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Omfattande ansträngningar har gjorts för att minska risken för fallskador bland 
äldre men för dem som bor på särskilt boende har det visats sig vara svårt att 
utforma effektiva åtgärder. En skada uppstår när kroppens vävnad utsätts för 
energi som överstiger dess toleranströskel. Åtgärder för att minska energin vid 
en olycka har tillämpats inom många områden med mycket goda resultat. Att 
energireduktion minskar risken för skada bygger på fysikens grundläggande lagar 
och benämns inom skadepreventionsområdet för energiprincipen. Idén om ett 
stötdämpande golv som energireducerande åtgärd för att motverka fallskador 
dök upp i vetenskaplig litteratur på tidigt 1990-tal. Sedan dess har speciella 
golv utvecklats och testats i laboratoriemiljö, dock ej i vårdmiljö. Syftet med 
denna licentiatuppsats är att utvärdera effekter av ett stötdämpande golv på 
särskilt boende för äldre personer. De aspekter som studerats är den potentiellt 
fallskadepreventiva effekten för de boende samt påverkan på vårdpersonalens 
arbetsförhållanden. Resultatet visar att golvet minskar risken för skador samt att 
personalen är positiv till att arbeta i lokaler med stötdämpande golv.
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It’s not the fall that hurts, 

It’s when you hit the ground 

Joakim Frans Ahlund, Caesars  
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Summary  

Fall injuries pose a global and national public health problem. Whilst all 
elderly are at risk of fall injuries, the risk of injury is 10 times as high amongst 
elderly people living in nursing homes compared to elderly living at home. 

An injury occurs when body tissue is subjected to external kinetic energy 
exceeding the tissue's tolerance. Reducing this energy in order to prevent 
injuries has been successfully applied in many injury prevention fields though 
less so within fall injury prevention. However, the idea of an impact absorbing 
floor as an energy reducing measure to prevent fall injuries has been suggested 
in scientific literature since the early 1990s and since then, different floors 
have been developed and tested. The aim of this licentiate thesis is to 
investigate the potential fall injury reducing effects of an impact absorbing 
flooring in a nursing home, as well as the staff's experience of working in 
premises with impact absorbing flooring.  

The results show that for women the risk of injury following a fall on the 
impact absorbing flooring was 59% less compared to falls on ordinary floors, 
after adjustment for age, BMI, vision impairments, and cognitive impairment. 
BMI was the only covariate to influence the results, with a lower BMI 
increasing the risk of injury. With regards to the staff’s experience of the 
impact absorbing flooring, the nurses felt that the floor defused the falls and in 
that way reduced the risk of injury. They were also positively surprised by the 
change in acoustics. There were also some challenges associated with the floor, 
for example, adapting to walking on the floor and manoeuvring equipment 
(e.g. hoists).  

The results suggest that for an elderly and frail population, impact absorbing 
flooring seems to be an effective injury prevention measure. The intervention 
was generally perceived as positive by the staff, even though some negative 
aspects were observed. These aspects need to be studied further. 

 

Keywords: Accidental falls, nursing homes, nursing staff, injury prevention 
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Sammanfattning 

Fallskador utgör ett globalt och nationellt folkhälsoproblem och risken att 
drabbas av fallskada är störst för dem som bor på särskilt boende. Deras 
nedsatta hälsotillstånd gör att de löper ca 10 gånger så stor risk att drabbas av 
en höftfraktur jämfört med äldre som bor i eget boende.  

En skada uppstår när kroppsvävnad utsätts för yttre energipåverkan som 
överskrider dess toleranströskel. Åtgärder för att minska energin vid en olycka 
har tillämpats inom många områden med mycket goda resultat. I början av 
1990-talet dyker iden upp om ett stötdämpande golv som energireducerande 
åtgärd för att motverka fallskador bland äldre på särskilt boende. Det finns 
dock många aspekter att beakta i utformningen av ett golv för vårdmiljö. 
Golvet ska inte bara förhindra skador vid fall, utan att påverka balansen, det 
ska också fungera ut ett arbetsmiljöperspektiv.  

Utformning, testning och implementering av stötdämpande golv har på senare 
år tagit fart. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka effekter av ett 
stötdämpande golv på särskilt boende för äldre personer gällande den 
fallskadepreventiva effekten och personalens upplevelser av att arbeta i lokaler 
med dämpande golv. Resultaten visar att risken för skada vid fall (alla typer av 
skador inkluderat) på stötdämpande golv minskade med 59 % för kvinnor 
jämfört med fall på vanligt golv. I beräkningen justerades för ålder, BMI, 
synnedsättning och kognitiv nedsättning. BMI var den enda kovariaten som 
visade sig påverka på en statistiskt signifikant nivå, ett lägre BMI ökade risken 
för skada.  

Undersköterskorna som arbetar på boendet upplever att golvet avdramatiserat 
fallen och att ljudnivån dämpats, aspekter de uppfattar som positiva. De 
upplever också att vissa utmaningar är förknippade med golvet. Främst att det 
tog tid att vänja sig vid att gå på det dämpande golvet och att tunga hjälpmedel 
(exempelvis lyftar) blev svårare att flytta. Resultaten tyder på att 
stötdämpande golv kan vara en framkomlig väg för fallskadeprevention riktat 
mot en äldre och skör population. Undersköterskorna var positiva till 
interventionen som påverkade deras arbetsmiljö på flera sätt, en aspekt som 
behöver undersökas vidare. 

Nyckelord: äldre, fall, skador, golv, höftfraktur, undersköterskor  
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Introduktion 
Fallskador utgör ett globalt och nationellt folkhälsoproblem. Eftersom 
allvarliga fallskador i utvecklade välfärdsländer främst drabbar äldre är det en 
problematik som växer i takt med att världens befolkning blir allt äldre. I 
Sverige läggs årligen 75 000 personer in på sjukhus efter ett fall och av dessa är 
ca 70 % över 65 år och 40 % över 80 år (Schyllander 2014). Att risken ökar 
med ålder är ett tecken på ökad skörhet och multisjuklighet (Marks 2010) och 
risken att drabbas av fallskada är allra störst för dem som bor på särskilt 
boende för äldre.  

Omfattande ansträngningar har gjorts för att minska fallskador bland äldre 
men för dem som bor på särskilt boende har det visats sig vara svårt att 
utforma effektiva åtgärder (Cameron et al. 2012; Bunn et al. 2014). Åtgärder 
för att minska den skadande energin vid en olycka har tillämpats inom många 
områden med mycket goda resultat. Antagandet om att energireduktion 
minskar risken för skada bygger på fysikens grundläggande lagar och benämns 
inom skadepreventionsområdet för energiprincipen. Principen har använts 
inom fallområdet i de så kallade fallskyddsbyxorna. Där har stötdämpande 
plattor sytts in i byxorna över höftens sidor för att minska risken för 
höftfraktur.  

Trots att höftskyddsbyxorna antagligen minskar risken för höftfraktur har det 
visat sig finnas svårigheter förknippade med att få äldre i riskzonen för 
fallskada att använda höftskyddsbyxorna (Gillespie et al. 2010). I början av 
1990-talet, i samband med utvecklingen av höftskyddsbyxorna, dyker idén upp 
om ett stötdämpande golv som energireducerande åtgärd för att motverka 
fallskador bland äldre på särskilt boende. Det finns dock många aspekter att 
beakta i utformningen av ett golv för vårdmiljö. Golvet ska inte bara förhindra 
skador vid fall, utan att påverka balansen, det ska också fungera utifrån behov 
av underhåll, hållbarhet och inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

Utformning, testning och implementering av stötdämpande golv har på senare 
år tagit fart. Olika golv har utformats och testas i laboratoriemiljö men studier 
av effekter i vårdmiljö är få. Syftet med denna licentiatuppsats är därför att 
utvärdera effekter av ett stötdämpande golv på särskilt boende för äldre1 

                                                
1 Särskilt boende för äldre är en boendeform som regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och 
ansökan om plats görs hos kommunens biståndahandläggare. 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. 
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gällande dels den fallskadepreventiva effekten för äldre personer och dels dess 
påverkan på vårdpersonalens arbetsförhållanden.  
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Bakgrund  
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 i samma plan 
börjar leda till allvarliga skador. Problemet ökar sedan i snabb takt med 
stigande ålder. Att risken ökar med åldern ses tydligt i statistiken över den 
vanligaste allvarliga fallskadan, höftfrakturen (figur 1), som årligen drabbar ca 
18 000 personer (Nilson et al. 2013).  

