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Sammanfattning 
Mer än 5 miljoner människor dör årligen i världen till följd av skador. I Sverige är fallolyckor den 
vanligaste orsaken till skada, och är en av de olyckstyper som ökar mest. I åldersgruppen 80 år och 
uppåt orsakas nio av tio skador av ett fall. Fallolyckor registreras i Injury Database, som är upprättat för 
det skadepreventiva arbetet. För att kunna bedriva ett skadepreventivt arbete behövs tillgång till 
skadedata som är tillförlitlig och håller hög kvalitet. För att kodningen i registren ska vara fullständig 
bör externa orsaker som skademekanism, skadeaktivitet etcetera vara angivna. Skademekanismer som 
är odefinierade ger bristfällig med information. Det finns ett starkt stöd för nyttjande av fritexter för att 
få kompletterande information som är relevant för skadeövervakningen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om analys av klartexter, utlösande produkt och aktivitet i 
IDB kan bidra till ytterligare information som är relevant för kartläggningen av skadebilden gällande 
fallolyckor hos äldre. 

Uppsatsen är en deskriptiv epidemiologisk studie med kvantitativt och kvalitativt inslag. Ett urval av 
fallolyckor hos äldre granskas från IDB Värmland. En omkodning av odefinierade falltyper genomförs. 
Skadebilden jämförs sedan innan och efter omkodning.  

Resultatet visar att användandet av klartext, utlösande produkt och aktivitet många gånger kunde ge 
kompletterande information vid analysen av skadedata. En stor del av de odefinierade falltyperna 
kunde kodas om till andra skademekanismer.  I kategorin annat specificerat fall kunde så stor del som 
96 % av fallolyckorna kodas om. Skadebilden skiljer sig något åt innan och efter omkodning. Både innan 
och efter omkodningar är den vanligaste skademekanismen annat fall i samma plan. Det som skiljer sig 
åt är att innan omkodning är odefinierade fall den näst vanligaste skademekanismen, medan efter 
omkodning är fall från låg höjd den näst vanligaste skademekanismen.  
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Abstract 
Injuries kill more than 5 million people worldwide annually. In Sweden, falls are the leading cause of 
injury, and one of the type of accidents that increase most. In the age of 80 years and older, nine out of 
ten injuries is caused from a fall. Accidental falls are recorded in the Injury Database, which is drawn up 
for the injury prevention work. To conduct injury prevention, it is necessary to assess injury data that is 
reliable and with high quality. External causes of injury mechanism, and injury activity should be 
specified to assure that the coding are complete. Injury mechanism which are undefined provide 
inadequate information. There is a strong support for the use of text fields to obtain additional 
information relevant for the injury surveillance.  

The aim of this study is to examine if the analysis of text fields, triggering product and activity in the 
IDB can contribute additional information that is relevant to the identification of the fall-related 
injuries in the elderly. 

This article is a descriptive epidemiological study, with quantitative and qualitative elements. A 
selection of falls in the elderly are reviewed by the IDB Värmland. A re-coding of undefined falls types 
are implemented. The injury mechanism are then compared before and after re-coding. 

The results show that the use of text fields, triggering product and activity often provides additional 
information relevant for the analysis of injury data. A majority of the undefined falls could be re-coded 
to other injury mechanisms. In the category of other specified falls could as much as 96% of the falls be 
re-coded. The injury mechanism differs slightly before and after transcoding. Before and after the 
transcoding, fall in the same level are the most common mechanism of injury. The difference is, that 
before re-coding is undefined cases, the second most common injury mechanism, while after re- 
coding is falling from a low height the second most common injury mechanism 
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Introduktion  
Mer än 5 miljoner människor dör årligen i hela världen till följd av skador (WHO, 2015). Skador står för 
9 % av den globala dödligheten och utgör ett hot för alla länder. För varje dödsfall finns ett dussintal 
skadade som kräver sjukhusvård. Många av dessa skador orsakar tillfälliga eller permanenta skador 
(WHO, 2015). Med rätt kunskap kan många av dessa skador undvikas. För att uppnå denna kunskap 
behövs tillgång till tillförlitlig statistik som främjar möjligheterna att kunna bedriva ett framgångsrikt 
skadeförebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2014). 

Skadeprevention utgår ofta från två grundperspektiv. Det ena perspektivet fokuserar på själva 
olyckshändelsen, och det andra på skadan som uppstår till följd av olyckshändelsen (Andersson, 1999). 
Olyckor är ett svåravgränsat begrepp som är komplicerat att mäta. En olycka är en plötslig, oavsiktlig 
händelse, som resulterar i något negativt. Kriterierna är dock ganska flytande och många olyckor kan 
även vara uppsåtliga, till exempel förgiftningar och bränder (Msb, 2009a). Utmärkande för teorier kring 
olyckor är att de ser olyckshändelser som en avvikelse från en planerad process. Referensramen är ofta 
systemteoretisk och fokus ligger till stor del på samspelet mellan människa, teknik, miljö och 
organisation (Andersson & Menckel, 1995). Avvikelsen kan uppstå som ett resultat av en misslyckad 
interaktion mellan dessa faktorer.  En olycka kan till exempel uppstå om en situation kräver mer av en 
individ än vad denne är kapabel till (Andersson et al, 1995; Reason, 2000). Från detta perspektiv kan 
två olika typer av prevention härstamma. Relativ prevention handlar om att förbättra individens 
förmåga att bemästra en situation, medan absolut prevention mer riktar sig mot de fysiska och 
situationsbundna förutsättningarna. Den absoluta preventionen är alltid riktad mot miljön, medan den 
relativa preventionen kan riktas mot både individen och miljön (Andersson et al, 1995). Inom 
skadeprevention anses olycka var ett opassande begrepp som förknippas med slumpmässigt och 
oförebyggbart (Msb, 2009b).  Skador är dock inte samma sak som olyckor. Till skillnad mot olyckor är 
de förutsägbara och kan förebyggas (Mack, Liller, Baldwin & Sleet, 2015).  

Det andra perspektivet i skadeprevention utgår från en mer medicinsk grund där skador betraktas som 
en grupp sjukdomstillstånd. Skador beskrivs ofta som kroppsliga konsekvenser av bland annat olyckor 
(Andersson, 1999). Den sjukdomsalstrande komponenten vid skador anses utgöras av energier som 
uppstår i samband med att kroppen utsätts för en plötslig yttre påverkan som överskrider 
kroppsvävnadernas motståndskraft. Skadebegreppet inkluderar omedelbara kroppsskador som 
uppstår till följd av en olycka, men exkluderar till exempel kroppsliga sjukdomar som kan uppstå på 
lång sikt efter en olyckshändelse och psykiska skador (Haddon, 1980). I statistiska analyser är det oftast 
personskador som ligger till grund för analysen, då det anses vara lättare att mäta skador än olyckor 
(Msb, 2009a).   

