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Forord
Baggrund og forløb
I 2012 fik Akutafdelingen, Fysioterapiafsnittet og Patientforløbsenheden på Hillerød Hospital
bevilliget midler fra Udviklings- og Forskningspuljen samt Region Hovedstadens forebyggelsespulje
til at gennemføre et faldprojekt, som løber i perioden fra 1.1.2013 til 1.09.2014. Projektet ledes af en
styregruppe. Møderne har fungeret som forum for gensidig information om og justering af projektet.
Faldteamet har det daglige ansvar for driften af projektet og den daglige kontakt til Nordsjællands
Hospitals akutafdelinger. Kommunerne og de praktiserende læger følger løbende projektets forløb
via daglige mail korrespondancer om patienterne. Projektets pilotfase løber til august 2013; denne
pilotfase-rapport evaluerer alle patienter set i Akutafdelingen Nordsjællands Hospital - Hillerød i juni
måned. Projektets driftsfase fortsætter til september 2014, hvorefter det samlede projekt
slutevalueres.

Formålet
Formålet med projektet er at implementere en systematisk og evidensbaseret basal og udvidet
screening i Akutafdelingerne (skadestuerne) Nordsjællands Hospital - Hillerød, Akutklinikken
Frederikssund og Akutklinikken Sundhedshuset Helsingør. Fokus er på risikoopsporing og forbedret
tværsektoriel kommunikation og samarbejde omkring faldpatienter mellem sundhedspersonalet på
Hospitalet, i kommunalt regi, samt med de praktiserende læger. Projektet begrænses til at omfatte
faldpatienter med en korttids skadeskontakt på under 24 timer. Prævalensen af fald inddeles
efterkendte faldrisiko faktorer, hos patienter med en alder på 65 år eller mere (+65 årige). Projektet
omfatter ikke patienter, som udredes af andre (fx patienter med en indlæggelse i mere en 24 timer)
eller demente, psykiatriske patienter og alkoholikere. Projektet omfatter ikke en vurdering af effekten
af den efterfølgende intervention.

Pilotfase
Pilotfasen er gennemført fra 1. maj til 12. juli 2013 på Nordsjællands Hospital – Hillerød,
Akutafdeling (Skadestuen). Den første måned blev anvendt til implementering af procedurer,
erfaringsopsamling og læring med henblik på optimal tilrettelæggelse af drift af projektet. Efter en
måned vurderedes det, at projektet var så velkonsolideret i Akutafdelingen og i Projektgruppen, at
juni måned kunne anvendes som pilotfase for et fuldt funktionsdygtigt projekt. Alle patienter med
fald i juni måned blev derfor vurderet. Resultaterne fra denne måned kan derfor betragtes som en
stikprøve på fald opsporet via en akutafdeling, selv om stikprøven ikke vil fange eventuelle
årstidsvariationer.

Addie Just Frederiksen
Formand for styregruppen.
December 2013
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Resumé
Baggrund
Fald er en hyppig årsag til hospitalsindlæggelse og specielt hos ældre, årsag til tab af funktion samt
tab af livskvalitet, hvilket medfører store økonomiske omkostninger for samfundet. Effekten af
multifaktoriel faldudredning og intervention er dokumenteret i flere studier, mens enkelte ikke finder
effekt. Om der opnås en positiv effekt afhænger således både af udredningens og interventionens
relevans og type.

Metode
Faldpatienter registreres i Akutafdelingen. Personalet i Akutafdelingen er blevet oplært i basal fald
screening. Både Akutafdelingens personale og projektgruppen foretager basal faldscreening. Hvis en
faldpatient ikke har gennemgået en udvidet screening i akutafdelingen, kontakter Faldteamet
patienten telefonisk med henblik på en udvidet faldscreening. For de patienter, som har behov for en
yderligere udredning eller optræning kontakter Faldteamet den praktiserende læge og/eller patientens
kommune med henblik på et videre forløb. Faldteamet udarbejder en genoptræningsplan, hvis det
vurderes relevant. Faldteamet sikrer, at alle data indhentet fra screeningerne er registeret i en Excel
database, som også indeholder oplysninger om omfang af ressourceforbrug. Disse oplysninger sikrer,
at det løbende er muligt at følge projektet og dets resultater.