 

Figur 1. Fraktur på höft och lår, S72, per 100 000 invånare (Patientregistret 2013). 

Den demografiska förskjutning som skett de senaste 30 åren har bidragit till 
att mönstret för fallskador har förändrats. Allt fler blir äldre och många är 
friska och lever ett aktivt liv längre. Detta innebär att allvarliga fallskador mer 
och mer blivit ett problem för de äldsta äldre (80 år och äldre), medan det är 
ett minskande problem för yngre friska äldre (65-79). Höftfrakturer sker allt 
senare i livet, medelåldern för att drabbas har ökat successivt de senaste 20 
åren parallellt med en ökning i förväntad livslängd från 65 år för både män och 
kvinnor (Nilson et al. 2013). Det är idag endast för de som är 85 år och äldre 
som antalet höftfrakturer inte minskar (Socialstyrelsen 2014).  

Trots nedgången i antalet höftfrakturer utgör fallskador en stor ekonomisk 
belastning. Samhällets direkta kostnader för fallskador uppgick till 22 
miljarder i 2005 års penningvärde (Ryen & Berglöf 2012). 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 och minskad livskvalitet 
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(Salkeld et al. 2000). Skadan innebär därför inte bara ett personligt lidande 
och direkta kostnader utan också ökade kostnader för samhället under en lång 
tid efter skadan (Haentjens et al. 2005). 

Risken att drabbas av fallskador är störst bland de sköraste, i synnerhet de 
äldre som bor på särskilt boende (Lundin-Olsson 2011). Årligen skadas ca 
13 500 äldre som bor på särskilt boende så allvarligt att de behöver uppsöka 
akutmottagning och 95 % av dessa skador är orsakade av fall (Schyllander 
2014). Uppskattningsvis löper de 10.5 gånger så stor risk att drabbas av en 
höftfraktur jämfört med jämnåriga som bor hemma (Butler et al. 1996). En 
studie gjord i Tyskland visade att äldre kvinnor som bor på särskilt boende 
utgör 5.4 % av populationen 65 år och äldre men drabbas av 22 % av 
höftfrakturerna. Likaså utgör männen på boende 2.1 % av populationen men 
drabbas av 15 % av frakturerna (Rapp et al. 2012). 

Fallskadornas mekanismer och riskfaktorer 

Ett fall leder till en personskada när en person träffar underlaget med sådan 
kraft att kroppsvävnadens toleranströskel överskrids (Baker et al. 1984). 
Denna grundläggande princip gäller för alla skador. Det är den energin som 
frisätts vid olyckan som orsakar skadan (Zacker & Shea 1998; Gibson 1961; 
Gordon 1949) och som tillsammans med vävnadernas styrka avgör risken för 
skada (Hayes et al. 1996). Förloppet vid en skadas uppkomst kan delas in i tre 
faser: före (den fas där energin frigörs), under (när energin överförs till det 
som riskerar att skadas) och efter (när skadan är skedd med ännu kan 
begränsas och repareras) (Haddon 1968).  

Vid uppkomsten av en fallskada utgör fallet den första fasen. Fallet, definierat 
som en händelse där en person oavsiktligt och plötsligt ramlar till marken, 
golvet eller liknande (Lamb et al. 2005) är den händelse som frisätter energin. 
Listan över riskfaktorer för fall kan göras mycket lång (Iinattiniemi et al. 2009; 
Muir et al. 2012) och orsakerna är ofta multifaktoriella, något som gör det 
svårt att avgöra den exakta orsaken till ett fall (Deandrea et al. 2013; 
Rubenstein 2006). Dessutom interagerar dessa faktorer på så sätt att om en 
person har flera riskfaktorer så ökar risken (Tinetti et al. 1988). När äldre 
personer på särskilt boende (medelålder 78 år) filmats för att skapa en 
fördjupad kunskap om orsaker till fall visade det sig att den vanligaste orsaken 
är att personen oprovocerat (utan halkning, snubbling, knuff eller dylikt) 
tappar balansen (41 %) följt av att snava eller snubbla (21 %). Resterande 
orsaker var att personen stött emot någon eller något, tappat sitt stöd 
(hjälpmedel, ledstång eller liknande) eller av någon anledning förlorat 
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medvetandet. Endast 3 % av fallen var orsakade av halka (Robinovitch et al. 
2012).   

I den andra fasen av skadans uppkomst slår personen i anslagsytan och 
energin överförs till kroppen. Anslagsytan är vid ett fall inomhus vanligen 
golvet men det kan också vara något annat som personen stöter emot i fallet. 
Energin som frigörs vid ett fall från upprättstående ställning är fullt tillräcklig 
för att orsaka en höftfraktur även bland yngre personer då ett fall frigör mellan 
100 och 300 Joule (Robinovitch et al. 2004) medan endast 25 Joule bedöms 
räcka för att orsaka en höftfraktur på friskt ben (Courtney et al. 1995). Det som 
minskar skaderisken för yngre personer förmodas vara att de kan parera fallet 
genom att ta emot sig med händerna eller att de hinner ta några steg innan de 
slår i anslagsytan, vilket gör att energin som når skelettet reduceras (Feldman 
& Robinovitch 2007). Degenerativa processer gör att muskelstyrka, balans och 
reaktionsförmågan försämras vilket leder till att äldre får svårare att hantera 
fallet (Marks 2010). Detta i kombination med kroppslig skörhet ökar risken för 
skador vid fall bland äldre (Khatib et al. 2014; Grisso et al. 1991; Dufour et al. 
2011).    

Prevention - Energidämpade åtgärder och stötdämpande golv 

Potentialen i att minska energin vid anslaget för att förebygga fallskada 
beskrevs ursprungligen av Hugh De Haven. Under första världskriget 
tjänstgjorde han som pilot och råkade ut för en allvarlig krasch. Under sin 
rehabilitering började han fundera kring vad kroppen tål. Han var beviset för 
att det gick att överleva en svår krasch och i sin strävan efter att förstå vad som 
skyddar mot skada studerade han händelser där personer överlevt fall från hög 
höjd. Den gemensamma nämnaren för dessa händelser som han fann var att 
anslagsytan på något sätt varit eftergivlig (De Haven 1942). Energin vid 
nedslaget hade dämpats av egenskaper i den omgivande miljön.   

De Haven gjorde fyra antaganden om fallskadors uppkomst och prevention: 

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

• det är oftast den fysiska miljön som orsakar skada 
• 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  
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Dessa undersökningar visade att även en begränsad eftergivlighet vid anslaget 
kan ha stor betydelse för skademinskning. En koppling kan göras till vetskapen 
om att ett lågt BMI (Body Mass Index) har visat sig öka risken för höftfraktur 
(De Laet et al. 2005). En förklaring som lagts fram är att personen med lågt 
BMI har begränsat med mjukdelar över skelettet som kan utgöra 
energidämpning och minska risken för skada (Bhan et al. 2014). 

Insikten om potentialen i energireduktion för fallskadeprevention ledde fram 
till utvecklandet av höftskyddsbyxan (Lauritzen & Lund 1990; Lauritzen & 
Askegaard 1992). Stötdämpande plattor som dämpar anslaget när personen 
faller syddes in i kläderna över höften. Den första kliniska studien publicerades 
1993 (Lauritzen et al. 1993) och experimentellt visade skydden lovande resultat 
(Robinovitch et al. 1995; Lauritzen 1996). Interventionen fick stor spridning 
och implementerades brett inom vården.  