 

Fallolyckor  
Fall är den vanligaste orsaken till skada i alla åldrar (Socialstyrelsen, 2013). I åldersgruppen 80 år eller 
äldre orsakas nio av tio skador av ett fall.  Fallolyckor leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på 
sjukhus och flest akutmottagningsbesök sett till alla olyckstyper. Under 2013 vårdades 55 555 personer 
65 år och äldre till följd av skador och förgiftningar (Socialstyrelsen 2013). I Sverige dör i snitt mer än 
tre personer varje dag till följd av fallolyckor. Den demografiska utvecklingen gör att antalet äldre och 
sköra blir fler, och fallskadorna är ett utbrett folkhälsoproblem(Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
Fallolyckor tillsammans med förgiftningar är dessutom den olyckstyp som ökar mest (Msb, 2014). 
Orsakerna till ett fall är ofta vardagliga situationer och det allra vanligaste är att balansen påverkas av 
olika anledningar. Framförallt är det personer i åldersgruppen 85+ som ramlar på detta sätt (Cameron, 
Gillespie et al. 2012). På äldreboende är det framförallt vanligt att fallolyckor sker vid en förflyttning av 
något slag eller att personen tappar balansen vid stående (Wagner, Capezuti, Taylor, Sattin & 
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Ouslander, 2005.) Fallolyckor medför stora livskvalitetsförsämringar och samhällskostnader (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009). Kostnaderna för fallolyckor i Sverige uppgick till 24,6 miljarder år 2012. Det 
finns evidensbaserade metoder för fallolycksprevention riktade mot äldre som bor hemma. Ett 
införande av detta kan minska skadorna och kostnaderna för denna olyckstyp (Msb, 2014). 

 

Skaderegistrering 
Olyckor som leder till skador klassificeras idag enligt WHO:s internationella sjukdomsklassifikation, ICD 
(Socialstyrelsen, 2014). ICD finns i olika versioner, den som används på svenska sjukhus heter ICD-10. 
ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder. Syftet är att kunna gruppera sjukdomar och 
dödsorsaker för att på så sätt möjliggöra statistiska sammanställningar och analyser. Förutom 
traditionella diagnoser omfattar klassifikationen ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär 
och sociala förhållanden (Socialstyrelsen, 2014). ICD är den mest utbredda formen av klassificering, 
men då den inte har utformats specifikt för trauma har registret begränsningar vid skadeforskning 
(Cameron, 2011). I klassificeringen kan man inte utläsa skadans allvarlighetsgrad (Socialstyrelsen, 
2014). Skadans natur, som utgör själva diagnosen, gör ingen skillnad mellan om skadan är avsiktlig eller 
ej. Vid yttre orsaker görs skillnad mellan oavsiktliga och avsiktliga händelser (figur 1). Skador till följd av 

olyckor går in under begreppet 
oavsiktlig kroppsskada (SOU 
2003:127). 

 

Figur 1 Hälso- och sjukvårdens begreppshierarki enligt ICD. Källa: SOU, 2003:127. 

Skadade registreras i patientregistret (PAR) om skadan medför att den drabbade måste läggas in på 
sjukhus (Socialstyrelsen, 2014). De skador som inte kräver inläggning på sjukhus utan kan tas hand om 
på akutmottagning eller jourcentral registreras i Injury Database (IDB)(Socialstyrelsen, 2014).  

IDB är upprättat för det skadepreventiva arbetet (Socialstyrelsen, 2014). Registret innehåller 
individbaserade uppgifter om skadehändelser som grundar sig i data som patienter och 
sjukvårdspersonal fyllt i (Socialstyrelsen, 2014). IDB är en fortsättning på den tidigare 
olycksfallsdatabasen European Home and Leisure Accident Surveillance System (EHLASS), som var ett 
sameuropeiskt initiativ. I början på 2000-talet utvecklades detta register till all injury database (IDB), 
där fokus ändrades från konsumentsäkerhet till skadepreventivt arbete ur ett folkhälsoperspektiv.  I 
IDB används klassifikationen NCECI- Nordic Classification of External Causes of Injuries (Msb, 2012). I 
IDB-registret i Värmland har det även kompletterats med ICD-kodning, något som egentligen inte är ett 
krav från Socialstyrelsen. I IDB-registret ingår följande variabler (tabell 1). 
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Tabell 1 Variabler som ingår i IDB-registret. Källa: Socialstyrelsen, 2014. 

- Besökstidpunkt (datum och tid) 

- Skadetidpunkt (datum och tid) 

- Behandling 

- Ålder 

-  Kön 

- Kontaktorsak 

- Skademekanism 

- Skadeplats (typ av plats) 

-  Skadesituation (arbetstid, fritid mm) 

- Aktivitet vid skadetillfället 

-  Typ av skada 

- Skadad kroppsdel 

- Inblandande produkter, med avseende på produkt 
som orsakade skadan, utlöste skadehändelsen, på 
annat sätt påverkade skadan/skadehändelsen 

 

Skademekanism anger på vilket sätt patienten ådrog sig skadan (Socialstyrelsen, 2014).  Aktivitet anger 
vad patienten sysslade med vid skadehändelsen.  Utlösande produkt anger den produkt som orsakade 
skadehändelsen och orsakande produkt den produkt som orsakade skadan. I registret är det även 
möjligt att föra in beskrivningar av händelseförloppet som ledde till skadan i klartext. Detta möjliggör 
en mer kvalitativ analys av skadehändelsen (Socialstryrelsen, 2014). 

Syftet med registret är att tillhandahålla detaljerad skadestatistik (Socialstyrelsen, 2014). En 
kontinuerlig och systematisk insamling av skadedata är nödvändigt för att kunna analysera och tolka 
data. Dessa analyser ligger sedan som grund till att kunna genomföra riktade skadepreventiva åtgärder. 
(Kisser, Latarjet, Bauer & Rogmans, 2009).  Kodning och registrering utförs av särskilt utbildade kodare 
för att säkerställa att registret håller god kvalitet. IDB Sverige omfattar för närvarande cirka nio procent 
av befolkningen (Socialstyrelsen, 2014). För att vara någorlunda representativt för hela riket har 
Socialstyrelsen räknat ut att det bör omfatta cirka 15 % av landets befolkning. Det finns även viss 
problematik med att göra jämförelser med landet som helhet, då storstäderna inte finns 
representerade i registreringen. Vissa typer av skador relaterade till speciella storstadsmiljöer och 
storstadsaktiviteter kan vara underrepresenterade (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Registerkvalitet 
För att kunna arbeta med skadepreventiva åtgärder behövs tillgång till skadedata som är tillförlitlig och 
håller hög kvalitet (Soo, Lam, Rust & Madden, 2009). Kodningen av skadorna måste ske med exakthet, 
noggrannhet och fullständighet för att stärka reliabiliteten och validiteten (Soo et al, 2009). En tidigare 
studie har gjorts på det svenska dödsorsaksregistret (DOR), där skillnader mellan dödsorsaksintyg och 
sjukhusjournaler indikerade på en ökad risk för felaktigheter i dödsorsaksregistren. Genom att begära 
ytterligare information i de fall som dödsorsaksintyg och sjukhusjournaler inte överensstämmer skulle 
noggrannheten och kvaliteten i dödsorsaksregistren kunna förbättras (Johansson, Björkenstam & 
Westerling, 2009). Felaktigheter i intygen kan bero på att läkare är dåligt tränande i att fylla i 
dödsorsaksintyg korrekt. För att höja kvaliteten på registren föreslås det att läkare under sina första år 
som nyutexaminerade ska få mer utbildning i att skriva dödsorsaksintygen (Crowcroft & Majeed, 2001; 
Myers & Farguhar, 1998).  I patientregistret görs registreringar av ICD-koder av både läkare och 
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läkarsekreterare. De diagnosgranskningar som genomfördes av landstingen visar att det fanns brister i 
kvaliteten i primärkodningen. Genom att utbilda läkarsekreterare i kodning ökade kvaliteten på 
kodningen i registren. Andelen ospecificerade diagnoser minskade om registreringen skedde av en 
läkarsekreterare som var utbildad inom kodning och jobbade regelbundet med det (Serdén, Lindqvist & 
Rosén, 2005). 

