Kotona asuvat iäkkäät

LYHYT KAATUMISVAARAN ARVIOINTI (FROP-Com Screen, Falls Risk for Older People)
Nimi:
Syntymäaika:
Osoite / osasto / huone:
Asumismuoto: yksin / itsenäisesti / tuetusti
Arvioinnin tekijä
Arviointipäivämäärä (pv/kk/vv)

ARVIOINTIPISTEET
KAATUMISHISTORIA
Kaatumiset edeltävän
12 kk aikana

Ei yhtään

(0 p.)

Yksi kaatuminen

(1 p.)

Kaksi kaatumista

(2 p.)

Kolme kaatumista tai enemmän

(3 p.)

Kuinka paljon henkilö tarvitsee apua
päivittäisissä toimissa kotona
(ruuanlaitto, siivous, pyykki yms. kotityöt)?

Täysin itsenäinen

(0 p.)

Selviytyy vähäisen avun turvin

(1 p.)

Tarvitsee paljon apua

(2 p.)

Jos kaatunut, kirjataan tilanne ennen
kaatumista.

Tarvitsee apua lähes
kaikissa toiminnoissa (3)

(3 p.)

Ei havaittavaa tasapainon
heikkoutta

(0 p.)

Jonkin verran tasapainon
heikkoutta

(1 p.)

Selvästi heikentynyt tasapaino
(tarvitsee hieman apua tai
käyttää apuvälinettä)

(2 p.)

Tarvitsee jatkuvasti apua tai
ei pysty lainkaan suoritukseen

(3 p.)

PÄIVITTÄINEN TOIMINTAKYKY

TASAPAINOKYKY
Henkilöä pyydetään nousemaan istumasta
seisomaan, kävelemään muutaman metrin eteenpäin, kääntymään ja palaamaan
takaisin istumaan.
Jos apuväline käytössä, tehdään suoritus
sen kanssa.
Jos tasapainokyky vaihtelee suorituksen eri
vaiheissa, pisteytys heikoimman vaiheen
suorituksen mukaan.

PISTEET YHTEENSÄ
Pisteet

0

1

2

3

5

1,4
kertainen

6

7

4,0
kertainen

8

9

Kuinka paljon
suurentunut
kaatumisvaara

0,25
kertainen

Kaatumisvaara

0–3 lievästi kohonnut

4–7 kohonnut

8–9 erittäin korkea

Toimenpiteet

Tasapainokyvyn
ylläpitäminen

Kaatumisvaaran
kokonaisvaltainen
arviointi ja yksilöllisten
ehkäisytoimien toteutus

Välitön kaatumisvaaran
kokonaisvaltainen arviointi
ja toimenpiteiden
käynnistäminen

Liikuntakyvyn
ylläpitäminen

0,7
kertainen

4

7,7
kertainen

Lähde: Australian Guideline, community care. FROP-COM Screen (Mukaeltu). Russell MA, Hill KD, Blackberry I, Day LM, Dharmage SC.
The reliability and predictive accuracy of the falls risk for older people in the community assessment FROP-Com Screen (Falls Risk for Older People) tool.
Age Ageing. 2008 Nov;37(6):634-9. Suomenkielisen käännöksen ©THL, IKINÄ, www.tapaturmat.fi

SUORITUSOHJE

• Arvioinnin tekijä kullakin arviointikerralla merkitsee lomakkeeseen arviointipäivämäärän ja omat nimikirjaimensa.
• Jokaisesta arvioitavasta kohdasta valitaan yksi, arvioitavan henkilön tilaa parhaiten kuvaava vaihtoehto.
o jos henkilön tila vaihtelee, valitaan heikointa tilannetta/toimintakykyä vastaava vaihtoehto.

• Lasketaan yhteen osioiden pisteet, määritellään kaatumisvaara ja jatkotoimet.