Trots de positiva resultaten från experimentella studier, har höftbyxan en 
svaghet, då det krävs en aktiv handling för att den ska fungera. Det har visat 
sig att det är svårt att få sårbara äldre personer att använda byxorna och det 
finns därför svagt vetenskapligt stöd för att de i praktiken skulle ha någon 
avgörande frakturminskande effekt (Gillespie et al. 2010). Det är välkänt att en 
säkerhetsåtgärd som kräver en aktiv handling är svårare att implementera 
jämfört med en ”inbyggd” passiv åtgärd. Passiva åtgärder har visat sig ha stora 
fördelar genom att skydda, oavsett personers agerande (Haddon 1980). Av 
denna anledning utvecklades tankarna om att placera det stötdämpande 
materialet på golvet snarare än på personen. På detta sätt paketeras principen 
om energireduktion i en åtgärd som inte kräver en aktiv handling från 
användaren och som dessutom potentiellt skyddar mot skador på andra delar 
av kroppen än höften (Maki & Fernie 1990; Lauritzen 1996). 

Resultatet av laboratorietester på dockor och försökspersoner har visat att 
golvmaterial, i olika utsträckning, minskar den energi som når kroppen vid ett 
fall. Vid tester av vanligt golv täckta med heltäckningsmatta har det visat sig 
att anslagsenergin mot höften minskat med upp till 23 % jämfört med golv 
utan matta. Dock har mattan inte samma dämpande effekt vid islag av handled 
(Maki & Fernie 1990). Tester på material med olika tjocklekar visade att ett 
tjockare material dämpade mer och att störst dämpning uppmättes vid fall från 
liggande position jämfört med fall från stående (Laing et al. 2006). Även vid 
fall rakt bakåt, med landning på baken, har dämpande material en minskande 
effekt på energin som når kroppens vävnader (Sran & Robinovitch 2008). 
Liknade tester där försökspersoner med olika BMI föll i sidled på 
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stötdämpande golv visade att den dämpande effekten var störst för kvinnor 
med lågt BMI samt för män (Bhan et al. 2013; Bhan et al. 2014). 

En farhåga som väckts är att ett mjukare golv skulle påverka balansen och öka 
risken för fall. När den energireducerande effekten av två olika stötdämpande 
golv och en madrassliknande skumplast jämfördes med standardmattor visade 
resultaten att effekten var större för dämpande golv än för standardmattor. 
Balansen påverkades däremot när personerna stod på skumplastunderlaget 
(Laing & Robinovitch 2009; Wright & Laing 2011). När åtta olika 
stötdämpande golv testades på yngre personer (19-37 år) kunde det 
konstateras att balansen inte påverkades av majoriteten av golv men att de 
mest dämpande materialen hade en påverkan (Glinka et al. 2013). Vid tester 
på äldre kvinnor med nedsatt gångförmåga, som fick gå på olika golvytor, 
visade resultaten att balansen inte påverkades av dämpande golv (Wright et al. 
2014).   

Antalet studier där stötdämpande golv testats i vårdmiljö är få. När befintliga 
golv, som inte var speciellt framtagna för att vara dämpande, undersökts 
visade sig trägolv med matta ha störst energidämpande förmåga. Det var också 
på denna typ av golv som fallen i minst utsträckning ledde till en fraktur 
(Simpson et al. 2004).   

Flera studier har kunnat visa på en skadereducerande tendens för golv med 
dämpande egenskaper i vårdmiljöer (Warren & Hanger 2013; Drahota et al. 
2013; Knoefel et al. 2013) dock utan att kunna visa statistiskt säkerställda 
resultat. Sannolikt beror detta på studiernas begränsade storlek. Den största av 
dessa studier var en randomiserad pilotstudie där ett stötdämpande sportgolv 
lades in på rum i åtta olika sjukhus. Av fallen på vanligt golv ledde 42.4 % till 
skador, jämfört med 22.9 % för de som föll på dämpande golv (Drahota et al. 
2013).   

Bieffekter av stötdämpande golv och undersköterskans 
arbetssituation 

Utformningen av golv i vårdmiljöer har potentialen att förbättra vårdkvalitet, 
patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö på ett antal olika sätt. Det har 
föreslagits att golv, genom rätt utformning, skulle kunna 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 et al. 2012; Roger et al. 2004). En ökad medvetenhet om 
den fysiska miljöns betydelse för hälsan har lett fram till att termen 
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evidensbaserad utformning (Evidence Based Design) myntats där beslut om 
den fysiska miljöns utformning ska bygga på forskning om hur bästa 
hälsofrämjande resultat uppnås (Goetz et al. 2010).  

Undersköterskor inom äldrevården har en krävande och utmanande 
arbetssituation, med hög arbetsbelastning såväl fysiskt som mentalt (Clegg 
2001). Kroppsliga symtom från rörelseapparaten på grund av tunga lyft och 
stress är vanligt. År 2013 anmäldes 530 arbetsskador inom hälso- och 
sjukvården och 2 200 inom omsorgen (Arbetsmiljöverket 2014). Vård- och 
omsorgspersonal är den yrkesgrupp på arbetsmarknaden som har högst 
sjukfrånvaro, med 171 sjukfall per tusen försäkrade år 2014 
(Försäkringskassan 2015). Att gå och arbeta på hårda golv innebär en stor 
belastning på kroppen som kan lindras av dämpande golv och mattor 
(Wahlstrom et al. 2012; Cham & Redfern 2001; King 2002). Men ett mjukare 
material ökar också rullmotståndet och det har uppmärksammats att det blir 
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 belastning för 
personalen.  

Kraven är stora på genomförandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) för att minska risken för arbetsskador, att vårdverksamheter arbetar 
systematisk med att minska vårdskador genom adekvata åtgärder (SFS 
2010:659) samt att verksamheten ska vila på en evidensbaserad grund (Nilsen 
2014). Detta ställer stora krav på utformningen av den fysiska vårdmiljön. 
Förutom att patienter och anhöriga påverkas av den fysiska miljön så utgör 
den också arbetsmiljö för personalen.  

Sammanfattningsvis finns ett antal frågetecken kring möjligheten till att 
använda stötdämpande golv i vårdmiljöer och effekten av stötdämpande golv 
behöver därför studeras ur olika perspektiv. Förutom den skademinskande 
effekten behöver också användbarheten ur ett arbetsmiljöperspektiv belysas. 
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Syfte  
Att studera den fallskadepreventiva effekten av ett stötdämpande golv på ett 
särskilt boende för äldre, samt golvets inverkan på vårdpersonalens 
arbetsförhållanden. 

Forskningsfrågor:  

Hur påverkas risken för fallskador bland kvinnor på ett särskilt boende för 
äldre av ett stötdämpande golv? (Delstudie 1) 

Hur upplever undersköterskorna på ett särskilt boende för äldre att arbeta i 
lokaler med stötdämpande golv? (Delstudie 2) 
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Metod 
I samband med en omvandling av kontor till särskilt boende för äldre 2011 
bestämde sig Sunne kommun i Värmland för att lägga in ett stötdämpande 
golv i delar av den nyöppnade avdelningen. Det golv som då fanns att tillgå på 
marknaden var en produkt som tillverkas av Acma Industries, ett företag 
baserat på New Zeeland, och säljs under namnet Kradal Flooring™. 

Interventionen och forskningsprojektet 

När Sunne kommun hade beslutat sig för att lägga in golvet fick dåvarande 
Centrum för äldresäkerhet (nuvarande Centrum för Personsäkerhet på 
Karlstads universitet) förfrågan om att vetenskapligt utvärdera effekten av 
interventionen. I utformandet av forskningsprojektet togs intryck av det 
studieprotokoll från en randomiserad pilotstudie om effekten av stötdämpande 
golv på sjukhus som publicerats samma år (Drahota et al. 2011) och av 
rekommendationer för experimentella upplägg inom skadeforskningen 
(Robertson 2007).   