För att en kodning ska vara fullständig bör extern orsaker som skademekanism, skadeplats och 
skadeaktivitet anges för att få en komplett skadebild (Soo et al, 2009).   Det är av mycket stor vikt att 
ospecificerade koder används i så liten utsträckning som möjligt i kodningen för att säkerställa en god 
kvalitet på skadedata (Soo et al, 2009). I en studie gjord i Australien undersöktes skadedata från 
fallolyckor (Cunningham, Williamson, Robinson, Carroll, Buchanan & Paul, 2013). Skadorna kodades 
enligt ICD-10, och det framkom att 70 % av skadedata inte gav någon information om vilken aktivitet 
som föregick fallet, och därför var oanvändbart i det skadeförebyggande arbetet. Även skadeplats och 
skademekanism var ofta ospecificerat. Det konstateras att möjligheterna till utförliga kodningar inte 
används till dess fulla potential (Cunningham et al, 2013). 

Utöver de vanliga källorna för skadeövervakning genom till exempel skademekanism och aktivitet, 
finns det potential att utnyttja fritexter i skadedata (McKenzie, Campbell, Scott, Discoll, Harrison & 
McClure, 2010). Användning av fritexter i skadeövervakning har blivit alltmer populärt de senaste åren. 
Denna källa har dock begränsad möjlighet till skadeövervakning på grund av det inte är kategoriserat i 
diagnoser, och att det är en stor mängd fritext att gå igenom. De metoder som använts för att nyttja 
information via fritexter är manuell granskning och kodning med hjälp av index, sökning med hjälp av 
sökord och automatiserade metoder med hjälp av statistiska programvaruverktyg. I en studie användes 
ovanstående metoder för att identifiera arbetsrelaterade skador med hjälp av skadedata från en 
akutmottagning i Australien (McKenzie et al, 2010) . Både manuell granskning, sökordsbaserad 
granskning och automatiserad metod för sökning i fritext visade sig ge goda resultat. Genom 
granskning av fritexterna kunde kompletterande information erhållas om aktivitet vid skadetillfället 
med hjälp av alla tre metoder. Effektiviteten är dock beroende av fritexternas kvalité (McKenzie et al, 
2010). Genom informationen i fritexter kunde skademönster från en stor mängd data identifieras. Det 
finns ett starkt stöd för fortsatt utveckling av möjligheten att nyttja fritexter för att få kompletterande 
information för skadeövervakning (McKenzie et al, 2010 & Vallmuur, 2015). Då fallolyckor är den 
vanligaste orsaken till skada och dessutom en av de olyckstyper som ökar mest finns det anledning att 
titta närmre på hur fritexterna kan bidra med kompletterande information om skademekanismerna 
bakom fall.  

 

Syfte  
Syftet med uppsatsen var att undersöka om analys av klartexter, utlösande produkt och aktivitet i IDB 
kunde bidra till ytterligare information som var relevant för kartläggning av skadebilden av fallolyckor 
hos äldre. Odefinierade falltyper i skaderegisteringen gav ingen information om skademekanismerna, 
vilket gör dessa fall oanvändbara i preventionsarbetet.  

 

Frågeställningar   
- Hur ser skadebilden ut för fallolyckor hos äldre vid analys av IDB utifrån ICD-koder? 
- Hur kan klartexter i IDB, utlösande produkt och aktivitet bidra med ytterligare information vid 

analysen av skadedata? 
- Hur kan omkodningar ske av odefinierade falltyper med hjälp av klartext, utlösande produkt och 

aktivitet? 
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- Skiljer sig skadebilden åt innan och efter omkodning av odefinierade falltyper? 

Avgränsningar 
Skadeövervakning från IDB Värmland mellan åren 2009-2011 har analyserats. I analysen ingår samtliga 
skademekanismer vid fallolyckor inomhus i åldern 65+.  

 

Teori  
Folkhälsa definieras som organiserade insatser från samhället för att skydda, verka för och återställa 
människors hälsa (WHO, 2006). Preventionen riktas mot hela populationen, men tillvägagångssätten 
kan variera. Strategierna och tillvägagångssätten bestäms i varje enskilt land, och bygger på 
epidemiologiska analyser av nationell data gällande mortalitet, morbiditet, incidens och prevalens av 
sjukdomar (WHO, 2006).  

Inom folkhälsan förekommer primär, sekundär och tertiär prevention. Den primära preventionen 
handlar om att förebygga innan skadan har inträffat, den sekundära preventionen om de omedelbara 
insatserna vid händelse av till exempel en skada och den tertiära om de mer långsiktiga insatserna i 
form av rehabilitering (WHO, 2010). Preventionen inom folkhälsan har ofta byggt på de sekundära eller 
tertiära insatserna, och fram till relativt nyligen var den primära preventionen ovanlig. En utmaning är 
att fokusera på underliggande orsaker istället för på synliga symtom (WHO, 2010).  

Public Health Model är en systematisk process som används vid prevention (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2015). Modellen bygger på den primära preventionen, att identifiera hur 
problemet uppstår från början och hur det kan förhindras att det inträffar. Första steget i Public Health 
Model är att identifiera och definiera problemet med hjälp av olika datakällor, till exempel 
skaderegistrering. I andra steget identifieras riskfaktorer och skyddande faktorer (figur 2). Baserat på 
detta utvecklas och testas preventionsstrategier. De strategier som visar sig vara effektiva 
implementeras och sprids (Centers for Disease Control and Prevention, 2015).  

 

Figur 2 Public Health Model. Källa: Centers for Disease, Control and Prevention, 2015. 

För att identifiera och definiera problem som utgör grunden i skadeprevention hämtas mycket 
kunskaper från skadeövervakning (Hanson, Finch, Allegrante & Sleet , 2012; Kisser, Latarjet, Bauer & 
Rogmans, 2009). Insamling av skadedata är den centrala punkten i skadeövervakning och kvaliteten på 
övervakningssystemet styrs i hög grad av kvaliteten på insamlad data (Laflamme, Svanström & Schelp 
2009). Det är viktigt att ta del av alla uppgifter som finns att inhämta från skaderegister, och 
användandet av fritexter i skadedata börjar bli alltmer populärt (Hanson et al, 2012; Kisser et al, 2009). 
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Skadeövervakningen som sker inom sjukvården omfattar ofta bara toppen av ett isberg. I praktiken 
innebär detta att det i stort sett endast är de skador som leder till dödsfall eller som kräver medicinsk 
vård som registreras i skadeövervakningen. Det finns alltså ett stort mörkertal bland skadorna, där 
majoriteten av de skador som inte kräver sjukhusvård aldrig registreras (Laflamme et al, 2009). 

Vid registrering av skador finns det ett antal variabler som bör vara med. För mycket variabler vid 
insamling av skadedata ökar kostnaderna, minskar trovärdigheten och ger orimliga förväntningar på 
registrets användbarhet (Laflamme et al, 2009). Hur mycket, och vilken typ av data som ska samlas in 
beror på resurser och prioriteringar. I grunddata i ett skadeövervakningssystem samlas information om 
alla typer av skador, oberoende av omständigheter och bidragande faktorer (Holder, Peden, Krug, 
Lund, Guraraj, Kobusingye, 2001). Grunddata kan delas in i minimala och optimala mängden data. Den 
minimala mängden data består av ett antal faktorer som är den rekommenderade grundläggande 
internationella standarden för uppsättningen av data. De faktorer som bör inkluderas i 
datainsamlingen är: identifiering av den skadade personen, ålder, kön, om skadan var avsiktlig eller ej, 
aktivitet vid skadetillfället, skadeplats, typ av skada och skademekanism (Holder et al, 2001).  

Uppgifter om etiskt ursprung, yttre orsak till skada, datum och tid för när skadan inträffade, 
bostadsinformation, om alkohol eller andra faktorer var bidragande orsak till skadan, skadans 
svårighetsgrad och behandling av den skadade är inte nödvändiga att samlas in. Bedöms det som 
lämpligt att samla in dessa uppgifter och om systemet har resurser för denna datainsamling kan det 
vara relevant att ta med även dessa kompletterande uppgifter (figur 3).  

