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Balansera
 med mera

l Förbättra din balans och styrka
l Behåll din självständighet i samhället
l Få praktiska tips

Lindy Clemson och Megan Swann-Williams

Varje år faller tiotusentals personer så illa att de måste uppsöka 

sjukvård, av dessa dör ca 1000 som en följd av fallolycka. De flesta 

som ramlar är 65 år eller äldre.

Balansera med mera ger inspiration och praktiska råd på hur du kan 

undvika fallolyckor i ditt liv. Boken berör allt från fysisk miljö till hur  

du kan träna upp din balans så att du kan ta del av livet fullt ut.
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Lindy Clemson  är professor och specialist inom folkhälsoforskning, hon 
arbetar även som ergonomisk terapeut med inriktning på hälsa och rörlighet 
hos seniorer. Balansera med mera bygger på hennes forskning kring hur man 
kan förhindra fallolyckor.

Megan Swann-Williams har arbetat som fysioterapeut med ergonomisk 
inriktning i mer än 30 år. Hennes arbete med patienter och klienter ligger 
som grund till bland annat bokens praktiska råd. Boken baseras även på ett 
framgångsrikt program Stepping On (i Australien) med fokus på hur man 
förhindrar fallolyckor bland äldre, där Megan har varit en drivande faktor.

 

– En handbok om hur du undviker fallolyckor
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KAPITEL 1

Om fallolyckor
Att råka ut för en fallolycka kan skaka om vem som helst. Ett fall kan 
påverka dig, oavsett din ålder och kondition. Men att ramla behöver 
inte vara en konsekvens av att man blir äldre – man kan förebygga och 
minska risken för fall. Det handlar om att ta till sig ett nytt tankesätt 
gällande gamla vanor. 

Risken att råka ut för en 
fallolycka ökar när man blir 
äldre.

Ju äldre personen som ramlar är, desto större blir 
konsekvenserna av en fallolycka. Det handlar inte 
bara om den ökade risken att skada ben och vävnader 
utan även risken att inte bli fullt återställd efteråt.

En skrämmande upplevelse
Ett fall kan vara en skrämmande och obehaglig 
upplevelse. Medan vissa återhämtar sig och går 
vidare så kan det för andra innebära fysiska och 
psykiska konsekvenser som kan bli förödande. Ofta 
blir den som fallit rädd för att falla igen och blir 
därmed mindre fysiskt aktiv, vilket leder till en ond 
cirkel av oförmåga. Vi har alla hört berättelser om 
hur fallolyckor leder till att personer blir mindre 
självständiga eller inte kan bo kvar hemma.

Forskning visar att personer som har upplevt 
en eller flera fallolyckor inom ett år kan bli mer 
motiverade till att förändra sitt beteende och därmed 
reducera risken för att falla igen. Det är möjligt att du 
som läsare valt att läsa just denna bok på grund av att 
du råkat ut för en fallolycka den senaste tiden. Eller 
kanske har du upplevt fallolyckor indirekt genom 
släkt och vänner som har berättat om sina upplevelser 
för dig. Hur som helst så läser du den här boken för 
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att du vill minska risken att falla, antingen för dig själv 
eller för någon i din närhet.

Hur kan man minska risken för 
fallolyckor?
Det finns mycket kunskap om varför man faller och 
vad konsekvenserna kan bli, samt det allra viktigaste – 
vad man kan göra för att förebygga fallolyckor.

Orsaker till en fallolycka
Det finns många faktorer som påverkar risken för 
att du ska falla. Det kan handla om dina fysiska 
förutsättningar, din riskmedvetenhet, din attityd 
eller din livsstil. Om du blir mer medveten om just 
din situation kan du minska risken för en fallolycka, 
till och med om det handlar om yttre hinder i 
din närmiljö, såsom exempelvis hala golv eller 
trottoarkanter.