Efter etiskt godkännande påbörjades datainsamlingen om fall och dess 
eventuella skadeeffekter. När datainsamlingen pågått i ett år konstaterades en 
tendens till att golvet hade den önskade effekten, dock utan statistisk 
signifikans (Gustavsson et al. 2012). Datainsamlingen fortsatte och kom att 
utgöra underlaget till delstudie ett. Vid besök på vårdboendet under 
projektets första år framkom det i informella samtal med personalen att golvet 
påverkat deras arbetssituation och efter kompletterande etikgranskning 
genomfördes fokusgruppsintervjuer med personalen under hösten 2013. 
Resultatet från denna kvalitativa studie utgör delstudie två i denna uppsats.  

Det stötdämpande golvet 

Det stötdämpande golvet som lades in är framtaget för att minska skador vid 
fall och har testats vad gäller de stötdämpande egenskaperna i likhet med 
Simpson et al (2004). Dämpningen av energin i anslaget för det inlagda golvet 
har visat sig vara på en jämförbar nivå med andra stötdämpande golv (Bhan et 
al. 2013). Golvet består av 12 mm tjocka polyuretankompositplattor i storleken 
50x50 cm med en 1.5 mm tjock homogen yta och ett innanmäte som utgörs av 
luftfyllda celler som sviktar vid belastning. Plattorna läggs med ca 4 mm 
mellanrum som fylls ut med en flexibel fogmassa varefter plattorna målas. 
Golvet är CE märkt. Även påverkan på balans och gång har undersökts med 
äldre försökspersoner i laboratoriemiljö. Resultaten visade ingen signifikant 
skillnad jämfört med vanligt golv (Wright et al. 2014). 
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Boendet 

Det undersökta boendet är ett särskilt boende för äldre beläget i en byggnad 
med 6 våningar. På varje våning finns en avdelning med 8 till 10 lägenheter 
och totalt finns det plats för ca 60 personer. De kontorsutrymmen som tidigare 
fanns i byggnadens bottenvåning omvandlades till särskilt boende med 
inflyttning 1 april 2011 och stötdämpande golv lades då in i delar av dessa 
lokaler. Avdelningen består av 10 lägenheter, med plats för 10-12 boende. Det 
stötdämpande golvet finns i 6 av lägenheterna, dock ej i badrum och 
klädkammare. Det stötdämpande golvet är också inlagt i 
gemensamhetsutrymmen och större del av den korridor som förbinder 
lägenheterna, totalt 350 m2. Övriga ytor i korridoren, ca 250 m2, utgörs av 
klinkergolv. De lägenheter som inte har det stötabsorberande golvet, samt 
samtliga badrum, har i likhet med boendes övriga avdelningar, ett golv som 
består av PVC på betongplatta. 

Studiepopulation och studieperiod 

Under studieperioden, 1 0ktober 2011 till 30 mars 2014, inkluderades 25 män 
och 57 kvinnor. Av dessa har 22 personer deltagit under hela perioden medan 
12 män och 20 kvinnor har avlidit under studiens gång. Antal boendedygn i 
studien var 31 748 för kvinnor och 12 152 för män.  

Medelåldern för män var 86.6 (SD 6.12), inom intervallet 68-95 år och för 
kvinnor är 85.4 (SD 6.41), inom intervallet 69-98 år. Medelvärde för BMI var 
för män 24.5 (SD 4.76 intervall 15 till 33). Medelvärde för kvinnor 24.7 (SD 
4.53 intervall från 15 till 41). Andelen med kognitiva nedsättningar låg mellan 
60-70%.  

Även om samtliga deltagare potentiellt kunde vara exponerade för det 
stötdämpande golvet, var det främst de sex kvinnor och sju män som bott i 
lägenheter med stötdämpande golv som var exponerade. Dock var de inte 
exponerade hela tiden då stötdämpande golv inte finns 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. 

Tre kvinnor flyttades inom boendet, från en lägenhet med vanligt golv till en 
med stötdämpande golv. Anledningen till flytten var att de bedömdes som 
fallbenägna och personalen såg flytten som ett sätt att skydda dem från risken 
för skada vid fall.  
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Som tabell 1 nedan visar föll 64 % av männen och 68 % av kvinnorna, oavsett 
typer av golv. Sex personer ramlade en eller flera gånger på både vanligt och 
stötdämpande golv. Samma person kan ha fallit och skadat sig flera gånger. 
Kvinnorna ramlade totalt 331 gånger och männen 128 gånger. 

Tabell 1 Antal deltagare och andel som ramlat 

 Kvinnor Män 

Antal deltagare i studien/antal som fallit (%) 57/39 (68) 25/16 (64) 

Antal som fallit på vanligt golv/dämpande golv 36/6 15/4 

Deltagare som ramlat på båda ytorna 3 3 

Männen utgjorde 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 forskningsfrågan för männen. Delstudie 1 gäller därför 
enbart kvinnor.  

Personalen  

Personalen bestod i huvudsak av undersköterskor, ca 10 per avdelning, som 
arbetade dag- och nattskift och ansvarade för den dagliga omvårdnaden. På 
boendet arbetade också två sjuksköterskor som ansvarade för den medicinska 
vården och en enhetschef som ansvarar för personalen och den dagliga driften. 
Arbetsterapeut och sjukgymnast besökte boendet en gång/vecka och 
konsulterades därutöver vid behov. En läkare besökte boendet varje vecka och 
fungerade som husläkare för i stort sett samtliga boende. 

Metod delstudie 1 

Datainsamling  

Den utvärderingsdesign som användes beskrivs i figur 2. Då stötdämpande 
golv inte lades in på en hel avdelning kunde samma person ramla både på 
stötdämpande golv och vanligt golv. Därför jämfördes inte två grupper utan två 
typer av händelser; de fall som skedde på stötdämpande golv och de fall som 
skedde på vanligt golv. 
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Figur 2. Studiedesign delstudie 1 

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 enligt 
standard rekommenderad av Schwenk et al. (2012). Under studietiden har fall 
och fallskador registrerats på boendets samtliga 6 vårdavdelningar (tillika 
våningsplan). Registreringen av fall har gjorts på den avvikelseblankett som 
används i det befintliga kvalitetssystemet (bilaga 1). Dock med kompletterande 
registrering av fallskador på en särskild blankett (bilaga 2). Innan 
datainsamlingen påbörjades samlades samtycke in från de boende eller, i de 
fall då de inte ansågs beslutskompetenta, från deras företrädare. Av de 
tillfrågade tackade 94 % ja till deltagande.  

All berörd personal genomgick en halvdags utbildning om fall- och 
fallskaderapportering innan studien startades i syfte att säkerställa hög kvalitet 
på registreringen av fall och fallskador. Undersköterskorna fyllde i 
avvikelseblankett för fall när någon ramlade och sjuksköterskan följde vid 
behov upp och kompletterade med uppgifter från journal. Datainsamlingen av 
bakgrundsdata och registreringen av fall och fallskador genomfördes av 
boendets två sjuksköterskor efter muntliga och skriftliga instruktioner 
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avseende rutiner för datainsamling. Under studiens gång har boendet besökts 
kontinuerligt för att följa upp och kvalitetssäkra datainsamlingen. Där data 
fattats har uppgifter kompletteras och personalen fick återkoppling om hur de 
antecknat uppgifter.  

Fallrisk har uppmätts med hjälp av instrumentet Downton fallrisk index och 
nutritionsstatus med instrumentet MNA (Mini Nutritional Assessment). Båda 
dessa ingick i den befintliga kvalitetssäkringsrutinen. Bentäthetsmätning 
(Bone Mass Density, BMD) mättes med en portabel mätare (häl-DXA) enligt 
gällande rutin för Landstinget i Värmland.  

Allt material avidentifierades och kodades av ansvariga sjuksköterskor innan 
det överlämnades för analys. Resultaten presenteras så att ingen information 
rörande en enskild person går att urskilja.  

Analys av data 

De uppgifter som samlades fördelades på bakgrundsdata (om 
studiedeltagarna) och händelsedata (om fallhändelser). Det som undersökts är 
risken för skada per fall beroende på underlag. Kända fysiska och mentala 
faktorer som påverkar risken att fallet leder till skada har också beaktats.  