 

Figur 3 Dataset i ett skadeövervakningssystem. Källa: Injury Surveillance Guidelines, 2001. 

För att bestämma omfattningen på data som ska samlas in bör hänsyn tas till mål och begränsningar. 
Målen för datainsamlingen bör diskuteras i samråd med intressenter som nyttjar 
skadeövervakningssystemet. Faktorernas betydelse i skadeövervakningen styrs mycket av var fokus 
ligger för intressenterna (Holder et al, 2001; Hanson et al, 2012; Kisser et al, 2009). Begränsningarna 
styrs av resurserna som finns tillhands. Hur mycket data som kan samlas in och bearbetas är beroende 
på tillgången på personal. Ju mer uppgifter som samlas in desto mer tid går det åt för bearbetning. 
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Personal som är involverade i datainsamling och bearbetning är ofta uppmuntrade av att förstå nyttan 
av deras bidrag i datainsamlingen (Holder et al, 2001). För att samla in uppgifter om skador kan 
patienter intervjuas om skadan, och helst ska sedan sjukvårdsutbildad personal slutföra formuläret. 
Detta kan försvåras av att sjukvårdspersonal ofta är överbelastade och inte ser skadeövervakning som 
en integrerad del i att vårda patienter (Holder et al, 2001).  

Skadeövervakningssystem bör kontinuerligt övervakas och utvärderas så att problem identifieras och 
åtgärdas så snart de dyker upp. Systemet bör utvärderas hur väl det uppfyller sina mål om att 
identifiera varje skada och förmågan att korrekt kategorisera varje enskilt fall (Holder et al, 2001). 
Kvaliteten på ett system kan bedömas utifrån olika kvalitativa och kvantitativa egenskaper. De 
kvalitativa egenskaperna är tydlighet och trovärdighet. Tydligheten handlar om strukturen på systemet, 
att det är enkelt att nyttja. I vilken utsträckning de olika variablerna har besvarats fullständigt och om 
informationen är tillräckligt pålitlig påverkar kvaliteten. Trovärdigheten handlar om inställningen hos 
de som utför registreringarna i registren och i vilken grad de upplever att arbetet de genomför 
genererar värdefull information (Laflamme et al, 2009). De kvantitativa egenskaperna är känslighet, 
representativitet, lämplighet. Känslighet handlar om en fullständighet i rapporteringen av skador men 
även om möjligheterna att genom systemet upptäcka till exempel produkter som orsakar skada. 
Representativitet uppnås genom att skadeövervakningen på ett korrekt sätt beskriver händelsen över 
tid och dess fördelning i populationen. Lämplighet handlar om hur hela cykeln av information flyter på 
från insamling av data till spridning (Laflamme et al, 2009).  

 

Metod   
Datainsamling  
Ett urval av de fallolyckor som lett till ett besök på akutmottagningen granskades från IDB Värmland.  
Datafilen med material från IDB Värmland har inhämtats från handledare på Universitetet. 

 De fallolyckor som inkluderades i analysen var fallolyckor som skedde inomhus i åldern 65 + mellan år 
2009-2011. Detta resulterade i totalt 6537 stycken inkluderade fallolyckor. Samtliga skademekanismer 
vid fallolyckor inkluderades. Dessa var annat fall i samma plan (snubbling, snavning, knuff, yrsel, 
feltramp, överbalans), annat specificerat fall, fall, fall i samma plan till följd av halkning, fall på eller från 
trapp, fall från hög höjd (> 1 meter), fall från låg höjd (< 1 meter) och ospecificerat fall. I vissa fall 
gjordes en sammanslagning av skademekanismerna annat specificerat fall, fall och ospecificerade fall 
och benämndes då odefinierade falltyper. De övriga skademekanismerna benämndes specificerade fall 
(tabell 3).  

 

Tabell 2 Skademekanismer fördelat på odefinierade falltyper och specificerade fall 

Odefinierade falltyper Specificerade fall 

Annat specificerat fall 
Annat fall i samma plan (snubbling, snavning, knuff, yrsel, feltramp, 
överbalans), 

Fall Fall i samma plan till följd av halkning 

Ospecificerat fall Fall på eller från trapp 

 
Fall från hög höjd (> 1 meter) 

 
Fall från låg höjd (< 1 meter) 
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Denna sammanslagning gjordes för att skademekanismerna i de odefinierade falltyperna gav lika lite 
information om hur fallet gick till, jämfört med de andra skademekanismerna. Sammanslagningen 
underlättade jämförelser av specificerade fall och odefinierade falltyper. 

 

Dataanalys 
En deskriptiv epidemiologisk studie genomfördes med både kvantitativt och kvalitativt inslag. En 
epidemiologisk studie mäter prevalensen av sjukdomar eller skador. Studiens design är icke-
experimentell epidemiologi (Bonita, Beaglehole & Kjällström, 2010). Vid en deskriptiv undersökning 
görs en avgränsning till vissa aspekter av ett fenomen som ska beskrivas (Olsson & Sörensen, 2012). I 
denna studie är fokus på skademekanism, och första delen i studien består av en beskrivning av 
fallskadors skademekanism (Bonita et al, 2010). Studien bygger på analys av sekundärdata från IDB. I 
analysen bearbetades kvantitativ datamängd för att göra den lättöverskådlig (Olsson et al, 2012). En 
kartläggning gjordes av hur skadebilden såg ut vid fallolyckor utifrån tillgängliga ICD-koder. 
Skademekanismernas mönster undersöktes med hänsyn till ålder och kön, både innan och efter 
omkodning (Bonita et al, 2010). Databearbetning skedde så att varje variabel (ålder, kön) bearbetades 
var och en för sig (Olsson et al, 2012). Kvantitativ data bearbetades och presenterade i form av tabeller 
och cirkeldiagram. 

Med en form av innehållsanalys omkodades de fall som var möjliga av skademekanismerna 
odefinierade falltyper. Genom läsning och tolkning av klartexter, aktivitet och utlösande produkt 
kategoriserades skademekanismerna i den utsträckning det var möjligt. Innehållsanalys används för att 
vetenskapligt analysera dokument (Olsson et al, 2012). I detta fall analyserades klartext som återgav 
hur skadehändelsen gått till.  Analysen hämtade inspiration från en manifest innehållsanalys där de 
synliga och uppenbara komponenterna beskrivs (Olsson & Sörensen, 2012). Första steget i analysen var 
att analysera klartext om hur skadehändelsen gått till.  Ord och meningar identifierades i klartexter 
kunde vara relevant gällande kartläggning av skademekanism (Hoepfl, 1997 & Bell, 2010). Med hjälp av 
att identifiera ord och meningar som utgjorde en uppenbar komponent gällande information om 
fallhändelsen kunde omkodningar ske. Till skillnad mot en traditionell innehållsanalys som är mer 
öppen av sin natur skapades inga nya teman och kategorier utifrån analys av klartexterna. Omkodning 
skedde istället till de redan kategoriserade skademekanismerna annat fall i samma plan, fall i samma 
plan till följd av halkning, fall på eller från trapp, fall från hög höjd, fall från låg höjd.  Gick det inte att 
omkoda genom läsning av klartexterna utfördes steg 2, där ord och meningar identifierades i aktivitet 
som kunde ge bidragande information om hur fallet gick till. Var det inte möjligt att göra omkodningar 
till andra skademekanismer med hjälp av aktivitet, utfördes nästa steg. I detta seg, steg 3, undersöktes 
om information om utlösande produkt i kombination med aktivitet eller klartext kunde ge information 
om hur fallet gick till. Var det inte möjligt att koda om till de redan kategoriserade skademekanismerna 
genom något av ovanstående tre steg så kategoriserades fallen som odefinierade falltyper (figur 4).  



