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Fallskador är ett omfattande problem bland äldre på vårdboenden och något som visat
sig mycket svårt att förebygga. Det som vid en sammanstötning orsakar skada är den
energi som uppstår vid händelsen och genom att placera ett dämpande material som
tar upp en del av stöten minskar risken för skada. I denna avhandling har effekten av
ett stötdämpande golv som fallskadeförebyggande åtgärd på vårdboende undersökts.
Förutom den avsedda fallskadepreventiva effekten för de boende samt den befarade
bieffekten på fallrisk, har även påverkan på boendemiljön samt arbetsförhållanden
undersökts. Resultatet visar att det dämpande golvet har potential att minska risken
för skador vid fall för äldre på vårdboende, utan att påverka risken för fall. Utifrån
de boendes perspektiv har det dämpande golvet stora fördelar jämfört med andra
förebyggande åtgärder då det inte kräver en beteendeförändring för att ha effekt.
Också personalen uppfattade golvet som positivt, inte minst utifrån ett ljuddämpande
perspektiv. Dock verkar golvet öka den fysiska arbetsbelastningen för personalen,
något som behöver undersökas vidare.
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Summary 

Fall-injuries pose a considerable public health problem in the globally 
growing elderly population. Whilst all elderly are at risk of fall-injuries, 
the risk is considerably higher among frail elderly living in residential 
care. Despite this, effective evidence-based interventions in preventing 
falls or fall-related injuries in these populations are lacking.  

Reducing energy in order to prevent injuries has been successfully 
applied in many injury prevention fields, though less so within fall 
injury prevention. Compliant flooring has been proposed as a measure 
to prevent fall-injury, however little is known regarding the 
implementation aspects in clinical care settings. The aim of this thesis 
is therefore to investigate the primary injury reducing effect of 
complaint flooring, as well as secondary effects such as the influence 
on fall frequency, work environment for staff and living conditions for 
elderly in residential care.  

Falls, and the injury outcome, were registered at a residential care 
facility in Sweden in which some areas had compliant flooring and 
other areas had regular PVC-type flooring. In two quantitative studies, 
the difference in the outcomes of falls was studied as well as the effect 
on the risk of falls depending upon the flooring surface in which the 
event occurred. In addition, in two qualitative studies, the staff and 
residents were interviewed on their views on fall prevention and 
compliant flooring.   

The results indicate that although the evidence is not fully conclusive, 
compliant flooring seems to reduce the risk of fall-injuries by over 50% 
without increasing the risk of falls. Results from the interviews showed 
that staff appreciated the compliant flooring in that it defused the falls 
as well as leading to greatly improved acoustics. However, there were 
also some challenges associated with the compliant flooring, especially 
the maneuvering of heavy equipment. The elderly also appreciated the 
intervention, even though the general interest for fall prevention was 
minimal.  

In summary, the results from this thesis indicates that for a frail elderly 
population, compliant flooring has the potential to be an effective 
injury prevention measure, without increasing the risk of falls. 
Furthermore, the results show that with some adjustments, it could 
also work well from the perspective of residents and staff. 
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Sammanfattning 

Fall är den vanligaste orsaken till skada i alla åldrar och utgör ett stort 
folkhälsoproblem globalt. Risken för fallskada ökar med åldern och 
problematiken förutspås öka i takt med att andelen äldre blir allt fler. 
För de sköra äldre som bor på särskilt boende är fallskaderisken extra 
stor och det finns idag inga förebyggande program som visat på 
varaktig minskning av fallskador för denna grupp.  

Principen att använda stötdämpande material för skademinskning har 
använts inom många områden. Genom att lägga ett dämpande material 
mellan kroppen och den yta som kroppen riskerar att stöta samman 
med minskar risken för skada. Stötdämpande golv i syfte att minska 
risken för fallskador bland äldre är en relativt ny företeelse, även om 
interventionen kan anses teoretiskt välgrundad med lovande resultat 
från experimentella studier i laboratorium. Det är dock inte givet att 
resultaten är överförbara när golvet implementeras i sin tänkta kontext 
och studier i klinisk miljö är få. Syftet med denna avhandling är därför 
att undersöka den avsedda fallskadepreventiva effekten av ett 
stötdämpande golv på särskilt boende för äldre. Då det finns en farhåga 
att stötdämpande golv skulle påverka balansen och på så sätt öka risken 
för fall har denna eventuella bieffekt undersökts. Syftet är också att 
undersöka andra eventuella bieffekter såsom golvets påverkan på 
arbetsmiljön för personalen och boendemiljön för de äldre.  

För att undersöka den fallskadepreventiva effekten av golvet har 
fallhändelser på dämpande respektive vanligt golv registrerats. 
Skadeutfallet från dessa händelser har sedan jämförts och även använts 
för att uppskatta påverkan på fallrisk. De boendes och personalens 
upplevelser av dämpande golv har studerats i två kvalitativa 
intervjustudier.  

Även om vissa frågetecken kring effekten kvarstår så visar resultaten 
att stötdämpande golv kan minska risken för skada vid fall med över 
50 % utan att påverka fallrisken. När det gäller andra bieffekter så 
uppfattade både de boende och personalen att ljudnivån dämpades, 
något som uppskattades och var en faktor som underlättade 
implementeringen och acceptansen av interventionen. Personalen 
uppfattade också några aspekter som påverkade arbetsmiljön negativt. 
Det tog tid för dem att vänja sig vid att gå på det dämpande golvet och 
tunga hjälpmedel (som exempelvis lyftar) hade blivit svårare att 
manövrera. Dessa tecken på en ökad arbetsbelastning behöver 
undersökas vidare och lösas i en framtida utveckling av stötdämpande 
golv. I resultatet av intervjuerna med de boende framkom att de 
uppskattade interventionen som de kände sig skyddade av. Det var 
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dock tydligt att även om fallproblematiken var högst närvarande i deras 
liv så var annat av överskuggande betydelse.  

Resultaten i denna avhandling tyder på att stötdämpande golv har 
potentialen att fungera som en fallskademinskande åtgärd utan att öka 
risken för fall. Vidare verkar interventionen, med vissa modifieringar, 
kunna fungera väl ur de boende och personalens perspektiv.  
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Introduktion 
Stötdämpande golv är en relativt ny intervention, framtagen i syfte att 
minska risken för fallskador bland äldre. Fallskador är den vanligaste 
orsaken till skada i alla åldrar och ett stort folkhälsoproblem globalt. I 
Sverige läggs årligen 75 000 personer in på sjukhus till följd av fall och 
av dessa är cirka 70 % över 65 år (Schyllander, 2014). 

Risken för fallskada ökar med ålder, något som brukar ses som ett 
tecken på ökad skörhet hos personen (Marks, 2010). För äldre som bor 
på särskilt boende1, det vill säga äldre personer som på grund av 
sjuklighet eller funktionsnedsättning inte längre kan bo kvar hemma, 
är fallskaderisken därmed ännu större. Trots omfattande försök har det 
visat sig vara svårt att utforma effektiva åtgärder för att minska 
fallskador i denna grupp (Bunn et al., 2014; I. D. Cameron et al., 2012). 
Problematiken kompliceras ytterligare av att en del av de fallskador 
som sker inom hälso- och sjukvården är att betecknas som vårdskador 
(SFS 2010:659) vilket ökar det samhälleliga ansvaret för att förebygga 
dem.  

Förutom dessa aspekter finns också en ytterligare samhällsutmaning 
kopplad till den globala demografiska förskjutning som pågår mot en 
allt äldre befolkning (WHO, 2016). I Agenda 2030 definieras 17 
hållbarhetsmål som en majoritet av världens länder enats om (United 
Nations, 2015). I det tredje målet om god hälsa och välbefinnande för 
alla lyfts hälso- och omvårdnadsbehov hos den äldre befolkningen 
särskilt fram. Enligt WHO innebär ett hälsosamt åldrande att främja 
bibehållen funktion så att den äldre ska kunna fortsätta göra det den 
värdesätter. Detta görs genom ansträngningar att bevara både fysisk 
och mental kapacitet samt att anpassa miljön i riktning mot ökad 
tillgänglighet och hälsostödjande utformning (WHO, 2017a).  

Även om idén med dämpande golv är relativt ny så är principen att 
använda stötdämpande material för skademinskning något som 
använts inom många områden, både länge och framgångsrikt. Genom 
att lägga ett dämpande material mellan kroppen och den yta som 
kroppen riskerar att stöta samman med minskar risken för skada 
(Haddon, 1968). Inom området fallskadeprevention har strategin 
använts i samband med så kallade höftskyddsbyxor, där stötdämpande 

                                                
1 Särskilt boende för äldre är en boendeform som regleras i Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) och ansökan om plats görs hos kommunens biståndsbedömare. Bedömningen 
bygger på om skälig levnadsnivå kan upprätthållas i hemmet med hemtjänst samt på en 
helhetsbedömning där sociala och psykologiska faktorer inkluderas  (SOSFS 2007:17). När 
plats beviljats erbjuds den äldre att hyra en lägenhet på ett boende där det finns tillgång till 
omsorg och vård dygnet runt. I dagligt tal används också termen vårdboende som en 
generell benämning av boenden för äldre där vård och stöd erbjuds.  
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plattor sytts in över höftens sidor för att minska risken för höftfraktur 
vid ett fall.  

Trots att höftskyddsbyxor påvisats kunna minska risken för höftfraktur 
(Lauritzen, Petersen, & Lund, 1993) finns det svårigheter förknippade 
med följsamhet, det vill säga att övertyga äldre personer i riskzonen för 
fallskada att använda byxorna (W. J. Gillespie, Gillespie, & Parker, 
2010). I början av 1990-talet, parallellt med utvecklingen av 
höftskyddsbyxorna, utformades idén om ett stötdämpande golv som 
energireducerande åtgärd för att motverka fallskador, exempelvis på 
särskilt boende. Det dämpande golvet har fördelen av att vara en passiv 
åtgärd som inte kräver följsamhet hos användaren. Det skyddar 
dessutom potentiellt hela kroppen, inte bara höftpartiet. 

Utformning, testning och implementering av stötdämpande golv i 
vårdmiljöer har på senare år tagit viss fart. Olika golvlösningar har 
testats experimentellt i laboratoriemiljö men studier av den fallskade-
minskande effekten och funktionalitet i klinisk miljö är fortfarande få. 
Även om en intervention är teoretiskt välgrundad går det inte att fullt 
ut veta vilka effekter den kommer att få innan den testas i sin tänkta 
kontext. Förutom att studera den önskade, och avsedda skade-
minskande effekten kan det finnas andra kända, okända eller befarade 
bieffekter som är viktiga att studera. När det gäller stötdämpande golv 
finns en farhåga att golvets mjukhet ska påverka balansen och på så 
sätt öka risken för fall. Andra aspekter som är viktiga att undersöka är 
funktionen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och inte minst vilken 
påverkan det kan ha på boendemiljön för de äldre. Dessa aspekter, 
såväl som den avsedda skademinskande effekten, har tidigare varit helt 
eller delvis okända. Det fanns därför ett behov av att undersöka dem 
vidare för att avgöra effektiviteten och den praktiska användbarheten 
av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd. 

Syfte  
Syftet med denna avhandling är att undersöka den fallskadepreventiva 
effekten av ett stötdämpande golv på särskilt boende för äldre 
personer. Avhandlingen syftar också till att undersöka andra effekter, 
såsom en eventuell påverkan på fallrisk samt effekten på arbetsmiljön 
för personalen och boendemiljön för de boende.  

Forskningsfrågor  
Hur påverkar stötdämpande golv risken för fall och fallskador bland 
äldre personer som bor på särskilt boende? (Delstudie I och IV) 
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Hur upplever undersköterskorna på ett särskilt boende för äldre 
effekterna av ett stötdämpande golv? (Delstudie II) 

Hur upplever äldre personer som bor på ett särskilt boende med 
stötdämpande golv risken för fall och fallskador samt vad är deras 
inställning till förebyggande åtgärder och i synnerhet till stötdämpande 
golv som preventiv åtgärd? (Delstudie III) 
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Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Utbredning och kostnader 
Fallskador utgör ett åldersmässigt snedfördelat folkhälsoproblem som 
växer i takt med att världens befolkning blir allt äldre (WHO, 2008). 
Fall kan leda till skada i alla åldrar men det är först i övre medelåldern 
som fall från gående eller stående i någon större utsträckning leder till 
allvarliga skador. Problemet ökar sedan snabbt i takt med stigande 
ålder, något som tydligt ses i statistiken över den vanligaste allvarliga 
fallskadan, höftfrakturen (figur 1), som årligen drabbar cirka 18 000 
personer (Nilson, Moniruzzaman, Gustavsson, & Andersson, 2013).  

 

Figur 1. Fraktur på höft och lår (ICD S 72)/100 000 invånare. Datakälla: 
Patientregistret 2016, egen bearbetning. 

Den demografiska förskjutningen i riktning mot allt fler äldre i 
befolkningen har bidragit till att skademönstret förändrats. 
Höftfrakturer sker allt senare i livet då medelåldern för att drabbas 
ökat parallellt med ökningen av förväntad livslängd för både män och 
kvinnor (Nilson, Moniruzzaman, & Andersson, 2013). Allt fler blir 
äldre och lever ett aktivt liv längre och allvarliga fallskador är främst 
ett problem för de äldsta äldre (80 år och äldre). Även inom denna 
grupp finns det skillnader i risk och risken att drabbas av fallskador är 
som störst bland de hälsomässigt sköraste, ett tillstånd som i stor 
utsträckning gäller för de som bor på särskilt boende (Lundin-Olsson, 
2011).  
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Årligen skadas cirka 13 500 äldre som bor på särskilt boende i Sverige 
så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning och av dessa är 
ca 95 % av skadorna orsakade av fall (Schyllander, 2014). Tidigare 
forskning har visat att de som bor i någon typ av assisterat boende kan 
löpa över tio gånger så stor risk att drabbas av en höftfraktur jämfört 
med jämnåriga som bor hemma (Butler, Norton, Lee-Joe, Cheng, & 
Campbell, 1996). En studie gjord i Tyskland visade att trots att äldre 
kvinnor som bor på särskilt boende enbart utgör 5.4 % av den äldre 
populationen så drabbas de av 22 % av det totala antalet 
höftfrakturerna. Likaså utgör männen på boende 2.1 % av populationen 
men drabbas av 15 % av höftfrakturerna (Rapp, Becker, Cameron, 
Klenk, et al., 2012).  

Fallskadeproblematiken utgör också en stor ekonomisk belastning för 
samhället där de direkta kostnaderna i Sverige år 2005 uppgick till 22 
miljarder (Ryen & Berglöf, 2012). Vid kostnadseffektivitetsberäkningar 
för åtgärder mot fallskador har kostnaden för en höftfraktur 
uppskattats till 132 000 kr (±25 %) (Hektoen, Aas, & Lurås, 2009). 
Dessutom är det få som till fullo återfår sin kapacitet efter en 
höftfraktur (Marks, 2010) vilket ofta leder till ett ökat beroende av 
hjälp i vardagen (Salkeld et al., 2000). Detta innebär att förutom 
personligt lidande och direkta kostnader så ökar kostnaderna för 
samhället under en lång tid efter skadehändelsen, bland annat till följd 
av personens ökade vårdbehov och kostnader för komplikationer 
(Haentjens, Lamraski, & Boonen, 2005). 