För att jämföra individuella faktorer kopplade till fall på olika golvytor 
inleddes dataanalysen med chi2 - och t-tester. För att justera för potentiella 
störfaktorer inkluderades sedan de variabler som skiljde sig signifikant i en 
log-binomial generaliserad linjär modell (McNutt et al. 2003) tillsammans 
med en dummyvariabel som indikerade om fallet skett på interventions- eller 
kontrollgolvet. Regressionskoefficienterna från denna modell kan beskrivas i 
termer av relativ risk (RR), det vill säga hur risken att skada sig vid fall på 
stötdämpande golv påverkas i förhållande till risken vid fall på vanligt golv. 

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

Exkluderade händelser 

Eftersom syftet med delstudien var att undersöka om golvets stötdämpande 
egenskaper minskade risken för skada exkluderades två skadehändelser där 
det kunde fastställas att skada uppkommit i kontakt med något annat än 
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golvet. Bedömning av exkludering gjordes i samråd med medicinsk expertis. 
Två deltagare hade en annan typ av falldämpande matta bredvid sin säng 
under en period. De 24 fall som inträffade på denna matta exkluderades.  
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Metod delstudie 2 

För att undersöka undersköterskornas erfarenhet av att arbeta i lokaler med 
stötabsorberande golv valdes semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer som 
metod för datainsamling (Wibeck 2010). Det är en metod som visat sig 
lämpligt för att fånga en grupps gemensamma upplevelser (Howitt 2013). 
Resultatet 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 undersköterskor var kvinnor i åldern 40-60 år och hade mellan 10-41 
års erfarenhet av att arbeta som undersköterska, såväl dag- som nattarbete. De 
hade arbetat på avdelningen sedan den öppnade, i ca 2 ½ år.  

Intervjuerna genomfördes av författaren till denna uppsats (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). För att uppmuntra deltagarna 
att prata fritt inleddes intervjuerna med breda frågor där deltagarna fick 
beskriva sin arbetsplats och hur det är 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 tog upp. Samtalen förflöt 
otvunget och stämningen var tillitsfull. Informanterna fyllde i varandras 
utsagor och reflekterade över de egna och kollegornas upplevelser. 

Dataanalys  

Analysen utgick från det manifesta innehållet, ett tillvägagångssätt som även 
innehåller tolkningar som gör det möjligt att lyfta fram det latenta innehållet 
(Graneheim & Lundman 2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant av 
moderatorn och analyserades gemensamt av JG och GBR efter att båda 
intervjuerna var genomförda.  
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Ett antal steg togs för att uppnå tillförlitlighet i analysen (Graneheim & 
Lundman 2004). Texten studerades ingående av JG och GBR var för sig och 
utifrån studiens syfte identifierades meningsbärande enheter. Dessa 
kondenserades till koder och analyserades för att avslöja mönster som 
resulterade i kategorier. Resultaten diskuterades kontinuerligt i syfte att 
komma fram till en gemensam förståelse för innehållet. En huvudkategori 
identifierades, inom denna återfanns två kategorier som fylldes upp med tre 
underkategorier var. Ett övergripande tema för resultatet växte också fram i 
processen. Representativa citat har hämtats från texten för att tydliggöra 
resultatets koppling till empirin.   

Etiska överväganden   

Båda delstudierna har genomfördes i enlighet med “Etiska riktlinjer för 
omvårdnadsforskning i Norden” (NNF 2003). Datainsamling och -bearbetning 
har gjorts i enlighet med de fyra krav som ska uppfyllas: informationskravet, 
krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på deltagarens säkerhet. 

De data som samlades in i delstudie 1 faller under lagen för forskningsetisk 
prövning (SFS 2003:460) samt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Studien 
prövades och godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
(ärendenummer 2011/147).  

Insamling av uppgifter om fall och fallskador hämtades från kommunens 
ordinarie kvalitetssäkringssystem och bedömdes som relativt okomplicerad ur 
ett etiskt perspektiv, så länge den enskilde givit sitt medgivande. En aspekt 
som behöver beaktas är dock att en övervägande del av deltagarna har någon 
form av kognitiv nedsättning vilket gör att det blir tveksamt om kravet på 
informerat samtycke kan uppfyllas. I de fall då personalen gjorde 
bedömningen att personen inte var beslutskompetent gavs informationen om 
studien till närmast anhörig som då haft möjlighet att 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). Saken 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.  



 

28 
 

För delstudie 2 genomfördes en prövning av den lokala forskningsetiska 
kommittén vid Karlstads universitet (Dnr C2013/587). När det gäller studier 
där informanterna är anställda i 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 studien.  

Data från de båda studierna förvaras på ett säkert sätt och sparas i 10 år.  

Varken författaren till denna uppsats, handledare eller medförfattare i 
artiklarna har avlönats eller på annat sätt befunnit sig i beroendeställning till 
företaget som tillverkar det utvärderade golvet.  
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Resultat  

Resultat delstudie 1 

Bland kvinnor inträffade under studieperioden 254 fall på vanligt golv och 77 
på stötdämpande golv. Av fallen på stötdämpande golv ledde ca 17 % till skada, 
till skillnad från 30 % av fallen på vanligt golv (tabell 2).  

Tabell 2 Fall och skador för kvinnor, fördelat på kön och underlag 

Kvinnor Fall på stötdämpande 
golv 

Fall på vanligt golv 

Fall utan skada 64 177 

Fall med skada 13 77 

Totalt antal fall  77 254 

Antal skador/fall, % 16.9 30.3 

De flesta skadorna, oavsett vilken golvytan fallet skett på, bedömdes som 
lindriga (ca 80 %) och endast 1-2 % av fallen ledde till en höftfraktur. Resten av 
skadorna 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. 

Förutom typ av golv har individuella egenskaper hos de som ramlar betydelse 
för risken att skada sig. Uppgifter om sådana faktorer samlades in och de 
kovariater som testades var ålder, BMI, synnedsättning, kognitiv nedsättning, 
fallrisk, BMD, medicinering, nedsatt motorik och användning av höftbyxa vid 
fallet. Vid beräkning före justering för kovariater visade resultatet en 
minskning med 47 % av risken 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)) (tabell 3). BMI var den enda kovariaten som visade 
sig påverka det primära utfallet på en statistiskt signifikant nivå.  
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Tabell 3. Resultat från log-binomial generaliserad linjär modell som beräknar den 
fallskadereducerande effekten av ett stötdämpande golv. Justerad för ålder, BMI, 
synnedsättning och kognitiv nedsättning. 

Variabel  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 sensitivitetsanalys som inkluderade användande av höftbyxor tillsammans 
med övriga kovariater som användes i den slutliga modellen ökade 
effektstorleken på skademinskning (RR 0.31 (95 % CI: 0.21-0.47)). Resultaten 
föreföll därmed robusta och slutsatserna förändrades inte efter justering för 
observerade störfaktorer.  

Resultat delstudie 2 

I fokusgruppsintervjuerna med undersköterskorna på boendet framkom att 
det stötdämpande golvet påverkat deras arbetssituation på olika sätt. I 
förhållande till det speciella golvet identifierade informanterna ett antal 
fördelar och nackdelar som viktades mot varandra i resonemanget kring det 
speciella golvet och sammanfattades i huvudkategorin Väger för- och 
nackdelar. Det var tydligt att golvet påverkade det dagliga livet på 
avdelningen, både för dem själva och för de boende. Trots en del nackdelar 
upplevde de att fördelarna övervägde och föredrog att arbeta i en miljö med 
stötdämpande golv. Undersköterskorna beskrev avdelningen som speciell. Det 
var inte bara det stötdämpande golvet som bidrog till detta utan också det 
faktum att det från början funnits en uttalad tanke med verksamheten. De 
hade exempelvis extra resurser för att aktivera de boende samt lagade all mat 
själva. Känslan av att arbeta på en speciell avdelning genomsyrade 
intervjuerna och identifierades som det övergripande temat i resultatet: 
Arbetar på en unik avdelning.   
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Två kategorier, som underbyggdes av tre underkategorier var, identifierades: 
Påverkar fall och fallskador med underkategorier Fallen är oundvikliga, 
Avdramatiserar fallen och En möjlighet att skydda, samt den andra kategorin 
som var Påverkar vardagen med underkategorier Utmanade att gå på, 
Utmanande att arbeta på och Förbättrad ljudmiljö – en oväntad effekt (figur 
3).  