9 
 

 

Figur 4 Flödesschema för omkodning av odefinierade falltyper 

Nedan följer ett exempel när klartext bidrog till tillräcklig information så att omkodning kunde ske till 
annat fall i samma plan (snubbling, snavning, knuff, yrsel, feltramp, överbalans).  Klartext: ”Ramlat i 
hemmet på väg till toaletten. Rollatorn gled ifrån henne ” Utlösande produkt: rollator. Aktivitet: 
personlig hygien. Baserat på ovanstående information gav klartexten så pass utförlig information så det 
framgick att fallet skedde på väg till toaletten med rollator, det vill säga att fallet skedde i samma plan. 
Omkodningen skedde till annat fall i samma plan.  

Framgick det av klartexten att fallet hade skett på ett äldreboende eller demensboende skedde 
omkodning till annat fall i samma plan. Detta baseras på att tidigare studie visat att fall i samma plan är 
klart vanligaste skademekanismen vid fallolyckor på boende (Wagner et al, 2005) 

I de fall klartext inte kunde ge tillräcklig information så omkodning kunde ske, granskades aktivitet som 
ett andra steg. Exempel när klartext inte gav tillräcklig information, men där aktivitet kunde bidra till 
omkodning:  Klartext: ”Ramlade”. Utlösande produkt: ospecificerat. Aktivitet: Förflytta sig genom att 
gå, promenera (inkl. spark, rollator, rullstol). Med tanke på aktivitet som säger att personen förflyttade 
sig genom att gå, promenerar, kodades fallet till annat fall i samma plan, trots att klartexten inte gav 
någon ytterligare information.  

I de fall där varken klartext eller aktivitet kunde bidra till mer information som möjliggjorde 
omkodning, kunde ibland utlösande produkt ge relevant information. Information om utlösande 
produkt kombinerat med information från klartext och aktivitet kunde ibland bidra så att omkodning 
kunde ske. Information från enbart utlösande produkt, isolerat från klartext och aktivietet, användes ej 
för omkodning. Exempel när omkodning kunde ske med hjälp av utlösande produkt i kombination med 
klartext och aktivitet: Klartext: ”Ramlat på toa”. Utlösande produkt: sjukdom. Aktivitet: personlig 
hygien. Det antogs då att personen ramlat i samma plan eftersom ingen utlösande produkt angavs som 
tydde på annat. Kodning skedde till annat fall i samma plan. Hade däremot toalett uppgetts som 
utlösande produkt skulle det antas att personen ramlat ner från toaletten och kodning skett till fall från 
låg höjd. Ramlat på toaletten kodades om till annat fall i samma plan såvida ingen utlösande produkt 
angavs. 
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Utifrån detta jämfördes sedan skadebilden innan och efter omkodningen av odefinierade falltyper.
  

Etisk reflektion 
Datamaterialet som har används i denna studie innehåller information om individers hälsa, vilket 
klassificeras som känslig information om det kan sammankopplas med en enskild individ 
(Personuppgiftslagen, 1998:204). Då data var avidentifierat och inte innehöll några personnummer 
eller namn, kunde ingen enskild individ identifieras i datamaterialet (SFS 2003:460).   

Datamaterialet som använts i denna studie är hämtat från IDB Värmland. Skaderegistreringen i IDB 
registret pågår kontinuerligt och syftar till att ge ett underlag för det skadepreventiva arbetet. Att 
bedriva forskning på detta befintliga registermaterial påverkar inte människors liv och hälsa. I denna 
studie anges aldrig någon ålder eller skadekommun, vilket gör att ingen enskild individ kan identifieras i 
materialet. Materialet i studien behandlas i större grupper och går inte ned på individnivå, förutom när 
klartexter citeras. När dessa klartexter har valts som citeras i studien har det tagits hänsyn till att inga 
individer ska kunna identifieras genom den information som ges i klartexterna.  
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Resultat 
Skadebild innan omkodning 
Den vanligaste skademekanismen vid fallolyckor är annat fall i samma plan hos både män och kvinnor i 
åldern 65+. Detta följt av ospecificerat fall och fall från låg höjd. Fall från trappa och fall från hög höjd 
är ovanligt hos båda könen. Mellan 2009-2011 är det totalt 4515 kvinnor och 2022 män som har sökt 
vård på grund av fallolyckor, det vill säga mer än dubbelt så många kvinnor som män.  Denna 
fördelning ses i skademekanismen annat fall i samma plan, och i ospecificerat fall, där det är ungefär 
dubbelt så många kvinnor (figur 5). 

 

Figur 5 Fallolyckor som skett inomhus, i åldern 65+. Enstaka fall från höjd (>1 meter) förekommer. Källa: IDB Värmland, 2009-2011. 

Det är nästan dubbelt så många fallolyckor i åldern 80 + jämfört med i åldern 65-79 år. Annat fall i 
samma plan är den vanligaste skademekanismen i både åldern 65-79 år och 80+, men vanligare i åldern 
80 +. Generellt sett är samtliga skademekanismer vanligare i åldern 80 +, förutom fall i trappa. 
Ospecificerat fall är mer än tre gånger så vanligt i åldern 80 + jämfört med åldersgruppen 65-79 år 
(figur 6).  
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Figur 6 Fallolyckor som skett inomhus, fördelat på ålder. Enstaka fall från höjd (>1 meter) förekommer. Källa: IDB Värmland, 2009-2011 

De skademekanismer som inte ger så mycket information om själva fallet är annat specificerat fall, fall 
och ospecificerat fall. Till skillnad mot till exempel fall från trapp eller fall från låg höjd ger dessa 
skademekanismer ingen information om själva skadehändelsen, och det är därför svårt att utifrån 
dessa kategorier uttala sig om relevanta skadepreventiva åtgärder. Slås skademekanismerna annat 
specificerat fall, fall och ospecificerat fall ihop till en gemensam skademekanism som här benämns 
odefinierade falltyper ser skadebilden ut enligt nedan (figur 7). Här framgår tydligt att odefinierade 
falltyper är den näst största kategorin bland skademekanismerna vid fallolyckor i åldern 65+ mellan 
2009-2011.  

 

Figur 7 Skademekanismer vid fallolyckor som har skett inomhus i åldern 65 +. Enstaka fall från hög höjd förekommer. Källa: IDB Värmland, 
2009-2011. 

 

Omkodning av fall 
Totalt 464 av 6537 fallolyckor fanns registrerade i skademekanismen fall. Cirka 42 % av 
skademekanismen fall kunde kodas om till andra skademekanismer efter genomläsning av fritexter, 
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aktivitet och utlösande produkt. Största delen kodades in under annat fall i samma plan, och en liten 
del till fall/ hopp från låg höjd (figur 8).  

 

Figur 8 Fördelning av skademekanism efter omkodning av fall 

I de fall klartexter inte kunde ge någon ytterligare information om fallet kunde ibland aktivitet göra det.  

 

Omkodning av ospecificerade fall 
Totalt 954 av 6537 fallolyckor fanns registrerade i skademekanismen ospecificerade fall. Cirka 60 % av 
de ospecificerade fallen kunde kodas in under andra skademekanismer med hjälp av klartexter, 
utlösande produkt och aktivitet. Största delen kodades in under annat fall i samma plan, följt av fall 
från låg höjd (figur 9). 

 

Figur 9 Fördelning av skademekanismer efter omkodning av ospecificerat fall. Enstaka fall från hög höjd och fall från trapp förekommer. 