Resultater
Alle patienter (N=3830), som kontaktede Akutafdelingen, Hillerød Hospital, i juni måned indgik i
undersøgelsen. Der var 713 med en alder på 65 år eller mere (+65 år), heraf var 286 (40 %)
faldpatienter. Afdelingen estimeredes at have et befolkningsunderlag på 192.200 personer.
Af de 286 faldpatienter var 231 bosiddende i Region N, svarende til 1436 faldpatienter per år per
100.000 personer. En del af patienterne blev indlagt i mere end 24 timer, svarende til 537 patienter
per år per 100.000. Demens var en hyppig diagnose blandt faldpatienterne svarende til 206 per år per
100.000. En meget lille del af patienterne var berusede svarende til 69 per år per 100.000. Patienter
med mere end 24 timers indlæggelse, demente, berusede, samt en mindre gruppe bestående af
psykisk syge, personer ikke bosiddende i Danmark og kørestolsbrugere blev ekskluderet fra
screeningen. Der var 121, som opfyldte inklusionskriterierne, svarende til 610 patienter per år per
100.000.
Bortfald (drop out) skyldtes, at 3 patienter ikke ønskede at deltage samt 45 patienter, der ikke kunne
kontaktes inden for to telefoniske opringninger. De 48 drop out patienter adskilte sig ikke fra de 73
patienter, som ønskede at deltage, med hensyn til kønsfordeling og gennemsnitsalder.
Den basale screening blev foretaget med fire spørgsmål anbefalet af Sundhedsstyrelsen (2006), som
afdækkede: 1) bevidsthedstab ved faldet, 2) daglig gang – eller balanceproblemer, 3) forekomst af
mere end et fald inden for det sidste år, og 4) svimmelheds tilstand. Der var et stigende antal
inkluderede patienter med besvarelse af et ”Ja”, når der inkluderedes flere spørgsmål samtidigt. ”Ja”
hyppigheden til et, to og tre spørgsmål, indikerende således en øget sensitivitet ved inklusion af flere
spørgsmål i screeningen.
Den basale screening viste, at 35 patienter svarede Ja til mindst et af spørgsmålene, hvorfor disse
patienter blev tilbudt en udvidet screening. Hos de patienter (N=38), som ikke svarede ”Ja” til mindst
et af de basale spørgsmål antages faldet at være et hændeligt uheld, som alle kan opleve. De 35
patienter, som fik foretaget en udvidet screening, var kognitivt velfungerende (et
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inklusionskriterium). I gruppen havde op til 40 % depressive symptomer i større eller mindre
udstrækning. Gruppen omfattede få undervægtige (3 %) og få fede personer (6 %). Patienterne var
overvejende socialt integrerede med kontakt til familie, børn og venner. Der var dog op til 30 %, der
havde ring eller intet netværk. De fleste i gruppen var vidtgående selvhjulpne; ingen havde behov for
hjælp til toiletbesøg og > 70 % klarede selv madlavningen. Der var 80 %, som svarede ”Ja” til
daglig gang- og balanceproblemer og 91 %, der blev vurderet i risiko for tab af funktion ved hjælp af
Avlund’s MOBilitets-Træthedsskala (MOB-T). Briller med læsefelt eller glidende overgang
anvendtes af ¾ af kvinderne, mens dette var under halvdelen hos mændene. Der var 1/3, som havde
et utilsigtet vægttab og der var omkring 10 %, som havde et utilstrækkeligt væskeindtag. Der var 71
%, der indtog mere end 4 forskellige medikamenter. Der var 32 % af kvinderne og 23 % af
mændene, som havde et alkohol indtag, der lå over sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Konklusion
Knap halvdelen af alle patienter +65 år, som kontaktede Skadestuen, var faldpatienter.
Sundhedsstyrelsens fire spørgsmål er velegnet til en basal screening, hvor patienter med uforklarede
fald kan identificeres, men en uddybende screening er nødvendig for at afdække udrednings - og
interventionsbehov.
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Baggrund
Fald og faldrelaterede skader er associeret med øget dødelighed, nedsat mobilitet, reduceret social
kontakt og tab af funktionsevne. De kan medføre afhængighed af offentlige ydelser. Derfor er
årsagerne til fald og faldforebyggelse i fokus (Sundhedsstyrelsen 2006; WHO 2007). Faldrelateret
skader medfører ofte store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser og det er derfor et
væsentligt indsatsområde inden for forebyggelse. Hos den enkelte patient findes der ofte flere
samtidige risikofaktorer for fald (Tinettie et al. 1988). For at forebygge fald effektivt, må de
relevante risikofaktorer identificeres og efterfølgende minimeres (Close et al. 1999; Gillespie et al.
2012; Davison et al. 2005; Tinettie et al. 1994).
Et projekt i Roskilde amt fandt, at ca. 1100 personer per år med en alder på 65 år eller herover (+65
år) henvendte sig i skadestuen på grund af fald, beskrevet i rapporten ”I gang igen efter fald – et
samarbejdsprojekt mellem Roskilde Amt og kommunerne i amtet” (Poulsen 2004).
Close et al. (1999) fandt at 20 % af 1031 patienter, med skadetue kontakt og, med en alder på +65 år
havde fald som primær diagnose. I ”Faldudredning - en samarbejdsmodel” af Holm et al. (2008)
opgøres, at der fra perioden 01.04.07 til 01.10.08 ”henvises mindre end 1 % fra skadestuen” til
Geriatrisk faldambulatorium i Roskilde. ”Årsagen til den lave henvisningsfrekvens fra skadestuen
kunne være, at skadestuepersonale oplyser patienterne om muligheden for udredning, og at
patienterne senere henvises til faldudredning via egen læge. Det var dog ikke Geriatrisk
faldambulatoriums erfaring, at mange af de henviste patienter fra praktiserende læger oprindeligt
kommer fra skadestuen” (Holm et al. 2008). Rapporten konkluderer yderligere, at antallet af
henvisninger til faldudredning i relation til de hyppige skadestue-henvendelser med netop denne
problematik er alt for lav. Der konkluderes derfor i rapporten, at der er et behov for øget fokus på
risikoopsporing og i den forbindelse samarbejde med skadestuen.
I et ”Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre” Gentofte Hospital, medicinsk
afdeling (Broeng og Kirchhoff 2013), implementeredes sundhedsstyrelsens fire screeningsspørgsmål
som fast rutine i Gentofte akutklinik modtagelse. Svarer patienten ”Ja” til et af spørgsmålene,
kontaktes kommunens faldkonsulent, som foretager et opfølgende faldforebyggende besøg i
borgerens hjem. Projektet konkluderer, at akutklinikken er et egnet sted at identificerer ældre
faldtruede og at screeningsredskabet kunne differentiere imellem faldtruede og ikke faldtruede
patienter. Projektets screenings mål blev dog langt fra opfyldt, da kun 23 % af faldpatienterne blev
screenet. Da projektets videre faldudredning foregik i hjemmet og ikke på hospitalet, konkluderede
de yderligere, at det kan have haft en betydning for antallet af ældre, som blev set og fulgt op, da 82
% ønskede besøg, men kun 62 % blev besøgt. For at mindske tab af en stor gruppe patienter giver det
derfor god mening at implementere faldudredningen i skadestuen /akutklinikken og at ansvaret for
screening, udredning og opfølgning placeres hos et faldteam. Broeng og Kirchhoff (2013) påpeger, at
personalet i akutklinikken arbejder under et ”akut paradigme”, hvor fald overvejende betragtes som
et uheld, og hvor indsatsen koncentreres omkring den aktuelle skade eller påviste sygdom. Der er
derfor behov for øget fokus på årsagerne til fald og deres afhjælpning.
Det er ikke afklaret, hvilke effektmål, der giver de bedste resultater i forbindelse med faldudredning.
På trods af dette har omkostningsfordele ”cost-benefit ” modeller fået øget plads i diskussionen og
evalueringen af faldforebyggelsesprogrammer (Haines et al. 2009). En nyere MTV rapport påviste
imidlertid ingen effekt af et hospitalsbaseret multifaktorielt faldudredningsprogram i Danmark (Vind
et al. 2012) Problematisk i denne undersøgelse er det dog, at den inkluderede patientgruppe er yngre
og mere selvhjulpen end de patienter, som typisk tilbydes faldudredning i andre undersøgelser, og at
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der i denne undersøgelse var fokuseret på udredning uden sikker intervention, hvilket sætter fokus på
optimal udredning og intervention. I modsætning hertil fandt Gillespie et al. (2012) og Davison et al.
(2005), at multifaktoriel faldudredning og målrettede interventioner reducerer faldfrekvensen, mens
den ikke sænker risikoen for at ældre falder. Close et al. (1999) og Tinettie et al. (1994) fandt også
at multifaktoriel faldudredning og intervention medførte en signifikant nedsat risiko for fald og tab af
funktion. Chari et al. (2013) fandt at hospitalspatienter, som var blevet screenet for faldrisiko var
mindre tilbøjelige til efterfølgende at få frakturer. Der er derfor behov for at udvikle og afprøve nye
”cost-effective ” metoder til afdækning af faldrisiko og interventione blandt ældre faldpatienter.
Dette faldprojekt har som mål at implementerer og udvide sundhedsstyrelsens (2006) basal screening
med en udvidet screening i en skadestue for at identificere faldpatienter, der har behov for
specialudredning eller specifik intervention, samt at forbedre tværsektoriel kommunikation og
samarbejde om faldpatienterne.
I den basale faldscreening blev Sundhedsstyrelsens (2006) fire spørgsmål anvendt til at vurdere,
hvilke patienter, der burde vurderes med henblik på øget risiko for fald; spørgsmålene afdækker om
patienten havde:
1. bevidsthedstab. Hvis faldet ikke er velforklaret ved uheld eller sygdom, antages det, at der
kan have været tale om bevidsthedstab. Formodningen om bevidsthedstab som årsag til fald
bestyrkes, hvis der er flere uforklarede fald. Hyppigheden af synkope stiger med alderen og
er formentligt undervurderet. Mange bevidsthedstab er ultra-korte og identificeres ikke via
anamnesen (Sundhedsstyrelsen 2006).
2. Daglig gang- og balanceproblemer. Både gang- og balanceproblemer er primære
risikofaktorer for fald. Patienter med gang- og/eller balanceproblemer har en tredobbelt risiko
for at falde (Sundhedsstyrelsen 2006).
3. Flere fald inden for det sidste år. Flere fald inden for det sidste år er forbundet med en tre
gange forøget risiko for at falde (Sundhedsstyrelsen 2006).
4. Svimmelhed. Svimmelhed kan dække over mange forskellige medicinske symptomer, der
øger patientens risiko for at falde (Sundhedsstyrelsen 2006).
Screeningsspørgsmålene har vist sig relevante i forhold til identificering af faldpatienter og
differentiering mellem faldtruede og ikke faldtruede patienter (Broeng og Kirchhoff 2013). Hvis
patienterne svarede Ja til et af de fire screeningsspørgsmål blev patienten tilbudt en udvidet screening
som foregik i skadestuen eller, ved en opfølgende telefonkontakt.
I den udvidede screening blev der foretaget en kognitiv vurdering og en netværksvurdering, da
personer med stærke sociale relationer er mere tilbøjelige til at overleve og komme sig efter alvorlig
sygdom (Berkmanet al. 2000; Mendes de Leon et al. 1995). Det sociale netværks størrelse er en
beskyttende factor mod funktionstab (Mendes de Leon et al. 1995). Korpelainen et al. (2006) fandt,
at det at bo alene gav anledning til en øget risiko for fraktur. Et stort netværk giver en signifikant
reduktion af tab af ADL-færdigheder (Mendes de Leon et al. 1995).
Patienter med depressive symptomer, har signifikant øget risiko for fald (Korpelainen et al. 2006).
Mini Geriatrisk Depressionsskala 5 (GDS 5) (Rinaldi et al. 2003) er en kort udgave af Geriatric
Depression Scale (GDS) (Brown et al. 2005). GDS 5 består af fem spørgsmål som bruges til at
identificere depression hos de ældre (Sundhedsstyrelsen 2013). To eller flere depressive svar er
indikator for depression (Rinaldi et al. 2003).
Ældre, der benytter hjælpemidler og ikke kan udføre aktiviteter, har flere kroniske sygdomme,
dårligere muskel- og lungefunktion, dårligere balance og kognitive funktioner, samt er mere
depressive (Schultz-Larsen et al. 1992; Avlund 2004; Sundhedsstyrelsen 2013).
Nedsat fysisk aktivitet er en risiko for fald (Kannus et al. 2005; Chang et al. 2004; Gillespie et al.
2012; Davis et al. 2004; Abate et al. 2007). For at vurdere patientens fysiske formåen blev Avlund’s
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MOBilitets-Træthedsskala (MOB-T) anvendt. Det er et screeningsværktøj, der vurderer træthed ved
fysisk aktivitet og vurderer patientens evne til at klare dagligdagens aktiviteter uden at patienten føle
sig træt eller har behov for hjælp (Sundhedsstyrelsen 2013; Avlund 2004; Mänty et al. 2012). Ved en
samlet score på 0-5 point er der risiko for tab af funktion, mens mere end 5 point ikke indikere
funktionsproblemer (Mänty et al. 2012).
Nedsat syn er en uafhængig risikofaktor for fald (Lord et al. 2001). Multi- og bifokale briller kan
prædisponere for faldulykker, da koordinering og reaktion kan foregå igennem den lavere linse
(læsefeltet) i brillen, hvilket gør det svært at koordinere, reagere og agerer præcist (Lord et al. 2010).
Efter personlig kommunikation, med overlæge Marianne Kirchhoff, inddeles svimmelheds
spørgsmålene så de kan differentiere mellem ren ortostatisk betinget svimmelhed, symptomer på
balance/vestibulær dysfunktion (Herdman 2007) og anden svimmelhed.
Lav BMI er associeret med øget risiko for fald (Tinnetti 1996) og vægttab og lav BMI øger risikoen
for fald-relateret frakturer (Dargent-Molina et al. 2000; van der Voort et al. 2001; Cummings et al.
1995).
Underernæring medfører øget risiko for infektioner, sygelighed, funktionstab, fald og yderste tilfælde
død (Ingerslev et al. 2002; Johnson 2003). Utilsigtet vægttab er derfor et vigtigt parameter i forhold
til en vurdering af patientens ernæringsmæssige tilstand samt risiko for tab af funktion. Beck et al.
(2013) anfører, at ”levnet på tallerknen” er velegnet til at opsporer småtspisende ældre og samtidig
understøtte den øvrige vurdering af kostindtaget, som kan bidrage til en samlet vurdering af
patientens ernæringsmæssige tilstand (Beck et al. 2013). Lav ”Bone Mineral Density” (BMD) øger
risikoen for fraktur (Dargent-Molina et al. 2000; van der Voort et al. 2001; Cummings et al. 1995;
Greenspan et al. 1994). Der blev derfor spurgt ind til kalkindtag via kosten. Tinetti et al. (1988)
fandt, at et stort alkoholindtag medførte øget risiko for fald.
Der er en velkendt association mellem polyfarmaci og fald (Lord et al. 2000; Sundhedsstyrelsen
2006).
I overensstemmelse med vejledningen i ”Faldpatienter i den kliniske hverdag” fra Sundhedsstyrelsen
(2006) blev dette projekt planlagt til at udvikle en model, hvor basal screening, udvidet screening,
faldudredning og behandling af fald foregår i et samarbejde mellem hospital, praktiserende læger,
speciallæger, kommunale genoptræningscentre og hjemmeplejen.
Resultaterne fra juni måned 2013 inkluderede 286 faldpatienter og betragtes som en stikprøve på
faldopsporede patienter via en akutafdeling.