Fallskadeprocessen 
Ett fall brukar definieras som en händelse där en person oavsiktligt och 
plötsligt ramlar till marken, golvet eller liknande (Lamb, Jorstad-Stein, 
Hauer, & Becker, 2005). Ett fall leder till skada när en person träffar 
underlaget med sådan kraft att kroppsvävnadens toleranströskel 
överskrids (Baker, O'Neill, & Karpf, 1984), en princip som gäller för alla 
kollisionsskador. Det är energin som frisätts vid fallet som orsakar 
skadan (Gibson, 1961; Gordon, 1949) och som tillsammans med 
vävnadernas styrka avgör risken för skada (Hayes et al., 1996). 
Förloppet för en skadas uppkomst kan delas in i faser, exempelvis före 
(den fas där energin frigörs), under (när energin överförs till det som 
riskerar att skadas) och efter (när skadan är skedd men ännu kan 
begränsas och repareras) (Haddon, 1968).  

Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter kan uppkomsten av en 
fallskada beskrivas som vägen från en kontrollerad förflyttning, via 
tappad balans och luftfärd, till sammanstötning med underlaget och att 
kroppen slutligen är stilla (Gustavsson & Nilson, 2015). I 
fallskadeprocessen (figur 2) är vägen uppdelad i faser och genom att på 
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detta sätt bryta isär förloppet kan möjligheter att stoppa och/eller 
lindra processen identifieras. De streckade linjerna mellan boxarna i 
varje fas visar på ett spektrum av utfall, mellan exempelvis bibehållen 
till förlorad balans eller låg till hög grad av energi. Mellan varje nivå, 
till vänster i figuren, finns faktorer som påverkar utfallet beskrivet. 
Faserna är tätt sammankopplade och går i varandra. Exempelvis 
påverkar förmågan till kontroll av fallet graden av energi som återstår 
vid islagsögonblicket. Genom att följa pilarna mellan faserna kan 
konsekvenserna av fallet förstås och förespås. Om risken för ett 
ogynnsamt utfall på en viss nivå identifieras kan det ge vägledning till 
förebyggande insatser för att förhindra eller mildra konsekvensen.  
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Figur 2. Fallskadeprocessen (Gustavsson & Nilson, 2015) 

Som framgår i figur 2 utgör fallet den första fasen och är den händelse 
som utlöser energin som i sin tur riskerar att leda till skada. Listan över 
riskfaktorer för fall kan göras mycket lång (Iinattiniemi, Jokelainen, & 
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Luukinen, 2009; Muir, Gopaul, & Montero Odasso, 2012) och delas 
upp på olika sätt. De kan vara direkt kopplade till händelsen, 
exempelvis att något var i vägen (Robinovitch et al., 2012), eller till 
individfaktorer, exempelvis kognitiva nedsättningar (Muir et al., 2012) 
och nedsatt balans (Tinetti & Kumar, 2010). En annan uppdelning som 
föreslagits är att särskilja påverkbara riskfaktorer, exempelvis 
muskelstyrka, från de som är icke påverkbara, exempelvis kön och 
ålder. Orsakerna till ett fall är ofta multifaktoriella (Deandrea et al., 
2013; Rubenstein, 2006) och dessutom interagerar dessa faktorer 
vilket innebär att en person med flera riskfaktorer har en ökad risk för 
fallskada (Tinetti, Speechley, & Ginter, 1988). 

För att kunna beskriva direkta orsaker till fall har äldre på särskilt 
boende filmats. Den vanligaste orsaken visade sig vara att personen 
oprovocerat  tappar balansen (41 %) följt av att snava eller snubbla (21 
%). Resterande orsaker var att personen stött emot någon eller något, 
förlorat stöd av hjälpmedel, ledstång eller liknande, eller av någon 
anledning förlorat medvetandet. Endast 3 % av fallen var orsakade av 
halka (Robinovitch et al., 2012). Av detta kan slutsatsen dras att fallen 
sker i vardagliga situationer som inte kan anses vara utmanande för en 
person med normal kapacitet. 

Det som visat sig framgångsrikt för att förhindra fall är främst 
förmågestärkande åtgärder som träning i olika former (L. D. Gillespie 
et al., 2012). Genom att träna balans och styrka ökar förmågan att 
hantera rörelser på ett säkert sätt så att man i större utsträckning kan 
fånga upp balansen när den utmanas (fas ett och två i 
fallskadeprocessen), oavsett specifika omständigheter. Även när fallet 
utlösts kan bra balans och styrka påverka processen positivt genom 
möjligheten till ett förbättrat fallbeteende. Det som gör att yngre 
personer vanligtvis har en lägre skaderisk vid fall jämfört med äldre 
förmodas vara att de kan parera fallet genom att exempelvis ta emot sig 
med händerna, falla smidigare eller på annat sätt reducera energin som 
slutligen når skelettet (Feldman & Robinovitch, 2007). Degenerativa 
processer gör att äldre har försämrad muskelstyrka, balans och 
reaktionsförmågan, vilket leder till att de får svårare att hantera fallet 
(Marks, 2010). Detta, i kombination med kroppslig skörhet, ökar 
risken för skador vid fall bland äldre (Dufour et al., 2011; Grisso et al., 
1991; Khatib et al., 2014). För de som bor på särskilt boende är 
möjligheterna till förmågestärkande träning ofta begränsad på grund 
av deras omfattande funktionsnedsättningar. 

Som nämnts ovan uppkommer skadan när personen slår i anslagsytan 
och energin överförs till kroppens vävnader. Anslagsytan är vid ett fall 
inomhus vanligen golvet men det kan också vara något annat som 
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personen stöter emot i fallet. Energin som frigörs vid ett fall från 
upprättstående ställning med islag på ett traditionellt golv är fullt 
tillräcklig för att orsaka en höftfraktur även bland yngre personer. Ett 
fall från stående frigör mellan 100 och 300 Joule (Robinovitch, 
Brumer, & Maurer, 2004) medan endast 25 Joule bedöms räcka för att 
orsaka en höftfraktur på friskt ben (Courtney, Wachtel, Myers, & 
Hayes, 1995). För yngre personer reduceras den frigjorda energin 
genom bland annat olika falltekniker (tredje fasen i 
fallskadeprocessen), men som nämnts är detta inte möjligt för många 
äldre till följd av funktionsnedsättningar relaterade till sjukdom och 
åldrande. Om risken för skada ska minskas för en äldre person som har 
reducerad förmåga att hantera fallet behöver energin istället reduceras 
på något annat sätt än att personen hanterar/parerar fallet. 

Den sista fasen i fallskadeprocessen berör tiden efter att den initiala 
skadan skett. Det finns då möjlighet att minimera konsekvensen av 
skadan med hjälp av omhändertagande, behandling och rehabilitering 
vilket kan ha stor betydelse för det slutgiltiga utfallet (Haentjens et al., 
2007). Att studera dessa aspekter faller dock inte inom syftet för denna 
avhandling. 

Aktiva och passiva preventionsstrategier 
En vanlig uppdelning inom skadeprevention är att skilja på aktiva och 
passiva åtgärder. Begreppen myntades på tidigt 60-tal och har sedan 
dess fått stor spridning (Haddon & Goddard, 1962). När det gäller 
aktiva åtgärder definieras dessa av att de kräver en aktiv handling för 
att ha effekt. Den riskutsatta behöver göra något; sätta på sig en hjälm, 
välja att inte köra för fort eller ägna sig åt den rekommenderade 
träningen för att minska risken för fall och skador. När det gäller en 
passiv åtgärd är preventionen istället inbyggd i den fysiska miljön, som 
till exempel i trafikens vajerräcken, en maskins inbyggda spärrar eller 
i ett sprinklersystem designat för att släcka bränder i byggnader. En 
stor fördel med passiva åtgärder är att de skyddar individen oavsett 
dennes agerande (Haddon, 1980), och inte kräver att personen ändrar 
sitt beteende. Dessa åtgärder kommer den riskutsatta tillgodo oavsett 
vilka val personen gör. Genom att bygga in prevention i den fysiska 
miljön kan ett förlåtande system skapas, det vill säga ett system där 
miljön i sig har potential att vara stöttande och kompensera för 
mänskliga misstag (Porter, Bliss, & Sleet, 2010). 

Även om aktiva åtgärder har en given plats inom det 
skadeförebyggande arbetet finns det på ett individplan betydande 
implementeringsfördelar med passiva åtgärder. Aktiva åtgärder kräver 
vissa grundläggande förmågor och en vilja till beteendeförändring. 
Uppdelningen i aktiva och passiva åtgärder är dock en aning trubbig 
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(Gielen & Sleet, 2003), då även passiva åtgärder kräver beslut om 
implementering. Dessa beslut tas dock oftast på organisations- eller 
samhällsnivå och kräver mindre av individen. 

Ett omfattande arbete har gjorts i syfte att finna preventiva strategier 
för att minska risken för fall och fallskador och det finns idag 
evidensbaserade program som riktar sig till hemmaboende äldre 
(Bunn et al., 2014; L. D. Gillespie et al., 2012; Turner et al., 2011). Dessa 
program består oftast av träning och modifiering av den fysiska 
hemmiljön. Det har dock visat sig finnas en rad barriärer för 
implementering av programmen då de i huvudsak består av aktiva 
interventioner som kräver både motivation och fysisk/psykisk förmåga 
hos den äldre (Yardley, Donovan-Hall, Francis, & Todd, 2006). 
Implementeringen blir särskilt svår när målgruppen är äldre personer 
boende på särskilda boende (Neyens et al., 2011). När det gäller 
träningsinterventioner för denna målgrupp finns enskilda studier som 
visat på goda resultat men än så länge har en minskning av fallfrekvens 
eller av antalet som faller inte kunnat fastställas i metastudier (I. D. 
Cameron et al., 2012; Vlaeyen et al., 2015).  

Energidämpade åtgärder vid fall 
Den fallskademinskande potentialen i en eftergivlig anslagsyta 
beskrevs i vetenskapliga sammanhang ursprungligen av Hugh De 
Haven som själv råkade ut för en allvarlig krasch när han under första 
världskriget tjänstgjorde som pilot. Han blev beviset för att det gick att 
överleva en svår krasch och började studera händelser där personer 
överlevt fall från hög höjd. Den gemensamma nämnaren för dessa 
händelser var, enligt De Haven, att anslagsytan på något sätt varit 
eftergivlig (De Haven, 1942). Energiöverföringen vid nedslaget hade 
dämpats av egenskaper i den omgivande miljön och De Haven påvisade 
att även en begränsad eftergivlighet kunde ha stor betydelse för 
skademinskning. Detta ses vid lågt Body Mass Index (BMI) som visat 
sig öka risken för höftfraktur (Laet et al., 2005). En förklaring som lagts 
fram är att personen med lågt BMI har begränsat med mjukdelar över 
skelettet som kan dämpa energin och därmed minska risken för skada 
(Bhan, Levine, & Laing, 2014). De Haven gjorde fyra antaganden om 
fallskadors uppkomst och prevention som på olika sätt kan omsättas 
till fallskadepreventiva åtgärder: 

• Även extrem energi kan under vissa omständigheter vara ofarligt
för kroppen

• Det är oftast den fysiska miljön som orsakar skadan
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• Eftergivliga strukturer reducerar skador och kan anpassas så att 
de i stor utsträckning tar bort eller minskar risken för skada 
orsakad av rörelseenergi 

• Ökad kunskap om kroppens tolerans för rörelseenergi ökar 
möjligheterna till förbättrad utformning av miljön 

Kunskapen om potentialen i energireduktion för skadeprevention 
ledde fram till utvecklingen av höftskyddsbyxor (Lauritzen & 
Askegaard, 1992; Lauritzen & Lund, 1990). Stötdämpande plattor som 
dämpar anslaget när personen faller syddes in över höften. Den första 
kliniska studien publicerades 1993 (Lauritzen et al., 1993) och 
experimentellt visade skydden lovande resultat (Lauritzen, 1996; 
Robinovitch, McMahon, & Hayes, 1995). Interventionen fick stor 
spridning inom vården. Men trots de initialt positiva resultaten har 
höftbyxan visats sig svår att implementera. Äldre personer är obenägna 
att använda den och det har inte gått att visa att de i praktiken skulle 
ha någon avgörande frakturminskande effekt (W. J. Gillespie et al., 
2010).  

Dämpande golvmaterial  
Parallellt med utvecklingen av höftskyddsbyxor inleddes tester och 
utveckling av dämpande golvmaterial för vårdmiljöer. Genom att 
placera ett stötdämpande material på golvet snarare än på personen 
skapas en passiv åtgärd. I ett golv med stötdämpande egenskaper 
skapas en energireducerande åtgärd mot fallskador som inte kräver en 
aktiv handling från användaren och som dessutom potentiellt skyddar 
mot skador på andra delar av kroppen än höften (Lauritzen, 1996; Maki 
& Fernie, 1990).  

Dämpande golvmaterial är inte en helt ny företeelse utan har tidigare 
använts i sportanläggningar för att minska skador bland idrottare. 
Likaså har mattor med dämpande egenskaper använts vid 
arbetsstationer på kontor och inom industrin. För utformning av 
dämpande golv finns i huvudsak två alternativ; antingen läggs det 
dämpande materialet på ytan av golvet vilket gör att det får en 
eftergivlig yta, alternativt placeras det dämpande materialet som ett 
mellanlager under ett traditionellt något eftergivligt golv, exempelvis 
en PVC-matta. Dämpande golv har ett antal benämningar i 
litteraturen, exempelvis compliant flooring, safety flooring, shock-
absorbing flooring, dual stiffness flooring, rubber flooring och acoustic 
flooring. De senaste åren har det skapats en viss konsensus kring 
begreppet compliant flooring, varför det används i delarbete III och IV. 
I denna avhandling benämns interventionen som stötdämpande eller 
dämpande golv och begreppen används likvärdigt. 
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Den stötdämpande effekten för olika material vid islag mot höft, huvud 
och hand har undersökts främst med olika attrapper men även med 
försökspersoner. En av de första studierna som utifrån ett 
biomekaniskt perspektiv undersökte effekten av dämpande material 
som fallskadepreventiv åtgärd för äldre personer genomfördes på 
vanligt golv täckt med heltäckningsmatta. Resultaten påvisade en 
minskning av anslagsenergin mot höften med upp till 23 % om golvet 
var täckt med heltäckningsmatta (Maki & Fernie, 1990). Senare 
experimentella tester med höftislag mot eftergivliga material visade sig 
kunna minska energin mot vävnaden med upp till 50 % (Laing & 
Robinovitch, 2009; Laing, Tootoonchi, Hulme, & Robinovitch, 2006). 
Glinka, Karakolis, Callaghan, and Laing (2013) visade att dämpande 
golv kan bidra med en stötabsorption som är 3.2-5.4 gånger så stor som 
vanligt golv. Även vid fall rakt bakåt, med landning på baken, minskar 
dämpande material den energi som når kroppens vävnader (Sran & 
Robinovitch, 2008). Liknade experiment där försökspersoner med 
olika BMI fallit i sidled på stötdämpande ytor har visat att den 
dämpande effekten är störst för kvinnor med lågt BMI samt för 
samtliga män (Bhan, Levine, & Laing, 2013; Bhan et al., 2014). Även 
vid islag mot huvudet kan stötdämpande golv skydda jämfört med 
vanligt golv och reducera anslagsenergin med 20-80% (Wright & 
Laing, 2012). När det gäller sammanstötning med hand har dock ingen 
dämpande effekt uppmätts (Maki & Fernie, 1990). 