Exempel på när det inte var möjligt att göra omkodning: Klartext : ”Ramlat på golvet hemma. 
Hemtjänst”. Utlösande produkt: Ospecificerat. Orsakande produkt: Golv. Aktivitet: ospecificerad 
fritidsaktivitet. I detta fall fanns det ingen information i klartext, utlösande produkt eller aktivitet som 
möjliggjorde omkodning till andra skademekanismer. 

Exempel när kodning kunde ske: 

Klartext:  ”Ramlat under natten”. Utlösande produkt: Ospecificerat. Orsakande produkt: Golv. 
Aktivitet: Förflytta sig genom att gå, promenera (inkl. spark, rollator, rullstol).  

Utifrån ovanstående information antogs att patienten varit uppe själv eller med ovanstående 
hjälpmedel. Då rullstol inte nämndes som utlösande produkt skedde omkodning till annat fall i samma 
plan (snubbling, snavning, knuff, yrsel, feltramp, överbalans).  
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Omkodning av annat specificerat fall 
Totalt 247 av 6537 fallolyckor fanns registrerade i skademekanismen annat specificerat fall. Cirka 94 % 
av fallen kunde kodas om till andra skademekanismer med hjälp av klartexter, utlösande produkt och 
aktivitet. Fördelningen efter omkodning av annat specificerat fall visade att största delen kunde kodas 
fall från låg höjd följt av annat fall i samma plan (figur 10).  

 

Figur 10 Fördelning av skademekanism efter omkodning av annat specificerat fall. Enstaka fall från trappa, fall från hög höjd, och fall i 
samma plan till följd av halkning förekommer. 

Exempel på när kodning kunde ske:  

Klartext: ”Patient som varit ute och gått med rullatorn, snubblar på tröskeln och faller framåt och slår  
höger sida av bröstkorgen i rullatorn.” Utlösande produkt: dörrtröskel. Orsakande produkt: Rollator. 
Aktivitet: Förflytta sig genom att gå, promenera (inkl. spark, rollator, rullstol). Genom ovanstående 
information kunde omkodning ske till annat fall i samma plan (snubbling, snavning, knuff, yrsel, 
feltramp, överbalans).  

Klartext: ”Skulle sätta sig på en stol, men hamnade bredvid. Slog sig i hö.höft och armbåge. Har ett 
skrubbsår på armbågen.”  Kodades baserat på denna klartext till fall/hopp från låg höjd. 

 

Skadebilden efter omkodning 
Då omkodning har skett av skademekanismerna annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall 
ändrades skadebilden något. Antalet annat fall i samma plan ökade markant, från cirka 54 % av totala 
antalet skador till 66 %. Även fall från låg höjd ökade en hel del, från 9 % till 12 %. Fall i samma plan till 
följd av halkning, fall på eller från trapp och fall från hög höjd ökade i stort sett ingenting (tabell 4).  

Tabell 3 Antal fallolyckor fördelat på skademekanismer. En jämförelse innan och efter omkodning. 

Skademekanism 
Innan 
omkodning 

Efter 
omkodning 

Procentuell skillnad 
före-efter 

Annat fall i samma plan  3549 4341 54,3 % - 66,4  % 

Annat specificerat fall 247 15 3,8 % - 0,2 % 

Fall 464 268 7 % - 4,1 % 

Fall i samma plan till följd av halkning 260 262 3,9 % - 4.0 % 

Fall på eller från trappa 413 416 6,3 % - 6,4 % 

Fall/hopp från hög höjd (Mer än 1 meter) 25 26 0,4 % - 0,4 % 

Fall/hopp från låg höjd (1 meter och lägre) 625 825 9,6 % - 12,6 % 

Ospecificerat fall 954 384 14,6 % - 5,9 % 

Totalt 6537 6537 
 

Annat specificerat fall- efter omkodning 

Annat fall i samma
plan

Annat specificerat
fall

Fall/hopp från låg
höjd (1 meter och
lägre)
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Vid indelning av odefinierade falltyper (annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall) i olika 
skademekanismer ses att majoriteten kunde kodas in till annat fall i samma plan, följt av fall från låg 
höjd (figur 11).  

 

Figur 11 Odefinierade falltyper- som kodats in i olika skademekanismer. Enstaka fall från trappa, fall från hög höjd, och fall genom 
halkning förekommer. 

En del fall kvarstår i skademekanismen odefinierade falltyper. Dessa fall gick inte att koda om med 
hjälp av klartext, utlösande produkt och aktivitet. Vid jämförelse av skadebilden innan och efter 
omkodning ses att annat fall i samma plan är vanligast i båda fallen, även om det har ökat mycket efter 
omkodningen. Efter omkodning är fall från låg höjd den näst vanligaste skademekanismen, vilket skiljer 
sig från innan då odefinierade falltyper var den näst vanligaste. Andelen fall från trapp och fall i samma 
plan till följd av halkning var i stort sett likadant innan och efter omkodning (figur 12).  
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Figur 12 Jämförelse av skademekanismerna innan och efter omkodning av odefinierade falltyper. Enstaka fall från hög höjd och fall från 
trapp förekommer. 

 

Analysavsnitt  
IDB-registret öppnar upp för en effektiv skadeövervakning, där även de mindre allvarliga skadorna 
registreras. I registreringen ingår variabler som skademekanism, skadeplats, aktivitet vid skadetillfället, 
typ av skada och inblandade produkter, vilket är den rekommenderade grundläggande internationella 
standarden för uppsättningen av data (Holder etl al, 2001). Dessa variabler kan var och en för sig eller 
tillsammans bidra till att klargöra skadebilden. Beroende på intressenternas syfte med analys av 
skadedata kan olika ingångspunkter vara aktuellt. I vissa fall kan det vara mest relevant att analysera 
inblandande produkter, medan det i andra fall kan vara mer relevant att studera skademekanismen. 
Hur mycket, och vilken typ av data som ska samlas in beror på resurser och prioriteringar (Holder et al, 
2001). 

Trovärdigheten handlar om inställningen hos de som utför registreringarna i registren och hur de 
upplever de att arbetet de genomför genererar värdefull information. Att värdera inställningen hos de 
som utför registreringarna i IDB Värmland går utanför studiens syfte och är inget som inkluderas i 
denna studie. Däremot kan det konstateras att registrera fallolyckorna i odefinierade falltyper är 
betydligt vanligare hos vissa kodare. Anledningen till detta har inte undersökts.  Det kan dock 
konstateras från tidigare studier att personal som är involverade i datainsamling och bearbetning är 
ofta uppmuntrade av att förstå nyttan av deras bidrag i datainsamlingen (Holder et al, 2001). Samtidigt 
måste hänsyn tas till att sjukvårdpersonal ofta är överbelastade och inte ser skadeövervakning som en 
integrerad del i att vårda patienter (Holder et al, 2001). 

Kvaliteten i skaderegister påverkas av i vilken utsträckning de olika variablerna har besvarats 
fullständigt och om informationen verkar tillförlitlig. I undersökt skadedata från IDB Värmland visade 
det sig att en stor del av de fallolyckor som var kategoriserade under skademekanismerna annat 

Skademekanismer -  
innan omkodning 

Annat fall i samma plan

Fall i samma plan till följd av halkning

Fall på eller från trappa

Fall/hopp från låg höjd (1 meter och lägre)

Odefinerade falltyper

Skademekanismer - 
efter omkodning 

Annat fall i samma plan

Fall i samma plan till följd av halkning

Fall på eller från trappa

Fall/hopp från låg höjd (1 meter och lägre)

Övriga fall
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specificerat fall, fall och ospecificerat fall kunde kodas om till andra skademekanismer. Vissa fall kunde 
kodas om direkt efter genomläsning av klartext, och det var tydligt vilken skademekanism de skulle 
kodas om till. Detta ger en indikation på att variablerna inte besvarats fullständigt, för hade de gjorts 
det kunde fallet lagts under rätt skademekanism direkt. Detta i sin tur gör att kvaliteten i registret i 
vissa avseenden brister något och att målet om att identifiera varje skada och förmågan att korrekt 
kategorisera varje enskilt fall inte uppnås (Holder et al, 2001). Genom att använda fritexter i analys av 
skadedata kan mer utförlig information erhållas och i många fall kompletterande information då 
fallskademekanismerna är ospecificerade. Detta anses göra att data från skaderegistreringen blir mer 
användbar, då den kan ge mer utförlig beskrivning om den bakomliggande skadehändelsen (Hanson et 
al, 2012; Kisser et al, 2009). 

