer 
Flera informanter beskrev att de arbetade mycket med personens inre faktorer såsom 
medvetenhet, rädsla och motivation. Vissa informanter beskrev att det är viktigt att arbeta 
med personens medvetenhet för att förhindra fall genom att informera om vilka risker som 
finns vid utförande av aktiviteter. Flera informanter berättade också att rädslan att falla kan 
begränsa många personer i deras vardag och att det är då viktigt att motivera personen till att 
göra vissa förändringar i sin hemmiljö, men också att stärka deras självförtroende genom 
motiverande samtal. 

 
“...det här med motivation och medvetenheten… en del personer har inte 
medvetenheten om att man utför aktiviteter med risk att det är en väldigt stor fallrisk, 
där är det viktigt att påvisa det” (Informant H). 

 
Att anpassa aktiviteter  
Flera informanter beskrev att en viktig åtgärd är att anpassa aktiviteter för att personen ska 
kunna utföra de på ett säkert sätt. Informanterna tipsade om att sitta ner istället för att stå upp 
vid utförande av aktivitet som exempelvis när man tar på/av sig strumporna och att träna in 
tekniker för hur aktiviteten kan göras på ett säkrare sätt. Flera informanter beskrev att de hade 
velat arbeta mer i aktivitet med personen men att det inte finns tid för det. Informanterna 
upplevde också att det kan vara en svårighet att komma åt fallrisker i vissa aktiviteter 
eftersom de inte har tid och möjlighet att analysera delmoment.  

  
“...det handlar  ju om att anpassa aktiviteten så den bli rätt och säkert för personen 
för det kan handla om att hur kan jag gå ner en trappa på ett säkert sätt, hur kan jag 
förflytta mig ur sängen på ett säkert sätt, hur kan jag jobba i köket utan att falla” 
(Informant H). 

 
Åtgärder i miljön 
Flera informanter beskrev att åtgärder i miljön var en viktig del för att förhindra fall. 
Informanterna uppgav att en stor del handlade om att se över och anpassa hemmiljön. Flera 
informanter berättade att för att säkra upp hemmet kontrollerade de om det fanns trånga 
utrymmen, hur möbleringen var, om det fanns trösklar, lösa mattor eller lösa sladdar som kan 
utgöra en fallrisk. Informanterna beskrev också att för att anpassa och underlätta i miljön så 
förskriver de hjälpmedel. Informanterna uppgav också att om det behövdes stora åtgärder i 
miljön behövde de skriva ett intyg om bostadsanpassning.  
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“...att röja lite hemma så att det inte är så trångt och att det inte är massa saker man 
kan gå och snubbla över. Sladdar kan det ju också vara ibland till exempel, att man 
tänker på att fästa upp och få det på ett bra sätt” (Informant A).   
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Design 
Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 
fallprevention hos äldre i ordinärt boende. För att genomföra examensarbetet valdes en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att få en djupare inblick i 
arbetsterapeuters erfarenheter om det valda ämnet (Kristensson, 2014). Anledningen till att 
examensarbetet hade en kvalitativ metod var att få tidigare studier haft fokus på att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fallprevention.   
 
Urval och urvalsprocess 
Författarna valde att använda inklusionskriterier för att rekrytera informanter som var kunniga 
inom området vilket är en viktig kvalité́ hos intervjupersonen enligt Kvale och Brinkmann 
(2014). Ett kriterium för att delta i studien var att informanterna skulle vara legitimerade 
arbetsterapeuter som har arbetat minst två år i kommunal verksamhet. Författarna ansåg att 
intervjuerna skulle bli mer innehållsrika om informanterna hade erfarenheter inom området. 
Urvalsprocessen för examensarbetet var bekvämlighetsurval för att rekrytera deltagare som 
stämde in på syftet. Från början kontaktades fem kommuner i södra Sverige för att kunna få 
ett varierat urval. De rekryterade informanterna var från två kommuner men författarna anser 
att det ändå stärker trovärdigheten i examensarbetet då informanterna hade olika arbetssätt 
och olika lång yrkeserfarenhet vilket gav större variation av erfarenheter (Lundman & 
Graneheim, 2017). Att informanterna hade olika lång yrkeserfarenhet och arbetssätt kan också 
ha påverkat resultatet då materialet i intervjuerna hade olika djup innehållsmässigt. 
Författarna hade svårt att rekrytera informanter och var tvungna att skicka ut påminnelsemail 
för att få svar. Författarna fick också flera svar från arbetsterapeuter som inte hade tid att delta 
i studien vilket kan bero på att intervjun skulle vara i ungefär 30 minuter. Men samtidigt anser 
författarna att kortare intervjuer inte hade givit tillräckligt innehållsrikt material för att kunna 
sammanställa resultat. Författarna tror att rekryteringsprocessen hade kunnat gå smidigare om 
författarna hade besökt arbetsplatserna och presenterat examensarbetet och svarat på 
eventuella frågor.  
  