Antalet studier där stötdämpande golv testats i vårdmiljö är få. När 
befintliga golv, som inte var speciellt framtagna för att vara dämpande, 
jämfördes visade det sig att trägolv med matta hade störst 
energidämpande förmåga och det var också på dessa golv som det var 
minst risk för fraktur per fall (Simpson, Lamb, Roberts, Gardner, & 
Evans, 2004). I vårdmiljöer har en skadereducerande effekt för 
stötdämpande golv på cirka 30–50 % uppmäts (Drahota et al., 2013; 
Hanger, 2017; Warren & Hanger, 2013). Den mest omfattande av dessa 
studier är en randomiserad pilotstudie där ett stötdämpande sportgolv 
(Tarkett Omnisport) lades in på åtta olika sjukhus. Av fallen på vanligt 
golv ledde 42,4 % till skador, jämfört med 22,9 % för de som inträffade 
på dämpande golv (Drahota et al., 2013), skillnaden var dock inte 
statistiskt signifikant. Endast en tidigare studie som genomförts på 
vårdboende har publicerats. Denna visade ingen generell 
skademinskning men en tendens till minskad frakturrisk (Knoefel, 
Patrick, Taylor, & Goubran, 2013). Alla ovannämnda studier har 
studerat golv med ett dämpande material på ytan men försök pågår 
även med golv av den andra typen, det vill säga med ett dämpande 
mellanlägg i golvkonstruktionen (Lachance et al., 2016).  
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Det underlag vi går på kan påverka balans och gångmönster och det har 
väckts farhågor om att ett dämpande golv skulle ha en negativ inverkan 
på balansen. Balanspåverkan har därför testats i laboratoriemiljö där 
personer fått gå på olika underlag. Två studier med äldre kvinnor som 
försökspersoner visade att madrassliknande skumplast hade en 
negativ inverkan på balansen medan de testade stötdämpande golven 
hade mycket liten inverkan på balansen jämfört med vanligt golv 
(Laing & Robinovitch, 2009; Wright & Laing, 2011).  

Den sköra äldre på särskilt boende 
Majoriteten av de som bor på särskilt boende i Sverige är sköra äldre 
personer som lider av både fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar orsakade av sjukdom och ålder. Vanligt är att 
de lider av hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseapparaten, 
diabetes typ-2 och olika typer av demensproblematik (Ernsth Bravell & 
Ericsson, 2013). Åldrandet är ofta förknippat med en lång rad negativa 
aspekter som förluster av förmågor och ökad ensamhet. Och även om 
denna beskrivning är en del av åldrandet, kan ålderdomen också vara 
förknippad med en ökad livstillfredsställelse. Många äldre upplever en 
högre mening med livet där de kan känna en stark samhörighet med 
tidigare och kommande generationer. Dessutom kan de uppleva att de 
funnit sin plats i tillvaron på ett sätt som de inte gjorde i yngre dagar. 
Detta har i forskningen benämnts gerotranscendens (Tornstam, 2011). 

I början av livet är mental och kroppslig hälsa ofta tätt 
sammankopplade, men detta samband verkar senare i livet avta. En 
äldre människa som objektivt sett har nedsatt fysisk hälsa kan trots 
detta behålla eller förbättra sitt subjektiva välbefinnande (Diener & 
Eunkook Suh, 1997). Denna paradox har förklarats utifrån ett 
tidsperspektiv. Den avgörande faktorn skulle då vara upplevelsen av 
hur lång tid man har kvar i livet och begränsningen av tid leder till en 
omprioritering av livsmål. Ett skifte sker då mot att söka känslomässig 
mening framför mål med en mer långsiktig belöning någonstans i en 
avlägsen framtid (Carstensen, Isaacowitz, & Charles, 1999). Dessa 
mekanismer, som beskrivs i Socioemotional Selectivity Theory, kan 
antas göra det lättare för den äldre personen att acceptera sin situation 
med de begränsningar som funktionsnedsättningar innebär. 
Förskjutningen av livsmål påverkar också de hälsorelaterade val en 
person gör (Löckenhoff & Carstensen, 2004). En medvetenhet om att 
livet börjar lida mot sitt slut har visat sig påverka motivationen till olika 
aktiviteter. När det gäller den äldre personens bristande motivation till 
fall- och fallskadeförebyggande åtgärder, till exempel träning, skulle 
förklaringen kunna finnas i aspekter som dessa. Även om detta talar 
för passiva åtgärder, ställer den äldre personens här-och-nu-perspektiv 
andra krav på utformningen av prevention och det är inte givet att en 
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intervention som dämpande golv är något som den äldre personen 
sätter värde på.  

De som bor på särskilt boende hyr sin lägenhet och den är deras bostad 
(Socialstyrelsen, 2011). Samtidigt krävs en biståndsbedömning för att 
få möjlighet att flytta in. Det särskilda boendet är också en plats där det 
bedrivs verksamhet som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30), vilket innebär att verksamheten måste förhålla sig till 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Av relevans för detta 
avhandlingsarbete definieras begreppet vårdskada i lagen som 
”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 2010:659). En 
fallskada som inträffat i vårdmiljö är således en vårdskada om den 
kunnat undvikas med adekvata åtgärder. Vad som är adekvata åtgärder 
kan dock vara svårt att avgöra, särskilt eftersom evidensen för åtgärder 
för denna population är otydliga. Det ingår även i åtagandet för de 
globala utvecklingsmålen att främja hälsosamt åldrande genom att 
utforma evidensbaserade åtgärder för att stärka den äldre personens 
förmågor (WHO, 2016). En ökad medvetenhet om den fysiska miljöns 
betydelse för hälsan har lett fram till termen evidensbaserad 
utformning (Evidence-Based Design) vilket innebär att även den 
fysiska miljöns utformning kan bygga på forskning om hur bästa 
hälsofrämjande resultat uppnås (Goetz et al., 2010). Om den fysiska 
miljöns utformning visar sig ha skademinksande effekt borde även det 
kunna betraktas som adekvata åtgärder. 

Att flytta in på ett särskilt boende innebär ofta en krävande förändring 
för den äldre personen. En del har svårt att acceptera sin situation men 
många finner sig efter en tid tillrätta (Bollig, Gjengedal, & Rosland, 
2016; Bradshaw, Playford, & Riazi, 2012). Relationen med personal och 
medboende fyller en viktig funktion för upplevelsen av trivsel och 
hemkänsla (Bradshaw et al., 2012). Det känslomässiga klimatet på 
boendet är viktigt, lika viktig som den fysiska miljön (van Dijck-
Heinen, Wouters, Janssen, & van Hoof, 2014).  

För de boende är golvet en potentiellt fallskademinskande åtgärd, men 
det är också en del av deras boendemiljö. Att interventionen är en del 
av inredningen skiljer den från de flesta andra fall- och 
fallskadepreventiva åtgärder. Enklare anpassning av bostaden är 
visserligen något som länge använts, exempelvis i form av handtag på 
toaletten och att trösklar tas bort, men det finns ofta ett uttalat 
motstånd bland äldre till mer omfattande bostadsanpassning. Den 
äldre ser inte fall som ett problem, tror inte att anpassningen minskar 
risken och uppskattar inte heller att bli tillsagd hur de ska ändra i sitt 
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hem (Kruse et al., 2010). För att identifiera tänkbara bieffekter för de 
boende, förutom skaderisker och fallrisk behöver även de boendes 
upplevelser av dämpande golv undersökas.  

Att arbeta på särskilt boende 
Undersköterskor inom äldrevården har en utmanande arbetssituation 
med hög arbetsbelastning såväl fysiskt som psykiskt (Clegg, 2001). 
Kroppsliga symtom från rörelseapparaten på grund av tunga lyft och 
stress är vanligt och 2013 anmäldes 530 arbetsskador inom hälso- och 
sjukvården och 2 200 inom äldreomsorgen (Arbetsmiljöverket, 2014). 
Vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp på arbetsmarknaden 
som har högst sjukfrånvaro, med 171 sjukfall per tusen försäkrade år 
2014 (Försäkringskassan, 2015). Kraven på genomförandet av ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete är omfattande (AFS 2001:1) för att 
minska risken för arbetsskador och att arbeta på hårda golv innebär en 
stor belastning på kroppen som kan lindras av dämpande golv och 
mattor (Cham & Redfern, 2001; King, 2002; Wahlstrom, Ostman, & 
Leijon, 2012). Samtidigt ökar ett eftergivligt material rullmotståndet 
och det kan bli tyngre att skjuta och dra hjälpmedel och annan 
utrustning på dämpande golv (Drahota et al., 2013), något som i sin tur 
kan leda till ökad fysisk belastning för personalen.  

De psykiska utmaningar som följer omvårdnadspersonalens profession 
är också omfattande och kombineras dessutom med andra faktorer 
som visat sig bidra till stress i arbetslivet, till exempel begränsade 
möjligheter att påverka sin situation samt bristande socialt stöd 
(Bourbonnais, Brisson, Malenfant, & Vézina, 2005). Personalen är ofta 
känslomässigt engagerade i de boendes liv (Smith, Profetto-McGrath, 
& Cummings, 2009), att vara känslomässigt närvarande anses 
grundläggande för vårdande (Smith et al., 2009). Det innebär också att 
personalen blir emotionellt påverkande när de äldre skadar sig 
(Häggqvist, Stenvall, Fjellman-Wiklund, Westerberg, & Lundin-
Olsson, 2012).  

Stötdämpande golv i vårdmiljö 
När ett dämpande golv läggs in på ett särskilt boende så är det en 
skadeförebyggande åtgärd och samtidigt en del av den fasta 
inredningen. När detta avhandlingsarbete påbörjades var dämpande 
golv en relativt ny företeelse inom vården. Det var okänt om golvet 
skulle ha den önskade skademinskande effekten men också oklart hur 
det skulle fungera som golv i den vårdmiljö som det särskilda boendet 
utgör.  
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De flesta interventioner har förutom den önskade effekten också 
bieffekter. Dessa kan vara positiva eller negativa och behöver ställas i 
relation till storleken och betydelsen av den önskade effekten. För att 
avgöra hur framgångsrik en intervention i slutänden blir är det 
angeläget att utgå från hela systemet och följa upp olika aspekter som 
kan påverkas (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2003). Utformningen av golv 
i vårdmiljöer har potentialen att förbättra patientsäkerheten och 
personalens arbetsmiljö på olika sätt. Det har föreslagits att golv, 
genom rätt utformning, kan minska trötthet hos personalen, dämpa 
ljudnivån, minska smittspridning, förbättra inomhusluften och hjälpa 
personer att orientera sig, förutom att minska risken för fall och 
fallskador (Nanda, Malone, & Joseph, 2012; Roger, Xiaobo, Zimring, 
Joseph, & Choudhary, 2004). I denna avhandling undersöks i första 
hand golvets avsedda effekt, det vill säga en önskad minskning av 
skaderisken när de äldre faller på golvet. Dessutom undersöks 
eventuella bieffekter, det vill säga andra tänkbara konsekvenser av ett 
stötdämpande golv i systemet där golvet läggs in. För att identifiera 
tänkbara bieffekter utgicks från de som främst använder lokalerna och 
berörs av interventionen; de äldre som bor där och personalen som 
arbetar där. 
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Metod 
Denna avhandling är uppbyggd kring utvärderingen av ett golv på 
särskilt boende för äldre, där golvet är framtaget för att minska skador 
vid fall. I figur 3 beskrivs vilka aspekter av golvets effekt som analyseras 
i respektive delstudie. För att undersöka den avsedda effekten (en 
minskning av fallskaderisken) samt en av de befarade bieffekterna 
(ökad fallrisk) har information om fallhändelser på olika golvytor 
inhämtats. Dessa data har genererat delstudierna I och IV. Andra 
tänkbara effekter har undersökts i två kvalitativa studier där personal 
och de äldre har tillfrågats om sin uppfattning om fallproblematik samt 
upplevelse av det stötdämpande golvet (delstudierna II och III).  

Figur 3. Skiss över relationen mellan avhandlingens delstudier. Med fallskaderisk 
menas risken att skadas när man faller. Med fallrisk menas risken att falla, vare 
sig fallet resulterar i skada eller inte. 

Interventionen 
I samband med en tillbyggnad av ett särskilt boende i Värmland år 2011 
lades ett stötdämpande golv in i delar av den nyöppnade avdelningen. 
År 2014 lades det dämpande golvet in på ytterligare en våning i 
boendet. Det golv som användes tillverkades av Acma Industries, ett 
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företag baserat i Nya Zeeland, och såldes under namnet Kradal 
Flooring™. Likadant golv lades några år senare in på ett boende i 
Göteborgstrakten varifrån delar av datainsamlingen för delstudie III 
genomförts.  

Golvet består av 12 mm tjocka polyuretankompositplattor i storleken 
50x50 cm med en 1.5 mm tjock homogen yta och ett mellanskikt som 
utgörs av luftfyllda celler som sviktar vid belastning (se bild 1). 

Bild 1. Det stötdämpande golvet i genomskärning (Foto: Åsa Bongnell-Höjer). 

Plattorna läggs med cirka 4 mm mellanrum som fylls ut med en flexibel 
fogmassa varefter plattorna målas (se bild 2). Golvet är CE-märkt2. 
Golvets stötdämpande egenskaper har testats enligt den metod som 
Simpson et al. (2004) tidigare använt. En tyngd släpps på underlaget 
varvid maximal kraft (peak force) vid islaget uppskattas. Tester med 
höft- och huvudattrapper visade att golvet dämpade energin vid 
anslaget ca fem gånger mer än reguljärt golv vid anslag mot höft och 
huvud (Glinka et al., 2013).  

2 CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU (Europeiska Unionen) men även 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och innebär att tillverkaren eller 
importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav samt att 
produkten får säljas i EES-området. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité 
Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG förordningen 765/2008 och regleras 
nationellt av Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll (SFS 2011:791). 
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Bild 2. Det stötdämpande golvet inlagt på särskilt boende. (Foto: Johanna 
Gustavsson) 

Golvets påverkan på balans och gång har undersökts med friska äldre 
(medelålder 83.9 år) försökspersoner i laboratoriemiljö. Resultaten 
visade ingen signifikant skillnad för det undersökta golvet jämfört med 
vanligt golv (Wright, Heckman, McIlroy, & Laing, 2014).  

Fallskaderisk och fallrisk (delstudie I och IV) 
På hösten 2011, efter etiskt godkännande från regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala, påbörjades den datainsamling som 
kom att utgöra underlaget till delstudie I och IV. Utformningen av 
studien utgick från generella rekommendationer för experimentella 
upplägg inom skadeforskningen (Robertson, 2007) samt från tidigare 
studier inom området (Drahota et al., 2011; Simpson et al., 2004). 

Den studiedesign som användes kan betecknas som kvasiexperimentell 
då exponering för olika golv ytor var icke-randomiserad (Rivara, 
Cummings, Koepsell, Grossman, & Maier, 2009). På det särskilda 
boendet med stötdämpande golv registrerades fallhändelser på 
dämpande respektive vanligt golv. Skadeutfallet för händelsen 
beskrevs och bakgrundsdata på individnivå samlades in för alla 
deltagare och kopplades i analysen till fallhändelserna (figur 4). 
Eftersom stötdämpande golv inte lades in på alla ytor kan samma 
person ha ramlat på både dämpande och vanligt golv. Det är utfallet av 
fallhändelser på olika typer av golv som i denna studie jämförs. 
Allokering av ytor för inläggning av dämpande golv sköttes av 
personalen på boendet.  
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Figur 4. Studiedesign effektutvärdering för fallskador. 