Metode
Inklusions- og Eksklusionskriterier
Faldpatienter med en alder på +65 med en korttids skadeskontakt på under 24 timer inkluderedes.
Eksklusionskriterier:
- Indlæggelse i mere end 24 timer – udredning og behandling foretages i andet regi.
- Demens eller anden kognitiv dysfunktion ifølge patient journalen – hvis ikke anført i
journalen er kravet til inklusion, at patienten skal kunne samarbejde og tage medansvar for at
følge råd og anbefalinger ved genoptræning. Samt at patienterne skal kunne svare rigtigt på 4
ud af de 5 spørgsmål ved den kognitive vurdering i den udvide screening.
- Berusede.
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-

Psykiatriske patienter. Faldteamet havde ikke kompetencer til at håndterer personer med
psykiske sygdomme.
Bosiddende i andet land end Danmark.
Kørestolsbruger eller begge ben var amputeret hos patienten.

Basalfaldscreening
De fire screeningsspørgsmål:
-

Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet? Besvares positivt, hvis der er klare
indikationer på bevidstløshed. Mistænkes det, at faldet skyldes synkope anbefales en
kardiologisk udredning, som kan foregå på en specialiseret faldudredningsklinik.
- Oplever/har patienten daglige gang- eller balanceproblemer? Der er ikke alene tale om
patientens oplevelse, for har gang- og balanceproblemer stået på over lang tid, kan patienten
have vænnet sig til tilstanden. Der indgår derfor også en faglig vurdering af, om der er
balanceproblemer. Vurderingen omfatter blandt andet, om patienten ikke færdes udenfor
hjemmet og om patienten bruger gangredskaber.
- Har patienten oplevet flere (mere end ét) fald inden for det sidste år?
- Lider patienten af svimmelhed? Der tænkes her på den brede forståelse af svimmelhed som et
symptom, der klages over, men som ikke behøver at være uddifferentieret i for eksempel
vertigo med bevægelsesillusioner, almen usikkerhed ved mobilisering eller angst for
mobilisering.
Hvis patienterne svarede Ja til et af de fire screeningsspørgsmål anbefalet af Sundhedsstyrelsen
(2006), blev patienten tilbudt en udvidet screening, som foregik i skadestuen eller, hvis ikke, ved en
op følgende telefonkontakt. Hvis ikke patienterne svarede Ja til mindst et spørgsmål, blev faldet
tilskrevet et hændeligt uheld.

Udvidet screening af patienter med positiv svar på de basale screeningsspørgsmål.
Kognitiv vurdering
De fem spørgsmål er fra "Mini-Mental State" (MMS) undersøgelsen (Folstein 1975). Spørgsmålene
omhandler orientering i egen data (CPR nr, ved du hvor du er?), tidspunkt (hvilken måned og hvilket
årstal befinder vi os i?) og semantisk hukommelse/almen viden (hvem er landets statsminister?). Der
skal kunne svares rigtigt på 4 ud af de 5 spørgsmål (appendiks tabel 1) for at patienten inkluderes i
den videreudvide screening. Svarene sammenholdes også med patientens journal og det vurderes
herefter, om patientens kognitive funktion er tilstrækkelig til at patienten kan indgår i projektet;
projektet forudsætter, at patienten kan indgå i et normalt rehabiliteringsforløb.
Body Mass Index (BMI)
Patientens BMI udregnes fra patientens oplysninger om højde og vægt, og BMI klassificeres ud fra
skalaen fra WHO (1995), appendiks tabel 2.
Sociale og familiemæssige relationer samt netværk
Der spørges, om patienten bor alene, sammen med ægtefælle eller samlever. Om kontakt til børn og
familie, kontakt til venner og bekendte, samt om patienten deltager i aktiviteter (appendiks tabel 3).
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Sammen med patienten vurderes det, om der er behov for at styrke patientens netværk. I så fald
anbefales patienten at deltage i dagcenteraktiviteter.
Geriatrisk Depression Scale (GDS 5)
Der spørges om:1) ”Er du nogenlunde tilfreds med dit liv?” 2) ”Keder du dig ofte?” 3) ”Føler du dig
ofte hjælpeløs?” 4) ”Hvis det er muligt for dig at komme ud og opleve noget nyt, vil du så alligevel
foretrække at blive hjemme?” 5) ”Synes du, at du ikke er noget værd?” (appendiks tabel 4). Det
diskuteres med patienten, om deltagelse i dagcenter, aktivitet eller træning vil være relevant.
Ability to performe tasks of Daily Living (ADL)
Der spørges om evnen til at klare forskellige dagligdagsopgaver og behov for hjælp til fx at gå i bad,
hjælp til af og påklædning, toiletbesøg, indkøb, madlavning og hvis, der modtages hjælp hvor ofte?
Der skelnes mellem privat og offentlig hjælp (appendiks tabel 5). Sammen med patienten vurderes
det, om personen har behov for øget støtte eller hjælp.
Gangredskaber og hjælpemidler
Afklaring af brug eller behov for gangredskaber og andre hjælpemidler: Der spørges, om patienten
benytter gangredskaber. Hvis personen bekræfter dette i så fald hvilke? Der spørges, om der
anvendes andre hjælpemidler såsom nødkald, badestol, bækkenstol eller andet (appendiks tabel 6).
Hvis der er behov for midlertidig hjælpemidler udleveres de af hospitalet. Er der behov for varige
hjælpemidler orienteres kommunen skriftlig om behovet.
Syn og brug af briller
Patienterne spørges om brug af brille, typen af brille, hvornår sidste øjen- og brilleundersøgelse fandt
sted (appendiks tabel 7). For at mindske faldrisikoen anbefales faldpatienterne at overgå fra multieller bifokale briller til en separat dagligdagsbrille og en separat læsebrille. Benyttes der briller, som
ikke er blevet undersøgt af optikker indenfor det seneste 2 år, anbefales det, at patienten få tjekket
synsstyrken og om brillen passer til det nuværende syn. Klagede patienten over øjenproblemer,
anbefaledes det, at patienten søger øjenlæge.
Træthed under mobilitet MOB-T
MOB-T består af seks spørgsmål, som omhandler aktiviteter som, at komme omkring inde i egen
bolig, at komme udenfor, at rejse sig fra en stol eller seng, at gå tur i godt eller dårligt vejr og at gå
på trapper (appendiks tabel 8). Patienterne blev spurgt, om de havde brug for hjælp under
funktionsudførelsen, blev trætte eller overhovedet ikke kunne/udførte funktionen. Svarene blev
vurderet på en skala fra 0-1 point. Diagnosticeres patienten at have risiko for tab af funktion efter
skalaen, udarbejdes der en genoptræningsplan, hvis patienten ønsker at træne i kommunalt regi.
Svimmelhed
Der spørges, om patienten har svimmelhed (appendiks tabel 9): 1) udelukkende hvis patienten rejse
sig op, 2) i forbindelse med bevægelse, 3) alt andet ikke bevægelses udløst eller 4) ved ikke. Svarer
patienten, at det er tilfældet udelukkende når han/hun rejse sig, formodes årsagen at være ortostatisk
hypotension. Patienten rådgives om at rejse sig langsomt og spænde op i muskulaturen i benene.
Kardiologisk udredning overvejes, hvis der er mistanke om synkope. Svarer person ”Ja” til
svimmelhed ved bevægelse overvejes øresten (Benign Paroxysmal Positions Vertigo (BPPV)) og det
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anbefales, at patienten henvises til øre-, næse- og halsafdelingen med henblik på at få foretaget
”Epleys Manøvre”. Svimmelheden kan også være udløst af synet. Hvor det skønnes at være tilfældet,
anbefales patienten at søger øjenlæge med henblik på nærmere udredning. Ved uforklaret
svimmelhed anbefales det, at patienten bliver henvist til specialiseret faldudredning.
Kost
Til vurdering af patientens ernæringsmæssige tilstand tages afsæt i ErnæringsVurderingsSkemaet
(EVS) (Beck et al. 2013), hvor der fokuseres på udvalgte spørgsmål: 1) Har personen levnet på
tallerknen inden for den sidste uge, 2) hvor mange måltider spiser personen dagligt, 3) utilsigtet
vægttab, 4) mad der er svært at spise, tykke-synke problemer, 5) samt den daglige indtagelse af
væske, 6) antal glas mælk og syrnet mælkeprodukter, samt indtagelsen af ost og 7) hvor mange
genstande alkohol, der indtages dagligt (appendiks tabel 10). Væskeindtagelse defineres som alle
former for væske, med undtagelse af alkohol, som patienten drikker i løbet af en dag. For at vurdere
om patienten indtager tilstrækkelig væske, estimeres patientens daglige væskebehov ud fra formlen:
30 ml x vægt i kg (Cederholm 2011). Det estimerede væskebehov sammenlignes med patientens
væskeindtagelse inklusive væske tilført fra føde. Den nedre grænse for kostens bidrag er 700 ml
afhængig af kostens sammensætning (Den nationale kosthåndbog (www.kostforum.dk)). Det
estimerede væskebehov fratrukket væskemængden fra føden sammenholdes med patientens faktiske
væskeindtag. Ved indtagelse af for lidt væske rådes personen til at have en kande eller flaske med
væske stående, så patienten kan holde øje med hvor meget, der er indtaget. Er personen ”småt
spisende” eller har der været et utilsigtet vægttab inddrages teamets diætist. Ved tygge problemer,
som kan skyldes patientens tand protesen, anbefales personen at søge tandlæge.
Indtages der sparsomt med kalk, anbefales patienten at få målt kalkstatus og egen læge rådes til at
være opmærksom på en potentiel afkalkning af knogler.
Indtager kvinder mere end 7 genstande per uge og mænd mere end 14 genstande, orienteres patienten
om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, om alkohols skadelige virkning på helbred og balance i
overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens syv udmeldinger om alkohol (Sundhedsstyrelsen 2013).
Udskillelse
Der spørges, om personen har daglig afføring eller problemer med vandladning (appendiks tabel 11).
Ved problemer i form af obstipation overvejes, om det har forbindelse til væskeindtag. Ved ikke
forklarede problemer anbefales patienten, at oplysningerne videregives til egen læge.
Polyfarmaci
Der spørges, om patientens anvendelse af lægemidler, herunder sovemedicin (appendiks tabel 12).
Indtages der mere end fire forskellige lægemidler, anbefales patienten at kontakte egn læge med
henblik på medicingennemgang.