Med en positiv, konstruktiv och realistisk inställning 
kring hur man minskar risken för fallolyckor, ökar 
man möjligheterna att ha fortsatt kontroll över sitt 
eget liv.
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Astrid
Astrid var på väg nerför trappan på baksidan av sin dotters hus. Hon hade 
precis läst klart tidningen, men hade glömt att ta av sig sina dubbelslipade 
glasögon. Hon hade på sig högklackade skor och höll på att tillfriskna från 
en influensa. Trappstegen var våta, hala och täckta av mossa, och dessutom 
sprang dotterns katter runt vid de sista trappstegen där de väntade på sin 
mat. Astrid svajade till, tappade balansen och föll. Hon fick en fraktur på 
fotleden.

Efter olyckan har Astrid aldrig mer haft på sig högklackade skor. Hon har 
även tappat självförtroendet när det gäller att gå ut ensam. Hon berättar att 
hon har slutat med många aktiviteter, som att gå på linedance, vilket hon förut 
tyckt mycket om. Hon känner sig nu gammal och ensam.

KOMMENTAR 
Astrids bristande självförtroende skapade en ond cirkel. Eftersom hon gjorde 
färre aktiviteter blev hon allt svagare, vilket i sin tur gjorde henne ännu mer 
sårbar för ett fall.

Riskerna minskar om hon blir mer medveten om vad som fick henne att 
falla och hur hon kan förebygga fler fall.

ATT FUNDERA PÅ
 ● Vilka faktorer bidrog till Astrids fall?
 ● Vad tror du att Astrid kunde ha gjort för att minska fallrisken? 
 ● När du har läst ut den här boken kan du återvända till Astrids berättelse 

och göra en lista på orsaker och möjliga lösningar för henne.
 ● Vilka hinder kan Astrid tänkas behöva övervinna för att få kontroll över sitt 

liv igen?
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Inger
Inger hade precis vaknat och var lite yr av sömntabletterna hon hade tagit 
kvällen innan. Hon stack fötterna i sina gamla tofflor och gick ut från 
sovrummet. Hon kände sig snurrig, vilket gjorde det lite svårt för henne att gå 
nerför trappan, men hon tänkte mest på att hon behövde äta frukost.

När Inger kom ner till köket öppnade hon ett skåp och sträckte upp ena 
handen för att ta ner sin tekanna. Blodet rusade från huvudet och hon kände 
sig plötsligt svimfärdig. Inger stapplade baklänges, försökte återfå balansen, 
men hennes slitna tofflor gav henne inget stöd och när hon halkade for 
fötterna åt sidan. Hon ramlade och landade hårt på köksgolvet.

Inger hamnade på sidan. I ena ljumsken kände hon en kraftig smärta 
som strålade ner i benet. Hon kunde först inte resa sig men med en fast 
beslutsamhet lyckades hon häva sig tillräckligt högt upp för att hon skulle nå 
telefonen och ringde efter en ambulans.

Hela upplevelsen var förkrossande för Inger. Bortsett från att hon tyckte att 
det var pinsamt, så hade hon väldigt ont i flera veckor efteråt eftersom hon 
hade ådragit sig fraktur på lårbenshalsen. 

När Inger fick återvända hem igen, varken vågade eller orkade hon utföra 
några vardagssysslor. Hon kände sig kraftlös och tyckte att hon hade mist 
kontrollen över sitt eget liv.

KOMMENTAR
Ett par bekväma tofflor kan med tiden bli slitna och hala. Men det var 
dock Ingers sömntabletter som var den största orsaken till hennes fall. 
Sömntabletter kan skapa ett beroende för livet. Kanske hade Inger kunnat 
minska sin dos? Hon hade kanske till och med kunnat bli av med sina 
sömnproblem på andra sätt.