Studieplats 
Det särskilda boendet där datainsamlingen genomfördes är beläget i en 
byggnad med fem våningar. På varje våning finns en eller två 
avdelningar med åtta till tio lägenheter vardera. Totalt på boendet finns 
det plats för cirka 60 personer. I samband med förändrat utnyttjande 
av bottenvåningen 2011 valde man att lägga in stötdämpande golv i 
delar av dessa lokaler. Denna avdelning består av 10 lägenheter, med 
plats för 10–12 boende. Det stötdämpande golvet finns i sex av 
lägenheterna, dock ej i badrum eller klädkammare. Det stötdämpande 
golvet är också inlagt i gemensamhetsutrymmen och i merparten av 
den korridor som förbinder lägenheterna, totalt 350 m2 av ca 600m2. 
Övriga ytor i korridoren utgörs till en mindre del av klinkergolv och 
resterande av PVC-matta på betong. Under 2014 skulle golvet på 
ytterligare en avdelning bytas och då lades dämpande golv in i fem 
lägenheter samt i korridor och gemensamhetsutrymmen, motsvarande 
en yta på totalt cirka 300 m2. Inte heller här lades dämpande golv i 
badrum eller klädkammare. De lägenheter som inte har det 
stötdämpande golvet, samt samtliga badrum, har i likhet med boendes 
övriga avdelningar, en PVC-matta på betongplatta. 

Personalen består i huvudsak av undersköterskor, cirka 10 per 
avdelning, som arbetar dag- och nattskift och ansvar för den dagliga 
omvårdnaden. På boendet arbetar också två sjuksköterskor som 
ansvarar för den medicinska vården samt en enhetschef med ansvar för 
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daglig drift och personal. Arbetsterapeut och sjukgymnast besöker 
boendet en gång per vecka och konsulteras därutöver vid behov. En 
läkare besöker boendet varje vecka och fungerar som husläkare för i 
stort sett samtliga boende. 

Datainsamling  
Datainsamlingen pågick mellan 1 oktober 2011 och 30 mars 2017, dvs. 
68 månader. Resultaten i delstudie I bygger på data från de första 30 
månaderna av datainsamling och delstudie IV på data från hela 
perioden. Registreringen av fall gjordes på den avvikelseblankett som 
användes i det befintliga kvalitetssystemet (bilaga 1), med 
kompletterande registrering av fallskador på en särskild blankett 
(bilaga 2). Innan datainsamlingen påbörjades inhämtades samtycke 
från de boende. I de fall de inte ansågs beslutskompetenta inhämtades 
samtycke från deras företrädare. Av de tillfrågade tackade 94 % ja till 
deltagande. Allt material avidentifierades och kodades av ansvariga 
sjuksköterskor innan det överlämnades för analys. Resultaten 
presenteras så att ingen information rörande en enskild person kan 
urskiljas.  

I syfte att säkra hög kvalitet på registreringen av data genomfördes en 
halvdags utbildning om fall- och fallskaderapportering för all berörd 
personal innan studien startades. Boendets två sjuksköterskor hade 
huvudansvaret för datainsamlingen. Undersköterskorna fyllde i 
avvikelseblankett för fall när någon ramlade och sjuksköterskan följde 
vid behov upp och kompletterade med uppgifter från journal på 
blanketten för skaderegistrering. Under studiens gång besöktes 
boendet kontinuerligt av JG för att följa upp och kvalitetssäkra 
datainsamlingen. Där data fattats har uppgifter kompletterats och 
personalen har kontinuerligt fått återkoppling på datainsamlingen i 
syfte att upprätthålla kvalitet.  

Fallrisk har uppmätts med hjälp av instrumentet Downton fallrisk 
index (Downton, 1993). Downton fallrisk index ingick i den befintliga 
kvalitetssäkringsrutinen och uppdaterades av den ansvarige 
sköterskan vid betydande förändringar. Från instrumentet hämtades 
följande uppgifter: 

Gångförmåga - osäker (patienten går osäkert med eller utan 
gånghjälpmedel och/eller glömmer att 
använda hjälpmedlet ibland),  

- säker (patienten går säkert med eller utan 
gånghjälpmedel och kommer ihåg att 
använda hjälpmedlet)  
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- gångförmåga saknas.  

Kognitiv 
funktionsnedsättning 

- orienterad  
- ej orienterad 

Medicinering  - lugnande/sömnmedel/neuroloeptika,  
- diuretika, antihypertensiva (annat än 

diuretika), 
- anti-Parkinson läkemedel,  
- antidepressiva läkemedel, övriga läkemedel) 

Sensoriska 
funktionsnedsättningar 

- ingen, synnedsättning (måttligt till kraftigt 
nedsatt syn eller blind),  

- hörselnedsättning (måttligt till kraftigt 
nedsatt hörsel eller döv),  

- nedsatt motorik (kraft- eller 
funktionsnedsättning i någon extremitet). 

Konsekvenserna av fallen delades upp i skadegraderna ingen skada, 
lindrig skada (blåmärke, svullnad, smärta eller skrubbsår), måttlig 
skada (sårskada som tejpas eller sys), allvarlig skada (fraktur och 
skallskada) samt död (Schwenk et al., 2012).  

Under datainsamlingens första tre år genomfördes bentäthetsmätning 
(Bone Mineral Density, BMD) på alla deltagare med hjälp av en 
portabel mätare (Dual X-ray Laser, så kallad häl-DXA) enligt gällande 
rutin för Landstinget i Värmland. Efter det ändrades riktlinjerna för 
bentäthetsmätning och det var inte längre praktiskt möjligt att göra 
mätningarna. I delstudie I är resultaten från mätningarna inkluderade 
i analysen. 

Studiepopulation och studieperiod 
Totalt inkluderades 34 män och 80 kvinnor i studien (tabell 1). Av 
dessa avled 79 stycken under studieperioden och nya personer flyttade 
in. Därav varierar deltagandetiden mellan 20-2069 dagar. Det 
sammantagna antalet boendedygn i studien är 95 036. Sammantaget 
under studieperioden var det 26 personer som bodde i lägenheter med 
dämpande golv. Medelåldern för samtliga deltagare var 84,88 år och 
standardavvikelsen (SD) var 6,5.  

Av alla deltagare var det 75 (66 %) som föll minst en gång (tabell 1). Av 
de som föll var det 13 personer som ramlade på golv både med och utan 
dämpning. För de som föll vad medelåldern 85,29 år med en SD på 6,3. 
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Medelvärde för BMI var 24,7 för alla och 25,7 för fallare. Andelen med 
kognitiva nedsättningar låg på mellan 50-60 %. 

Tabell 1. Deltagarinformation för den totala studieperioden.  

 Alla  Fallare  

Deltagare (% av totalen) 114 75 (66) 

Ålder (m (SD)) 84.88 (6.5) 85.29 (6.3) 

BMI (kg/m2) (m (SD))  24.7 (4.7) 25.7 (4.8) 

Synnedsättningar (n (%)) 53 (46.5) (4 missing) 34 (45.3) (1 missing) 

Kognitiva nedsättningar (n (%)) 57 (50) (4 missing) 45 (60) (1 missing) 

Lugnande/sömnm./neuroloeptika (n 
(%)) 

Neuroleptics (n (%))  

50 (43.9) (5 missing) 38 (50.7) (1 missing) 

Antidepressiva (n (%))  49 (43) (4 missing) 31 (41.3) 

Gångförmåga (n (%))  Säkert 33 (28.9). (6 missing) Säkert 23 (30.7). (1 missing) 

Osäker 51 (44.7). Osäker 42 (56).  

Saknar gångförmåga 24 (21.1) Saknar gångförmåga 9 (12) 

Downton (m (SD)) 4.41 (1.637) 4.73 (1.417) 

Antal fall 851 - 

Fall/1000 vårddagar 9 - 

Fall med höftbyxor (n) 114  - 

Vårddagar (n, range, m (SD)) 95 036, 20-2069, 834 (618) 68 346, 50-2069, 911 
(637) 

 

Då en majoritet av fallen skedde i lägenheterna var det främst de som 
bodde i lägenheter med stötdämpande golv som föll på det golvet. Dock 
var de också exponerade för vanligt golv genom att stötdämpande golv 
inte var inlagt på badrum och endast i delar av korridoren. De som 
bodde på avdelningen med stötdämpande golv, men i lägenhet med 
vanligt golv, var exponerade för det stötdämpande golvet när de 
vistades i matsal och korridor. 

Fyra studiedeltagare flyttades från en lägenhet med vanligt golv till en 
med stötdämpande golv. Anledningen till flytten var att de bedömdes 
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som fallbenägna av personalen och flytten sågs som ett sätt att skydda 
dem från risken att skada sig vid fall. I analysen för fallrisk 
exkluderades dessa deltagare då de på grund av sin fallbenägenhet 
riskerade att snedvrida resultatet. 

Fallhändelser 
Under hela datainsamlingsperioden registrerades 851 fallhändelser. 
Eftersom syftet var att undersöka om golvets stötdämpande 
egenskaper minskade risken för skada exkluderades de skadehändelser 
där det gått att fastställa att skadan uppkommit i kontakt med något 
annat än golvet (7 stycken fall). Några av deltagarna hade dämpande 
material på golvet bredvid sängen. De fall som inträffade på dessa ytor 
tog också bort (65 stycken fall). Ytterligare fem fall exkluderades då de 
inträffat utomhus. Efter detta kvarstod 774 fall, varav 138 hade 
inträffat på dämpande golv.  

Analys av data 
I delstudie I utgjorde männen en mindre grupp och endast ett fåtal av 
de fall som drabbade männen skedde på stötdämpande golv. Det 
statistiska underlaget räckte därför inte för att besvara hur dämpande 
golv påverkat risken för skada vid fall för männen. I delstudie I 
inkluderades därför enbart kvinnor.  

Som tidigare nämnts är data fördelade på händelsedata (uppgifter om 
fallen) och individdata (uppgifter om deltagarna). Händelsedata har 
använts för att jämföra skadeutfall på olika underlag. Individdata 
användes som kovariater i de statistiska modellerna.  

För att justera för potentiella störfaktorer inkluderades de 
individvariabler som skiljde sig signifikant mellan de som ramlat på 
interventions- respektive kontrollgolv  i en log-binomial generaliserad 
linjär modell (McNutt, Wu, Xue, & Hafner, 2003) tillsammans med en 
dummyvariabel som indikerade om fallet skett på interventions- eller 
kontrollgolvet. Regressionskoefficienterna från denna modell kan 
beskrivas som relativ risk (RR), det vill säga hur risken att skada sig vid 
fall på stötdämpande golv förhåller sig till motsvarande risk vid fall på 
vanligt golv. 

Eftersom samma deltagare kunde ramla upprepade gånger var  
händelserna inte att betraktas som oberoende och därför klustrades 
standardfelen på individnivå. Modellen visar skillnaden i skadeutfall 
mellan vanligt och stötdämpande golv och har justerats för ålder, BMI, 
synnedsättning och kognitiv nedsättning. Statistisk bearbetning 
gjordes i SPSS (IBM 2011) och signifikansnivån sattes vid p <0.05.   



33 
 

I delstudie IV inkluderades både män och kvinnor i analysen. Det 
primära utfallsmåttet var skada per fallhändelse vilket mättes med en 
binär variabel med värdena skada eller inte skada. Det sekundära 
utfallsmåttet var skillnad i fallrisk per 1000 vårddagar för personer 
som bodde i lägenhet med dämpande golv jämfört med de som bodde 
i lägenhet med vanligt golv. Den log-binomiala modell som användes i 
delstudie I valdes utifrån enkelheten att tolka resultaten då de 
presenteras som relativ risk. Ett välkänt problem med denna typ av 
analyser är att det kan vara svårt att få vissa data att passa för modellen. 
Detta var inte ett problem vid analysen i delstudie I, men uppstod vid 
den fullt justerade analysen i delstudie IV. Anledningen till varför det 
uppstår är inte helt känd, men det antas ha att göra med typen och 
mängden av variabler som inkluderas i modellen (Williamson, 
Eliasziw, & Fick, 2013). I delstudie IV användes istället en logistisk 
regressionsmodell. Individfaktorer som inkluderades var: ålder, kön, 
BMI, synnedsättning, kognitiv nedsättning och gångförmåga. Följande 
händelsespecifika variabler inkluderades också: höftbyxor, plats och 
tid under dagen. Dessa variabler valdes då de kan påverka risken för 
skada vid fall (Buchele et al., 2014; Chen et al., 2008). Även här 
användes en metod som justerar för klustrade standardfel i denna typ 
av data, som inte är oberoende av korrelation inom individer (A. C. 
Cameron & Miller, 2015). Resultaten från analysen presenteras som 
odds ratio (OR). För att underlätta tolkning och jämförelse (Knol, 
Duijnhoven, Grobbee, Moons, & Groenwold, 2011) presenteras 
resultaten även som relativ risk (RR).  

Till följd av studiens upplägg där samma individ kunde bidragit med 
upprepade händelser, fanns en risk att de som föll många gånger kunde 
påverka resultatet. Det gjordes därför en känslighetsanalys för att 
identifiera eventuella outliers i materialet. Genom att upprepade 
gånger beräkna effekten samtidigt som en individ utelämnades vid 
varje analys, kunde en uppskattning av hur mycket varje individ 
påverkade resultatet göras. För definitionen av outliers användes en 
indelning föreslagen av Tukey (1977), vilken utgår från effektens 
kvartilintervall (interquartile range (IQR)). Individer som påverkar 
effekten av interventionen mer än Q(25)-IQR*3 i en negativ riktning 
eller Q(75)+IQR3 i positiv riktning betraktades som outliers, där Q() är 
en kvartil av effekten när en individ tas bort från data och IQR är 
effektens kvartilintervall. I en normalfördelad population motsvarar 
det 0.002% av observationerna. Resultatet presenteras både med och 
utan outliers.  

Av de 75 som föll hade 13 deltagare fallit både på dämpande och vanligt 
golv. Data från dessa individer kunde användas för en paneldataanalys 
med individfasta effekter, på engelska fixed effects (FE) modell. I 
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denna analys jämförs individer med sig själva, vilket gör att icke 
observerade individvariabler som inte varierar mellan händelser 
hanteras i modellen.  

Skillnader i fallrisk beräknades med hjälp av Poissonregression. 
Modellen justerades för de variabler som ansågs relevanta utifrån 
påverkan på fallrisk: ålder, kön, kognitiv förmåga, gångförmåga, 
läkemedel (antidepressiva och lugnande) samt synnedsättning. 

Statistisk bearbetning gjordes i SPSS och Stata version 12. 
Signifikansnivån sattes vid p <0.05. 

Personalens upplevelser av golvet (delstudie II) 
För att undersöka undersköterskornas erfarenhet av att arbeta i lokaler 
med stötdämpande golv valdes en kvalitativ forskningsansats med 
semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer som metod för 
datainsamling (Wibeck, 2010). Det är en metod som visat sig lämplig 
för att fånga en grupps gemensamma upplevelser (Howitt, 2013). 
Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004).  

Datainsamling 
De åtta undersköterskor som arbetade på avdelningen med 
stötdämpande golv tillfrågades om deltagande i fokusgruppsintervjuer. 
Information gavs skriftligt och muntligt. De valde alla att delta och två 
fokusgruppsintervjuer genomfördes med tre deltagare i den ena 
gruppen och fem i den andra. Samtliga deltagare var kvinnor i åldern 
40-60 år och hade mellan 10-41 års erfarenhet av att arbeta som 
undersköterska, såväl dag- som nattarbete. Studien genomfördes 2014 
och samtliga hade då arbetat på avdelningen sedan den öppnade, i 
cirka 2 ½ år.  