 

Figur 3. Resultatets övergripande tema samt kategorier och underkategorier.  

Påverkar fall- och fallskador 

Fallen är oundvikliga. Golvet avdramatiserade fallen vilket ansågs vara en stor 
fördel utifrån erfarenheten att fall är svåra att förebygga. Det förebyggande 
arbetet beskrevs som viktigt men komplicerades exempelvis av de boendes 
behov av att få röra sig fritt. De som har ett behov av att vandra gick ofta tills 
de var så trötta att de föll. ”Det var ju av trötthet som blev att hon tillslut inte 
orkade. Och det gick inte att bara sätta ner henne heller utan det var liksom, 
hon kunde gå hela dagen.” (Intervju 1, person 2).  

Avdramatiserar fallen. Under den tid de arbetat på avdelningen med 
stötdämpande golv hade fall på olika golvytor observerats. När ett fall skedde 
på vanligt golv uppstod ett kraftigt ljud, ljudet var skarpt och obehagligt till 
skillnad mot ljudet vid fall på stötdämpande golv. ”Jag tror vi upplever det 
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allihopa att det är ingen större skada skedd, de sätter sig mjukt” (Intervju 2, 
person 1). De uppfattade att det stötdämpande golvet förhindrade skador. ”Sen 
blir det ju inte blåmärken heller på samma vis, nej blir det inte” (Intervju 1, 
person 3).  

En möjlighet att skydda. Att det dämpande golvet uppfattades som ett sätt att 
skydda mot fallskada avspeglas i att några fallbenägna personer flyttades till 
lägenheter med dämpande golv. Oavsett om flytten initierats av 
undersköterskorna eller anhöriga så utryckte informanterna en tacksamhet 
över att kunna skydda de boende. ”…å det har ju varit väldig tur, för det har 
verkligen behövts de vi har flyttat upp [till lägenhet med mjuk matta]. Så det 
har ju varit bra när man kan göra så” (Intervju 1, person 3). Trots känslan av 
att golvet skyddade så uppfattade de inte att de dagliga rutinerna hade ändrats. 
De boendes behov av stöd och övervakning var den samma som förut då deras 
behov sträckte sig längre än till förebyggande av fall. Informanterna betonade 
också att risken för fallskador till viss del återstår då de i fallet kan skada sig på 
något annat än golvet (som möbler eller annan inredning).    

Påverkar vardagen 

Utmanande att gå på. En av de utmaningar som informanterna upplevade var 
att det tagit tid att vänja sig vid att gå på det dämpande golvet. I början 
upplevde de ökad trötthet i ben och fötter efter en arbetsdag. ”Jag var helt 
färdig då jag kom hem på dagarna eller kvällarna det var bara upp med 
fötterna och ta ett fotbad.” (Intervju 2, person 3). Obehaget, som främst kom 
från fötterna, beskrevs som träningsvärk men också som smärta. En förklaring 
till problemet som lades fram var att det skulle bero på att de gick på olika 
golv, hårda och mjuka ytor blandat. ”ja och det var som träningsvärk för det 
gick upp i skinkorna och så låren. Det var som träningsvärk i början. Det har 
ju gått bort.” (Intervju 1, person 2). Olika strategier för att hantera besvären 
utvecklades. Byte av skor, att växla skor under dagen och speciella inläggssulor 
var åtgärder som nämndes. De flesta informanterna hade vid tiden för 
intervjuerna funnit sätt att hantera besvären och kunde också se andra orsaker 
till besvären än det dämpande golvet. ”jag hade fruktansvärt ont i mina fötter 
men jag tror inte att det berodde på golvet faktiskt för det gick över, det är 
skillnad på ont och ont om man säger då.” (Intervju 2, person 4). 

Utmanade att arbeta på. Även vissa arbetsuppgifter blev mer utmanande på 
grund av golvet. Tunga rullstolar blev svårare att dra och den portabla lyften 
var svår att manövrera på den mjukare ytan. Problemet med den portabla 
lyften löstes genom att taklyftar installerades. Golvet uppfattades också som 
svårare att hålla rent genom ojämnheter i ytan där smutsen hade en tendens 
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att fastna. ”Visst är mattan bra och så, det är hon, men det vore ju bättre om 
hon blev lite mer lätthanterlig” (Intervju 1, person 2). 

Förbättrad ljudmiljö – en oväntad effekt. En oförutsedd effekt som 
informanterna beskrev var att ljudmiljön förbättrades. ”Det är ju ett väldigt, 
om man säger, bra ljud. Det blir ju aldrig det här ekande liksom, det är 
väldigt dovt och bra.” (Intervju 2, person 2). Ljud som i vanliga fall 
uppfattades som besvärliga, som exempelvis när stolar skjuts in och ut vid 
matbordet, dämpades. Det gjorde att ljudmiljön i matsalen förbättrades, 
ljudmiljön beskrevs som harmonisk. ”Ja, det tror jag för jag tror att det är 
bra för det är tyst och det är just det här med tystheten att det blir det här 
jobbiga med en massa ljud och, för det påverkar också att man jobbar. Och 
sen just för att det är bra för de gamla” (Intervju 1, person 2). Att ljudmiljön 
hade förbättrats bidrog stort till det faktum att informanterna föredrog att 
arbeta i lokaler med stötdämpande golv.  
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Diskussion  
Fallskador på särskilda boenden är ett stort problem som trots omfattande 
försök visat sig svåra att förhindra. Resultaten i denna licentiatuppsats visar 
att stötdämpande golv har potentialen att minska risken för fallskada bland 
kvinnor på särskilda boenden. Den uppmätta minskningen på 59 % för fall på 
stötdämpande golv jämfört med fall på vanligt golv är, trots att olika 
stötabsorberande golv studerats, likvärdiga med tidigare studier på 
stötdämpande golv i vårdmiljöer (Drahota et al. 2013; Knoefel et al. 2013).  

De skademinskande egenskaperna i det stötabsorberande golvet framkom 
också i fokusgruppsintervjuer med undersköterskorna på särskilda boendet. 
Golvet upplevdes avdramatisera fallen samt subjektivt minska risken för 
skada. Också från ett arbetsmiljöperspektiv är detta viktigt. Undersköterskor 
har ofta en omfattande erfarenhet av fall och dess konsekvenser. Att arbeta 
med att förebygga fall är en del av den dagliga kontakten med de boende (Lea 
et al. 2012). Genom golvet kunde de minska risken för skada och de uttryckte 
en tillfredsställelse i att kunna skydda de äldre.  

Ett golv som dämpar fallet är framtaget för att minska mängden energi som 
når kroppsvävnaden. På ett liknande sätt tros ett högt BMI minska risken för 
höftfraktur genom att mjukdelar dämpar energin (Bhan et al. 2014). Samma 
resultat påvisades i delstudie 1 då risken för fallskada ökade med minskat BMI. 
För yngre personer har det påvisats att för de med ett lågt BMI gav det 
dämpande underlaget en större energireducerande effekt jämfört med 
personer med högt BMI (Bhan et al. 2013). Därför har personer med ett lågt 
BMI, något som är vanligt bland äldre på särskilda boenden (Törmä et al. 
2013; Bell et al. 2015), antagligen större nytta av ett dämpande golv.  

En oväntad positiv effekt av det stötdämpande golvet var att det bidrog till en 
dämpad ljudnivå. För boende på särskilda boenden finns begränsat med 
forskning rörande långsiktiga effekter av en dämpad ljudnivå men för de som 
vistas på sjukhus har det visat sig kunnat förbättra sömn, minska smärta och 
förbrukning av smärtstillande, minska stress och känslomässig utmattning 
(Salonen, Lahtinen et al. 2013). Potentiellt skulle en förbättrad ljudmiljö också 
kunna påverka särskilda situationer såsom måltider positivt och därmed också 
förbättra de boendes nutritionsintag. Någon forskning som rör detta specifikt 
har dock inte funnits. Den positiva upplevelse undersköterskorna hade av en 
dämpad ljudnivå stöds av resultat från tidigare studier. En sänkt ljudnivå har 
visat sig kunna minska stress, trötthet, mental utmattning samt öka 
effektiviteten (Salonen, Lahtinen et al. 2013). En förbättrad ljudmiljö har också 
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kopplas till minskad arbetsbelastning och stress för personalen inom 
intensivvård i Sverige (Blomkvist, Eriksen et al. 2005).  