ATT FUNDERA PÅ
 ● Inger skyllde fallet på sina dåliga tofflor, och visst var de en bidragande 

orsak. Men var tofflorna den enda anledningen till att hon ramlade?
 ● Finns det andra orsaker till att hon föll?
 ● Vad skulle Inger kunna göra för att se över sina läkemedel och deras 

biverkningar?
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KAPITEL 2

Orsaker till och åtgärder mot fallolyckor
När man blir äldre sker det gradvis många förändringar som man knappt 
lägger märke till. Musklerna blir svagare, balansen försämras och synen 
förändras. Man riskerar även att drabbas av sjukdomar som kan öka 
risken för fall.

Man behåller ofta sin gamla livsstil tills man på grund 
av en sämre syn och balans råkar ut för en olycka. För 
många människor kan det krävas ett antal fall innan 
man inser vad som har hänt med sin kropp.

Ändra dina rutiner
Så fort du blir medveten om de fysiska förändringar 
som sker i din kropp, kan du ändra dina rutiner 
för att behålla din oberoende livsstil. Det går att 
motverka de negativa effekterna av åldrande och 
stillasittande i vårt vardagsliv. Om du genomför 
några enkla förändringar kommer du att vara bättre 
förberedd på svåra situationer som kan orsaka ett fall.

Faror i hemmet
Det är bra att se över sin hemmiljö och 
uppmärksamma om det finns något som skapar risk 
för fall. Enbart genom att vara medveten om dessa 
riskområden kan du minska sannolikheten för en 
fallolycka. 

Många fysiska 

förändringar 

sker gradvis så 

att man knappt 

lägger märke 

till dem.
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Birgit
Birgit steg upp mitt i natten för att gå på toaletten, men hon hade glömt att 
låta lampan vara tänd. Hon hade bråttom, så istället för att tända lampan 
letade hon sig fram i mörkret. När hon kom till badrummet vände hon sig om, 
satte sig snabbt ner och började kissa med en gång. Det var inte förrän hon 
började falla som hon insåg att det inte fanns någon toalettstol under henne.

Birgit hade helt missbedömt toalettens läge. Hon slog ut med armarna för 
att hitta stöd, men hade redan tappat balansen. Hennes huvud föll mot den 
kakelklädda väggen och hennes rygg slog i badkaret. Birgit var chockad där hon 
låg med armar och ben åt alla håll. I mörkret försökte hon hitta något att ta tag 
i. Oförmögen att dra sig upp, kände hon sig maktlös och rädd.

Birgit låg där på golvet i något som kändes som en evighet och fortsatte att 
leta efter något att hålla i. Till slut lyckades hon ta av sig nattlinnet och, efter 
många försök, vira det runt kranarna på badkaret för att sedan sakta dra sig 
upp.

Efter några dagar hade Birgit hämtat sig från den första chocken efter 
olyckan. Såret i huvudet hade läkt men hon hade blåmärken över hela 
kroppen och ryggen värkte alltmer för varje dag. Hon började tvivla på sin 
egen fysiska förmåga och blev osäker på om hon kunde fortsätta att ta hand 
om sig själv, på grund av rädslan för att falla ännu en gång.   

KOMMENTAR
Det var många faktorer som bidrog till att Birgit ramlade. Kanske led hon 
av inkontinens. Kanske berodde det bara på att hon inte tände lampan eller 
så hade hon dålig balans. Hon hade kanske inte ramlat om hon hade kunnat 
hålla sig upprätt eller varit stark nog att återta kontrollen när hon tappade 
balansen.
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ATT FUNDERA PÅ
Vad kunde Birgit ha gjort för att hantera den här situationen bättre? 
Hon borde kanske ha:

 ● gått till vårdcentralen och fått hjälp med sin inkontinens
 ● undvikit att dricka efter kvällsmaten
 ● haft bättre lampor, till exempel någon form av nattlampa som 

tändes automatiskt
 ● kollat synen hos en optiker
 ● tränat balans och styrka.