Datainsamling och datainsamlingsinstrument 
De första intervjuerna som genomfördes varade i ungefär 15 minuter och resulterade inte i 
lika innehållsrikt material som de sista intervjuerna som varade i ungefär 30 minuter. En 
anledning till att de första intervjuerna blev korta var att författarna inte hade erfarenhet av att 
intervjua tidigare. Författarna förbättrade sin intervjuteknik under examensarbetets gång 
vilket ledde till att de sista intervjuerna blev längre och fylligare. Författarna genomförde en 
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provintervju för att undersöka om frågorna svarade mot syftet (Kristensson, 2014). I 
efterhand, när alla intervjuer var genomförda, upptäckte författarna att sista frågan i 
intervjuguiden inte svarade mot syftet. Det observerades inte under provintervjun och svaren 
på den frågan valdes därför bort i resultatredovisningen. I efterhand har författarna även 
kommit fram till att bakgrundsfrågorna inte gav någon information som kunde användas i 
resultatet. De fungerade istället som frågor för att få intervjun att komma igång innan frågor 
om fallprevention ställdes. För att se så alla frågor svarade mot syftet kunde en provintervju 
gjorts med en arbetsterapeut, för att därefter analysera materialet och uteslutit eventuella 
frågor. En av författarna hade huvudansvar vid varje intervju och den andra hade hand om 
inspelning av intervjun. I efterhand har författarna reflekterat över att den som hade hand om 
inspelning hade kunnat vara ett stöd genom att i slutet av intervjun kunnat ställa frågor eller 
förtydliga begrepp för att få ett fylligare material. 
 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som stärker resultatets giltighet (Lundman & 
Graneheim, 2017). En intervjuguide hjälper intervjuaren att fokusera på examensarbetets syfte 
samt att alla informanter får svara på samma frågor (Kristensson, 2014). Frågorna i 
intervjuguiden var av en öppen karaktär men med ett tydligt fokus mot syftet. Det kan ha 
påverkat att materialet inte blev så brett men författarna anser att materialet ändå gav 
tillräckligt för att svara på syftet. Författarnas är medvetna om att förförståelsen kan ha 
påverkat hur intervjufrågorna formulerades. Såhär i efterhand även att följdfrågor under 
intervjuerna har påverkats av författarnas förförståelse. En del ledande följdfrågor ställdes 
utifrån tidigare erfarenheter samt vad som framgått i tidigare intervjuer.   
      
Dataanalys 
Då examensarbetet bygger på en kvalitativ metod innebär det att resultatet är författarnas egen 
tolkning av materialet och det gör att det inte är den enda möjliga tolkningen (Kristensson, 
2014). Triangulering användes för att analysera intervjuerna som därmed stärkte 
examensarbetets tillförlitlighet och verifierbarhet. Genom att båda författarna tolkade 
materialet minskade risken att resultatet påverkades av författarnas enskilda förförståelse 
(ibid.). Verifierbarheten stärktes också genom att intervjuerna transkriberades ordagrant 
(ibid.). En intervju transkriberades tillsammans och resterande åtta delades upp lika mellan 
författarna för att spara tid. Författarna har i resultatet använt citat från alla informanter för att 
stärka trovärdigheten (Lundman & Graneheim, 2017). Examensarbetet tillförlitlighet stärktes 
genom noggrann beskrivning av analysprocessen (ibid.). Författarna är medvetna om att 
resultatet i studien inte kan generaliseras på grund av dess kvalitativa design (ibid.). 
Överförbarheten stärktes genom att examensarbetets urval, informanter, datainsamling och 
databearbetning beskrevs.  
  

Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 
fallprevention hos äldre i ordinärt boende. Resultatet visade att arbetsterapeuters uppfattningar 
om fallprevention varierar, men att de flesta kopplade det till ett förebyggande arbete för att 
förhindra fallolyckor vilket även Chase et al. (2012) belyser som en viktig del i 
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arbetsterapeutens arbete. Det framkom att arbetsterapeuterna i det stora hela inte arbetar 
förebyggande då de ofta blev inkopplade när fall redan inträffat. De gjorde mer insatser hos 
någon som fallit tidigare än hos någon som aldrig fallit. Författarna anser att det kan bero på 
att det är svårt att förutse vilka som kommer att falla. Det skulle också kunna bero på att 
arbetsterapeuterna inte har tid att arbeta preventivt då mycket av deras arbete handlar om 
snabba insatser vilket även flera informanter uppgav. Det kan även bero på att det saknas 
tydliga riktlinjer och direktiv på arbetsplatserna vilket framkom under intervjuerna. Enligt 
Sveriges arbetsterapeuter (2016) ska arbetsterapeuten arbeta med att förebygga risker för 
nedsatt aktivitetsförmåga. Därför borde arbetsterapeuter arbeta mer med att hitta metoder för 
att kunna arbeta fallförebyggande.  
 
I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna arbetar väldigt olika när det gäller bedömning 
av fallrisker. Vissa använder sig att bedömningsinstrument och vissa inte men de flesta 
poängterar ändå att genom att använda bedömningsinstrument så missas få fallrisker och det 
görs en fullständig bedömning. Det överensstämmer med Kielhofner (2012) som anser att en 
bra bedömning är nödvändigt för att förstå personens behov och risker samt att 
bedömningsinstrument är ett bra medel för att samla in relevant och grundläggande 
information. Att informanterna arbetade olika gällande bedömning av fallrisker anser 
författarna kan bero på att deltagarna i studien arbetade i två olika kommuner där olika rutiner 
kring arbete med fallprevention kan ha påverkat. Det upptäcktes att det fanns en skillnad i vad 
som lärs ut under utbildningen vad gällande vikten av användande av bedömningsinstrument 
jämfört med hur användningen ser ut i verksamheterna.  
 
I resultatet framkom att åtgärder som arbetsterapeuterna ordinerar för att förebygga 
fallolyckor är åtgärder i miljön, anpassa aktiviteter och arbeta med personens inre faktorer. 
Informanterna beskrev att de arbetar utifrån en helhetssyn av personen, i vilken miljö 
personen befinner sig i och i vilka aktiviteter personen utför för att identifiera risker för fall 
och kunna komma fram till lämpliga åtgärder. De beskrev att alla delar måste samspela med 
varandra för att fallrisken ska minska. Detta stämmer väl överens med hur Law et al. (1996) 
beskrivning av hur PEO-modellens tre komponenter behöver samspela för att personen ska 
uppnå optimal aktivitetsutförande. Åtgärderna kan också kopplas till Occupational Therapy 
Intervention Process Model (OTIPM) interventioner kompensation, aktivitetsträning och 
pedagogik (Fischer & Nyman, 2011). Flera informanter beskrev att de av tidsbrist inte hade 
möjlighet att arbeta med aktivitetsträning men att de gärna velat göra det. Aktivitetsträning är 
enligt Fischer och Nyman (2011) en av fyra möjliga interventioner i det kliniska arbetet som 
arbetsterapeut. Att det inte görs anser författarna kan bero på brist på arbetsterapeuter på 
arbetsplatserna vilket gör att det bortprioriteras samt att arbetsterapeuters tid lägg på sådant 
som inte innefattar patientkontakt. Risken med detta arbetssätt kan bli att arbetsterapeutens 
roll förminskas, att det anställs andra professioner som exempelvis rehabassistenter som gör 
delar av det arbetet som en arbetsterapeut är specialist på. Det kan leda till att det i slutändan 
inte syns vilken betydelse arbetsterapeutens kompetens har inom området.  
 
