
 

 

Råd för kartläggning av fallrisker och förebyggande av fallolyckor vid 
Hälsopunkter och annat hälsofrämjande arbete 

 

Varför är det viktigt att förebygga fallolyckor? 

Fall är orsaken till en betydande del av olyckor som kräver sjukhusvård och dödsfall på grund 
av olyckshändelse. Antalet äldre ökar snabbt. Det gör också antalet fallolyckor och behovet 
av vård till följd av dem. Upp till 80 procent av de olyckor som personer över 65 år drabbas av 
i Finland är följd av fall eller fall från låg höjd. Rusmedel spelar en stor roll vid fallolyckor. Över 
100 människor dör varje år till följd av fall under påverkan av rusmedel. När man blir äldre 
försämrar rusmedel den redan sämre balansen och motoriken ytterligare, vilket ökar 
benägenheten för fall.   

Frivilliga kan stå i nyckelposition när det gäller att minska antalet fall och fallskador i den egna 
närmiljön.  Vid Hälsopunkter är det naturligt att ta upp fallolyckor och rusmedelsbruk i 
samband med annan hälsorådgivning.  Frivilliga inom rusmedelsarbetet vet hur problemet 
med rusmedel kan tas upp till diskussion och kan också beakta fallolyckor i sin verksamhet. 
För att förebygga fallolyckor kan ni till exempel ordna evenemang om temat. De frivilliga som 
är verksamma vid Hälsopunkter uppmuntras att ta upp förebyggandet av fall i sitt arbete. 

 

Hur går jag tillväga? 

1. Kontakta din avdelning för användarkoder och beställ ett kompletteringspaket för 
Hälsopunkter från FRK:s nätbutik, under ”material för avdelningar”. Utöver de övriga 
materialen för Hälsopunkter innehåller kompletteringspaketet också anvisningar och 
tester för kartläggning av fallrisker. Obs! Du kan också skriva ut material själv på 
RedNet-webbplatsen för frivilliga vid Hälsopunkter. 

2. Fall kan tas upp under kundbesök på Hälsopunkter eller under evenemang som 
rusmedelsarbetet arrangerar.  

3. Evenemang om temat kan utöver vid Hälsopunkter också ordnas till exempel på 
köpcentrum, bibliotek eller inom föreningar för arbetslösa, bara man kommer 
överens om samarbetet med den aktuella aktören. 

4. Fyll i UKK-institutets checklista över fallrisker med kunden. 
5. Fyll i Audit-testet tillsammans med kunden. Den sista frågan i checklistan (fråga 15) 

gäller alkoholkonsumtion. Om kunden tycker att hens alkoholkonsumtion inte är 
rimlig, ska Audit-testet göras. Vi rekommenderar att du gör Audit-testet med alla dina 
kunder.  

6. Diskutera risker för och förebyggande av fall med kunden. 
7. Hänvisa kunden till lokala tjänster vid behov. 

 

http://www.rodakorsbutiken.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet


Materialpaketet för kartläggning av fallrisker och förebyggande av fall innehåller följande: 

UKK-institutets checklista över fallrisker, Droglänkens Audit-test och anvisningar för tolkning 
av svaren, UKK-institutets instruktioner Tio sätt att förebygga fallolyckor samt guiden 
Trygghet i vardagen. 

 

Mer råd om användning och tolkning av tester 

Kunden kan först själv fylla i checklistan över fallrisker. Därefter ska en frivillig gå igenom listan 
fråga för fråga med kunden. Om kunden har svarat nej på minst en fråga rekommenderar vi 
att du kontrollerar om det finns något man kan göra för att öka kundens trygghet. Efter 
genomgången av checklistan ge alltid kunden guiden Trygghet i vardagen samt 
instruktionerna ”Tio sätt att förebygga fallolyckor”. Om nej-svaren är många, rekommenderar 
vi att du hänvisar kunden till en helhetsbetonad bedömning av fallrisker. 

Ge kunden också andra råd alltefter på vilka frågor hen har svarat nej. Om kunden svarar nej 
till exempel på frågan om alkoholkonsumtion, ska du göra Audit-testet med hen. Uppmana 
kunden att svara på testet utifrån den största alkoholkonsumtionen så att svaret bäst 
beskriver kundens situation under det senaste året. Observera att det finns separata 
poänggränser för beräkning och tolkning av testresultat för personer över 65 år. Dessa hittar 
du i testblanketten.  

 

Mer information om förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden: 
www.kaatumisseula.fi, www.thl.fi/tapaturmat och www.kotitapaturma.fi   

 

Mer information om alkoholbruk bland äldre och hur det kan tas upp till diskussion: 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-sarskilda-
grupper/aldres-alkoholbruk  

 

Mer information om kost och motion (på finska): 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Liite_12_Voimaa_vanhuuteen_ruua
sta.pdf 

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1575-kaatumisseula-liikuntaohje.pdf 

 

 

http://www.kotitapaturma.fi/sv/
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-sarskilda-grupper/aldres-alkoholbruk
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-sarskilda-grupper/aldres-alkoholbruk
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Liite_12_Voimaa_vanhuuteen_ruuasta.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Liite_12_Voimaa_vanhuuteen_ruuasta.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1575-kaatumisseula-liikuntaohje.pdf

