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Flowdiagram 
til faldpakken Patienten får konstateret et fald. Der udføres straks faldregistrering.

Overveje akut lægetilkald eller vurdering på sygehus.

Initial faldrisikovurdering  (De fire spørgsmål)
Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet ?

Oplever/har patienten daglige gang- eller balanceproblemer ?
Har patienten oplevet mere end ét fald inden for det sidste år?

Lider patienten af svimmelhed ?

Tilbud om samtale med faldudredning med relevant(e)  plan(er) 
for tiltag. Samtykke fra patienten skal foreligge. 

Eller: 
Tilbud om udredning på faldklinik eller henvisning til praktiserende læge

Gennemførelse af planer for tiltag

Alle patienter med registreret fald

Alle patienter med mindst ét “ja”

ved initial faldrisikovurdering

Alle patienter der har gennemgået

faldudredning med udarbejdelse af plan (er)



Element i faldpakken

1. Faldregistrering og initial 
faldrisikovurdering: 
Alle borgere der er faldet, får foretaget 
faldregistrering
straks eller inden for samme vagtperiode med 
initial faldrisikovurdering inden for to hverdage.







Element i faldpakken

2. 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.





Element i faldpakken

3. Plan for faldforebyggende tiltag: 
De enkelte elementer i planen udføres inden for 
det antal dage eller
uger, der fremgår af planens enkelte elementer.





Fald forebyggelse projekt i Faaborg-Midtfyn

Projektet startede 
I perioden 1. januar 2014- 31 oktober 2014.

Registreret fald 1370
fordelt på 705 borger

360 har været gennemfaldudredning.

Samarbejde med OUH
Baseline på hoftenærer frakturer 2012. i alt 101 
2013: 89 
2014: 63
Hver fraktur koster kommunen 200.000 kr.



Hvilken læring tager de med sig som de 
vil gøre noget ved.

• Blive bedre til at registrere hvorfor borgeren siger nej, afprøve den 
motiverende samtale.

• Der manglede viden om medicinens virkning på risiko for fald, 
kompetenceudvikling

• Senhjerneskadet ” her kan ikke gøres noget” eller kan der
• Kommer hos nogen som allrede har en genoptræningsplan, men 

ingen viden om hvor meget der er gjort! Tværfagligt samarbejde
• Borger henvises af egen læge til faldklinikken, men når de afsluttes, 

hvordan sikres opfølgningen? Undgå at fald mellem to stole
• Følger op på opfølgningsdelen



Hvordan ved vi, at en forandring er en 
forbedring?
Resultatindikatorer til faldpakken:

1. Antal ugentlige fald pr. 100 beboere tilknyttet plejeenheden
Dataindsamling: Antal fald på en uge, antal beboere i ugen

2. Antal ugentlige fald med skade pr. 100 beboere tilknyttet 
plejeenheden
Dataindsamling: Antal fald med skade på en uge, antal beboere i ugen

3. Antal dage mellem fald med skade blandt beboerne i plejeenheden 
Dataindsamling: dato for fald



Procesindikatorer

Patienten får konstateret et fald. Der udføres straks 
faldregistrering.

Overveje akut lægetilkald eller vurdering på sygehus.

Initial faldrisikovurdering  (De fire spørgsmål)
Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet ?

Oplever/har patienten daglige gang- eller balanceproblemer ?
Har patienten oplevet mere end ét fald inden for det sidste år?

Lider patienten af svimmelhed ?

Tilbud om samtale med faldudredning med relevant(e)  plan(er) 
for tiltag. Samtykke fra patienten skal foreligge. 

Eller: 
Tilbud om udredning på faldklinik eller henvisning til 

praktiserende læge

Gennemførelse af planer for tiltag

Alle patienter med registreret fald

Alle patienter med mindst ét “ja”

ved initial faldrisikovurdering

Alle patienter der har gennemgået

faldudredning med udarbejdelse af plan (er)

1. 

Andel patienter med registreret fald, 
som har fået foretaget initial 
risikovurdering inden for to dage efter 
faldet

Dataindsamling: 

1) Antal patienter med et fald på en måned 
(nævner)

2) Antal patienter der får foretaget initial 
risikovurdering indenfor 2 dage (tæller)



Procesindikatorer

Patienten får konstateret et fald. Der udføres straks 
faldregistrering.

Overveje akut lægetilkald eller vurdering på sygehus.

Initial faldrisikovurdering  (De fire spørgsmål)
Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet ?

Oplever/har patienten daglige gang- eller balanceproblemer ?
Har patienten oplevet mere end ét fald inden for det sidste år?

Lider patienten af svimmelhed ?

Tilbud om samtale med faldudredning med relevant(e)  plan(er) 
for tiltag. Samtykke fra patienten skal foreligge. 

Eller: 
Tilbud om udredning på faldklinik eller henvisning til 

praktiserende læge

Gennemførelse af planer for tiltag

Alle patienter med registreret fald

Alle patienter med mindst ét “ja”

ved initial faldrisikovurdering

Alle patienter der har gennemgået

faldudredning med udarbejdelse af plan (er)

2. 
Andel faldpatienter med konstateret forhøjet 
faldrisiko ved initial faldrisikovurdering, som 
har fået tilbudt faldudredning inden 14 dage 
efter faldet

Dataindsamling (månedligt): 

1) Antal patienter der er vurderet i risiko for 
fald (nævner)

2) Antal patienter der, er vurderet i risiko for 
fald, der har fået tilbudt faldudredning 
indenfor 14 dage (tæller)



Procesindikatorer

Patienten får konstateret et fald. Der udføres straks 
faldregistrering.

Overveje akut lægetilkald eller vurdering på sygehus.

Initial faldrisikovurdering  (De fire spørgsmål)
Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet ?

Oplever/har patienten daglige gang- eller balanceproblemer ?
Har patienten oplevet mere end ét fald inden for det sidste år?

Lider patienten af svimmelhed ?

Tilbud om samtale med faldudredning med relevant(e)  plan(er) 
for tiltag. Samtykke fra patienten skal foreligge. 

Eller: 
Tilbud om udredning på faldklinik eller henvisning til 

praktiserende læge

Gennemførelse af planer for tiltag

Alle patienter med registreret fald

Alle patienter med mindst ét “ja”

ved initial faldrisikovurdering

Alle patienter der har gennemgået

faldudredning med udarbejdelse af plan (er)

3. 
Andel faldpatienter der har accepteret 
faldudredning og hvor den er blevet gennemført 
senest 4 uger efter faldet

Dataindsamling (månedligt): 

1) Antal patienter der har accepteret tilbud 
om faldudredning (nævner)

2) Antal patienter der, er vurderet i risiko for 
fald, der har fået foretaget faldudredning 
indenfor 30 dage (tæller)



Nem dataindsamling



I sikre hænders officielle hashtag:
#isikrehænder

Følg Dansk Selskab for Patientsikkerhed:
@patientsikker



Hold dig orienteret på
www.isikrehænder.dk

Tak for i deltagelse i denne session!
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