Ett intressant resultat var att flera informanter beskrev betydelsen av att arbeta med personens 
motivation och medvetenhet som en arbetsterapeutisk åtgärd för att minska fall samt rädslan 
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för att falla. Enligt Kielhofner (2012) är det en viktig del att arbeta med för att förändra 
personens uppfattning om den egna förmågan. Några informanter beskrev att de använde sig 
av samtal med personen eller hjälpmedel som ett medel för att arbeta med personens 
motivation och medvetenhet. Vilket Peterson et al. (1999) beskriver i en studie att rädsla för 
att falla gör att personer begränsar sina aktiviteter, och att arbetsterapeutiska åtgärder som 
strategier, träning och hjälpmedel kan påverka personens uppfattning om sin egen förmåga. 
Det överensstämmer med Chase et al (2012) som menar att arbetsterapeutiska åtgärder spelar 
en viktig roll för att minska rädslan att falla hos äldre. Författarna anser att det är ett viktigt 
fynd då fallpreventiva åtgärder oftast kopplas samman med anpassningar i miljön. Genom 
studien framkom att det är viktigt att arbetsterapeuter lägger fokus på åtgärder som förändrar 
personens kognitiva förmågor. Författarna anser att det är en större utmaning, då det inte är 
lika självklart som att arbeta med förändringar i miljön. 
 
Ett intressant resultat som författarna inte stött på i tidigare studier var svårigheten att arbeta 
med fallprevention med personer som är drabbade av en demenssjukdom. Demens är en 
sjukdom som ökar i takt med att populationen ökar och åldras (Ledgerd, 2015) och risken för 
att falla är också högre för de som är drabbade av en demenssjukdom (Harlein, Dassen, 
Halfens & Heinze, 2009). En person med kognitiva nedsättningar har en tendens att falla mer 
återkommande, det är inte bara ett enstaka fall som sker (Scaffa, Reitz & Pizzi, 2010). Därför 
anser författarna att personer med demenssjukdom är en målgrupp som ökar i det 
fallpreventiva arbetet. Det kan även vara en svårighet då det idag inte finns tillräckligt med 
evidens om fallpreventiva interventioner för personer med en demenssjukdom, vilket 
Gillespie et al. (2012) styrker. 

Betydelse för arbetsterapi 
Resultatet av examensarbetet har givit en bred bild av arbetsterapeuters erfarenheter av att 
arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende. Ett framträdande resultat var att det är 
svårt att arbeta förebyggande med fall. Därför hoppas författarna att denna studie kan bidra 
och belysa behovet av att det behövs tas fram metoder och strategier för att kunna arbeta 
likvärdigt och förebyggande då det enligt Sveriges arbetsterapeuter (2016) ingår i 
arbetsterapeutens arbetsbeskrivning att arbeta förebyggande. Författarna hoppas att 
informationen som framkom kan vara till nytta för arbetsterapeuter eller andra professioner 
som vill ha ökad kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta inom ämnet. 
Författarna hoppas också att resultatet kommer att uppmärksamma arbetsterapeutens roll i 
arbetet för att minska fall och fallolyckor i dagens samhälle. Till sist så anser författarna att 
examensarbetets resultat kan vara till nytta för nyexaminerade arbetsterapeuter som arbetar 
eller ska arbeta med äldre i ordinärt boende för att få ökad förståelse och kunskap om 
fallprevention inom området.  

Förslag till fortsatta studier 
Eftersom examensarbetets deltagare endast var från två kommuner i södra Sverige skulle det 
vara intressant att förslagsvis genomföra en likadan studie med yrkesverksamma 
arbetsterapeuter i andra delar av Sverige för att få ökad kunskap om arbetsterapeuters 
erfarenheter om ämnet. Enligt Graneheim och Lundman (2017) kan en större studie resultera i 
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större variation av kunskap och upplevelser. Genom en större studie skulle resultatet också 
vara mer representativt för hela Sverige. Författarna anser också att det skulle vara intressant 
att se om det finns likheter och skillnader hur arbetsterapeuter arbetar mellan olika delar av 
landet. För att få en heltäckande bild av hur arbetsterapeuten arbetar med fallprevention skulle 
det vara intressant att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter med att arbeta med 
fallprevention hos äldre i särskilt boende. Demens är en sjukdom som ökar (Ledgerd, 2015) 
och i examensarbetet framkom det att det var svårt att arbeta med fallprevention inom den 
målgruppen. Därav skulle det vara intressant att genomföra en studie om specifika 
fallpreventiva interventioner inom den målgruppen.  
  