Trots en allmän positiv syn på golvet från personalen och det faktum att de 
skulle välja det stötabsorberande golvet framför ett vanligt golv, fanns det 
negativa aspekter. Det tog framför allt tid att vänja sig vid att gå på olika ytor 
och initialt hade personalen problem med trötthet i benen samt smärta i fötter. 
Att arbeta som undersköterska innebär fysiskt utmanande arbetsuppgifter 
(Eriksen et al. 2004) och är förknippat med risk för olika typer av 
belastningsskador (Wadensjö et al. 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 mjuka 
golv är begränsade, finns det en samstämmighet kring att en mjuk yta minskar 
problemen (Redfern & Cham 2000). Ingen forskning har påträffats som visat 
på problem med ett mjukare golv, snarare visar resultat från en svensk studie 
av undersköterskor som arbetar på särskilt boende för äldre att bytet till en 
mjukare matta minskade smärtan i fötter (Wahlstrom et al. 2012). Resultatet i 
delstudie 2 är därför förvånande och det bör studeras närmare, i synnerhet för 
att säkerställa att smärtan tillkommit efter golvets installation. Några av 
informanterna antydde att de haft besvären även innan de börjat stå och gå på 
det dämpande golvet och det är därför tänkbart att denna del av resultatet 
belyser en sedan tidigare existerande problematik bland undersköterskor. 

En annan negativ aspekt var att den mjukare golvytan gjorde vissa 
arbetsmoment tyngre genom det ökade rullmotståndet vid förflyttning av 
bland annat hjälpmedel, något som också observerats i en tidigare studie 
(Drahota et al. 2013). Genom att utforma golv med hård yta och en dämpande 
kärna skulle detta problem kunna lösas. En studie undersökte ett speciellt 
framtaget golv som vid normal användning var hårt men som vid kraftfullare 
anslag gav efter temporärt. Golvet visade sig minska anslagsenergin mot 
höften vid fall men utvecklingen av golvet avstannade och har inte testas i 
vårdmiljö, bland annat på grund av höga kostnader och praktiska problem 
med att byta ut golv i redan befintliga byggnader (Casalena et al. 1998a; 
Casalena et al. 1998b; Drahota et al. 2007). Golvlösningar liknande den som 
beskrivs ovan har vidareutvecklats och det pågår för tillfället en randomiserad 
kontrollerad studie där effekten av ett sådant golv testas i vårdmiljö 
(Robinovitch 2012). Problemet med rullmotstånd kan även hanteras på andra 
sätt, exempelvis kan hjul på vagnar och hjälpmedel anpassas efter underlagets 
egenskaper. På det undersökta boendet justerades trycket i däcken på 
rullstolar och taklyftar installerades för att minimera problemen med de 
moment som upplevedes som tyngre.  
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Golvet som studerats i denna licentiatuppsats kostade ca tre gånger mer per 
kvadratmeter jämfört med 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. 2001). Då samhällskostnaderna för att en äldre person ska bo 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).  

Metoddiskussion 

Delstudie 1 

Delstudie 1 genomfördes med en kvasiexperimentell design vilket innebär att 
resultaten inte har samma tillförlitlighet som för en studie där exponering för 
interventionen kunnat kontrolleras. För att uppfylla en högre tillförlitlighet 
hade en randomiserad kontrollerad studie (RCT) varit önskvärt. Att genomföra 
forskning med högsta evidensgrad inom området skadeprevention är dock 
förknippat med en rad svårigheter. Det kan ofta vara etiskt problematiskt, 
såväl som praktiskt och kostnadsmässigt oförsvarbart (Robertson 2007). Det 
kan därför vara berättigat att även genomföra studier med lägre evidensgrad 
utifrån en mer pragmatisk grund. Studier med lägre evidensgrad kan tillföra 
värdefull klinisk kunskap, trots bristen på randomisering (Maydeu-Olivares & 
Millsap 2010), i detta fall kunskap som kompletterar resultat från tidigare 
laboratoriestudier. 

De äldre som bor på särskilt boende har ofta nedsatt fysisk och mental 
kapacitet. De har därför små marginaler och påverkas 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 et al 2006). Hur risken för fall 
påverkas har inte kunnat studeras, främst för att de boende varit exponerade 
för olika typer av golvytor. Det studerade golvet har testats för balanspåverkan 
och ingen sådan påverkan har kunnat ses (Wright et al. 2014) men aspekten 
behöver utredas vidare. 

Den nedsatta kapaciteten hos deltagarna gör det osannolikt att de skulle 
anpassa sitt rörelsemönster så att det påverkar risken att falla även om de är 
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medvetna om att de deltar i en studie. Detta innebär att risken för den så 
kallade Hawthorneffekten (McCambridge et al. 2014) är marginell. Att vara 
med i studien innebär inte heller någon förändring i deltagarnas dagliga liv 
som påminner dem om studien. Att över hälften av deltagarna har nedsatt 
kognitiv förmåga bidrar också till att sannolikheten för denna typ av bias 
minskar. 

Generellt är det ovanligt att skademinskning används som effektmått i 
interventionsstudier för fall och fallskador. Då de flesta interventioner 
fokuserar på att minska risken för fall (och i förläggningen även fallskada) är 
det vanligaste måttet en minskning av fall och/eller antal som faller (Goodwin 
et al. 2014). Detta komplicerar jämförelsen av effekten från denna studie med 
tidigare forskning. Det kan dock konstateras att den uppvisade effekten är 
lovande jämfört med andra fallskademinskande interventioner (Cameron et al. 
2012; Bunn et al. 2014). Det gäller även för den intervention som på ett 
liknande sätt som stötdämpande golv syftat till att minska risken för skada 
genom energiminskning, höftskyddsbyxan (Gillespie et al. 2010). Skadenivå 
per fall på vanligt golv som uppmättes i denna studie var jämförbar med nivåer 
uppmätta i tidigare studier på motsvarande population (Buchele et al 2014). 

Ytterligare en begränsning finns i att resultaten från denna delstudie bygger på 
relativt få individer som råkat ut för många händelser (fall). Det får anses 
försvaga resultaten då risken finns att resultatet snedvrids av individuella 
faktorer som inte kontrollerats för, till exempel sjukdomar. Även om 
analyserna visade att data var stabila samt endast påverkades marginellt av 
uppmätta kovariater är detta ett observandum. Genom att inkludera fler 
individer och händelser i framtida redovisningar kan data stabiliseras 
ytterligare. Med en större mängd data skulle även effekten för allvarliga skador 
på kvinnor samt effekten på män studeras. 

Fall och risken för skada kan påverkas av boendemiljön (Letts et al. 2010) och 
resultatet skulle kunna påverkas av att det stötdämpande golvet inte var inlagt 
i badrum. För att kontrollera för detta gjordes en känslighetsanalys där 
händelser i badrum (n=41) togs bort. Detta påverkade inte resultatet nämnvärt 
(RR 0.43 (95 % CI0.22 till 0.84)). Andra studier som, på samma sätt som i 
denna, tittat på risken för skada per fall har heller inte visat att risken för skada 
skulle vara större vid fall i badrum (Buchele et al. 2014).  

