
på områder som bør analyseres og utredes for 
svakheter (5). Avviksmeldinger kan identifisere 
en risiko for pasientsikkerheten, og legge 
grunnlaget for videre undersøkelser og analyser. 
Nettopp slik er avviksmeldinger blitt brukt ved 
alderspsykiatrisk seksjon i forbedringsprosjektet 
«Fallprosjektet». 

Hvorfor «Fallprosjektet»? 
Fall er den vanligste årsaken til at eldre personer 
skader seg, både i hjemmet og i helseinstitu-
sjoner. Fall defineres her som en plutselig, util-
siktet forandring i posisjon som gjør at person 
lander på et lavere nivå uten å ville det (6). 
Konse kvensene av et fall kan være alvorlige; 
10-20 prosent av fall hos eldre fører til alvorlige 
skader som hodetraume eller brudd (7). Fore-
bygging av fall er et viktig satsingsområde for 
pasientsikkerhetsarbeidet i Norge, og fore-
byggende tiltak kan gi god effekt. 

Underrapportering er en vanlig utfordring 
knyttet til hendelsesregistrering. Ved alders-
psykiatrisk seksjon var situasjonen annerledes: 
I 2008 var de ansatte meget gode på å rappor-
tere uønskede hendelser og spesielt fall. Per-
sonalet iverksatte gode strakstiltak ved 
 fall hendelser, men likevel ble ikke gjentakelses-
frekvensen av fall redusert over tid. Dette, sett 
sammen med de alvorlige helsekonsekvensene 
knyttet til fall, dannet utgangspunktet for «Fall-
prosjektet». 

Bakgrunn
Systematisk arbeid med pasientsikkerhet er en 
forutsetning for trygge og gode helsetjenester. 
Det er essensielt å lære av de feilene som blir 
gjort. Denne tanken har vært sentral i arbeidet 
med pasientsikkerheten siden publikasjon av 
den innflytelsesrike rapporten To Err is Human 
(1). Eksperter har argumentert med at kontinu-
erlig og systematisk oppfølging av ulykker og 
andre avvik i helsevesenet er nødvendig for å 
forbedre pasientsikkerheten (2). Som følge av 
dette er hendelsesregistreringssystemer blitt 
implementert i helsevesenet i de fleste land, og 
den systematiske rapporteringen av avvik er 
den vanligste strategien for forbedring av pasi-
entsikkerheten (3). 

Hendelsesregistreringssystemer er designet 
for å innhente informasjon om uønskede hen-
delser. Ideen er at informasjonen som blir samlet 
inn skal legge grunnlaget for læring både for 
individer og organisasjonen, som på sikt skal 
bedre pasientsikkerheten. Hvorvidt disse 
systemene faktisk fungerer, er omdiskutert (4). 
En kan si at en avviksmelding skal være et vindu 
til systemet; den uønskede hendelsen kan peke 
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& control AND aged OR aged 80+». Både fall hos eldre og fall i forbindelse 
med psykiske lidelser var velstudert, men det var få artikler som spesifikt 
undersøkte fall hos eldre med psykiske lidelser.  

Flere årsaker og risikofaktorer kom fram gjennom litteratursøket. Disse 
funnene var i stor grad kompatible med erfaringer fra ansatte ved seksjo-
nen, samt brukerkunnskap. For eksempel fant en review-artikkel at ytre 
faktorer som glatte gulv, dårlig belysning, samt utforming av trapper, senger 
og inngangspartier, kan forårsake fall (9). Dette ble trukket fram både av 
brukere og personalet. Disse funnene resulterte i en befaring på enhetene, 
og en prioritert tiltaksliste for å skape et fallforebyggende fysisk miljø. 
Bruker gruppen (seksjonens brukerråd) identifiserte en unik risikofaktor: 
Pasientens ønske om å være autonom og ikke være til bry for personalet. 
Det er mulig at dette i seg selv er en risikofaktor for fall og presenterer i så fall 
et etisk dilemma: Pasientens ønske om autonomi må veies opp mot tiltak 
som skal forebygge fall, slik at pasientens sikkerhet og pasientens selv-
bestemmelse er balansert. Ytterligere identifiserte risikofaktorer er pre-
sentert i tabell 1. Samlet sett ble det tydelig at fall ofte har flere og sammen-
satte årsaker. Dette fordrer derfor flere og sammensatte tiltak, og ble lagt til 
grunn for det videre arbeidet med retningslinjer og prosedyrer.