Intervjuerna genomfördes av författaren till denna avhandling (JG) 
tillsammans med en annan deltagare i forskarteamet (GBR) enligt 
rekommendationer för fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010). JG 
fungerade som moderator för gruppdiskussionerna medan GBR 
observerade och inflikade med frågor när något exempelvis behövde 
förtydligas. Intervjuerna hölls i ett mindre konferensrum på 
avdelningen och pågick i drygt en timme vardera. En semistrukturerad 
frågeguide användes för att säkerställa att alla relevanta aspekter 
täcktes in (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågeguiden inkluderade 
aspekter om hur golvet påverkade personalen, boende och anhöriga. 
För att uppmuntra deltagarna att prata fritt inleddes intervjuerna med 
breda frågor där deltagarna fick beskriva sin arbetsplats och hur det är 
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att arbeta på avdelningen. Efter detta styrdes diskussionerna in på 
områden som hade mer direkt med golvet att göra. Följdfrågor ställdes 
utifrån de ämnen som togs upp. Samtalen förflöt otvunget och 
stämningen var tillitsfull. Informanterna fyllde i varandras utsagor och 
reflekterade över de egna och kollegornas upplevelser. 

Dataanalys  
Analysen, som hade en induktiv ansats, utgick från det manifesta 
innehållet och rörde sig mot tolkning för att synliggöra det latenta 
innehållet (Graneheim, Lindgren, & Lundman, 2017). Intervjuerna, 
som betraktades som skilda analysenheter, transkriberades ordagrant 
av moderatorn (JG) och analyserades gemensamt av samtliga 
författare efter att båda intervjuerna var genomförda.  

Ett antal steg togs för att uppnå tillförlitlighet i analysen. Texten 
studerades ingående av författarna var för sig och utifrån studiens syfte 
identifierades meningsbärande enheter. Dessa kondenserades till 
koder och analyserades för att avslöja mönster som sedan resulterade i 
ett antal kategorier. Resultaten diskuterades kontinuerligt mellan 
samtliga författare i syfte att komma fram till en gemensam förståelse 
av innehållet. Efter ytterligare bearbetning identifierades tre 
huvudkategorier, som i sin tur underbyggdes av tre underkategorier 
var. Ur dessa växte ett övergripande tema för resultatet fram.  

De boendes upplevelser av golvet (delstudie III)  
För att undersöka hur äldre personer som bor på särskilt boende ser på 
fall- och fallskadeproblematiken samt prevention av fall, användes 
Grounded Theory (GT) som ansats för datainsamling och analys 
(Glaser & Strauss, 1967). GT lämpar sig vid studier av ett nytt och 
outforskat område då metoden syftar till att utveckla en teori som 
försöker förklara det som studeras. Ur data identifieras ett antal idéer 
om innehållet, dessa sorteras sedan efter de mönster som framträder 
och resulterar så småningom i den kondenserade teori som utgör 
resultatets kärna. Genom att röra sig mellan data och teori säkerställs 
att teorin växer fram ur data och därigenom är grundad i densamma 
(Corbin & Strauss, 2008). Metoden förenar en induktiv och deduktiv 
ansats med en öppen inledning där de nybildade teoretiska begreppen 
så småningom förankras i en deduktiv slutledning till tidigare teorier.  

Urval, datainsamling och analys 
Data samlades in genom åtta semistrukturerade individuella intervjuer 
(Kvale & Brinkmann, 2009) på två boenden under perioden feb till 
november 2017. För att inkluderas krävdes att informanterna bodde i 
en lägenhet med dämpande golv samt var kognitivt kapabla att 
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genomföra en intervju. Personalen på de två boendena instruerades om 
inkluderingskriterier och hjälpte därefter till att identifiera personer 
som var lämpliga för intervju. Det var också personalen som 
informerade om studien och frågade om samtycke. Alla som bedömdes 
lämpliga tillfrågades och samtliga tackade ja.  

Datainsamling och analys genomfördes parallellt. Samtliga tillgängliga 
respondenter intervjuades för att öka chansen till mättnad. Kodningen 
av data inleddes med öppen kodning, det vill säga att data initialt 
kodades brett. Materialet strukturerades sedan efter de mönster som 
kunde utskiljas och efterhand allt tydligare i relation till studiens 
frågeställningar tills tänkbara kategorier började växa fram. När det 
relevanta innehållet i data identifierats och sammanfattats i kategorier 
tog den selektiva kodning vid, där de identifierade kategorierna styr 
kodningen. Kodningen gick dock fram och tillbaka mellan de olika 
nivåerna i processen för att kondensera kategorier och förankra 
analysen i data. Denna kontinuerliga jämförelse av kategorierna har en 
central plats i GT (Starrin, Dahlgren, Larsson, & Styrborn, 1997).  

Etiska överväganden 
I forskningsetiska överväganden balanseras vetenskapliga intressen 
mot eventuella risker för individen. Utifrån att fallskadeproblematiken 
är mycket omfattande samt visat sig vara svår att minska i den 
studerade populationen finns starka argument för forskningens 
berättigande. De olika delstudierna har genomförts i enlighet med 
“Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (NNF, 2003). 
Datainsamling och -bearbetning har gjorts i enlighet med de fyra 
forskningsetiska krav som ska uppfyllas: informationskravet, krav på 
samtycke, krav på konfidentialitet och krav på deltagarens säkerhet.  

De data som samlades in i delstudie I och IV (fallskadedata) faller 
under lagen för forskningsetisk prövning (SFS 2003:460) samt 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Studierna prövades gemensamt 
och godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
(ärendenummer 2011/147).  

Uppgifter om fall och fallskador hämtades från kommunens ordinarie 
kvalitetssäkringssystem. Detta förfarande bedömdes som relativt 
okomplicerat ur ett etiskt perspektiv så länge den enskilde givit sitt 
medgivande. En aspekt som behövde beaktas var dock att en 
övervägande del av deltagarna hade någon form av kognitiv 
nedsättning vilket gjorde att det blev tveksamt om kravet på informerat 
samtycke kunde uppfyllas. I de fall då personalen gjorde bedömningen 
att personen inte var beslutskompetent gavs informationen om 
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studierna till närmast anhörig som då haft möjlighet att godkänna eller 
motsätta sig deltagande å sin anförvants vägnar.  

När det gäller insamling av bakgrundsdata om forskningsdeltagarna 
väcktes frågor om hur resultatet av bentäthetsmätning skulle hanteras. 
Då ett resultat av dessa mätningar kunde medföra att personen fick 
diagnosen osteoporos (benskörhet) skulle det i sin tur kunna ge 
kliniska konsekvenser för den enskilde (någon typ av 
läkemedelsbehandling). Frågan diskuterades med ansvarig läkare på 
det särskilda boendet som gjorde bedömningen att de personer som 
diagnostiserades med osteoporos skulle behandlas för detta enligt 
gällande rutiner.  

För delstudie II (intervjuer med personalen) genomfördes en etisk 
prövning av den lokala forskningsetiska kommittén vid Karlstads 
universitet (Dnr C2013/587). När det gäller studier där informanterna 
är anställda i en organisation och ledningen har godkänt deltagande i 
studien kan de anställda känna en press att delta (Kvale & Brinkmann, 
2009). För att i största möjliga mån undvika detta sköttes kontakten 
med informanterna direkt av forskarna, inte via enhetschefen eller 
sjuksköterskorna, som också kan uppfattas som representanter för 
ledningen. Av denna anledning deltog heller inte chef eller 
sjuksköterska i intervjuerna.  

Delstudie III (intervjuer med äldre personer) genomfördes efter 
godkännande i den regionala forskningsetiska kommittén i Uppsala 
(Dnr 2016/267). Intervjusituationen anpassades till informanternas 
specifika förutsättningar, t ex funktionsnedsättningar som nedsatt 
hörsel eller begränsad kognitiv förmåga.  

Vid intervjuerna fästes vikt vid den intervjuades behov. Det kunde 
handla om att hitta en lämplig tid på dagen, anpassa tidsåtgången, att 
försöka skapa en avslappnad atmosfär och inte pressa personen på 
frågor som kunde vara känsliga. Det sista anses särskilt viktigt då 
intervjupersonerna inte kan förutsättas ha någon erfarenhet av att bli 
intervjuade. Detta innebär risk för en maktobalans mellan intervjuaren 
och den intervjuade som, förutom att riskera att göra personen illa till 
mods kan påverka data kvaliteten negativt (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Data från samtliga studier har arkiverats och sparas i 10-15 år (SFS 
1990:782).  

Varken författaren till denna avhandling, handledare eller 
medförfattare i artiklarna har avlönats av, eller på annat sätt befunnit 
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sig i beroendeställning till, det företag som tillverkar det utvärderade 
golvet.  
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Resultat  
I detta avsnitt sammanfattas de huvudsakliga resultaten från de fyra 
delstudierna, uppdelat i önskad effekt och bieffekter. För mer 
detaljerad beskrivning av resultatet hänvisas till de fyra delarbetena 
längst bak i avhandlingen.  

Avsedd effekt 

Påverkan på risken för fallskador (delstudie I och IV) 
I den inledande studien, delstudie I, redovisas preliminära resultat för 
den fallskadereducerande effekten baserat på de första 30 månadernas 
datainsamling av fall och fallskador. Då data gällande män vid denna 
tidpunkt var alltför begränsad har endast data från de kvinnor som 
ramlat inkluderats i analysen. Resultaten bygger på 254 fall som 
inträffat på vanligt golv och 77 fall på stötdämpande golv. Av fallen på 
stötdämpande golv ledde cirka 17 % till skada, till skillnad från 30 % av 
fallen på vanligt golv (tabell 2).  

Tabell 2. Fall och skador i delstudie I, fördelat på underlag 

Kvinnor Fall på stötdämpande 
golv 

Fall på vanligt golv 

Totalt antal fall  77 254 

Fall med skada (%) 13 (16.9) 77 (30.3) 

De flesta skadorna, oavsett vilken golvyta fallet skett på, bedömdes som 
lindriga (cirka 80 %) och endast 1-2 % av fallen ledde till en höftfraktur. 
Resterande skador var sårskador, handleds-, nyckelbens-, överarms- 
eller bäckenfraktur. Den minskning av skador som kunde observeras 
bland fall på dämpande golv återfanns bland de måttliga och lindriga 
skadorna. 

Resultat innan justering för kovariater visade på en riskminskning med 
47 % för skada på stötdämpande jämfört med vanligt golv (RR 0.53, 95 
% CI: 0.29-0.96). Justerad för kovariater, ålder, BMI, synnedsättning 
och kognitiv nedsättning ökade effektstorleken till 59 % (RR 0.41, 95 % 
CI: 0.20-0.80), se tabell 3. BMI var den enda kovariat som påverkade 
det primära utfallet på en statistiskt signifikant nivå.  
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Tabell 3. Log-binomial generaliserad linjär modell för den fallskadereducerande 
effekten av ett stötdämpande golv.  

 RR  95 % CI p-värde 

Stötdämpande golv 0.41 0.20-0.80 0.010 

Ålder  1.01 0.98-1.04 0.404 

BMI  0.92 0.86-0.99 0.026 

Nedsatt syn  0.93 0.57-1.50 0.765 

Kognitiva nedsättningar 1.48 0.92-2.37 0.103 

BMD exkluderades från den slutgiltiga modellen då många mätvärden 
fattades i denna variabel. Att lägga till BMD påverkade inte 
effektstorleken i någon noterbar utsträckning (RR 0.38, 95 % CI 0.22-
0.67). I en känslighetsanalys som inkluderade användande av 
höftbyxor ökade effektstorleken för skademinskning till 69 % (RR 0.31, 
95 % CI: 0.21-0.47). 

I delstudie IV redovisas resultatet från hela datainsamlingsperioden, 
totalt 68 månader. Här inkluderas fallhändelsedata för både män och 
kvinnor. Resultatet redovisas både sammantaget och uppdelat på kön 
samt i en case-crossover analys för de som ramlat på båda typer av 
golvyta. Analyserna bygger på ett dataset med 635 fall som inträffat på 
vanligt golv och 139 fall på stötdämpande golv. För kvinnor ledde 21.1 
% av fallen på stötdämpande golv och 31.6 % av fallen på vanligt golv 
till skada. För män ledde 18.5 % av fallen på stötdämpande golv och 
18.2 % av fallen på vanligt golv till skada (tabell 4). 

Tabell 4. Fall och skador i delstudie IV, fördelat på kön och underlag 

 Kvinnor Män 

Dämpande  Vanligt  Dämpande   Vanligt 

Totalt antal fall 95 478 44 157 

Fall med skada (%) 20 (21.1) 151 (31.6) 8 (18.5) 30 (18.2) 

Den primära analysen visade en icke signifikant skademinskande 
effekt för dämpande golv på 29 % per fall. En justering för relevanta 
variabler påverkande inte resultatet i någon större utsträckning (tabell 
3 i publikation IV). 

I analysen som gjordes för att identifiera outliers återfanns två 
individer som minskade och fyra som ökade effektstorleken i oväntat 
stor utsträckning. När golvets effekt analyserades utan dessa individer 
visade resultatet en signifikant effekt med en riskreduktion på 63 % 
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(RR 0.37, 95 % CI: 0.25-0.54). Resultatet påverkades marginellt av 
justering för kovariater (RR 0.39, 95 % CI: 0.24-0.63). 

Baslinjedata visade att skaderisken vid fall på vanligt golv var högre för 
kvinnor än för män och att skaderisken för män på vanligt golv var i 
nivå med den för kvinnor på dämpande golv. Därför utfördes 
könsuppdelade analyser där resultatet visade en ickesignifikant 
minskning av skadefrekvens på dämpande golv jämfört med vanligt 
golv för kvinnor. För männen var skadefrekvensen i princip den samma 
oavsett golvtyp. På samma sätt som i den primära analysen så 
förändrades resultatet betydligt när identifierade outliers togs bort och 
visade då en signifikant skillnad för båda könen (RR 0.35, 95 % CI: 
0.17-0.73 för kvinnor och RR 0.24, 95 % CI: 0.06-0.85 för män). 

Data för de 13 personer som ramlat på båda typer av golv analyserades 
i en case-crossover analys. Totalt ingick 226 fallhändelser och 
resultatet visade en riskminskning på 38 % (RR 0.62, 95 % CI: 0.36-
1.08). 

Bieffekter  

Påverkan på fallrisk (delstudie IV) 
För att uppskatta fallrisk på de båda golvtyperna indelades data utifrån 
individer som bott i lägenhet med dämpande golv respektive de som 
bott i lägenhet med vanligt golv. Det som sedan jämfördes var fallrisk 
per 1000 vårddygn vilket visade en fallfrekvens på 5.3 på dämpande 
golv och 8.4 på vanligt golv. Det innebär en incidence rate ratio (IRR) 
på 0.63 (95 % exakt Poisson CI: 0.50-0.80). Resultatet förändrades 
inte nämnvärt efter justering för ålder, kön, kognitiv förmåga, 
gångförmåga, läkemedel (antidepressiva och lugnande) och 
synnedsättning (IRR 0.64, 95 % CI: 0.51-0.82).  

Eftersom det inte går att utesluta att dessa skillnader beror på olikheter 
i exponering för olika golvytor gjordes en känslighetsanalys med endast 
händelser som inträffat i sovrummen. Detta bygger på antagandet att 
exponeringen i detta rum är mer jämförbar än för andra ytor där 
vistelsetiden i större utsträckning kan variera. Detta förändrade inte 
resultaten nämnvärt (justerad IRR 0.56, 95 % CI: 0.40-0.77). 