Variabeln BMD exkluderades från den slutliga statistiska modellen då det 
fanns ett relativt stort bortfall för variabeln samt att den inte påverkade 
resultatet nämnvärt. Skelettets styrka har betydelse för risken för faktur 
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(Johnell & Kanis 2005). Men då minst 90 % av alla höftfrakturer orsakas av ett 
fall och att kraften i ett fall är tillräckligt för att orsaka en höftfraktur (Hayes et 
al. 1992) kan det argumenteras att BMD har en underordnad betydelse på 
risken för fraktur. Förklaringen till att yngre personer (med vanligtvis normala 
BMD nivåer) sällan får en höftfraktur till följd av ett fall är att de hanterar 
fallet så att energin som når skelettet minskar till under en nivå som ger 
allvarlig skada (Feldman & Robinovitch 2007). Eftersom effekten på alla typer 
av skador, inte bara frakturer, inkluderades i denna studie fick BMD en 
minskad betydelse. När effekten på frakturrisk ska bedömas i kommande 
studier blir dock BMD en viktigare aspekt att beakta.  

Slutligen så finns också en risk att personalen påverkat resultaten. I 
fokusgruppsintervjuerna, i likhet med Drahota (2013), uppmärksammades att 
personalen, då de uppfattat att golvet skyddade de boende, hade en tendens att 
flytta fallbenägna personer till rum med stötdämpande golv. Det är en aspekt 
som försvårar uppskattningen av påverkan på fallrisk och behöver beaktas i 
framtida studier.  

Delstudie 2 

För att diskutera tillförlitlighet i datainsamling och analys valdes de begrepp 
som föreslagits för kvalitativ forskning: trovärdighet (credibility), pålitlighet 
(dependability) och överförbarhet (transferability) (Graneheim & Lundman 
2004). Begreppen syftar till att underlätta en tydlig beskrivning av 
genomförandeprocessen för att på så sätt uppnå tillförlitlighet i resultatet (Elo 
et al 2014; Lincoln and Guba 1985). 

En viktig del i att uppnå trovärdighet är valet av metod för datainsamling. 
Valet föll på fokusgruppsintervjuer då det var den metod som bedömdes mest 
lämplig i förhållande till studien syfte (Wibeck 2012). Informanterna tillhörde 
samma arbetsgrupp och delade därmed kunskaper om och upplevelsen av att 
arbeta i lokaler med dämpande golv. De kunde under intervjuerna nyansera 
sina uppfattningar om golvet genom att diskutera, befästa 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 
(Wibeck, 2010), gått förlorad. För att uppnå trovärdighet är det också viktigt 
att bibehålla den tänkta inriktningen i datainsamlingen (Polit & Beck 2012). 
En semistrukturerad intervjuguide användes för detta ändamål samt att 
observatören hade i uppgift att under intervjuerna vara observant på att 
diskussionerna stannade inom det tänkta området.   
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Urvalet för 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, 
vilket kan vara en begränsning då en rekommenderad storlek föreslagits vara 
6-10 deltagare (Krueger, Casey 2009, Morgan 1996). Det fanns totalt åtta 
undersköterskor som hade den efterfrågade erfarenheten. Det var inte 
praktiskt möjligt att intervjua alla på samma gång då de arbetade skift och inte 
var i tjänst samtidigt. Dessutom kunde de boende inte lämnas ensamma under 
intervjuerna. Genom att dela upp informanterna i två grupper gavs alla en 
möjlighet att vara med och dessutom kunde samstämmigheten mellan 
grupperna i beskrivningarna bedömas. Samstämmigheten var god då 
grupperna diskuterade liknande ämnen och var relativt eniga i sina 
uppfattningar, något som stärker pålitligheten. Det fanns inga tecken på att 
resultatet påverkades negativt av att grupperna var små, vilket inte heller 
behöver vara fallet (Wibeck 2012).  

Moderatorn JG hade vid flera tillfällen, i samband med delstudie 1, träffat 
informanterna innan intervjuerna. Det fanns dock inga tecken på att 
informanterna av denna anledning hållit tillbaka sina åsikter, de talade fritt om 
golvet och uttryckte både positiva och negativa åsikter. Det verkade istället 
bidra till att gruppen kände sig trygg och kunde tala fritt. Observatören GBR 
som var med och genomförde studien hade inte träffat informanterna tidigare 
och kunde genom det ställa frågor som inte på samma sätt påverkats av 
förförståelse om gruppen (Malterud 2001). Det bidrog till ett rikare material 
genom större variation i svaren.  

Analysen har genomförts i enlighet med Graneheim & Lundmans (2004) 
rekommendationer för kvalitativ innehållsanalys. Materialet lästes igenom 
grundligt av författarna var för sig. Att flera arbetar med analysen och 
kontinuerligt diskuterar resultaten för att uppnå samstämmighet stärker 
trovärdigheten. De belysande citat som redovisas visar både på hur 
kategorierna förhåller sig till varandra och att kategorierna är empirinära. 
Vilket hjälper läsaren att avgöra hur väl analysen överensstämmer med 
resultatet. Resultatet beskriver en specifik grupp undersköterskors 
upplevelser. Det kan dock vara så att de är representativa för sin yrkeskår 
vilket gör att resultaten är överförbara till en liknande situation. För att avgöra 
detta behövs dock mer forskning.  

Framtida forskning  

De äldre som bor på särskilt boende i Sverige är en relativt homogen grupp 
jämfört med länder som inte praktiserar liknande system för 
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biståndsbedömning (SFS 2001:453). Det gör att Sverige lämpar sig väl för 
denna typ av studier och att resultaten till stor del kan generaliseras till andra 
populationer av äldre på särskilda boenden. Det finns dock specifika grupper 
av äldre där mer forskning behövs.  

Mest uppenbart är att inte effekten av det stötdämpande golvet på risken för 
skador bland män kunnat studeras på grund av en allt för begränsad mängd 
data. Män har delvis ett annat fall och fallskademönster än kvinnor. 
Riskfaktorer för fall skiljer sig åt mellan könen (Chang & Do 2014): männen 
inte lika ofta (Rapp 2012), de skadar sig mindre (Nordström et al 2011; 
Buchele 2014) men avlider i större utsträckning efter en allvarlig fallskada 
(Stevens & Sogolow 2008). Studier i laboratoriemiljö visar att det finns 
könsskillnader vad gäller stötdämpande golv då energin minskar i större 
utsträckning för män jämfört med kvinnor vid fall med islag mot höften (Bhan 
2013). Effekten borde därför vara minst lika god som för kvinnor.  

Det finns också andra populationer äldre, som exempelvis personer med 
neurologiska sjukdomar samt personer på korttidsboenden med 
rehabiliteringsinriktning där specifika studier behövs.  

Resultatet från delstudie 2 visade att det stötdämpande golvet påverkade 
undersköterskornas arbetssituation, något som behöver studeras vidare. Bland 
annat beskrev de besvär från ben och fötter den första tiden de gick på 
dämpande golv. Hur undersköterskans arbetssituation kan underlättas genom 
anpassning av den fysiska miljön är ett relativt obeforskat område, trots att 
belastningsskador är vanligt. Att underlätta ett fysiskt tungt arbete genom 
dämpande underlag har används inom andra yrken och borde ha potential att 
minska risken för belastningsskador även för denna yrkeskategori. 

Slutligen har de boendes upplevelser av och uppfattning om det stötdämpande 
golvet inte kunnat studeras då de på grund av fysiska och mentala 
funktionsnedsättningar inte bedömts, annat än undantagsvis, kunna 
medverka. Det är önskvärt att i fortsatt forskning även kunna involvera äldre 
personer i studier av den upplevda effekten av ett stötdämpande golv.   

Slutsatser  

• Det stötdämpande golvet har en fallskadereducerande effekt för kvinnor 
på särskilt boende för äldre. 
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• Det stötdämpande golvet påverkar arbetsmiljön för personalen, både 
positivt och negativt men man ser fördelarna som övervägande och 
skulle åter välja att arbeta på stötdämpande golv.  

• Utvärderingen av stötdämpande golv är i ett initialt skede och vidare 
studier behövs för att verifiera resultaten samt för att utvärdera den 
fallskadereducerande effekten för män.  Det är också angeläget att 
utvärdera effekten med avseende på olika allvarlighetsgrader av skada. 
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Bilaga 1 
Avvikelserapport fall, Sunne kommun 

 
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_______________________________            
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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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