Implementering af den standardiserede screening
Patienter, som henvender sig i skadestuen på grund af fald med bevidsthedstab, gang eller balance
usikkerhed og/eller svimmelhed med en korttids skades kontakt på under 24 timer blev screenet i
modtagelsen. Svare patienten ”Ja” til et af de 4 screeningsspørgsmål (jf. inklusionskriterierne),
noteres det på skadesedlen i rubrikken under ”hovedsymptom”. Faldteamet gennemgår alle patienter
i Grønt System (GS) – hospitalets patient kontakt registrerings system. Patienter, som ikke er
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screenet i modtagelsen og som er +65 år, slås op i OPUS (hospitalets journal og kontakt registrerings
system). Hvis det er en faldpatient, inkluderes patienten i projektet, og hvis ikke, ekskluderes
patienten. Faldpatienterne bliver herefter gennemgået ud fra projektets inklusions og eksklusions
kriterier. De inkluderede patienter bliver spurgt, om de ønsker at deltage i en udvidet fald screening.
Hvis de svarer ”Ja”, bliver de screenet i skadestuen eller i forbindelse med et telefonopkald.
Når patienten har været igennem den udvide screening, drøftes resultaterne med patienten og der
konkluderes hvilke risikofaktorer, udredninger, behandlingsmuligheder og interventioner, der er
relevante og som anbefales iværksat. Der oprettes et notat i OPUS vedrørende relevante fund fra
interviewet, omfattende faldrisikofaktorer og anbefalinger.
Patienten spørges om accept af, at Faldteamet må orientere egen læge og kommune og, om de
gensidigt må kontakte patienten, hvis de kan supplere yderligere. Accepterer patienten dette, sendes
en skriftlig korrespondancemeddelelse til egen læge og kommune om interviewet og de afdækkede
faldrisikofaktorer og anbefalingerne, samt at de er velkommen til at kontakte patienten.
Har patienten brug for genoptræning, udarbejder faldteamet en genoptræningsplan, hvis patienten
accepterer det. Ønsker patienten ikke at deltage i træning, men det er vurderet, at der er et
træningsbehov, noteres dette i OPUS og i korrespondance til egen læge og kommune.
Har faldteamet konkluderet at, patienten har brug for udredning fra andet speciale, kan skadelægen
viderehenvise, eller egen læge orienteres og patienten anbefales under interviewet at kontakte egen
læge om videre henvisning og udredning hos speciallæge. Diagram for screening og anbefalinger er
vist i figur 1.
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Bevidsthedstab
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og anbefalinger

Andet/uvis

Øre, næse, hals Epley´s manøvre

Ørestens

Hvis ikke afhjulpet
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Utilsigtet vægttab
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Figur 1. Flowdiagram for screening og anbefalinger
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Resultaterne blev indtastet in Excel database. Datatilsynet har godkendt undersøgelsen j. nr. 2007.58
0015.

Statistik

χ2 test blev anvendt til at sammenligne forekomsten af mænd og kvinder i forskellige grupper. Der
blev anvendt to nul hypotesen (H0) ved sammenligning mellem prævalensen af kvinder og mænd.
Den første, at der var samme sandsynlighed (50 %) for, at en patient i skadestuen var en mand eller
en kvinde. Den anden, at fordelingen af kvinder og mænd i skadestuen havde samme fordeling, som
kvinder og mænd i de tilsvarende aldersgrupper i optageområdet i Region Nord Sjælland. Kvinder og
mænd i optageområdet blev inddelt i alders grupper på 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89
år og 90-99 år. Procent kvinder og mænd i optageområdet blev anvendt til, at estimerer de forventede
antal kvinder og mænd i de enkelte aldersintervaller i patient populationen. T-test blev anvendt til at
sammenline middelværdier af alder i de forskellige grupper.

Resultater
Patientpopulation
Det samlede antal konsultationer i Akutafdelingen i juni måned 2013 på Hillerød var 3830, hvoraf
Akutafdelingen i Hillerød modtog 713 patienter med en alder på +65 år, heraf var 286 (40 %)
faldpatienter (Figur 2).
3830
skadeskontakter
på Hillerød Hospital
Juni 2013

713
patienter var +65 år og derover

286 faldpatienter

121 patienter inkluderet

73 patienter
Ønskede at deltage

38 patienter
Enkeltstående snublefald
35 patienter
Uforklarede fald

48 patienter
Drop-out

165 patienter ekskluderet

100 patienter
Indlægges >24 timer
36 patienter
Demens
13 patienter
Ebriereted
2 patienter
Psykiatrisk patient
5 patienter
Bosiddende i udlandet
9 patienter
Kørestolsbruger

Figur 2. Fordelingen af patienter i juni måned i Hillerød Hospitals Akutafdeling.

Akutafdelingen på Hillerød Hospital er en af tre akutafdelinger i Region Nord. De to andre
akutafdelinger i henholdsvis Frederikssund og Helsingør havde 1206 og 1144 skadestuehenvendelser
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i juni måned. Det samlede antal henvendelser i Region Nord er således 6180, hvoraf antal
henvendelser i Hillerød udgør 62 %. Befolkningsunderlaget i Region Nord er ca. 310.000
http://www.nordsjaellandshospital.dk/topmenu/OmHospitalet/Optageomraeder/ .
Da Akutafdelingen i Hillerød modtager 62 % af patienterne antages det, at befolkningsunderlaget for
Afdelingen er 192.200. I juni måned kontaktede 286 patienter med fald akutafdelingen. Heraf var 56
patienter ikke bosiddende i Region Nord, mens 231 (80.4 %) var bosiddende i regionen; Region
Nord inkludere et større sommerhus område og dets beboere. Månedsprævelensen for henvendelser,
korrigeret for konsultationer fra personer bosiddende uden for Region Nord, sammen med
befolkningsunderlaget anvendes til at estimerer antallet af kontakter pr 100.000 borgere per år.
Omregning af månedsprævalens til årsprævalens per 100.000 foretages ved hjælp af faktor 5.02
((100.000/192.200) x 0.808 x 12). Faktoren anvendes også for psykiatriske patienter,
kørestolsbrugere og inkluderede patienter. Årsprævalensen blandt 100.000 blev udregnet på lignende
vis for øvrige grupper. Blandt indlagte kom 14, blandt demente 3, blandt berusede 2 og blandt
personer bosiddende i udlandet 5 (alle) fra områder uden for Region Nord. De respektive faktorer var
således 5.37, 5.73, 5.28 og ikke relevant.
Det forventede antal faldpatienter bosiddende i Region Nord med en skadesstuekontakt estimeres til
1436 per 100.000 indbyggere per år. Omkring 2/3 var kvinder og omkring 1/3 var mænd (Tabel 1);
kønsfordelingen var signifikant forskellig uanset, om det blev antaget at fordelingen af mænd og
kvinder fordelte sig ligeligt (p<0.0005) eller det blev antaget, at patienterne havde samme fordeling
som i optageområdet (p<0.0005). Kønsfordelingen i optageområdet svarede til kønsfordelingen på
landsplan. Der var også en signifikant højere gennemsnitsalder hos kvinder end hos mænd.
De 286 patienter blev opdelt i ekskluderede (N=165) og patienter, der opfyldte inklusionskriterierne
(N=121), samt antal forventede fald per 100.000 per år. (Tabel 2). Ud fra procentfordelingerne var
der kun markante forskelle imellem mænd og kvinder ved demens og beruselse. Der var 31 demente
kvinder og 5 demente mænd; hyppigheden var signifikant forskellig (p<0.01). Der var 4 berusede
kvinder og 9 berusede mænd; hyppigheden var signifikant forskellig (p<0.05).
Der var 121 patienter som opfyldte inklusionskriterierne, hvoraf 3 ikke ønskede at deltage og 45
kunne ikke kontaktes (drop out gruppen), hvilket resulterede i 73 patienter til den udvidede fald
screening (Tabel 3). Der var ingen signifikant forskel mellem hyppigheden af mænd og kvinder i
drop out gruppen (N=48) og deltagergruppen (N=73). Der var heller ingen signifikant forskel
mellem aldersfordelingen hos kvinder og mænd i de to grupper (Tabel 3).

Screening
Gruppen med enkeltstående snublefald (N=38) var signifikant yngre end gruppen med uforklarede
fald (N=35) (Tabel 4). Forskellen i alder genfandtes også imellem kvinderne i grupperne, mens der
ikke var signifikant forskel imellem mændene, selv om gruppen med uforklarede fald havde en
højere gennemsnitsalder end gruppen med snublefald. Der var ingen forskel i kønsfordelingen
imellem de to grupper.
Hos de 35 svarede 6 ”Ja” til kun et af spørgsmålene, 12 til 2 spørgsmål, 16 til 3 spørgsmål og 1
svarede ja til alle 4 spørgsmål. Der var således en tydelig stigning af inkluderede faldpatienter med
det stigende antal spørgsmål. (Tabel 5).
De to screeningsspørgsmål, der gav den højeste svarprocent, var ”oplever/har patienten daglige gangeller balanceproblemer?” og ”har patienten oplevet flere (mere end ét) fald inden for det sidste år?”,
som begge besvaredes positiv i henholdsvis 76-82 % og 76-77 % af tilfældene (Tabel 6).
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Fysisk funktion
Vi anvendte ADL spørgsmål til at vurdere fysisk funktionsevne. Hos 92 % eller mere var der ikke
behov for hjælp til påklædning. Ingen havde behov for hjælp til toiletbesøg. Hos kvinderne havde 59
% og 77 % af mændene ikke behov for hjælp til indkøb. Hos kvinderne klarede 73 % og hos
mændene 77 % selv madlavning. Hos kvinderne havde 68 % og hos mændene 62 % ikke behov for
hjælp til rengøring. Omkring 30 % af mænd og kvinder havde behov for hjælp til bad (Appendiks,
tabel 5). Vi anvendte også MOB-T skalaen til at vurdere fysisk funktion. Der var således 37 %, som
havde besvær med at komme omkring i egen bolig (de havde brug for hjælp, blev trætte, eller kunne
ikke), 46 % havde besvær med at komme udendørs (havde brug for hjælp, blev træt, eller kunne
ikke), 43 % havde besvær med at rejse sig fra en stol eller seng (havde brug for hjælp, blev træt, eller
kunne ikke), 66 % kunne ikke gå udendørs uden hensynstagen til vejret (havde brug for hjælp, blev
træt, eller kunne ikke), og 82 % havde svært ved at gå på trapper til 2. sal uden besvær (havde brug
for hjælp, blev træt, eller kunne ikke) (Appendiks, tabel 8). Der var 3 (9 %) som fik 6 point i MOB-T
og 32 (91 %), som havde svar fra 0-5 point i MOB-T. Vi spurgte også om brug af gangredskaber og
hjælpemidler. Omkring 50 % benyttede gang redskaber, 14 % havde nødkald, 31 % benyttede sig af
badestol/bænk og 9 % benyttede bækkenstol eller toiletsædeforhøjer (Appendiks, tabel 6).

