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Introduktion til faldpakken
Fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser ved vi, at 31.210 ud af de 155.419 rapporterede hændelser i
kommunerne i 2019 handlede om patientuheld. Størstedelen af disse uheld var fald.
Ikke alle fald har alvorlige konsekvenser, men hos kronisk svækkede borgere med nedsat funktionsniveau kan det
være tilfældet. En lang række faktorer medvirker til at øge risikoen for, at en borger falder. Nogle af disse
risikofaktorer kan reduceres eller fjernes helt, så faldrisikoen for den enkelte borger nedsættes. Det kræver, at
sundhedsprofessionelle, der har ansvar for pleje, behandling og træning, er opmærksomme på faldrisici og
systematisk foranlediger faldene udredt.
Fald er en hyppigt forekommende hændelse blandt de borgere, der modtager sundhedsydelser i kommunerne.
Fald kan have en række alvorlige konsekvenser fra kortvarige forbigående smerter til knoglebrud og andre
læsioner, der kræver sygehusbehandling og i værste fald medfører blivende invaliditet eller død.
Faldpakken skal gøre det nemmere at sikre, at denne proces gennemføres systematisk, så forebyggelige fald og
de dermed forbundne skader undgås. Målet med pakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med
50 %.
Faldpakken er målrettet borgere, der er visiteret til personlig hjælp samt pleje og sygepleje fra kommunen. Det
gælder således beboere på kommunernes plejecentre og borgere, der modtager ydelser fra hjemmesygeplejen og
hjemmeplejen.
Hensigten med pakken er ikke at ændre på eksisterende retningslinjer. Det forudsættes, at arbejdsopgaverne
gennemføres efter den arbejdsdeling, der i øvrigt gælder i kommunen for det pågældende opgaveområde.
En pakke er et redskab, der understøtter systematiske arbejdsgange. Pakken beskriver i punktform de vigtigste
handlinger inden for et bestemt klinisk område og har til formål at sikre, at alle borgere modtager den pleje og
behandling, som sundhedsfaglige eksperter på forhånd er enige om, er den rette. Det er ikke hensigten at indføre
nye pleje- eller behandlingsprincipper eller at ændre eksisterende retningslinjer.
Faldpakken er en del af I sikre hænder. I sikre hænder er et forbedringsprogram med mål om at give borgerne i
ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at
medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. Programmet skal øge patientsikkerheden i
kommunerne markant og give borgerne i ældreplejen en mere sikker pleje og behandling.
Målet med faldindsatsen er:
•

100 dage uden fald, der medfører skade.
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Elementer i pakken
Faldpakken fokuserer på at forebygge nye faldepisoder hos borgere, der har haft et aktuelt fald. Faldpakken
indeholder tre elementer vedrørende forebyggelse af fald. Tilsammen beskriver elementerne den bedste
kliniske praksis på området. Pakken gælder både beboere i plejecentre og borgere, der modtager personlig
pleje ydet af kommunen.

Indhold i faldpakken
1. Faldregistrering: Alle borgere, der er faldet, får foretaget faldregistrering straks eller inden for
samme vagtperiode.
2. Initial faldrisikovurdering: Alle borgere, der er faldet, får foretaget initial faldrisikovurdering
inden for to hverdage.
3. Faldudredning: Borgere, der ved initial faldrisikovurdering er fundet i risiko for fald, tilbydes
inden for to uger efter faldet en samtale med faldudredning. Samtalen gennemføres inden for fire
uger efter faldet. Ved faldudredningen udarbejdes en liste med plan for tiltag.
4. Plan for faldforebyggende tiltag: De enkelte elementer i planen udføres inden for det antal
dage eller uger, der fremgår af planens enkelte elementer.

Tryksårspakken – Introduktion

3

Faldregistrering
Alle borgere, der er faldet, får foretaget faldregistrering straks eller inden for samme vagtperiode (skema 1). Det
foreslås, at registrering af fald så vidt muligt foretages af den første medarbejder, der konstaterer faldet.
Initial faldrisikovurdering
Hos alle borgere, der har fået registreret et fald, vurderes risikoen for fald ved initial faldrisikovurdering (skema 2).
”De fire spørgsmål”:
•
•
•
•

Havde borgeren bevidsthedstab i forbindelse med faldet?
Oplever/har borgeren daglige gang- eller balanceproblemer?
Har borgeren oplevet mere end ét fald inden for det sidste år?
Lider borgeren af svimmelhed?

Hvis bare ét af ”De fire spørgsmål” besvares med ”ja”, tilbydes borgeren faldudredning (skema 3).
Faldudredning
Ved faldudredning forstås i forbindelse med I sikre hænder en samtale med borgeren ved en medarbejder, der ved
hjælp af et skema gennemgår borgerens behov for yderligere specialudredning (ved eller uden for kommunen), og
som opstiller en plan for tiltag (skema 3).
I faldudredningen indgår:
•
•
•
•

oplysninger om omstændighederne omkring faldet/faldene
identifikation af risikofaktorer for fald
afdækning af eventuelle medicinske lidelser
vurdering af funktionsstatus.