Slutsatser 

Studiens resultat visade på att fallprevention är ett område som är svårt att arbeta 
förebyggande med. Oftast kopplas arbetsterapeuten in när fall redan har inträffat, men flera 
informanter betonade att de önskade att arbeta mer förebyggande. Det framkom också att det 
är svårt att arbeta med fallprevention med äldre som har kognitiva nedsättningar och 
framförallt äldre personer som har en demenssjukdom. Det behövs nya metoder och strategier 
för hur arbetsterapeuterna ska kunna prioritera att arbeta preventivt för att minska fallolyckor. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef 
 
Hej! Vi är två studenter som studerar sista terminen på arbetsterapeutprogrammet i 
Jönköping. Vi håller nu på med vårt examensarbete och skulle behöva hjälp att 
rekrytera tio arbetsterapeuter till en intervjustudie. 
  
Fallolyckor är i dagens samhälle ett allvarligt problem hos äldre. För många äldre kan en 
skada efter en fallolycka leda till minskad aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten kan ha en 
viktig roll att fylla när det gäller fallprevention. Studier visar dock att arbetsterapeutens roll 
inom fallprevention inte är helt kartlagd. Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters 
erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende. 
  
Informanternas deltagande innefattar en intervju på cirka 30 minuter. Intervjun kommer att 
spelas in för att underlätta transkribering och kommer endast att användas till examensarbetet. 
Materialet kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga och förstörs efter att examensarbetet är 
examinerat och godkänt. Deltagarna ställer upp frivilligt och de har rätt att avbryta medverkan 
när som helst. Studien som vi genomför är vårt examensarbete och till vår hjälp har vi 
handledare från Jönköpings University, Hälsohögskolan. 
  
Informanterna ska vara legitimerade arbetsterapeuter, yrkesverksamma minst två år inom 
kommunal verksamhet och arbetar med äldre över 65 år i ordinärt boende. 
  
Vi skulle vilja få ditt godkännande till att få ta kontakt med arbetsterapeuter som arbetar med 
de kriterier som vi beskrivit ovan. Vi skulle gärna vilja komma och informera om vår studie 
på ett APT-möte hos Er om det är möjligt. Vi är tacksamma om du kan maila svar till någon 
av oss. Om du har några frågor får du gärna höra av dig till oss eller till vår handledare Ann 
Johansson. 
  
Med vänlig hälsning, 
Evelina Ljung och Lina Sjödin 

 
 

Författare 
Evelina Ljung 
0733284897 

ljev1594@student.ju.se 
Jönköpings University 

Hälsohögskolan 
  

Författare 
Lina Sjödin 
0738291419 

sjli1325@student.ju.se 
Jönköpings University 

Hälsohögskolan 
  

Handledare 
Ann Johansson 
036-10 1257 

Ann.johansson@ju.se 
Universitetslektor 

Jönköpings University 
Hälsohögskolan 
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Bilaga 2. Informationsbrev till arbetsterapeuter 
 
Hej! Vi är två studenter som studerar sista terminen på arbetsterapeutprogrammet i 
Jönköping. Vi håller nu på med vårt examensarbete och skulle behöva din erfarenhet 
och kunskap! 
  
Fallolyckor är i dagens samhälle ett allvarligt problem hos äldre. För många äldre kan en 
skada efter en fallolycka leda till minskad aktivitetsförmåga. Studier visar dock att 
arbetsterapeutens roll inom fallprevention inte är helt kartlagd. Syftet med studien är att 
beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt 
boende. Studien som vi genomför är vårt examensarbete. 
  
Vi vänder oss till dig för att du är legitimerad arbetsterapeut, yrkesverksam minst två år inom 
kommunal verksamhet, arbetar med äldre över 65 år samt arbetar mot äldre i ordinärt boende. 
  
Deltagandet i examensarbetet innefattar en intervju på cirka 30 minuter. Intervjun kommer att 
spelas in för att underlätta transkribering och endast användas till examensarbetet. Materialet 
kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga under arbetet med examensarbetet och förstöras 
efter att examensarbetet är examinerat och godkänt. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att 
avbryta medverkan när du vill. Examensarbetet kommer att redovisas i en kandidatuppsats 
och kommer publiceras på internet men du kan också få det färdiga examensarbetet skickat 
till dig om du önskar. 
  