Nye retningslinjer og færre fall
Prosjektgruppen utarbeidet nye retningslinjer for fallforebygging, med 
 fokus på to områder:

1. Forebygge forekomst av fall ved å vurdere fallrisiko ved innkomst og 
iverksette aktuelle tiltak. 

2. Forebygge gjentakelse av fall ved å utrede årsak og iverksette tiltak for å 
unngå at det skjer igjen, dersom en pasient faller.

Retningslinjene har som formål å gi føringer for systematisk fallforebyggende 
arbeid i seksjonen, slik at det er lagt til rette for et kontinuerlig forbedrings-
arbeid. Den skal også gi ansatte kunnskap om risikofaktorer og mulige årsaker 
til fall. Forslag og anbefalinger til fall- og skadeforebyggende tiltak er også 
inkludert.  

Avviksmeldinger som utgangspunkt 
for kunnskapsinnhenting 
Prosjektet startet opp i 2010 og tok utgangs-
punkt i rapporter om fall i avvikssystemet 
 Synergi, i perioden 2008–2009. Alle døgn-
enheter i alderspsykiatrisk seksjon var involvert 
i prosjektet, og den tverrfaglige kompetansen 
fra behandlere, brukere og prosjektgruppen 
var sentral i prosjektet. PUKK-sirkelen (Plan-
legge, Utføre, Kontrollere, Korrigere, også kalt 
Demings’ sirkel) var overordnet metode for 
prosjektet (8). I planleggingsfasen ble flere del-
oppgaver identifisert: Gjennomgang av av viks-
meldinger, kartlegging av risikofaktorer, inn-
henting av forsknings-, bruker- og er farings - 
kompetanse, befaring, vurdering av  avdelingens 
eksisterende tiltak og rutiner, implementering 
og evaluering. Kunnskapsbasert metode ble be-
nyttet i prosjektets deloppgaver. 

Avviksmeldinger om fall i perioden 2008-
2009 ble systematisk gjennomgått for å identi-
fisere potensielle årsaksforhold og risikofaktorer 
for fall. Hver fallhendelse ble vurdert i forhold 
til tidspunkt for hendelsen, hendelsestype, 
kjønn (i forhold til innlagte i perioden), alvor-
lighetsgrad, lokalitet og aktivitet. I 2008 og 
2009 var det henholdsvis 0,53 og 0,52 fall per 
innlagt pasient. Flere risikofaktorer ble identi-
fisert basert på avviksmeldingene. Lokalitet og 
aktivitet ble identifisert som klare risikofaktorer: 
Flest fall skjedde på pasientens rom, og flest fall 
skjedde i forbindelse med gange eller posi-
sjonsendringer opp/ned fra stol og seng. 

Informasjonen i avviksmeldingene var ikke 
tilstrekkelig til å trekke konklusjoner om år-
saken til den økte risikoen i forbindelse med 
disse områdene/aktivitetene. Det var også flere 
avviksmeldinger med uklare eller motstridende 
beskrivelser, som reduserte antall identifiser-
bare risikofaktorer. Dette illustrerer at avviks-
meldingene kan si noe om hva som er en risiko 
for pasientsikkerheten, men ikke nødvendigvis 
hvorfor. Det videre arbeidet fokuserte dermed 
på ytterligere risikofaktorer og bakenforliggende 
årsaker til risiko. 

Fra avvik til årsak 
Prosjektgruppen innhentet oppdatert littera-
tur, brukerkunnskap og tverrfaglig kompetanse 
fra egen og andre aktuelle avdelinger ved Oslo 
universitetssykehus for å fremme kunnskaps-
basert praksis. Eksisterende forebyggende til-
tak ble også gjennomgått. 

For å innhente forskningsbasert kunnskap, ble 
et litteratursøk gjennomført. Søkeord inkluderte 
«Accidental falls AND inpatients, «Accidental falls 
AND risk factors», «Accidentfal falls/prevention 
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Tabell 1: Risikofaktorer og bakenforliggende årsaker til fall i alderspsykia-
trisk seksjon

Kategori Eksempel

Fysisk form Normale aldersforandringer som redusert muskelstyrke, 
lav/høy KMI

Sanser Redusert syn, redusert hørsel

Mobilitet Gangfunksjon, bevegelighet

Komorbiditet Fysisk sykdom som Parkinson’s, diabetes
Psykisk sykdom som psykose, depresjon

Kognitiv svikt Redusert vurderingsevne av situasjoner, redusert 
hukommelse 

Legemidler Mer enn fire legemidler daglig, ulike legemidler, 
 interaksjoner, bivirkninger som for eksempel ustøhet

Redusert oppmerksom-
het

Multitasking

Ytre faktorer Påkledning (sko, klær)
Fysisk miljø (glatte gulv, møblering)

Ønske om autonomi* Klare seg selv, ikke være til bry for andre 

*  Dette funnet er ikke identifisert i litteraturen om fall, men kommer fra seksjonens 
brukergruppe. Pasientens ønske om autonomi og det mulige forholdet til fallrisiko, bør 
studeres nærmere.