För att kunna fokusera på den primära preventionen behövs kunskaper om hur själva skadehändelsen 
har gått till. Detta kan inhämtas bland annat genom analys av skademekanism och utlösande produkt. 
Ger inte skademekanism någon direkt information om fallet, är det oanvändbart i det preventiva 
arbetet. Det visade sig att när skademekanismen i sig inte gav relevant information, kunde 
kompletterande information oftast inhämtas från klartexter, utlösande produkt och aktivitet. Analys av 
klartexter öppnar upp för beskrivning av skadehändelsen där mycket utförlig information kan 
inhämtas. Detta gör att känsligheten i registrering och tolkning av skadedata kan ökas och djupare 
förståelse för hur skadan uppstod kan uppnås. Med en ökad andel kategoriserade skademekanismer 
ökar förmågan att definiera problemet, vilket är det första steget i Public Health Model. Kvaliteten på 
övervakningssystemet styrs i hög grad av kvaliteten på den insamlad data. Ett ökat användande av 
klartexter öppnar upp för en ökad förmåga att identifiera riskfaktorer som annars kan vara lätta att 
missa. I analys av klartexterna odefinierade falltyper framkom att en stor andel av de som råkade ut för 
fallolyckor hade någon form av demenssjukdom. Med en ökad andel kategoriserade skademekanismer 
och möjlighet att genom klartexter få mer utförlig information om till exempel riskfaktorer ökar 
förmågan att utveckla relevanta preventionsstrategier.  
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Diskussion  
Resultatdiskussion  
Med hjälp av klartexter kunde en stor del av annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall kodas in till 
andra skademekanismer. I en del fall där klartexten inte gav någon information som gjorde det möjligt 
att koda om, kunde utlösande produkt och aktivitet bidra till att omkodning kunde ske. Många 
fallolyckor kunde enkelt kodas om med hjälp av klartexter, vilket stödjer tidigare studiers resultat om 
fritexters potential att ge kompletterande information för att kartlägga skademönster (McKenzie et al, 
2010; Vallmuur, 2015). Fritexternas potential är dock beroende av kvaliteten på fritexterna (McKenzie 
et al, 2010). I studien framkom att fritexterna varierade både i omfattning och kvaliteten av beskrivning 
av skadehändelsen, vilket påverkade möjligheterna för omkodning. 

Vid genomläsning av klartexter uppmärksammades att det verkar råda en viss osäkerhet kring hur vissa 
fall ska kodas. Till exempel fanns det under skademekanismen annat specificerat fall många fallolyckor 
beskrivna där personer ramlat ur rullstolen, rullat ur sängen och ramlat av stolar. Många gånger var 
dessa typer av fall kodat in under skademekanismen fall/hopp från låg höjd (< 1 meter).  Då ingen 
manual finns för kodning, utan det är en tolkningsfråga, är det svårt att säga vad som är rätt och fel. 
Soo & Lam (2009) konstaterade i sin studie att kodningarna måste ske med noggrannhet och exakthet 
för att säkerställa att registret håller hög kvalitet. Då det inte råder någon konsensus i registreringarna 
av samma typ av fallolyckor tyder detta på att det finns brister i noggrannheten och exaktheten i 
kodningarna. I omkodningarna i detta arbete har fall från stolar, rullstolar och sängar kodats som fall 
från låg höjd, då det anses vara den skademekanism som dessa fall matchar bäst med. När kodningen 
blir en tolkningsfråga finns risker att den blir inkonsekvent, vilket är fallet vid flertalet tillfällen i det 
material som granskats från IDB Värmland. I ett större material än det som granskats här, finns risk att 
inkonsekvens i kodningar gör att skadebilden som erhålls vid analys blir missvisande mot hur det ser ut 
i verkligheten.  Detta kan i värsta fall medföra att skadepreventiva åtgärder missriktas. Att ha en 
manual för kodning skulle kunna medföra att det blir en mer konsekvent kodning, men samtidigt finns 
det en risk med att bli allt för snäv i tolkningarna. Händelseförloppet vid en fallolycka skiljer sig åt från 
fall till fall, och att täcka all den informationen i en manual är problematiskt. Risken kan finnas att om 
informationen inte täcks i manualen ökar andelen odefinierade falltyper, då det blir en ökad osäkerhet 
hur det ska kodas när inga egna tolkningar får göras. Noterbart är att det i många fall framkommit i 
klartexten att fallet har skett i samma plan, men att skademekanismen har kategoriserats till 
odefinierad falltyp. Detta gör att det går att resonera kring att fall som sker i samma plan, men där det 
inte framgår om det är genom snubbling, snavning, knuff, yrsel, feltramp, överbalans många gånger 
kanske kategoriseras som odefinierade falltyper. En tänkbar anledning till detta kan vara att det skapar 
en otydlighet kring hur fallet ska kodas och det kan råda en osäkerhet vad som menas med överbalans, 
och vad skillnaderna är mellan snubbling och snavning.  I omkodningarna i denna studie har de 
fallolyckor där det framgått att det är ett fall i samma plan kategoriserats till annat fall i samma plan 
(snubbling, snavning, knuff, yrsel, feltramp, överbalans).  

Många gånger när klartexter inte kunde ge någon ytterligare information om skadehändelsen kunde 
aktivitet eller utlösande produkt bidra med information som gjorde omkodning möjligt. Till exempel 
fanns många fall beskrivna där klartexten bara var kortfattad med ”ramlade”.  Utifrån denna 
information var det inte möjligt att göra någon omkodning, men under rubriken aktivitet kunde det stå: 
Förflytta sig genom att gå, promenera (inkl. spark, rollator, rullstol). Utifrån denna information kunde 
det då kodas om till annat fall i samma plan, såvida inte utlösande produkt tydde på annat. Skulle 
utlösande produkt varit rullstol antogs då att personen förflyttat sig med rullstol och ramlat av den, och 
fallet skulle i sådana fall ha kodats om till skademekanismen fall från låg höjd.  

Skillnaderna mellan annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall är något oklart. Kriterier för när 
fallskadorna kodas in under någon av dessa skademekanismer har inte hittats. Störst andel som kunde 
kodas om fanns under skademekanismen annat specificerat fall, där 94 % var möjliga att koda om till 
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andra skademekanismer. Cirka 60 % av ospecificerat fall kunde kodas om, och 42 % av 
skademekanismen fall.  

Vid jämförelse av de olika åldersgrupperna 65-79 år och 80+ framkommer att det är en större andel i 
åldersgruppen 80+ som kodats in i annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall. Anledningen till 
detta har inte undersökts men noterbart är att i klartexterna till en del odefinierade falltyper framgår 
att många av dessa personer som råkar ut för fallolyckorna har någon form av demenssjukdom. Att få 
fram hur händelsen gick till som ledde till fallet kan vara problematiskt vid demenssjukdom, såvida 
ingen anhörig eller personal såg fallet och kan redogöra för det.  

Annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall ger upphov till en jämn fördelning av behandling. Den 
liknar mönstret för behandling för de specificerade fallen. Det går därför inte att säga att de 
odefinierade falltyperna i högre grad ger upphov till någon särskild behandling eller skiljer sig i 
allvarlighetsgrad jämfört med de specificerade fallen.  

Gällande könsfördelningen ses inte någon skillnad hur stor andel som är odefinierade falltyper mellan 
män och kvinnor. 68 % av de odefinierade falltyperna är registrerade på kvinnor. Detta kan jämföras 
med att 69 % av de specificerade fallen är registrerade på kvinnor.  

I det analyserade materialet från IDB Värmland står två personer för nästan hälften av kodningarna. 
Kodningarna från en av dessa kodare tillhörde i så stor utsträckning som 50 % kategorierna fall, annat 
specificerat fall, och ospecificerat fall. Gällande registreringarna från en annan kodare var så mycket 
som 55 % av den enskilde personens kodningar i kategorin odefinierade falltyper. Detta kan ju bero på 
slumpen, att de får fall som är svårare att koda in men det skulle även kunna bero på en bristande 
motivation och kunskap till att registrera. Tidigare studier har visat att andelen ospecificerade 
diagnoser minskade om personen som registrerade var utbildad inom kodning, och kvaliteten i 
registren troligen kan höjas genom utbildning av kodare (Serden et al, 2005; Crowcroft et al, 2001; 
Myers et al, 1998). Bakgrunden till att få registrera i IDB-registret har inte undersökts närmre, och det 
har ej undersökts om kodarna som utför registreringarna fått någon utbildning inom detta. Enligt 
Socialstyrelsen ska dock registreringen utföras av särskilt utbildade kodare för att säkerställa kvaliteten 
(Socialstyrelsen, 2014).  Tänkbart är dock att om man blir utsedd till att utföra registreringar på frivillig 
basis torde motivationen till att utföra dessa öka, än om det är ett påtvingat uppdrag från 
arbetsgivaren.  Det framstår som att kvaliteten på kodningarna är beroende av vem som registrerar 
fallolyckorna.   

 

Metoddiskussion  
Studien är en deskriptiv epidemiologisk studie med kvantitativa och kvalitativa inslag. Metoden valdes 
utifrån studiens syfte där möjligheten att göra omkodningar med hjälp av klartexter, aktivitet och 
utlösande produkt undersöktes. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes där synliga och 
uppenbara komponenter beskrivs och identifierades för att analysera klartexter, aktivitet och 
utlösande produkt (Olsson et al, 2012). Anledningen till att en manifest innehållsanalys användes var 
att de ord och meningar som identifierades genom klartext, aktivitet och utlösande produkt skulle vara 
så tydliga som möjligt så att det klart framgick vilken skademekanism fallolyckan tillhörde. Ord och 
meningar identifierades i klartexter kunde vara relevant gällande kartläggning av skademekanism 
(Hoepfl, 1997 & Bell, 2010). Då klartexterna är unika för varje specifik fallolycka och många gånger 
inhämtas från patientenkäter, skiljer det sig en del om vilka av dessa identifierade ord och meningar 
var som ledde till att omkodningar kunde ske. På grund av ett stort datamaterial kunde inte alla dessa 
ord och meningar beskrivas utförligt i samtliga fall, utan ett urval med exempel valdes att presenteras 
som exempel när omkodning kunde ske. Detta gör att omkodningarna kan bli något svårare att följa. 
Det kan vara diskutabelt att göra en innehållsanalys på så pass korta klartexter, som ibland kunde 
utgöra en enkel mening. Anledningen till att denna metod ändå valdes var att det utifrån den korta 
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information som gavs många gånger var möjligt att identifiera ord och meningar som var relevanta för 
att kartlägga skademekanismen. 

Omkodningen riskerar att till viss del bli subjektiv.  Omkodningen är konsekvent på så sätt att alla 
fallolyckor som sker från till exempel från stol kodats som fall från låg höjd. En subjektiv tolkning och 
analys av klartexter, aktivitet och utlösande produkt påverkar reliabiliteten. Det är inte säkert att en 
upprepad omkodning utfört av någon annan person skulle ge exakt samma resultat.  I majoriteten av 
fallen som kunde kodas om gav dock klartexterna så pass utförlig information att liktydig omkodning 
borde ske. Skillnaderna vid en eventuell ny omkodning bedöms därför vara relativt obetydliga. Hade 
omkodningar skett av ytterligare en kodare skulle det på så sätt varit möjligt att få ett mått på 
reliabiliteten för att kunna undersöka graden av liktydighet i kodningen.  

Omkodningarna är genomförda enligt flödesschemat för omkodning av odefinierade falltyper (figur 4). 
I resultatet har dock en sammanslagning skett om hur många procent som var möjliga att koda om 
med hjälp av information från klartext, aktivitet eller utlösande produkt, enskilt eller kombinerat. Detta 
gör att det inte går att uttala sig om varje enskilt komponents betydelse vid omkodning, mer än att 
klartext, aktivitet och utlösande produkt tillsammans kan bidra till information som möjliggör 
omkodning. Det går att fundera på om det varit av intresse att presentera hur många procents 
omkodning varje enskild komponent kunde ge upphov till, för att kunna uttala sig om den enskilde 
betydelsen av klartext, aktivitet och utlösande produkt vid skadeövervakning. 

Urvalet i denna studie bestod av 6537 stycken fallolyckor. Ålder- och könsfördelning hos befolkningen 
som täcks av IDB-registrets upptagningsområde, stämmer tämligen väl med fördelningen i riket som 
helhet. Då det är främst äldre personer som råkar ut för fallolyckor antas det inte förekomma några 
större regionala skillnader i förekomsten av fallolyckor på nationell nivå. Fördelningen av odefinierade 
falltyper och specificerade fall antas vara någorlunda liknande i ett större material från IDB Sverige. Då 
klartexterna är unika för varje specifik fallolycka och många gånger inhämtas från patientenkäter, finns 
det vissa svårigheter att uttala sig om hur många procent som kan tänkas kodas om i ett större material 
från IDB Sverige.  Detta gör den externa validiteten svårbedömd.  
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Slutsatser och framtida forskning  
Analys av klartexter, utlösande produkt och aktivitet kan i hög grad bidra till ytterligare information 
som är relevant för kartläggning av skadebilden. Genom att titta på dessa faktorer var omkodningar av 
skademekanismerna annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall många gånger möjligt. Störst 
andel som kunde kodas om fanns under annat specificerat fall, där 94 % av fallen var möjliga att koda 
om med hjälp av klartext, utlösande produkt och aktivitet.  

Skadebilden innan och efter omkodning av fallolyckorna skiljer sig åt. Annat fall i samma plan är den 
vanligaste skademekanismen både innan och efter, men ökar markant efter omkodning. Innan 
omkodning är odefinierade falltyper den näst vanligaste skademekanismen, men efter att kodningen är 
gjord, är fall från låg höjd näst vanligast. Skillnaderna i skadebilden innan och efter omkodning är 
tydliga. En ändrad skadebild ger indikationer att det kan finnas kvalitetsbrister i registret, som på sikt 
riskerar att göra att skadepreventiva åtgärder missriktas.  

För framtida forskning gällande vad klartexter, utlösande produkt och aktivitet kan bidra till i IDB, vore 
det intressant att göra om en liknande studie men på ett större material hämtat från IDB Sverige.  Går 
det att koda om en lika stor andel av annat specificerat fall, fall och ospecificerat fall i ett större 
material finns det anledning att tro att skadebilden kommer ändras markant efter att omkodning har 
gjorts.  
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