Personalens upplevelser (delstudie II) 
Denna delstudie relaterar till frågeställningen om personalens 
upplevelser av det stötdämpande golvets effekter. Resultatet visade att 
undersköterskorna upplevde att det dämpande golvet uppfyllde sitt 
avsedda syfte att minska risken för skador när de boende faller men 
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också att golvet påverkade deras arbetsmiljö, både positivt och 
negativt. Detta beskrivs i de tre huvudkategorierna: problemet med 
fallskador – incitamentet; ökad fysisk arbetsbelastning – 
nackdelarna; och ökad arbetstillfredsställelse – fördelarna. 
Resultatet av analysen beskrivs vidare i det identifierade temat: en vilja 
att anpassa sig och finna lösningar.  

Enligt personalen var fallproblematiken omfattande, något som även 
smittade av sig på arbetsmiljön. De ansåg att förebyggande av fall och 
fallskador var en viktig del av deras arbetsuppgifter men att de saknade 
effektiva redskap för prevention. Att fallen inträffade i samband med 
dagliga aktiviteter, som påklädning och toalettbesök, gjorde att de 
uppfattades som särskilt svåra att förebygga. Det är ju aktiviteter som 
inte går att undvika. Fallen upplevdes ske plötsligt och oförutsett och 
vara svåra att förhindra även om de stod bredvid när den äldre 
personen tappade balansen. Att övervaka de boende ansågs också 
problematiskt då de kunde uttrycka irritation över att inte få vara ifred. 
Detta skapade en svår balansgång mellan självständighet och kontroll 
för personalen.  

Sedan golvet installerades hade personalen bevittnat fall och kunde 
konstatera att landningen upplevdes vara mjukare. Ett fall på vanligt 
golv ger ifrån sig ett skarpt och obehagligt ljud, vilket dessa fall inte 
gjorde. Personalen upplevde också att fall på dämpande golv gav 
lindrigare konsekvenser vilket minskade behovet av att söka vård. 
Dessutom hade några fallbenägna personer flyttats till lägenheter med 
dämpande golv då de upplevde att golvet skyddade mot skada. De 
uttryckte en tacksamhet över att de äldre, som de upplevde att de hade 
ett ansvar för att skydda, skyddades av golvet. De poängterade dock att 
skaderisken inte helt elimineras, att skador kommer att uppkomma 
trots golvet. Deras dagliga rutiner hade inte direkt påverkats av golvet, 
de boende var fortsatt behov av vård och tillsyn.  

För deras egen del hade det dämpande golvet inneburit ökad fysisk 
belastning vid förflyttning av utrustning och hjälpmedel, samt att det 
uppfattades ansträngande att gå på golvet. I början hade personalen 
fått ont i fötter och ben. Det var initialt träningsvärksliknande symtom 
som för de flesta gick över relativt snabbt, men som för några satt i 
längre. Deras förklaring till besvären var dels att det krävdes en 
inkörningsperiod för att vänja sig, alternativt att det var besvärligt att 
alternera mellan olika golvtyper under dagen. De hade alla så 
småningom funnit olika sätt att komma tillrätta med besvären genom 
att exempelvis byta skor, växla skor under arbetsdagen eller skaffa 
speciella sulor att lägga in i skorna.  
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En annan del av den ökade belastningen handlade om att det var tyngre 
att skjuta och dra utrustning på det dämpande golvet. Det gällde 
exempelvis större rullstolar (av typen komfortrullstol) och vagnar för 
städutrustning. Särskilt besvärlig var portabla lyftar som användes för 
assisterad förflyttning av funktionsnedsatta äldre. Eftersom dessa har 
små hjul som sjönk ner i golvet fick problemet lösas med installation 
av taklyftar som glider på skenor i taket och inte kräver manövrering 
på golvet. Som motpol till den ökade belastningen beskrev personalen 
sin uppskattning över den ljuddämpning som golvet medförde. 
Skramlet i matsalen hade minskat påtagligt och ljudmiljön var nu 
behaglig och lugn.  

Omvårdnadspersonalens inställning till det dämpande golvet 
präglades av en välvillighet, vilken utgjorde en drivkraft för att anpassa 
sig till de förändrade förutsättningar som golvet gav och att finna 
lösningar på problem. Golvet kom med en efterlängtad 
skademinskande funktion, en lösning på ett problem som de såg som 
omfattande och svårhanterligt. Även den uppskattade ljuddämpande 
funktionen bidrog till personalens benägenhet att anpassa sig och 
hantera de svårigheter som golvet förde med sig. Sammantaget, när 
för- och nackdelar vägdes mot varandra, så övervägde de positiva 
aspekterna och personalen sa sig föredra att arbeta på en avdelning 
med dämpande golv framför en med vanligt golv.  

De boendes upplevelser (delstudie III) 
I denna studie har de boendes upplevelser av golvet inhämtats och 
analyserats. Resultaten av intervjuerna med de äldre som bodde på 
boendet visade att risken för fall var högst närvarande i den sköra äldre 
personens liv, att de var väl medvetna om att ett fall kan få allvarliga 
konsekvenser samt att de är intresserade av att förebygga skador. 
Samtidigt har inte fallskadeproblematiken en dominerande plats i 
deras liv. Det som de tycker är viktigt kretsar kring sociala relationer 
och dagliga aktiviteter tar stor plats. Samtidigt emottogs idén om ett 
skadeförebyggande golv med tacksamhet, även om golvet inte var 
något som de funderat närmare på eller hade några omfattande 
synpunkter på. Resultatet beskriver den teori som växte fram i en 
strävan att förklara de äldres inställning till fall, prevention och 
dämpande golv: Det finns viktigare saker i livet än fall.  

Det visade sig att de äldre såg fall som en del av livet, något som de 
hade lärt sig leva med. De normaliserade fallen och förminskade 
betydelsen av händelserna. De hade alla erfarenheten av att ramla och 
betraktade fallen som något som bara hände. De kunde vara så vanligt 
förekommande att det betraktade det som en vana. En del kunde se sig 
själva som fallare vilket var ett sätt att förklara varför de föll. Å andra 
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sidan kunde fallen komma som en överraskning för de som såg sig 
själva som fysiskt kapabla.  

Fallen var inget de var särskilt intresserade av att prata om. De 
benämndes som obetydliga och trivialiserades genom att beskrivas 
som ingenting speciellt. Det var också viktigt för dem att understryka 
att det oftast inte blev några allvarliga konsekvenser och även om det 
hade uppstått en skada så beskrevs den ofta osentimentalt.  

När det gällde vad de äldre var oroliga för så var de fullt medvetna om 
att ett fall kunde få allvarliga konsekvenser och många hade egen 
erfarenhet av skador eller så hade de sett andra falla och skada sig 
allvarligt. Dock dominerades deras oro av en ängslan för anhöriga och 
att det skulle hända dem något. Utifrån deras egen situation fanns en 
rädsla för att tappa förmågor och bli liggande samt en medvetenhet om 
att ett fall i värsta fall skulle innebära slutet på deras liv. Förutom den 
fysiska skadan så kunde fallen också ha psykiska efterverkningar. Att 
falla kunde betraktas som pinsamt och det kunde vara viktigt att inte 
visa smärta trots att man skadat sig. Att åka till sjukhuset för en skada 
som inte visade sig behöva behandling kunde uppfattas som skamligt. 
Det var också viktigt att inte oroa anhöriga.  

Fallrisken påverkades av olika aspekter i miljön. Nya miljöer upplevdes 
utmanade och gav en känsla av osäkerhet. Även om sociala aktiviteter 
var uppskattade så kunde de vara bekymmersamma och öka känslan 
av osäkerhet inför att förflytta sig. Risken och rädslan för att ramla var 
ofta tätt kopplad till olika funktionsnedsättningar. De intervjuade 
uttryckte att de inte längre kunde lita på sin kropp, vilket kunde bero 
på medicinska aspekter eller degenerativa processer.  

De intervjuade var mycket tydliga med att de upplevde att fallen var 
oundvikliga och att de kunde ske utan förvarning och förklaring. Att 
fallen var accepterade som oundvikliga innebar också att de sågs som 
omöjliga att förebygga. Ibland kunde det komma en föraning om att 
något var på gång men inte heller då såg man att de gick att förhindra. 
De trodde att golvet skyddade mot skada men inte att skaderisken 
skulle elimineras helt eftersom de skulle fortsätta att falla.  

De intervjuade var angelägna om att förebygga fall och fallskador men 
samtidigt var det uppenbart att det fanns annat som var viktigare i 
deras liv. Deras föreställning om möjliga preventiva åtgärder var ofta 
vaga, i stil med att försöka vara försiktig. Några hade mer handfasta 
strategier som att alltid använda hjälpmedel och inte utsätta sig för 
riskabla situationer. De upplevde att medicinska behandlingar kunde 
minska risken för fall men att vissa typer av läkemedel hade motsatt 
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effekt. Läkemedel hade gjort dem yra och förvirrade och det fanns 
livfulla berättelser om hallucinationer. Medvetenheten om risken fick 
dem att balansera behovet av exempelvis smärtstillande medicin mot 
risken för biverkningar som ökade fallrisken.  

Önskan att förebygga stod också i konkurrens med andra intressen. 
Goda föresatser om att följa preventiva strategier kom på skam i mötet 
med vardagen och annat överskuggade föresatsen av prevention. Det 
gjorde att de valde eller tvingades välja att kompromissa och utsätta sig 
för risk, exempelvis för att bibehålla sin självständighet eller företa sig 
det de ville. Det kunde också vara mer jordnära angelägenheter, som 
att akut behöva besöka toaletten, som gjorde att de tummade på sina 
principer. Andra komponenter kunde vara trots eller en önskan att 
slippa besvära personalen.  

De äldre var positiva till tanken på ett dämpande golv som 
fallskadepreventiv metod och åtgärden togs emot med tacksamhet, 
både för deras egen skull men också för att det kunde skydda andra i 
deras närhet. Golvet fyllde en viktig funktion som byggde på en 
medvetenhet om riskerna med att skada sig av ett fall. De trodde att 
golvet förhindrade skador baserat på vad de hört men också utifrån 
erfarenheten att ha ramlat på golvet eller sett andra falla. Det 
uppfattades som mjukt att ramla på. Även om de var positiva till golvet 
så var åsikterna få. Några nämnde negativa aspekter, främst gällande 
risken att det skulle göra personalens arbete tyngre men även en 
irritation över bristande kvalitet och att golvet inte var estetiskt 
tilltalande. Någon tyckte att det var svårare att svänga med 
gånghjälpmedel men förutom det så upplevde de ingen större skillnad 
i att gå på olika typer av golv.  
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Diskussion  
I denna avhandling har olika effekter av stötdämpande golv som 
skadepreventiv åtgärd för äldre personer på särskilt boende 
undersökts. Den avsedda effekten var att minska skador vid fall vilket 
resultaten pekar på att det gör, även om en del frågetecken återstår. En 
befarad oönskad bieffekt var att golvet skulle leda till ökad fallrisk. 
Resultaten tyder dock inte på någon sådan effekt. Vidare har 
avhandlingen syftat till att söka efter andra bieffekter för de två grupper 
som främst berörs av interventionen; de boende och personalen. Här 
visar resultaten att det dämpande golvet bidrar till en relativt väl 
fungerande fysisk boende- och arbetsmiljö men att det finns en del 
utmaningar förknippade med implementeringen, i synnerhet 
arbetsmiljömässiga.  

Intervention med fallskademinskande potential  
Behovet av ett dämpande golv för att förebygga fallskador bland äldre 
personer på särskilda boenden bottnar i problemets omfattning och det 
faktum att det visat sig vara synnerligen svårt att förhindra fallskador i 
denna population. Tidigare forskning har visat att olika stötdämpande 
golvmaterial (med varierande dämpning) kan ge en minskning av 
skador på 30-50 % (Drahota et al., 2013; Hanger, 2017; Knoefel et al., 
2013). Resultaten i denna avhandling indikerar att det undersökta 
golvet har en skademinskande effekt på över 50 %. Att  nivåerna för 
skademinskning är aningen högre i denna avhandling kan bero på 
skillnader i studerad målgrupp och att effekten av stötdämpande golv 
skulle vara större hos en skörare population med en högre skaderisk.  

I den första delstudien, med preliminära resultat och där endast 
kvinnor var inkluderade, framkom en signifikant minskning av 
skaderisken på 59 % för fall på stötdämpande golv jämfört med fall på 
vanligt golv. Trots ett mer omfattande underlag visade sig data ha 
större variation vid analyser för delstudie IV. Här var effekten 
otydligare och den primära analysen visade en icke signifikant 
minskning av skaderisken som var lägre än i de preliminära resultaten 
(29 %). Efter exkludering av de extremindivider (outliers) som 
påverkade resultatet i oväntat stor utsträckning visade dock resultaten 
på en statistiskt signifikant riskminskning på 63 %, vilket bättre 
överensstämmer med de preliminära resultaten. Om denna typ av 
studier upprepas på andra boenden är det möjligt att det skulle visa sig 
finnas ett antal extremindivider även här och att originalresultatet (-
29%) trots allt är det mest korrekta för genomsnittspopulationen. 
Samtidigt är det intressant att veta om ett stötdämpande golv har effekt 
för de flesta som bor på vårdboenden, vilket kan berättiga att bortse 
från extremindivider, som utgjorde 8% av urvalet. Båda alternativen 
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bidrar med kompletterande information som kan vara värdefull i 
bedömningen av interventionens effektivitet.  

Tidigare forskning har visat att risken för fallskada är ojämnt fördelat 
mellan könen, på så sätt att män inte skadar sig i lika stor utsträckning 
som kvinnor (Buchele et al., 2014; Chang & Do, 2015; Rapp, Becker, 
Cameron, Konig, & Buchele, 2012). Även i datatestet för delstudie IV 
fanns tydliga könsskillnader i skadenivåer för fall på vanligt golv. 
Skadefrekvensen per fall var för männen på ungefär samma nivå 
oavsett vilken typ av golv som fallen skett på. Dessutom var männens 
skadefrekvens på vanligt golv jämförbar med den för kvinnor på 
dämpande golv. Orsaken till dessa könsskillnader är oklar men det har 
tidigare visats att kvinnor i högre utsträckning drabbas av fall som 
leder till skada (Nordström et al., 2011; Vellas, Wayne, Garry, & 
Baumgartner, 1998). En hypotes är att kvinnor och män faller olika, att 
kvinnor har sämre förutsättningar att hantera fallen och därmed 
minska mängden skadande energi. När det gäller det dämpande 
golvets effekt är det möjligt att männen redan har en så låg 
skadefrekvens att effekten inte är den samma för dem. Dock visade 
könsuppdelade analyser där extremindivider exkluderats en 
signifikant riskreduktion för både män och kvinnor. En studie som 
undersökt skillnaden mellan könen experimentellt visade att 
stötdämpande golv minskade energin vid höftislag i störst utsträckning 
för män (Bhan et al., 2013) Möjligen kan detta vara en del av 
förklaringen till att golvet ändå verkar ha en effekt för män. Det 
kvarstår dock fortfarande osäkerheter i de empiriska resultaten då det 
i analysen med extremindivider inkluderade inte återfanns någon 
effekt bland män. För att kunna uttala sig med större säkerhet skulle 
studier med större urval vara önskvärt.  