Svimmelhed
Appendiks, tabel 9 afdækker specifikke svimmelhedsproblemer. Mindre end 5 % oplevede
svimmelhed når personen ikke bevæger sig (står, sidder eller ligger), mens en ¼ oplevede
svimmelhed udelukkende når de rejste sig. ¼ oplevede svimmelhed i forbindelse med bevægelse,
knap 10 % kunne ikke nærmere beskrive omstændighederne i forbindelse med svimmelhed.

Briller
Hos kvinder benyttede 78 % briller mens 47 % af mændene brugte briller, forskellen var ikke
signifikant (0.2 >p>0.1). Briller med læsefelt eller glidende overgang blev anvendt af 17 kvinder (77
%) og 5 mænd (38 %) hvilket var tæt på at være signifikant (0.1 >p>0.05). Både 2/3 af kvinder og
mænd havde haft et øjentjek inden for det sidste år mens, der var gået mere end 2 år siden sidste
øjentjek hos den sidste 1/3. I den første gruppe havde mellem halvdelen og ¾ fået korrigeret briller
inden for det sidste år, hvorfor disse patienters briller kan antages at være justeret optimalt.
(Appendiks, tabel 7).

Kognitiv og depressions vurdering
Den kognitive vurdering af faldudredte patienter viste, at alle inkluderede patienterne kunne svare
rigtig på 4 ud af de 5 spørgsmål, hvilket var et inklusionskriterium; de inkluderede patienter havde
således ikke nedsat kognitiv funktion i testen. Svar fordelingen på de enkelte spørgsmål er vist i
Appendiks, tabel 1.
På spørgsmålet ”er du nogenlunde tilfreds med dit liv” svarede 59 % af kvinderne og 85 % af
mændene ”Ja”. På spørgsmålet ”keder du dig ofte svarede” 82 % af kvinderne og 77 % af mændene
”Nej”. På spørgsmålet ”føler du dig ofte hjælpeløs” svarede 59 % af kvinderne og 85 % af mændene
”Nej”. Til spørgsmålet ”hvis du har mulighed for at opleve noget nyt vil du så helst blive hjemme”
svarede 59 % af kvinderne og 54 % af mændene ”Nej”, mens 32 % af kvinderne og 23 % af
mændene svarede ”Ja”. Til spørgsmålet ”synes du at du ikke er noget værd” svarede 64 % af
kvinderne og 54 % af mændene ”Nej”, mens 27 % af kvinderne og 23 % af mændene svarede ”Ja”
(Appendiks, tabel 4). 60 % af patienterne havde ingen eller et depressivt svar, 29 % havde to eller tre
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depressive svar, mens 11 % havde fire eller fem depressive svar. Der var således 40 % der havde 2
eller flere depressive svar.

Socialt netværk
Hos kvinderne havde 41 % en samlever, mens 59 % levede alene. Hos mændene havde 69 % en
samlever og 23 % levede alene. Hos kvinderne havde 81 % dagligt eller ugentligt kontakt til børn
eller familie. Hos mændene havde 69 % dagligt eller ugentligt kontakt til børn eller familie. Hos
kvinderne havde 19 % kun månedligt, sjældent eller aldrig kontakt til børn eller familie. Hos mænd
var det 31 %. Hos 41 % af kvinderne var der dagligt eller ugentligt kontakt til venner og bekendte.
Hos mændene var kontakten 53 %. Hos kvinderne var der 23 % som kun havde månedligt, sjældent
eller aldrig kontakt til venner og bekendte. Hos mændene var det 31 % og hos kvinder 45 %, der
deltog i aktiviteter. Største delen af patienterne var velintegrerede i sociale netværk, men flertallet af
kvinderne og mændene deltog ikke i aktiviteter. Socialt netværk er uddybet i Appendiks, tabel 3.

BMI, kost og alkohol
Af hele gruppen var kun tre procent, der var undervægtige (BMI <18.5) og seks procent der var fede
(BMI≥30) (Appendiks, tabel 2).
Der var 11 (31 %) som havde haft et utilsigtet vægttab på 5 % eller mere inden for de sidste 1-3
måneder. Heraf var 18 % kvinder og 53 % mænd. Der var 4 patienter (11 %) som enten havde levnet
på tallerknen eller spist en lille portion og haft utilsigtet vægttab samtidigt. Modsat var der 7
patienter (20 %) som havde et utilsigtet vægttab, men ikke havde levnet på tallerknen. De fleste
patienter spiste 3 måltider eller derover, hos kvinder var det 90 % og hos mænd 76 %. Der var få
patienter (6 %), der havde spise problemer på grund af tandproblemer.
Størstedelen (80 %) af de inkluderede faldpatienter vurderes til at få dækket deres estimeret
væskebehov via deres væskeindtagelse. Kun 10 % af faldpatienterne vurderes til ikke at få dækket
deres estimerede væskebehov via deres væskeindtagelse og væske tilført via kosten. For 3 af
patienterne kan disse tal ikke vurderes, enten fordi at patienten ikke kendte egen vægt (3 %), mens to
patienter ikke kunne vurdere, hvor meget væske de indtog (6 %).
Omkring 50 % havde et utilstrækkeligt indtag, af kalk, udtrykt ved at de indtog mindre end ½ l.
mejeriprodukt eller 4 skiver ost per dag. 32 % af kvinderne drak mere en 1 genstand dagligt og 23 %
af mændene drak mere end 3 genstande dagligt. For uddybning af kost se Appendiks, tabel 10.
Udskillelse er beskrevet i Appendiks, tabel 11.

Medicin
De fleste både kvinder (68 %) og mænd (76 %) indtog mere end 4 forskellige medicinske præparater.
Sovemedicin blev indtaget af 31 % af kvinderne og 15 % af mændene (Appendiks, tabel 12).

Patienter fordelt på kommuner
Antal faldpatienter og screenede patienter fordelt på kommuner er vist i Appendiks, tabel 13.