33

infrastrukturen for å rapportere avvik er godt 
etablert, mangler det en tilsvarende infrastruk-
tur for analyse, læring og informasjonsdeling, 
som kan sikre at rapportert avvik resulterer i 
bedre  pasientsikkerhet (4).  

Forskning tilsier at hvorvidt oppfølgingen av 
avviksmeldinger etablerer læring, oppfordrer 
til varsling og gir bevis på nyttiggjørelse av 
 informasjon, er avgjørende for at et avviks-
meldingssystem skal lykkes (12).  Våre funn til-
sier at avviksmeldinger i seg selv ikke bedrer 
pasientsikkerheten, men at de kan legge grunn-
laget for arbeid som fører til økt pasientsikkerhet. 
Oppfølging av vanlige avvik, som identifisering 
av årsaker og tiltak, fremmer kunnskapsbasert 
praksis og kan medføre økt pasientsikkerhet. 

 maaksn@ous-hf.no
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Gruppen utarbeidet også et eget skjema for fallrisikovurdering basert på 
funn i prosjektet og andre eksisterende verktøy som FRAT (Fall Risk Asses-
ment Tool). Dette skjemaet ble evaluert og oppdatert i 2013.  

«Fallprosjektet» har ført til stor reduksjon av antall fall i seksjonen (se 
figur 1), hvor antall fall per pasient har vært halvert de siste fem årene sam-
menliknet med i 2008. Reduksjonen begynte allerede før retningslinjene 
var implementert. En mulig forklaring på dette er at prosjektets tverrfaglige 
natur og den høye involveringen av medarbeidere, førte til et økt fokus på 
fallforebygging i seksjonen allerede før retningslinjene ble introdusert som 
rutine. 

Engasjement og investering 
«Fallprosjektet» førte til stort engasjement, og samtlige døgnenheter i sek-
sjonen ble investert i prosjektet. Det var en kontinuerlig informasjons-
utveksling mellom prosjektgruppen og enhetene, der gruppens funn ble 
presentert og enhetenes erfaringer og tidligere funn ble rapportert til 
 prosjektgruppen. Både skjema for fallrisikovurdering og de nye retnings-
linjene er tatt i bruk i seksjonen. 

Kvalitetsrådet i seksjonen holder jevnlig oversikt over avviksmeldinger, 
deriblant også fall. Fall er et av tre utvalgte områder som overvåkes spesielt, 
og det føres årlig statistikk på fall som inkluderes i seksjonens årsrapport. 
Det holdes også jevnlig foredrag og undervisning om fall i enhetene. 
 Prosjektet har ført til økt bevissthet om hvorfor og hvordan avvik skal doku-
menteres, og hvordan eventuelle bakenforliggende årsaker også skal 
 identifiseres og dokumenteres for å kunne iverksette godt tilpassede fall-
forebyggende tiltak. 

Engasjement og involvering er sentralt i prosjektets suksess. Utover de 
nye retningslinjene, har prosjektet skapt rammer for refleksjon rundt og 
organisering av felles kunnskap og praksis, som er underliggende for læring 
i en organisasjon (4). 

Konklusjon 
Med avviksmeldinger som utgangspunkt kan organisasjoner identifisere 
områder for forbedring, og bedre pasientsikkerheten gjennom systematisk 
analyse og oppfølging. Samtidig viser nyere forskning at avvik som fall på 
norske sykehjem ikke dokumenteres i tråd med sykehjemmenes egne 
 dokumenteringskrav (10). En undersøkelse fra 2015 har også rapportert at 
under halvparten av norske sykepleiere kjenner til et godt eksempel på at 
det nytter å melde avvik på sin egen arbeidsplass (11). Dette tyder på at der 

Figur 1. Antall fall per innlagte pasient i alderspsykiatrisk seksjon 
i perioden 2008-2017. 
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