Även om det finns stora variationer i populationen äldre som bor på 
särskilt boende i Sverige så är det en homogen grupp jämfört med 
länder som inte praktiserar behovsbedömd placering i boenden som 
erbjuder vård (SFS 2001:453). I andra länder finns ofta en annan bredd 
av boenden med varierande vårdnivåer vilket gör spridningen i 
populationen är större. Generaliserbarheten i Sverige bör vara relativt 
hög men det är oklart om resultaten kan överföras till boenden i andra 
länder. Det finns dock andra grupper äldre som skulle kunna ha nytta 
av interventionen, exempelvis personer med neurologiska sjukdomar 
samt personer på korttidsboenden med rehabiliteringsinriktning, där 
specifika studier behövs. Ytterligare en annan tänkbar målgrupp är 
människor i andra åldrar med funktionsnedsättning eller sjukdom som 
gör dem fallbenägna, exempelvis svår epilepsi. 
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Inga tecken på ökad fallrisk 
Eftersom de äldre som bor på särskilt boende ofta har nedsatt fysisk 
och mental kapacitet påverkas de lätt av förändringar i sin vardag. Det 
har väckts farhågor om att ett dämpande golv kan leda till ökad fallrisk, 
något som tidigare observerats vid försök att implementera 
träningsinterventioner för sköra äldre (Faber, Bosscher, Paw, & van 
Wieringen, 2006). Dessutom har en utvärdering av golv på sjukhus 
visat en icke signifikant riskökning för fall på dämpade golv (Drahota 
et al., 2013). Dock har experimentella tester med äldre försökspersoner 
visat att dämpande underlag kan reducera islagskraften med hälften 
utan att påverkar balansen (Laing & Robinovitch, 2009). Resultaten i 
denna avhandling visade att fallfrekvensen per 1000 vårddagar var 
signifikant lägre för de som bodde på dämpande golv jämfört med de 
som bodde på vanligt golv. Även om resultaten ska tolkas med 
försiktighet då exponeringen för olika golvytor inte är randomiserad 
eller fullt kunnat kontrolleras, tyder resultaten på att risken för att det 
dämpande golvet skulle ha ökat fallrisken är liten.  

Hinder för aktiva åtgärder  
Både i intervjuerna med de boende och med personalen framkom att 
de upplevde fallen som svåra eller omöjliga att förhindra. Detta 
överensstämmer med rådande evidensläge som visar att det är svårt att 
uppnå omfattande och varaktig minskning av fall i denna grupp (Bunn 
et al., 2014; I. D. Cameron et al., 2012). De åtgärder som finns att ta till 
för att minska fall och skador i stor utsträckning är aktiva, så som 
träning och användning av förflyttningshjälpmedel. Sådana åtgärder 
kräver en beteendeförändring hos individen (Gielen & Sleet, 2003), 
något som är svårt att åstadkomma för gruppen sköra äldre. De 
funktionsnedsättningar som äldre har försvårar i många avseenden, 
men också den äldres inställning till problematiken kan vara ett hinder. 
I intervjuerna med de äldre framkom det att idén om ett skyddande 
golv uppskattades och att de i teorin var intresserade av prevention 
men att i praktiken överskuggades den av andra prioriteringar. I 
tidigare studier av äldres attityder till fall och prevention har det visat 
sig att risken för fall till och med uppfattades som ointressant och en 
problematik som de inte ville befatta sig med (Clancy, Balteskard, 
Perander, & Mahler, 2015). Många ser på fallen som något som är 
utanför deras kontroll. Att erkänna sig vara i riskzonen för att falla kan 
dessutom vara synonymt med att se sig som svag och åldrad, något de 
inte vill vara. En del reagerar dock på risken genom att vilja ta kontroll 
över situationen och agera. Det är då viktigt att personen erbjuds 
alternativ och ges möjlighet att själv bestämma vilka åtgärder som 
denne vill ta till sig (McInnes, Seers, & Tutton, 2011).  
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Ointresset för fall- och fallskadeförebyggande kan också förstås utifrån 
Socioemotional Selectivity Theory där det visat sig att ju närmare slutet 
av livet en person upplever sig vara, ju mer ointressant blir ett 
framtidsperspektiv. Fokus riktas istället till det som ger omedelbar, 
ofta känslomässig, belöning (Löckenhoff & Carstensen, 2004). Denna 
förskjutning verkar göra att personen blir allt mindre intresserad av att 
företa sig förebyggande hälsoaktiviteter. Utifrån implementeringen av 
ett aktivt fallskadepreventivt program skulle exempelvis vikten av 
sociala interaktioner kunna utnyttjas och tillåtas ta en större plats i 
utformandet av program. Stötdämpande golv har fördelen att inte 
kräva en aktiv handling vilket utifrån de äldres ointresse är en stor 
fördel. 

En förbättrad ljudmiljö 
En oväntad positiv bieffekt, i synnerhet utifrån personalens perspektiv, 
var att det stötdämpande golvet upplevdes bidra till en dämpad 
ljudnivå. Det finns begränsat med forskning rörande långsiktiga 
effekter av en dämpad ljudnivå för sköra äldre men för de som vistas 
på sjukhus har det visat sig kunna förbättra sömn, minska smärta och 
förbrukning av smärtstillande samt minska stress och känslomässig 
utmattning (Salonen et al., 2013). Också för personalen har en dämpad 
ljudnivå visat sig kunna minska stress, trötthet, mental utmattning 
samt öka effektiviteten hos personalen (Salonen et al., 2013). En 
förbättrad ljudmiljö har också kopplats till minskad arbetsbelastning 
och stress inom intensivvård i Sverige (Blomkvist, Eriksen, Theorell, 
Ulrich, & Rasmanis, 2005). Resultaten från intervjuerna med personal 
och boende sätter ljuset på denna relativt outforskade aspekt av miljön 
på särskilda boenden och visar på vikten av att den beaktas i 
beslutsfattande kring materialval i denna typ av miljö. 

Golvet påverkar arbetsmiljön negativt 
Trots en allmänt positiv syn på golvet från personalen och det faktum 
att de skulle välja det stötabsorberande golvet framför ett vanligt golv, 
ansågs det föra med sig vissa negativa aspekter. Personalen upplevde 
att det tog tid att vänja sig vid att gå på olika ytor och initialt hade de 
omfattande problem med trötthet i benen samt smärta i fötter. Att 
arbeta som undersköterska innebär fysiskt utmanande arbetsuppgifter 
(Eriksen, Bruusgaard, & Knardahl, 2004) och är förknippat med stor 
risk för olika typer av belastningsskador (Wadensjö, Albin, Johansson, 
& Järvholm, 2009). Inom andra branscher där personalen står mycket 
i sitt arbete används ofta mjuka mattor för att minska besvär från rygg, 
ben och fötter. Trots att studier som testat effekten av dämpande golv 
på arbetsplatser är begränsade, finns det en samstämmighet kring att 
en eftergivlig yta minskar problemen från rörelseapparaten (Redfern & 
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Cham, 2000). Resultaten från en svensk studie på undersköterskor 
som arbetar på särskilt boende för äldre har också visat att byte till en 
mjukare matta minskade smärtan i fötter (Wahlstrom et al., 2012). 
Resultatet från denna avhandling är därför förvånande och bör 
studeras närmare, i synnerhet för att säkerställa att smärtan tillkommit 
efter golvets installation. Användningen av dämpande underlag för att 
minska arbetsbelastning är en i stort sett outnyttjad åtgärd inom 
äldrevården som det borde finnas utrymme för att på olika sätt 
implementera och testa. Undersköterskor är den yrkeskategori som 
har högst andel med besvär från rygg och nacke (Arbetsmiljöverket, 
2016). Det är därför tänkbart att resultaten belyser en sedan tidigare 
existerande problematik med besvär från rörelseapparaten och att den 
förstärktes i samband med att ett dämpande golv installerades.  

En annan negativ aspekt var att det dämpande golvet försvårade 
arbetsmoment genom att öka rullmotståndet vid förflyttning av olika 
hjälpmedel, något som också observerats i en tidigare studie av 
dämpande golv (Drahota et al., 2013). Genom att utforma golv med 
hård yta och en dämpande kärna, snarare än att ha en mjukare yta som 
var fallet med det undersökta golvet, skulle detta problem potentiellt 
kunna mildras. I en tidigare studie undersöktes ett speciellt framtaget 
golv som vid normal användning var hårt men som vid kraftfullare 
anslag gav efter temporärt. Trots initialt lovande resultat har dessa golv 
inte testats i vårdmiljö, bland annat på grund av höga kostnader och 
praktiska problem med att byta ut golv i redan befintliga byggnader 
(Casalena, Badre-Alam, Ovaert, Cavanagh, & Streit, 1998; Casalena, 
Ovaert, Cavanagh, & Streit, 1998; Drahota, Gal, & Windsor, 2007). 
Golvlösningar liknande denna har vidareutvecklats och det pågår för 
tillfället en randomiserad kontrollerad studie där effekten testas i 
vårdmiljö (Lachance et al., 2016).  

Problemet med rullmotstånd kan även hanteras på andra sätt. 
Exempelvis kan hjul på vagnar och hjälpmedel anpassas bättre efter 
underlagets egenskaper. I jämförelse med sjukhus är behovet av att 
flytta tung utrustning mindre på ett särskilt boende och dämpande golv 
kan därför vara enklare att implementera här. På det undersökta 
boendet justerades trycket i däcken på rullstolar och taklyftar 
installerades för att minimera problemen med de moment som 
upplevdes som tyngre. 

Trots dessa arbetsmiljömässiga utmaningar visade personalen en vilja 
att anpassa sig och finna lösningar på problemen. I likhet med de 
boende så upplevde de att golvet avdramatiserade fallen samt att det 
minskade risken för skada. Detta kan ha betydelse för arbetsmiljön 
utifrån perspektivet att fall och dess konsekvenser var en betydande del 
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av den dagliga kontakten med de boende och uppfattades som 
svårhanterat. Tidigare forskning kring acceptans för innovationer visar 
att upplevelsen av den relativa fördelen, det vill säga i vilken grad det 
nya upplevs bättre än tidigare arbetssätt, underlättar processen att 
acceptera det nya (Rogers, 2003). Personalen upplever att fallen är 
mycket svåra att förebygga och att de preventiva åtgärder som tidigare 
stått till buds inte fungerar tillfredställande, vilket kan förklara deras 
vilja att anpassa sig och finna lösningar i relation till de nya 
förutsättningarna och utmaningarna som golvet ger. 

Stötdämpande golv ur ett prioriteringsperspektiv 
Andelen människor i världen som är 60 år eller äldre förutspås år 2050 
vara dubbelt så stor som år 2000, en ökning från 11% till 22% (WHO, 
2017b). I utvecklingsmålen kopplade till Agenda 2030 poängteras den 
utmaning som det ökande antalet äldre personer utgör och att det 
kommer att få konsekvenser inom många samhällssektorer. För att 
hantera denna utmaning är främjande av hälsosamt åldrande 
nödvändigt. Hälsosamt åldrande syftar till att bibehålla funktioner som 
gör att personen kan fortsätta att göra de saker den värdesätter. 
Fallskadeprevention är en viktig aspekt då det just är denna typ av 
händelser som göra att personen tappar värdefulla funktioner.  

Trots vikten av att främja hälsosamt åldrande så kvarstår faktum att 
samhällets resurser är begränsade. De satsningar som görs bör inriktas 
mot de områden där de gör störst nytta och behöver betraktas ur ett 
prioriteringsperspektiv. Vårdens prioriteringar bygger på tre utgångs-
punkter; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitet (SOU 1995:5). Den första principen innebär 
att prioriteringar inte får bygga på individens personliga egenskaper 
eller funktioner i samhället så som kön, ålder, inkomst eller begåvning. 
Det skulle innebära att de äldres höga ålder, och att de därmed har färre 
år kvar att leva, i sig inte är ett argument som talar emot en samhällelig 
satsning på skademinskande golv på särskilda boenden.  

För att hantera begränsningarna i resurser anses den första principen 
behöva kompletteras med andra perspektiv. Behovs- och 
solidaritetsprincipen fastslår att vården ska ges till de mest behövande, 
de med de svåraste tillstånden samt den sämsta livskvaliteten. Här 
poängteras ett särskilt ansvar för dem som inte själva kan föra sin talan, 
exempelvis barn, dementa eller personer som av annan anledning inte 
kan kommunicera med sin omgivning. Många som bor på särskilt 
boende är just personer som inte kan föra sin egen talan och skulle 
därför vara prioriterade.  



52 
 

Med utgångspunkt i målet förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet ska 
en rimlig relation mellan kostnad och effektivitet eftersträvas, det som 
brukar benämnas kostnadseffektivitet. Det är i jämförelsen mellan 
behandlingar för samma tillstånd som denna princip ska följas. Det 
undersökta golvet kostade cirka tre gånger mer per kvadratmeter än de 
golv som brukar användas. Enligt en traditionell beräkning av 
kostnadsnytta skulle minskade skadekostnader kompensera för denna 
kostnadsökning. Problemet är dock att fallskador och i synnerhet 
höftfrakturer ofta leder till en för tidig död för personer på särskilt 
boende (Panula et al., 2011). Då samhällskostnaderna för en plats på 
särskilt boende är höga kan kostnaderna de facto öka genom att en 
skada förhindrats. Istället för beräkningar av kostnadsnytta, är ett 
alternativ att analysera golvet utifrån eventuella vinster vad gäller 
kvalitetsjusterade levnadsår samt effekter på resursbesparande. Från 
detta perspektiv har minskningar av fallskador på särskilda boenden 
visats vara samhällsekonomiskt fördelaktigt (Ryen & Svensson, 2015). 
Ett ytterligare problem är att besparingen främst ligger i den 
organisation som behandlar skadan, det vill säga landstinget, medan 
kostnaderna för rehabilitering och fortsatt vård ligger hos 
kommunerna. Utifrån ett samhällsperspektiv blir det problematiskt att 
kostnaderna för prevention bärs av en annan organisation än den part 
som tjänar på den och det kan därför finnas skäl för utjämning av dessa 
kostnader mellan verksamheter.  

Slutligen, i frågan huruvida stötdämpande golv bör implementeras på 
särskilda boenden kan de lagliga kraven på prevention av vårdskador 
beaktas. En fallskada som inträffat i vårdmiljö är enligt lagen en 
vårdskada om den kunnat undvikas med adekvata åtgärder. Resultatet 
i denna avhandling tyder på att stötdämpande golv kan ha en 
skademinskande, och kliniskt betydelsefull, effekt. Frågan som då kan 
ställas är om en modifiering av den fysiska miljön kan innefattas i 
begreppet adekvata åtgärder? Antagligen var det inte vad lagstiftaren 
avsåg, men med ny kunskap om betydelsen av miljöns utformning det 
argumenteras för en förskjutning av tolkningen till att även innefatta 
evidensbaserad utformning såsom stötdämpande golv.  

Metoddiskussion 
I denna avhandling har effekter av en intervention undersökts. 
Interventionens konsekvenser har beaktats ur olika perspektiv, med 
utgångspunkt i den avsedda effekten samt potentiella bieffekter. Fokus 
har därmed legat på effektutvärdering och mindre vikt har lagts på att 
utvärdera implementeringsprocessen, det som brukar benämnas 
processutvärdering (Rossi et al., 2003). I processutvärderingen ställs 
exempelvis frågor om vilka implementeringsaktiviteter som 
genomförts och om de varit framgångsrika, om interventionen nått 
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målgruppen samt hur acceptansen för åtgärden påverkat utfallet. 
Effekt- och processutvärdering är komplementära ansatser som bidrar 
till en ökad förståelse för interventionens effektivitet och 
genomförbarhet. När det gäller dämpande golv, en intervention som är 
inbyggd i den fysiska miljön, blir vissa aspekter mindre relevanta att 
undersöka. Att interventionen i detta fall nått målgruppen råder det till 
exempel ingen tvekan om. Andra processaspekter skulle kunnat 
beaktas, och har även till viss del gjorts, som användarnas attityd till 
interventionen. Annat har lämnats till framtida forskning, som 
aspekter på beslutsprocessen för valet att installera dämpande golv.  