Evaluering af team arbejde
Sammenligning mellem givne anbefalinger og forventede anbefalinger ud fra en efterfølgende
opgørelse af resultater fra screeningsspørgsmål og uddybende vurdering er vist i Tabel 7.
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Diskussion
En betydelig del af de patienter med en alder på +65 år, som kontaktede Akutafdelingen, kom på
grund af fald (40 %). En tilsvarende hyppighed (44 %) blev fundet i et andet studie i en 28 dags
periode i en australsk skadestue (Davies og Kenny 1996). Dette er i modsætning til et estimat på 75
% anført af Sundhedsstyrelsen (2006). Vores undersøgelse viser, at omkring en 1/3 af faldpatienterne
indlægges, hvilket svarer til Sundhedsstyrelsens estimat. Vi estimerer, at der er 1436 faldpatienter
per 100.000 per år, som kontakter en skadestue. Dette svarer på landsplan (5.6 millioner) til ca.
80.000 faldpatienter per år i gruppen af +65 årige. Sundhedsstyrelsens estimat er 41.000
faldpatienter, hvilket kun er det halve af vores estimat.
Vi fandt at 2/3 af faldpatienterne var kvinder og 1/3 var mænd. I en interviewundersøgelse af 1042
personer med en alder på +65 år observeredes, at blandt de personer, som faldt, var forholdet 2.7:1
med hensyn til kvinder og mænd (Blake et al. 1988). Stevens (2005) anfører, at forholdet mellem
kønnene er 2:1. Det er således konsistent, at der er en overhyppighed af kvinder med en alder på +65
år, der falder.
Patienter, der havde uforklarede fald, havde en markant højere gennemsnitsalder (79.9 år) end
gruppen med snublefald (74.1 år). Alderen på gruppen med de uforklarede fald ligner alderen hos
patienter, som er set (gennemsnit 80 år) i et geriatrisk ambulatorium (Hagedorn og Holm 2010).
Broeng og Kirchhoff (2013) viste, at de fire screeningsspørgsmål kunne differentiere mellem
faldtruede og ikke faldtruede patienter både hos skadesstuepatienter og indlagte patienter. Vi
benyttede samme screenings spørgsmål til at evaluere ikke indlagte faldpatienter i skadestuen.
Omkring halvdelen blev klassificeret som et enkeltstående hændeligt uheld (snublefald), mens den
anden halvdel blev klassificeret som uforklarede fald. Det samme blev fundet af Broeng og
Kirchhoff (2013). Vi fandt, at patienter med uforklarede fald havde en signifikant højere alder (79.9
år) end patienter med snublefald (74.1 år), hvilket underbygger, at de to grupper har forskellige
årsager til fald. Dette er også i overensstemmelse med at balance og faldproblemer stiger med
alderen (Stevens 2005).
Vi foretog en uddybende funktionsvurdering af patienter med uforklarede fald ved hjælp af evnen til
at udføre dagligdagsaktiviteter (ADL). Nedsat ADL aktivitet er forbundet med øget risiko for
frakturer (Korpelainen et al. 2003). Gruppen kunne selv klare af og påklædning og toiletbesøg, mens
30-40 % havde behov for hjælp til bad, indkøb og rengøring og 25 % havde behov for hjælp til
madlavning. Der var 30 % som havde svært ved at klare almindelige dagligdagsaktiviteter. Vi
benyttede også MOB-T skalaen til at vurderer patienternes funktion. Mellem 37-82 % havde fysiske
begrænsninger efter MOB-T skalaen. Der var 3 (9 %) som ikke havde problemer efter MOB-T og 32
(91 %) som blev vurderet i risiko for tab af funktion. Disse fund er i god overensstemmelse med
screeningspørgsmålet, hvoraf 80 % svarede ”Ja” til dagligt gang- og balanceproblemer. Vi fandt
også, at omkring 50 % benyttede gangredskaber. Ældre, der svarer, at de er trætte, benytte
hjælpemidler, ikke kan udføre aktiviteter, har flere kroniske sygdomme, dårligere muskel- og
lungefunktion, dårligere balance og kognitive funktioner, samt er mere depressive (Schultz-Larsen et
al. 1992; Avlund 2004; Sundhedsstyrelsen 2013). Træthed ved de daglige aktiviteter er en stærk
prædikter for senere brug af hjælp, lægeydelser, hospitalsindlæggelser, fald og død (Schultz-Larsen
1992; Avlund 2004; Sundhedsstyrelsen 2013). MOB-T skalaens resultat er relateret til langsommere
ganghastighed og er derfor følsom for risiko for tab af funktion (Mänty et al. 2012). Cummings et al.
(1995) fandt, at der var øget risiko for frakturer, hvis man ikke kunne rejse sig fra en stol uden brug
af armlæn og Korpelainen et al (2003) fandt, at lav selvvurderet mobilitet var en signifikant
risikofaktor for fald. Med progredierende alder, mindskes muskel styrke og den vil på et tidspunkt nå
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et niveau, hvor svækkelsen begrænser muligheden for at udføre daglige aktiviteter (Wu et al. 2012).
Den uddybede screening bekræftede, at den basale screening identificerede patienter med nedsat
fysisk funktion og gangproblemer.
Svimmelhed kan have betydning for personens daglige funktion og balance (Herdman 2007). En
fjerdedel angav svimmelhed udelukkende når patienten rejste sig, en fjerdedel i forbindelse med
bevægelse og omkring 10 % kunne ikke specificere svimmelhedssymptomet. Disse fund er i god
overensstemmelse med screeningspørgsmålet, hvor halvdelen svarede ja til at lide af svimmelhed.
Synet er en vigtig faktor for balancen (Lord et al. 2010). Der var ¾ af kvinderne, som anvendte
læsefelt eller glidende overgang, mens dette var under halvdelen hos mændene. Fordelingen mellem
kvinder og mænd svarer til kønsfordelingen af faldpatienter med uforklarede fald, hvorfor det rejser
spørgsmålet, om brillerne er en væsentlig risikofaktor for fald i denne gruppe. En sådan risikofaktor
afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør derfor inkluderes i en udvidet screening.
Patienterne med uforklarede fald var overvejende ikke deprimerede (60 %). 40 % har dog depressive
symptomer i større eller mindre udstrækning, hvorfor depression kan være en risikofaktor for fald i
denne patientgruppe. En sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør
derfor inkluderes i en udvidet screening.
Flertallet af patienterne havde et velfungerende netværk. Et mindretal 20-30 % havde kun månedligt,
sjældent eller aldrig kontakt til børn og familie og venner og bekendte. Da størstedelen af patienterne
havde et velfungerende netværk kan mangel på social kontakt ikke være en dominerende risikofaktor
for fald i denne patientgruppe. Det kan dog ikke afvises at mangel på socialt netværk kan have en
betydning for fald hos en mindre del af gruppen da op til 30 % havde ring eller intet netværk. En
sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør derfor inkluderes i en
udvidet screening.
I gruppen af patienter med uforklarede fald var der kun få patienter med lav BMI (3 %) og få fede (6
%), hvilket gør, at ekstreme BMI værdier ikke kan være dominerende risikofaktorer i gruppen.
Det at levne på tallerknen var ikke en markør for utilsigtet vægttab hos 7 ud af 11 (64 %) i denne
undersøgelse. Da 11 patienter (31 %) havde et utilsigtet vægttab, vil de derfor være i risiko for
underernæring. Utilsigtet vægttab betyder ofte tab af muskelmasse og vil allerede ved et mindre
vægttab kunne medfører tab af funktionsevne. Det kan ikke afvises at utilsigtet vægttab kan have en
betydning for fald hos en mindre del af gruppen da op til 31 % havde haft et utilsigtet vægttab. En
sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør derfor inkluderes i en
udvidet screening.
Der var 11 % af faldpatienterne, som vurderes til ikke at få dækket deres estimerede væskebehov via
deres væskeindtagelse (defineret som 30 ml/kg), inklusiv væske tilført via kosten. Da 9 % ikke
kunne redegøre for væskeindtag kan potentielt op til 20 % af patienterne have et utilstrækkeligt
væskeindtag. Der er stor usikkerhed i disse tal, idet de er selvrapporterede og væskeindtaget fra
føden varierer afhængig af kostens sammensætning; væskeindtag tilført via kosten kan således
varierer fra 700-1000 ml. Det betyder, at utilstrækkelig væske indtag for denne gruppe kan være en
risikofaktor for fald. En sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør
derfor inkluderes i en udvidet screening.
Der var 46 %, som havde ringe kalkindtag. En sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale
screeningsspørgsmål og bør derfor inkluderes i en udvidet screening.
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Andelen af kvinder (31 %), der overskred sundhedsstyrelsen anbefalinger om alkohol indtag, var
højere end for mændene (22 %). Det rejser spørgsmålet, om alkohol er en risikofaktor for fald i
denne gruppe. En sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør derfor
inkluderes i en udvidet screening.
Der var 71 % der indtog mere end 4 forskellige medikamenter, hvilket er en potentiel årsag til fald.
En sådan risikofaktor afdækkes ikke af de basale screeningsspørgsmål og bør derfor inkluderes i en
udvidet screening.
Bortfaldsgruppen (40 %) havde samme kønsfordeling og alder som de udredte – ved denne model
lykkedes det at screene 60 % af faldpatienterne i akutafdelingen hvilket er væsentligt mere end
Broeng og Kirchhoff (2013) som fik screenet 23 % af faldpatienterne. Broeng og Kirchhoff (2013)
havde lavet en rundspørgen til andre hospitaler som også benyttede de basale screeningsspørgsmål.
De berettede at deres screeningsprocent var på et lignende niveau (19-20 %). Ønskes det at alle
patienter bliver screenet for fald i en akutmodtagelse så bør patienterne screenes før de forlader
skadestuen.

Konklusion
Pilotfasen har vist, at det er muligt at indarbejde en basal og udvidet screening af faldpatienter i en
akutafdeling. På en måned blev der vurderet 286 patienter med en alder på +65 år, de udgjorde 40 %
af alle patienter i aldersgruppen med Skadestuekontakt. 231 var bosiddende i Region N, svarende til,
at 1436 patienter per år per 100.000 i aldersgruppen +65 år ville have kontakt til en skadestue på
grund af fald.
Af de screenede faldpatienter, blev halvdelen klassificeret som patienter med et hændeligt uheld
(snublefald) og den anden halvdel blev klassificeret som patienter med uforklarede fald. Denne
gruppe gennemgik en udvidet screening.
Den udvidede screening viste at patienter med uforklarede fald også havde gang og
balanceproblemer bedømt på ”Ability to performe tasks of daily living”, Avlund’s” mobilitetstræthedsskala” og hyppig brug af gangredskaber. Omkring halvdelen havde svimmelhed bedømt ved
screeningsspørgsmålet og ved den udvidede screening. Sundhedsstyrelsens fire spørgsmål er
velegnet til en initial screening, men en uddybende afdækning af funktionsformåen og svimmelhed
er et nødvendigt supplement til de basale screeningsspørgsmål for at kunne identificerer et potentielt
udrednings - og træningsbehov.
De basale screeningsspørgsmål kan således med fordel suppleres med spørgsmål og vejledning
omkring: Fysisk funktion, ADL, hjælpemidler, brille, medicinforbrug, socialt netværk, depression,
utilsigtede vægttab, for lidt kalk via kosten, væske- og alkohol indtag.
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Perspektivering
Hvis ældre patienter, der kommer ind i en skadestue på grund af fald, omfattes af en basal og udvidet
screening, kan patienternes udrednings- og interventionsbehov inddeles i grupper med henblik på
målrettet udredning og behandling. Gruppers behov kan omfatte specialiseret faldudredning, træning
af balance og gangfunktion, afhjælpning af depression og opbygning af netværk, undersøgelser af
øjenfunktion og korrekt valg af briller, behov for øget støtte og hjælp i dagligdagen,
medicingennemgang og kostvejledning. Hvis patienten stadigvæk falder efter en efterfølgende
intervention, er det vigtigt, at den praktiserende læge og det kommunale regi er opmærksom på, at
patienten i dette tilfælde bør henvises til specialiseret faldudredning. Den foreslåede
screeningsprocedure vil medføre identifikation af relevante patienter og sikre deres udrednings og
behandlings forløb.
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Tabeller
Tabel 1. Prævalencen af faldpatienter med en alder på 65 år eller mere, som konsulterede Hillerød
Hospitals akutafdeling i juni måned 2013
Antal (%)
Alder (år)
Middelværdi±(SD)
Total
286 (100)
79.1 (8.6)
*** a)
Kvinder
186 (65)
80.8 (8.5) ***
Mænd
100 (35)***
76.1 (7.9) ***
a) Der var signifikant forskel mellem antal kvinder og mænd( p<0.001) som kontaktede
akutafdelingen, vist ved ***. Der var også signifikant forskel mellem alderen på kvinder og
mænd( p<0.001).