Samtale med faldudredning gennemføres inden for 4 uger efter faldet.
I forbindelse med faldudredningen udarbejdes en plan for tiltag jævnfør skema, der omfatter medicinsk udredning,
medicingennemgang, træningsindsats, fysiske rammer/boligindretning, personlige hjælpemidler, ernæringsforhold
samt ændring af personlig hjælp og pleje (se skema 3). Planen dokumenteres.
Plan for faldforebyggende tiltag
Planen vil i hovedsagen kunne omfatte:
•
•
•
•

Farmakologisk behandling, eventuelt via praktiserende læge: Vitamin D-tilskud kombineret med
calciumtilskud til alle ældre, der er faldet og til alle plejehjemsbeboere (2)
Udredning af bevidsthedstab, svimmelhed og andre medicinske problemer via egen læge, sygehus eller
regional faldklinik
Medicinoptimering med medicingennemgang (via ordinerende læge), hvor den fortsatte indikation af
lægemidlerne afvejes over for betydningen af bivirkninger, interaktion og polyfarmaci
Fysisk træning, herunder styrke-, bevægeligheds-, gang- og balancetræning samt evt. vestibulær træning
ved svimmelhed/balanceproblemer
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•

Tilpasning af fysiske rammer, boligindretning, hjælpemidler, fodtøj, nødkald med videre.

Evt. brug af hoftebeskyttere, behandling af alkoholmisbrug, rygestop og optimering af ernæringen henvises til de
kommunale tilbud og indgår også i indsatsen afhængigt af risikovurderingen. Hertil kommer osteoporosebehandling
til personer med lavenergi knoglebrud, hvis der efter lægevurdering findes indikation for det. Tiltagene vil være
forskellige, alt efter hvilke risikofaktorer mv. der er påvist. Der kan inddrages en række faggrupper. Nogle vil i
forvejen være ressourcepersoner i kommunen, mens andre vil være eksterne i forhold til kommunen. Faggrupper,
der kan inddrages, er primært fysio- og ergoterapeuter, ernæringsspecialister, optikere, audiologer, praktiserende
læger, øjenlæger, øre-, næse- halslæger, neurologer, geriatere m.fl. i og uden for sygehusene. Nogle steder i
landet er der etableret egentlige tværfagligt bemandede faldklinikker.
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Flowdiagram til faldpakken
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Målinger i forbindelse med faldpakken
Hensigten med at måle i forbindelse med faldpakken er at vise de forbedringer, der sker ved implementering af
pakken i de enkelte enheder. Måling gør det muligt for det team, der arbejder med pakken, at følge med i, om
deres indsats har effekt. Dette sker typisk med hyppige eller daglige målinger med små stikprøver.
Til at måle forbedringer af indsatsen på et givet område benyttes indikatorer. En indikator er en målbar variabel,
som anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten. En indikator er således altid et tal, fx antal fald med skade.
Indikatorer kan groft opdeles i resultatindikatorer og procesindikatorer. Resultatindikatorer handler om, hvilket
slutresultat enheden gerne vil opnå, fx 100 dage mellem skadeudløsende fald. Procesindikatorer siger noget om,
hvorvidt de arbejdsgange og processer, som leder frem til det opsatte resultatmål, bliver udført. Fx er en del af
processen, at alle borgere, der er faldet, får foretaget initial faldrisikovurdering.
Inspiration til indikatorer ses i dokumentet ”Indikatorkatalog”, der kan findes på
www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/fald
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Forbedringsmodellen
I I sikre hænder er arbejdet baseret på Forbedringsmodellen (Model for Improvement). Forbedringsmodellen er et
enkelt og meget anvendeligt værktøj til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser.
Modellen består af to dele:
1. Svar på tre grundlæggende spørgsmål:
•
•
•

Hvad ønsker vi at opnå?
Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

2. PDSA-cirklen (Plan-Do-Study-Act) er en systematisk metode til småskalaafprøvning, dvs. at forandringstiltag
testes på en enkelt episode (fx hos én borger), hvor erfaringer fra en test danner grundlag for småjusteringer og
nye test. Tanken med PDSA-cirklen er, at forbedringstiltag testes i småskala, indtil en optimal løsning, som
fungerer i praksis, er fundet. Først derefter implementeres i stor skala. Metoden har vist sig velegnet til at skabe
forbedringer i hurtigt tempo.
Læs mere om Forbedringsmodellen på www.patientsikkerhed.dk/forbedringsmodellen/
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