En målgrupp som inte undersökts är anhöriga. Den är inte direkt 
berörd och får betraktas som en mer perifer målgrupp, men det skulle 
ändå vara intressant att ta reda på vad man i denna grupp anser om 
åtgärden och om åsikterna skiljer sig från övriga målgrupper. 

Fall- och fallskaderisk  
Datainsamlingen för fall och fallskador baserades på en pragmatiskt 
inriktad ansats där möjligheter till att genomföra utvärderingen utgått 
från rådande omständigheter. Designen var en icke randomiserad 
kvasiexperimentell studie vilket innebär att resultaten inte har samma 
bevisvärde som för en studie där exponering för interventionen kunnat 
fördelas slumpmässigt mellan rum eller deltagare. För att uppfylla ett 
högre bevisvärde hade en randomiserad kontrollerad studie (RCT) 
varit önskvärd. Att genomföra forskning med högsta evidensgrad inom 
området skadeprevention är dock ofta förknippat med en rad 
svårigheter. Det kan ofta vara etiskt problematiskt, såväl som praktiskt 
och kostnadsmässigt oförsvarbart (Robertson, 2007). Därför kan det 
vara berättigat att även genomföra studier med lägre evidensgrad 
utifrån de möjligheter som står till buds för att utvärdera effekten av 
åtgärder som implementerats på initiativ av organisationer. Även 
studier med lägre evidensgrad kan tillföra värdefull klinisk kunskap, 
trots bristen på randomisering (Millsap & Maydeu-Olivares, 2009), i 
detta fall kunskap som kompletterar resultat från tidigare studier. 
Resultatet i de statistiska modellerna påverkades dessutom mycket lite 
av inkluderade kovariater, vilket kan innebära att störfaktorer 
(confounding) inte är ett stort problem. Samtidigt går det inte att vara 
säker på att alla relevanta störfaktorer kunnat mätas och kontrolleras 
för.  

Det faktum att interventionens effekt vid studiens start var relativt 
okänd ledde till svårigheter att i förväg uppskatta en lämplig 
datainsamlingstid. Något som vidare visar på svårigheten med 
praktiknära effektutvärderingar är att resultaten i detta fall inte blev 
tydligare ju längre datainsamlingen pågick, något man annars skulle 
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förvänta sig som följd av ökad statistisk styrka. Detta kan vara ett 
tecken på att det finns andra faktorer, utöver de som kunnat mätas, 
som påverkar resultatet. Ett exempel på okänd faktor är betydelsen av 
hur fallen gått till, något som av praktiska skäl inte kunnat registreras. 
Fallmönster, exempelvis om man kommer in i fallet med fart eller 
istället segnar ner, påverkar anslagsenergins nivå och kan potentiellt 
ha större betydelse för skadeutfall än uppmätta kovariater. 

När det gäller experimentella studier finns alltid en risk att effekter 
kopplade till deltagarnas medvetenhet om att de deltar i en studie 
påverkar resultatet. När det gäller de boende gjorde deras nedsatta 
kapacitet det osannolikt att de skulle anpassa sitt rörelsemönster i en 
sådan utsträckning att det skulle påverka risken att falla även om de 
var medvetna om att de deltog i en studie. Detta innebär att risken för 
den så kallade Hawthorneffekten (McCambridge, Witton, & Elbourne, 
2014) får anses vara marginell relaterad till de boende. Att vara med i 
studien innebar inte heller någon förändring i deltagarnas dagliga liv 
som påminner dem om studien. Att över hälften av deltagarna hade 
nedsatt kognitiv förmåga bidrog också till att sannolikheten för denna 
typ av bias minskar. Däremot finns risken att personalens rapportering 
av fall och skador påverkats av vetskapen om att data använts i en 
vetenskaplig studie. För att förebygga detta utbildades personalen i hur 
rapporteringen skulle gå till. Eventuell påverkan på rapportering får 
därför antas vara lika oavsett om det är ett fall på dämpande eller 
vanligt golv som rapporteras. 

I delstudie I uppmättes BMD. Denna variabel exkluderades dock från 
den slutliga statistiska modellen på grund av internt bortfall, samt att 
resultatet inte påverkades nämnvärt. Även om skelettets styrka har 
betydelse för risken för faktur (Johnell & Kanis, 2005) är minst 90 % 
av alla höftfrakturer orsakade av ett fall och kraften i fallet är tillräckligt 
för att orsaka en höftfraktur även hos yngre friska individer (Hayes et 
al., 1993). Det kan därför argumenteras för att skelettstyrka har en 
underordnad betydelse för frakturrisken. Huvudförklaringen till att 
yngre personer (med vanligtvis normala BMD nivåer) sällan får en 
höftfraktur till följd av ett fall är sannolikt att de hanterar fallet bättre, 
exempelvis genom att rotera i luften och fördela kraften vid islaget till 
flera kroppsdelar. Detta gör att energin som når skelettet vid anslaget 
minskar till under en nivå som ger allvarlig skelettskada (Feldman & 
Robinovitch, 2007). Eftersom effekten på alla typer av skador, inte bara 
frakturer, inkluderades i denna studie hade BMD dessutom en 
minskad betydelse.  
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Personalens upplevelser  
Den metod som bedömdes mest lämplig i förhållande till studiens syfte 
var fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2012). Informanterna tillhörde 
samma arbetsgrupp och delade därmed kunskaper om och upplevelsen 
av att arbeta i lokaler med dämpande golv. Det möjliggjorde också att 
deltagarna under intervjuerna kunde nyansera sina uppfattningar om 
golvet genom att diskutera, bekräfta varandras åsikter eller säga emot, 
vilket gav ett rikt material (Webb & Kevern, 2001). Antagligen hade 
individuella intervjuer gett utförligare berättelser om varje 
undersköterskas personliga situation men då hade å andra sidan den 
gemensamma berättelsen, som uppstår i interaktionen mellan 
deltagarna, gått förlorad.  

Valet av deltagare i delstudien var givet eftersom det inte fanns fler än 
de intervjuade som hade den efterfrågade erfarenheten. 
Fokusgrupperna var av denna anledning relativt små, tre deltagare i 
den ena och fem i den andra. Detta kan ses som en begränsning då en 
rekommenderad storlek föreslagits vara 6-10 deltagare (Webb & 
Kevern, 2001). Trots detta har det etablerats att grupperna kan vara 
mindre utan att kvaliteten på materialet försämras (Krueger & Casey, 
2009; Morgan, 1996), vilket det inte heller fanns några tecken på. 
Samstämmigheten mellan grupperna var god. Grupperna diskuterade 
liknande ämnen och var relativt eniga i sina uppfattningar, något som 
stärker pålitligheten av resultaten.  

De boendes upplevelser 
I ett försök att förklara hur de äldre ser på fallproblematik, generell 
prevention samt interventionen dämpande golv användes den 
kvalitativa metoden grundad teori. Ur materialet formades en teori 
grundad i data hämtad från intervjuer med de äldre. Analysen utgick 
inte från en förutbestämd teori utan växte fram ur data genom konstant 
jämförelse av identifierade kategorier (Glaser & Strauss, 1967). Teorin 
växte fram under datainsamling och analys, vilka löpte parallellt. Den 
är inte tänkt att vara en slutgiltig förklaring utan en inledande 
belysning av en komplicerad problematik. Resultatet bidrar till 
förklaringar till den studerade problematiken och kan ha praktisk 
betydelse för utformning och förutsägelse för emottagande av 
interventioner i framtiden. Det är dock viktigt att poängtera att när det 
i framtiden tillkommer ny kunskap kan teorin komma att modifieras 
och förfinas (Glaser, 1978).  

Att intervjua sköra äldre personer på särskilt boende utgör en 
metodologisk utmaning. Då många har omfattande kognitiva 
funktionsnedsättningar bistod personalen på boendena med att 
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identifiera personer som kunde klara att genomföra en intervju. Det 
innebär att de som intervjuats inte kan sägas vara representativa för de 
som bor på boende samt att det var en utmaning att uppnå mättnad i 
datainsamlingen. Alla personer som bedömdes lämpliga av personalen 
intervjuades efter att ha gett sitt informerade samtycke. Även om 
resultatet kan anses fylligt och att det närmade sig mättnad skulle det i 
ett idealt scenario varit önskvärt att verifiera teorin med ytterligare 
intervjuer.  

Konklusioner  
Utifrån resultaten i denna avhandling och tillsammans med tidigare 
forskning inom området kan slutsatsen dras att stötdämpande golv har 
potentialen att minska risken för fallskador bland äldre på särskilt 
boende, en population där det hittills varit svårt att finna och 
implementera effektiva åtgärder. Att personalen upplever sig 
handfallna inför problemet med fall och fallskador, samt att de äldre är 
tämligen ointresserade av aktiva interventioner förstärker 
uppfattningen om att stötdämpande golv kan ha stor potential. Den 
befarade negativa bieffekten att ett mjukt underlag skulle öka fallrisken 
verkar vara överdriven även om det inte helt kan uteslutas.  

Ett antal oväntade bieffekter uppstod som ett resultat av golvet. Från 
ett positivt perspektiv påverkade det dämpande golvet ljudbilden till 
det bättre, en faktor som verkar ha underlättat acceptansen för 
interventionen hos personalen. Samtidigt identifierades problem som 
behöver lösas. Den ökade fysiska arbetsbelastningen som personalen 
upplevde när de gick på det dämpande golvet samt det ökade 
rullmotståndet vid hantering av hjälpmedel behöver studeras vidare. 
Likaså behöver den framtida utvecklingen av stötdämpande golv ta 
hänsyn till de unika förutsättningar som finns inom hälso- och 
sjukvården med avseende på slitage, hjälpmedel och hygien. I detta 
arbete behöver det etableras vilka dämpande egenskaper ett golv bör 
ha för att uppnå en optimal skademinskning i relation till annan 
funktionalitet. Även det samhälleliga intresset för att minska fallskador 
i denna sköra äldre population behöver studeras närmare. Trots 
problem vad gäller beräkning av kostnadseffektivitet samt att 
besparingar och kostnader förknippade med interventionen fördelas 
ojämnt, finns starka argument för att passiva åtgärder för 
fallskadeprevention bör utvecklas och implementeras. Framtida 
studier får visa om problemen kan få en lösning och om stötdämpande 
golv kan bidra till att minska omfattningen av fallskador bland äldre. 
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Bilaga 1 
Avvikelserapport fall 

 
1. När inträffade avvikelsen? (datum)___________________________________(klockslag)_____________________ 
 
 Om ”avvikelsen” pågått under längre tid (från)____________________________(till)__________________________ 
 
2. Var inträffade avvikelsen? (avd/boende/hemtjänstgrp.)_________________________________________________ 
 

 
 
3. Vårdtagarens namn:___________________________________________________________________________ 
 
    Personnummer:________________________________________Diagnos:_______________________________ 
 
    Anhörig underrättad:   Ja      Nej                  Vårdtagaren underrättad:   Ja      Nej  

 
4. Typ av avvikelse?  
 
       Fall                                                              (fyll i sidan för fallavvikelse)  

       Hot/våld mellan vårdtagare                         (fyll i sidan för hot/våld mellan vårdtagare) 

       Läkemedel                                           (fyll i sidan för läkemedelsfel)  

       MTP (Tekniska hjälpmedel)                        (fyll i delen för MTP avvikelse) 

       Utebliven/felaktig HSL-insats                      (fyll i delen för utebliven/felaktig HSL-insats) 

 
5. Vad hände och varför hände det? (beskriv så detaljerat som möjligt) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                                                              Sign: 
 
6. Vad har du/ni gjort för att det inte ska hända igen? 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                              Sign: 
 
7. Vad blev resultatet av ovanstående åtgärder? 
 
 
 
                                                                                                                                                                              Sign: 

 

Datum:_______________                             Ansvarig för rapporten: (underskrift)  

_______________________________________ 
 
Skickas /lämnas till ansvarig sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast 
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Ifylles vid fall  

 
Var inträffade fallet? 
 

    Badrum/toalett 

    Hall 

    Kök 

    Sovrum 

    Utomhus  

    Annat _____________________________ 

Hade vårdtagaren höftbyxor på sig vid olyckstillfället?     Ja            
     Nej                        

 
Vad gjorde vårdtagaren vid fallet? 
 

    Flyttade sig till/från säng 

    Flyttade sig till/från stol    

    Gick i trappa   

    Gick inomhus    

    Gick utomhus 

    Låg i säng/satt i stol 

    Stod still 

    Annat____________________________ 

 
Vilken aktivitet sysslade vårdtagaren med? 
 

    Bar på något 

     Hygien 

     Matlagning/disk 

     Plockade upp något från golvet 

    Plockade ut något från skåp 

    På/avklädning 

    Städning 

    Toalettbesök 

    Annat_____________________________ 

 
Föregicks fallet av några särskilda symtom? 
 

    Feber 

    Förkylning   

    Förvirring  

    Trötthet   

    Upprörd/oro/ilska/ledsen 

    Urinträngning 

    Yrsel 

    Annat_______________________________  

 
 
Särskilda yttre omständigheter? 

    Avsaknad av fotriktiga skor 

    Gånghjälpmedel saknas/glömts 

    Halt 

    Hinder t.ex. sladd/matta 

    Mörker 

    Annat______________________________ 

 

Vilka direkta åtgärder vidtogs? 

   Besök påsSjukhus/vårdcentral 

    Kontroll av smärta/blåmärken etc. 

    Läkarkontakt 

    Sjuksköterskekontakt 

    Annat______________________________ 

 
Konsekvenser pga. fallet? 

    Blåmärken, svullnad, skrubbsår  

    Fraktur 

    Inga konsekvenser 

    Rädsla, oro 

 

    Smärta 

    Sårskada som sutureras 

    Sårskada som tejpas 

    Annat______________________________ 

 
 
Uppföljning (efter cirka tre månader) 
 

    Beroende/oberoende som tidigare 

    Gånghjälpmedel     

    Höftskyddsbyxor 

 

 

   Rehabinsatser 

   SOL-linsatser    

   Annat_______________________________            

 



73 
 

Bilaga 2.  

Skaderegistrering i Golvstudien 

Denna blankett fylls i när en person som deltar i golvstudien fallit och 
skadat sig. Blanketten förvaras tillsammans med fallblanketten.  

Personens kod i 
studien 

 

Datum och tid för fall  

När upptäcktes 
skadan; dag och tid 

 

Beskrivning av skadan  

Hur bedömdes 
skadan? 
Vem bedömde skadan; 
undersköterska, 
sjuksköterska eller läkare?  
Hur diagnostiserades 
skadan, eventuell 
undersökning? 

 

Beskrivning av 
behandling 
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ett stötdämpande golv som fallskadeförebyggande åtgärd på vårdboende undersökts.
Förutom den avsedda fallskadepreventiva effekten för de boende samt den befarade
bieffekten på fallrisk, har även påverkan på boendemiljön samt arbetsförhållanden
undersökts. Resultatet visar att det dämpande golvet har potential att minska risken
för skador vid fall för äldre på vårdboende, utan att påverka risken för fall. Utifrån
de boendes perspektiv har det dämpande golvet stora fördelar jämfört med andra
förebyggande åtgärder då det inte kräver en beteendeförändring för att ha effekt.
Också personalen uppfattade golvet som positivt, inte minst utifrån ett ljuddämpande
perspektiv. Dock verkar golvet öka den fysiska arbetsbelastningen för personalen,
något som behöver undersökas vidare.
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