Tabel 2. Fordeling af faldpatienter (N=286), efter eksklusion (N=165) og inklusionskriterier (N=121)
Opfylder kriterier Årsag
Antal (%) K:(%) ; M:(%)a) Forventede antal fald per
for:
år per 100 000 indbygger
efter årsag
Eksklusion
Indlæggelse i mere
100(35)
K:35 ; M:34
537
end 24 timer
Eksklusion
Demens eller
36(13)
K:17 ; M:5 b)
206
kognitiv dysfunktion
Eksklusion
Berusede(ebriereted) 13 (5)
K:2 ; M:9 b)
69
Eksklusion
Psykiatrisk patient
2 (1)
K:1 ; M:1
10
Eksklusion
Bosiddende i
5 (2)
K:2 ; M:2
Ikke defineret
udlandet
Eksklusion
Kørestolsbruger
9 (3)
K:3 ; M:3
45
Inklusion
121 (43)
K:40; M:46
607

a) Procent kvinder (K) som procent af 186 og procent mænd (M) som procent af 100.
b) Signifikant forskel imellem køn

Tabel 3. Patienter der opfyldte inklusionskriterierne (N=121)
Årsag
Antal Kvinder
Antal Alder
Middelværdi±SD
Drop out (3 ønskede ikke at
48
28
77.3 (8.5)
deltage og 45 kunne ikke
kontaktes).
Ønskede at deltage
73
47
77.7 (8.3)

Mænd
Antal Alder
Middelværdi±SD
20
76.3 (8.7)

26

75.5 (7.4)
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Tabel 4. Screenede faldpatienter (N=73)
Antal (%)

Alder
Middelværdi±SD
74.1 (6.9)** a)
74.5 (7.8)* b)
73.3 (5.1)
79.9 (8.1)** a)
81.2 (8.8) * b)
77.6 (7.6)

Enkeltstående snublefald (N=38)
38 (52)
Kvinder
25 (66)
Mænd
13 (34)
Uforklarede fald (N=35)
35 (48)
Kvinder
22 (63)
Mænd
13(37)
a) Signifikant forskel på gennemsnitsalderen er vist med ** (p<0.01).
b) Gruppen af kvinder med enkeltstående snublefald havde en signifikant (p<0.05) lavere alder
end kvinde med uforklarede fald.

Tabel 5. Patienter der svarerede Ja til et eller flere af de basale screeningsspørgsmål (N=35)
Antal (%) K:(%) ; M:(%)a)
Hvor mange af patienterne svare ja til et af spørgsmålene
6 (17)
Hvor mange af patienterne svarer ja til to af spørgsmålene
12 (34)
Hvor mange af patienterne svarer ja til tre af spørgsmålene
16 (46)
Hvor mange af patienterne svarede ja til alle fire spørgsmål
1 (3)
a) Procent grundlaget for kvinder (K) er N=22 og for mænd (M) N=13.

K:18 ; M:15
K:32 ; M:38
K:45 ; M:46
K: 5 ; M:0

Tabel 6. Patienter, der svarer Ja til flere af de basale screeningsspørgsmål (N=35)
Antal (%)
Screeningsspørgsmål:
Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet?
10 (29)
Oplever/har patienten daglige gang- eller balanceproblemer?
28 (80)
Har patienten oplevet flere (mere end ét) fald inden for det sidste
27 (77)
år?
Lider patienten af svimmelhed?
17 (49)
a) Procent grundlaget for kvinder (K) er N=22 og for mænd (M) N=13.

K:(%) ; M:(%)a)
K:23 ; M:38
K:82 ; M:76
K:77 ; M:76
K:55 ; M:38
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Tabel 7. Evaluering af anbefalinger givet på baggrund af basal screening og udvidet screening
(N=35)
Anbefaling fra teamet I forbindelse med
Efterfølgende evaluering fra gennemgang af screening
screeningerne
og udredning.
Type af anbefaling

Kardiologisk udredning:

Træning (egen eller
kommunal)

Dagcenter

Synsanbefalinger:
Øjenlæge
Ændring af briller
Øjenlæge og ændring af
briller
Medicingennemgang:
Medicingennemgang
Medicin og sovemedicin
gennemgang
Sovemedicin gennemgang
Alkohol vejledning

Diætist opfølgning

Antal (%)

8 (23)

Relevant med 10 (29 %) udredninger da der var Ja svar
til screeningsspørgsmålet ”Havde patienten
bevidsthedstab i forbindelse med fald”.

32 (91)

Relevant for minimum 80 % da 28 (80 %) svarede Ja til
screeningsspørgsmålet ”problemer med daglig gang og
balance” og 27 (77 %) svarede Ja til
screeningsspørgsmålet ”flere fald indenfor det sidste
år”.

3 (9)

Da 2 (6 %) sjældent eller aldrig havde kontakt til børn
og familie og 8 (23 %) sjældent eller aldrig havde
kontakt til venner og bekendte forventes anbefaling om
dagcenter at være relevant for 2-8 patienter

4 (11)
17 (49)
6 (17)

16 (46)
8 (23)
1 (3)
10 (29)

11 (31)

Der var 5 (14 %) der havde bifokale briller og 17 (49
%) der havde multifokale briller. Der var 12 (34 %),
hvor der var gået 2 år eller mere siden sidste øjentjek.

25 (71 %) indtog ≥ 4 forskellige medicinske præparater.
9 (26 %) indtog sovemedicin.

7 kvinder indtog mere end en genstand per dag mens 3
mænd indtog mere end 3 genstande per dag.
De 11 blev forsøgt kontaktet men det var kun muligt at
få kontakt til 9 patienter.
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Appendiks
Appendiks tabel 1. Kognitiv vurdering af faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
N=35
N=22
Kan CPR- nr:

Mænd (%)
N=13

Kan svare rigtigt
Usikkert
Ved du hvor du er?

34 (97)
1 (3)

21 (95)
1 (5)

13(100)
0 (0)

Kan svare rigtigt
Hvilken måned og årstal

35(100)

22(100)

13(100)

Kan svare rigtigt
Usikkert
Hvem er landets statsminister

34 (97)
1 (3)

21 (95)
1 (5)

13(100)
0 (0)

Kan svare rigtigt
Svarer ikke rigtigt
Usikkert

33 (94)
1 (3)
1 (3)

21 (95)
1 (5)
0 (0)

12 (92)
0 (0)
1 (8)

Appendiks tabel 2. BMI hos faldscreenede patienter (N=35)
BMI
Under vægt
Normalvægt
Overvægt
<18.5
18.5-20.9 21-24.9
25-29.9
Antal (%)
1 (3)
5 (14)
14 (40)
12 (34)
N=35
Kvinder (%)
0 (0)
2 (9)
7 (32)
11 (50)
N=22
Mænd (%)
1 (8)
3 (23)
7 (54)
1 (8)
N=13

Fedme
30+
2 (6)

Uvis

1 (5)

1 (5)

1 (8)

0 (0)

1 (3)
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Appendiks tabel 3. Socialt netværk hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
N=35
N=22
Samlever forhold

Mænd (%)
N=13

Samlever
Alene
Andet
Kontakt til børn/familie

18 (51)
16 (46)
1 (3)

9 (41)
13 (59)
0 (0)

9 (69)
3 (23)
1 (8)

Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældent
Aldrig
Kontakt til venner og bekendte

12 (34)
15 (43)
6 (17)
1 (3)
1 (3)

8 (36)
10 (45)
3 (14)
1 (5)
0 (0)

4 (31)
5 (38)
3 (23)
0 (0)
1 (8)

Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældent
Aldrig
Usikker
Deltagelse i aktiviteter

5 (14)
11 (31)
9 (26)
5 (14)
3 (9)
2 (6)

3 (14)
6 (27)
6 (27)
3 (14)
2 (9)
2 (9)

2 (15)
5 (38)
3 (23)
2 (15)
1 (8)
0 (0)

Ja
Nej

14 (40)
21 (60)

10 (45)
12 (55)

4 (31)
9 (69)
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Appendiks tabel 4. Geriatris depressions skala 5. Svar hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%) Kvinder (%)
Mænd (%)
(N=35)
(N=22)
(N=13)
Er du nogenlunde tilfreds med dit liv?
Ja
Nej
Usikkert
Keder du dig ofte?

24 (69)
5 (14)
6 (17)

13 (59)
4 (18)
5 (23)

11 (85)
1 (8)
1 (8)

Ja
Nej
Usikkert
Føler du dig ofte hjælpeløs?

2 (6)
28 (80)
5 (14)

1 (5)
18 (82)
3 (14)

1 (8)
10 (77)
2 (15)

Ja
Nej
Usikkert
Hvis du har mulighed for oplevelse – vil
du så alligevel helst blive hjemme?

6 (17)
24 (69)
5 (14)

4 (18)
13 (59)
5 (23)

2 (15)
11 (85)
0 (0)

Ja
Nej
Usikkert
Synes du at du ikke er noget værd?

10 (29)
20 (57)
5 (14)

7 (32)
13 (59)
2 (9)

3 (23)
7 (54)
3 (23)

Ja
Nej
Usikkert

8 (23)
22 (63)
5 (14)

6 (27)
14 (64)
2 (9)

3 (23)
7 (54)
3 (23)
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Appendiks tabel 5. Ability to performe tasks of Daily Living (ADL) hos faldscreenede patienter
(N=35).
Antal (%)
Kvinder (%)
Mænd (%)
(N=35)
(N=22)
(N=13)
Får du hjælp til bad
Ja
10 (29)
6 (27)
4 (31)
Nej
25 (71)
16 (73)
9 (69)
Hjælp til af og påklædning
Ja
2 (6)
1 (5)
1 (8)
Nej
33 (94)
21 (95)
12 (92)
Hjælp til toilet besøg
Nej
35(100)
22(100)
13(100)
Hjælp til indkøb?
Ja
Privat hjælp
Offentlig hjælp

4 (11)
7 (20)
1 (3)

3 (14)
6 (27)
0 (0)

1 (8)
1 (8)
1 (8)

Nej
Hjælp til madlavning?
Ja
Til dels nej
(får ingen hjælp men køber færdigretter)

23 (66)

13 (59)

10 (77)

5 (14)
4 (11)

4 (18)
2 (9)

1 (8)
2 (15)

Nej
Hjælp til rengøring?
Ja
Privat hjælp
Offentlig hjælp
Andet
Nej
Hvor ofte modtager du hjælp?