De här åtgärderna hade minskat fallrisken för Birgit.
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KAPITEL 3

En översikt av bokens innehåll

I del 2 och 3 kommer vi gå igenom fysiska, 
miljömässiga och attitydrelaterade åtgärder som du 
kan genomföra för att minska fallrisken. Vi kommer 
att ge dig praktiska råd kring följande:

Fysiska förutsättningar
 ● Förbättra muskelstyrka i ben och kring höfter
 ● Förbättra balansen
 ● Kolla synen regelbundet
 ● Se över dina läkemedel, särskilt om du tar fler än ett
 ● Minska ditt beroende av sömntabletter eller annat 

lugnande
 ● Testa ändrat beteende för att förbättra sömnen
 ● D-vitamin och kalcium 
 ● Orsakerna till yrsel 
 ● Miljö
 ● Hitta bra och stabila skor 
 ● Uppmärksamma försämrad syn 
 ● Hur du kan röra dig tryggt ute i samhället
 ● Hur du kan åka kollektivt på ett tryggt sätt

Miljö
 ● Bli mer medveten om faror i och runt ditt hem och 

hur du kan eliminera dem
 ● Hitta bra och stabila skor 
 ● Uppmärksamma försämrad syn 
 ● Hur du kan röra dig tryggt ute i samhället
 ● Hur du kan åka kollektivt på ett tryggt sätt
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Inställning
 ● Att ha en realistisk syn på risker
 ● Att veta hur du ska handskas med risker
 ● Att bygga upp ditt självförtroende i vardagen
 ● Att ge dig ut i samhället utan att vara rädd för att ramla

En positiv, konstruktiv, realistisk inställning till att 
förebygga fallolyckor och en tro på din egen förmåga 
att ta kontroll över ditt liv har stor betydelse för att 
kunna genomföra förändringar.

En ny resa mot hälsa
Att göra medvetna förändringar i livet kan te sig 
enkelt, men kräver sin insats. Det stundande arbetet 
med att minska fallrisken kräver engagemang och kan 
upplevas som utmanande. Du kommer kanske att 
börja med att ifrågasätta de tankar och föreställningar 
som du har om dig själv och din livsstil. Du kanske 

utvärderar dina gjorda val och ser 
över de för- och nackdelar som 
förändringar medför. Det handlar 
ofta om att göra sig av med gamla 
vanor och skaffa sig nya.

Du behöver vara fast besluten och tro på din 
egen förmåga när du tar dig an arbetet för en 
bättre hälsa.
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KAPITEL 5

Hinder i vägen 
Det kan finnas hinder som försvårar ditt arbete med att minska riskerna 
för fallolyckor. Här kommer vi att hjälpa dig att identifiera dessa hinder 
och ge förslag på några sätt att komma förbi dem. Det är viktigt att 
fokusera på lösningarna istället för problemen.

Med en positiv inställning 
och rätt kunskaper kan 
du fortsätta att upptäcka 
världen utanför med stort 
självförtroende.

Fördomar om fallolyckor 
Det finns många fördomar eller myter om fallolyckor. 
Det gäller särskilt sambandet att hög ålder medför 
ökad risk för att råka ut för en fallolycka. Fördomarna 
kan vara negativa, kontraproduktiva eller helt enkelt 
fel. De som arbetar med förebyggande av fallolyckor 
känner till dessa fördomar. Men vi inser inte alltid 
exakt hur dessa fördomar påverkar oss. Alltför många 
tror att fördomarna om fallolyckor och åldrande är 
sunt förnuft, så därför ifrågasätts de aldrig.

Åldersdiskrimineringens inflytande
De flesta fördomar härrör från åldersdiskriminering 
– en form av diskriminering som har att göra med 
stereotyper, attityder och tankemönster som orättvist 
diskriminerar äldre personer.

I samhällsdebatten hävdar vissa att 
åldersdiskrimineringen i västvärlden är en följd av 
att det är negativt laddat att bli gammal och att man 
påminns om sin egen död. Då främjas en kultur där 
de äldre åsidosätts istället för att man lyfter fram deras 
livserfarenhet och gedigna kunskaper.
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