Genom deltagande i examensarbetet är du delaktig i att utveckla förståelse och kunskap om 
hur arbetsterapeuter arbetar med fallprevention för äldre inom ordinärt boende. 
  
Om du har några frågor får du gärna höra av dig till oss eller vår handledare Ann Johansson. 
  
Med vänlig hälsning, 
Evelina Ljung och Lina Sjödin 
 
  

  
 
 
 

Författare 
Evelina Ljung 
0733284897 

ljev1594@student.ju.se 
Jönköpings University 

Hälsohögskolan 
  

Författare 
Lina Sjödin 
0738291419 

sjli1325@student.ju.se 
Jönköpings University 

Hälsohögskolan 
  

Handledare 
Ann Johansson 
036-10 1257 

Ann.johansson@ju.se 
Universitetslektor 

Jönköpings University 
Hälsohögskolan 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Inledning 
Intervjun kommer att ingå i vårt examensarbete. Syftet är att beskriva arbetsterapeuters 
erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende. Deltagandet är 
frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Intervjun beräknas ta cirka 30 
minuter och kommer att spelas in för att underlätta databearbetning efteråt. Har du några 
funderingar angående studien som du vill ta upp innan vi påbörjar intervjun?  
      
Bakgrundsfrågor 
Vilket år tog du arbetsterapeutexamen?  
Har du arbetat som arbetsterapeut sedan din examen? 
Hur länge har du arbetat inom kommunal verksamhet? 
Har du arbetat inom kommunal verksamhet i någon annan del av Sverige än den du jobbar i 
idag? 
Har du arbetat i någon annan verksamhet tidigare? Vilka/Vilken? 
Har du någon gått någon utbildning/kurs inom fallprevention? 
                                                                                                                       
Frågor om fallprevention                    
Berätta vad fallprevention är för dig. 

-   Kan du berätta mer detaljerat/utveckla..?                                                

Hur arbetar du som arbetsterapeut med fallprevention mot äldre i ordinärt boende? 

-   Kan du berätta mer detaljerat?  
-   Om inte arbetar alls med det/eller väldigt lite → Hur skulle du kunna tänka dig arbeta 

med fallprevention? 

Vilken roll har du i arbetet med fallprevention mot äldre i ordinärt boende? 

-   Om du inte arbetar med fallprevention. Vem i teamet har rollen att arbeta med 
fallprevention? 

-   Om du inte arbetar med fallprevention. Berätta om varför inte arbetsterapeuten har en 
roll i arbetet med fallprevention? 

 Berätta om vilka åtgärder du ordinerar utifrån...? 

-   Person (direkt inriktat mot individen) 
-   Miljö (inriktat mot miljön) 
-   Aktivitet (inriktat på individen vid deltagande i aktivitet) 
-   Kan du berätta mer detaljerat? Kan du ge fler exempel? 

Har din arbetsplats rutiner/riktlinjer om arbete med fallprevention med äldre i ordinärt 
boende? 
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Om ja. Berätta om hur rutinerna fungerar. 
Om nej. Vilka behov ser du av att rutiner/riktlinjer finns? 
  
Berätta vilka speciella patientgrupper du har mött vid arbete med fallprevention med äldre i 
ordinärt boende ? 
(ex. någon särskild sjukdom, diagnos, skada osv.)   

-   Kan du ge fler exempel? 

 Utgå ifrån hur du arbetar med fallprevention mot äldre i ordinärt boende idag. 
 Berätta om det finns något som saknas som du anser behöver utvecklas. 
 
Avslutande fråga 
Har du något övrigt/annat du vill tillägga? 
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Bilaga 4. Informerat samtycke 
 
                                              

                                  
Jag har fått information om hur examensarbetet kommer genomföras och presenteras. 
 
 
Jag är informerad om att deltagande i examensarbetet är frivilligt och att jag 
närsomhelst har rätt att avbryta mitt deltagande. 
 
 
Jag har fått information om att mina svar i intervjun kommer vara avidentifierade i 
presentationen av resultaten. 
 
 
Jag samtycker till att delta i examensarbetet, att bli intervjuad samt att intervjun spelas 
in. 
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