26(74)

16 (73)

10 (77)

2 (6)
8 (23)
1 (3)
1 (3)
23 (66)

1 (5)
5 (23)
0 (0)
1 (5)
15 (68)

1 (8)
3 (23)
1 (8)
0 (0)
8 (62)

Fl. Gange dagligt
Dagligt
Ugentligt
14 dage eller mere
Ingen hjælp

2 (6)
3 (9)
3 (9)
5 (14)
22 (71)

2 (9)
2 (9)
1 (5)
3 (14)
14 (64)

0 (0)
1 (8)
2 (15)
2 (15)
8 (62)
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Appendiks tabel 6. Brug af gangredskaber og hjælpemidler hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
Mænd (%)
(N=35)
(N=22)
(N=13)
Benytter ikke gangredskab
17 (49)
10 (45)
7 (53)
Stok
8 (23)
4 (18)
4 (30)
Rollator
3 (9)
3 (13)
0 (0)
Rollator og stok
7 (20)
5 (22)
2 (15)
Nødkald
Ja
5 (14)
4 (18)
1 (7)
Nej
30 (86)
18 (81)
12 (92)
Badestol/bænk
Ja
11 (31)
9 (40)
2 (15)
Nej
24 (69)
13 (59)
11 (84)
Bækkenstol /toiletsædeforhøjer
Ja
3 (9)
2 (9)
1 (7)
Nej
32 (91)
20 (90)
12 (92)
Andet
Ja
3 (9)
1 (4)
2 (15)
Nej
32 (91)
21 (95)
11 (84)

Appendiks tabel 7. Brug af briller hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
(N=35)
(N=22)
Benytter ikke briller (ingen)
12 (34)
5 (22)
Brille uden overgang/læsefelt
1 (3)
0 (0)
Brille med læsefelt (bifokale)
5 (14)
4 (18)
Brille med glidende overgang (multifokale) 17 (49)
13 (59)
Benyttes læsebrille

Mænd (%)
(N=13)
7 (53)
1 (7)
1 (7)
4 (30)

Ja
Nej
Sidste øjentjek

11 (31)
24 (69)

3 (13)
19 (86)

8 (61)
5 (38)

Inden for det sidste år
Inden for de sidste to år
To år og derover

22 (63)
1 (3)
12 (34)

14 (63)
0 (0)
8 (36)

8 (61)
1 (7)
4 (30)
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Appendiks tabel 8. Træthed under mobilitet MOB-T hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
Mænd (%)
(N=35)
(N=22)
(N=13)
Kan du komme omkring inde i din bolig?
Ja
Ja med hjælp
Ja men bliver træt
Kan du komme udendørs?

22 (63)
8 (23)
5 (14)

12 (54)
6 (27)
4 (18)

10 (76)
2 (15)
1 (7)

Ja
Ja med hjælp
Ja men bliver træt
Nej
Kan du rejse dig fra stol/seng

19 (54)
12 (34)
3 (9)
1 (3)

9 (40)
9 (40)
3 (13)
1 (4)

10 (76)
3 (23)
0 (0)
0 (0)

Ja
20 (57)
Ja med hjælp
12 (34)
Ja men bliver træt
2 (6)
Nej
1 (3)
Kan du gå udendørs i godt vejr i en ½-1 time?

10 (45)
9 (40)
2 (9)
1 (4)

10 (76)
3 (23)
0 (0)
0 (0)

Ja
Ja med hjælp
Ja men bliver træt
Nej
Svar usikker
Kan du gå udendørs i dårligt vej i en ½-1
time?
Ja
Ja med hjælp
Ja men bliver træt
Nej
Svar usikker
Kan du gå på trapper til 2. sal?

11 (31)
5 (14)
9 (26)
9 (26)
0 (0)

6 (27)
3 (13)
6 (27)
6 (27)
1 (4)

5 (38)
2 (15)
3 (23)
3 (23)
0 (0)

10 (29)
4 (11)
5 (14)
15 (43)
0 (0)

5 (22)
3 (13)
3 (13)
10 (45)
1 (4)

5 (38)
1 (7)
2 (15)
5 (38)
0 (0)

Ja
Ja med hjælp
Ja men bliver træt
Nej

6 (17)
11 (31)
11 (31)
7 (20)

2 (9)
6 (27)
8 (36)
6 (27)

4 (30)
5 (38)
3 (23)
1 (7)
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Appendiks tabel 9. Svimmelhed hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
(N=35)
(N=22)
Udelukkende ved at rejse sig op?

Mænd (%)
(N=13)

Ja
Nej
Svar usikker
Ved bevægelse?

9 (26)
25 (71)
1 (3)

6 (27)
16 (72)
0 (0)

3 (23)
9 (69)
1 (7)

Ja
Nej
Ved ikke
Stille stand/siddende?

10 (29)
24 (69)
1 (3)

8 (36)
14 (63)
0 (0)

2 (15)
10 (76)
1 (7)

Ja
Nej
Ved ikke?

1 (3)
34 (97)

1 (4)
21 (95)

0 (0)
13(100)

Ja
Nej

3 (9)
32 (91)

2 (9)
20 (90)

1 (7)
12 (92)
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Appendiks tabel 10. Kost hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
(N=35)
I den sidste uge, har du levnet på tallerknen?

Kvinder (%)
(N=22)

Mænd (%)
(N=13)

Ja
Nej
Lille portion
Hvor mange måltider spiser du dagligt?

9 (26)
24 (69)
2 (6)

6 (27)
15 (68)
1 (4)

3 (23)
9 (69)
1 (7)

To måltider
Tre eller derover
Utilsigtet vægttab 5 % af habituel vægt
inden for de sidste 1-3 mdr.?

5 (14)
30 (86)

2 (9)
20 (90)

3 (23)
10 (76)

Ja
Nej
Svar usikker
Spise problemer

11 (31)
23 (66)
1 (3)

4 (18)
17 (77)
1 (4)

7 (53)
6 (46)
0 (0)

Ja synkeproblemer
Ja tykke problemer (tænder)
Nej ingen problemer
Svar usikker
Væske indtag

4 (11)
2 (6)
28 (80)
1 (3)

4 (18)
1 (4)
17 (77)
0 (0)

0 (0)
1 (7)
11 (84)
1 (7)

Under en liter
1-1½ l.
1½-2 l.
2-2½ l
Mere end 2½l.
Svar usikker
Mindre indtag end en ½ l mejeriprodukt
eller 4 skiver ost

5 (14)
6 (17)
13 (37)
6 (17)
3 (9)
2 (6)
16 (46)

3 (13)
5 (22)
8 (36)
6 (27)
0 (0)
0 (0)
9 (40)

2 (15)
1 (7)
5 (38)
0 (0)
3 (23)
2 (15)
7 (53)

Mere end en ½ l mejeriprodukt eller 4 skiver 19 (54)
ost
Dagligt indtag af alkohol
0 genstande
21 (60)
1 gentand
4 (11)
2 genstande
2 (6)
3 genstande
4 (11)
4 genstande og derover
4 (11)

13 (59)

6 (46)

13 (59)
2 (9)
2 (9)
2 (9)
3 (13)

8 (61)
2 (15)
0 (0)
2 (15)
1 (7)
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Appendiks tabel 11. Udskillelse hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
(N=35)
(N=22)
Afføring:

Mænd (%)
(N=13)

Dagligt
Hver anden dag
Hver fjerde dag og derover
Vandladning

29 (83)
4 (11)
2 (6)

17 (77)
3 (13)
2 (9)

12 (92)
1 (7)
0 (0)

Ingen problemer
Ja inkontinens
Ja andre sygdomme
Ja sjældnere sygdomme

24 (69)
6 (17)
4 (11)
1 (3)

13 (59)
5 (22)
3 (13)
1 (4)

11 (84)
1 (7)
1 (7)
0 (0)

Appendiks tabel 12. Medicin hos faldscreenede patienter (N=35)
Antal (%)
Kvinder (%)
(N=35)
(N=22)
Mere end 4 forskellige medicinske præparater

Mænd (%)
(N=13)

Ja
Nej
Ved ikke
Indtag af sovemedicin

25 (71)
9 (26)
1 (3)

15 (68)
6 (27)
1 (4)

10 (76)
3 (23)
0 (0)

Ja
Nej

9 (26)
26 (74)

7 (31)
15 (68)

2 (15)
11 (86)
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Appendiks tabel 13. Antal faldpatienter (+65 år) juni måned 2013 modtaget i Hillerødsskadesstue og
deres screening fordelt på kommunerne
Hillerød
Antal
(%)
Faldpatienter
N=286
Ekskluderede
N=165

36 (13)

Helsin
gør
Antal
(%)
39 (14)

20 (13)

29 (18)

14 (8)

11 (7)

13 (8)

- Indlæggelser
(N=100)
- Demens(N=36)
- Ebrieret (N=13)
- Psykiatrisk
patient (N=2)
- Bosiddende i
udlandet (N=5)
- Kørestol (N=9)

16 (16)

19 (19)

2 (2)

8 (8)

7 (7)

11(11)

11(11)

12(12)

14(14)

3 (8)
0 (0)
1(50)

4(11)
4(31)
0 (0)

8 (22)
1 (8)
0 (0)

2 (6)
0 (0)
0 (0)

3 (8)
3(23)
0 (0)

3 (8)
1 (8)
1(50)

5(14)
1 (8)
0 (0)

5(14)
1 (8)
0 (0)

3 (8)
2(15)
0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5(100)

0 (0)

2(22)

3(33)

1 (11)

0 (0)

0 (0)

1(11)

2(22)

0 (0)

6 (13)
10 (14)

5 (10)
5 (7)

2 (4)
8 (11)

4 (8)
9 (12)

3 (6)
6 (8)

7 (15)
9 (12)

3 (6)
7 (10)

1 (2)
4 (5)

17 (35)
15 (21)

7 (20)

3 (9)

3 (9)

6 (17)

2 (6)

5 (14)

3 (9)

3 (9)

3 (9)

3 (8)

2 (5)

5 (13)

3 (8)

4 (11)

4 (11)

4 (11)

1 (3)

12 (32)

Drop out
N= 48
Antal
faldudredte
N=73
uforklarede fald
N=35
Enkelt stående
snuble fald
N=38

Frederikssund
Antal (%)

Hørsholm
Antal (%)

Allerød
Antal
(%)

Fredensborg
Antal (%)

Gribskov
Antal
(%)

Halsnæs
Antal
(%)

Andre
kommuner
Antal (%)

24 (8)

24 (8)

22 (8)

32 (11)

28 (10)

25 (9)

56 (20)

16 (10)

18 (11)

20 (12)

24 (15)
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