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Forum: Temagruppemøde i temagruppen FALDFOREBYGGELSE 

Tid: den 7. november 2018. Kl: 9.30-16.00 i KL-Huset 

Mødeleder: Hanne Skov 

Deltagere:  

Gæster:  

Referent: Christina Hoffmann Hyldig 
 

Dagsordenspunkt Drøftelse/beslutning 

Morgenmad og 

registrering 

- 

Velkomst og 

præsentationsrunde v/ 

Hanne Skov, 

faldkonsulent i 

Frederiksberg 

Kommune og formand 

for temagruppen 

Faldforebyggelse 

 

Velkommen og program gennemgås. 

Kort præsentationsrunde, hvor navn, kommuner og job præsenteres.  

 

Introduktion til Sund 

By Netværket – 

overordnet 

introduktion v/ 

Charlotte Isager 

Petersen, 

sekretariatsleder i 

Sund By Netværket 

I temagrupperne stiles efter 70% vidensdeling og 30% netværk.  

56 kommuner er med i Sund By Netværket. 

I kommunerne kræves politisk initiativ og engagement, der støtter op om 

forebyggelse og sundhedsfremme med målet at udvikle ”best practice”. 

Sund By Netværk hører under WHO Healthy cities. Strategien lyder: 

Happier and healthier cities for all.  

De 6 pér (på engelsk): Participation (deltagelse/partnerskaber), Places 

(byrum der styrker sundhed og trivsel), Prosperity (velstand/god trivsel), 

People (mennesker), Peace (sikkerhed og tryghed) og Planet (beskytte 

planeten). 

15 fagspecifikke temagrupper i SBN, bla temagrupper inden for KRAM 

områderne. 

42 arrangementer i løbet af det seneste år i Sund By Netværket. 

SBN er aktive på de sociale medier – følg! 

Sund By Netværksdage 3-4 april 2019 med overordnet tema ”De unge”. 

 

 

Temagruppe FALDFOREBYGGELSE 
 
Hanne Skov: Hask02@frederiksberg  
 

 
7. november 2018 
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Præsentation af 

National Klinisk 

Retningslinje for 

forebyggelse af fald 

hos ældre v/ Kasper 

Søndergaard, cand. 

scient. i fysioterapi, 

SST 

Kasper Søndergaard har været fagkonsulent på den Nationale kliniske 

retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre. 

Der er er fast skabelon i SST, når der udarbejdes nationale kliniske 

retningslinjer. Der nedsættes en arbejdsgruppe, referencegruppe og et 

sekretariat. Fagkonsulenten læser alle artiklerne, der skal gennemgås og 

udarbejder et første udkast, der sendes til arbejdsgruppen. 

Systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges som beslutningsstøtte af 

fagpersoner. Retningslinjen er ikke en opskrift, men bygger på nogle klinisk 

relevante spørgsmål, der ønskes besvaret. De fokuserede spørgsmål hedder 

PICO. Der er 8 PICO spørgsmål. 

Effektmål defineres, og det bestemmes om effektmålet er kritisk eller vigtig.  

Der søges i guidelines og reviews. Randomiserede kliniske forsøg (RCT) er 

bedst. En gruppe får en intervention, den anden gruppe får ingen 

intervention. Begge grupper er tilfældigt udvalgt. RCT siger noget om, hvad 

der er bedst for gennemsnittet. 

Patientpræferencer, kvalitet af evidensen, gavnlige og skadelige bivirkninger 

er også med i overvejelserne for en eventuel svag eller stærk anbefaling for 

eller imod. 

De endelige anbefalinger gennemgås. 

Der er 1 stærk anbefaling: Ingen benzodiazepiner i mere end 4 uger, da det 

øger risikoen for fald. 

Den kliniske retningslinje munder også ud i, at det er tydeligt, at der mangler 

god forskning (RCT) på flere af PICO spørgsmålene. 

En svag anbefaling for en aktivitet er stadig en anbefaling! Det må bestemt 

ikke politisk tolkes som ingen anbefaling eller en anbefaling imod… 

Pixiudgaven af den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) for 

forebyggelse af fald hos ældre uddeles på mødet og vedægges referat. I pixi-

udgaven ses de 8 udvalgte PICO spørgsmål for fald. 

Pause - 

Borgerrettet 

forebyggelse – 

implementering af de 

nye anbefalinger fra 

forebyggelsespakkerne 

på ældreområdet v/ 

Anette Thorsmark, 

konsulent i Center for 

forebyggelse i praksis, 

KL 

Center for forebyggelse i praksis understøtter kommunernes arbejde med 

sundhedsfremme og forebyggelse ud fra forebyggelsespakkerne. Der 

tilbydes temadage, fx i øjeblikket omkring forebyggende hjemmebesøg. 

Flere og flere ældre med kroniske sygdomme (mere end 70% har mere end 1 

kronisk sygdom). 

Lovgivningsmæssigt skal der i kommunen være tilbud til ældre med 

forebyggende sigte. Lovændring på vej, så der skal være fokus på de, der bor 

alene, og de der er ældre end 81 år. 

Forebyggende hjemmebesøg er grundstenen i forebyggelsen hos ældre.  

En palette af mulige forebyggende tiltag gennemgås overordnet. 
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Hvordan tænker I borgerrettet forebyggelse på ældreområdet kan styrkes i 

jeres kommuner? Tal med sidemanden… 

En ide fra Frederiksberg, der har inspireret i Køge… Kommunen inviterer til 

75-års fødselsdag, så borgeren kom til kommunen i stedet for at tage ud til 

borgerne. Der er dog en gruppe - de sårbare, som ikke nås på denne måde. 

 

Middelfart vi mangler tilbud til borgere, der har det psykisk dårligt. 

Opsporing fungerer, men det rette tilbud er en udfordring. 

 

Aalborg har et ”efterbyggelsesteam”, der hjælper folk videre, efter de har 

gennemgået et træningsforløb. Der samarbejdes med ældresagen om 

”følgesvende”, der er frivillige. 

 

Det kan være svært i visitationen at kende og have overblik over alle 

kommunens tilbud. 

Forebyggelsespakkerne gennemgås overordnet med fokus på de 

anbefalinger, der er målrettet ældreområdet. Forebyggelsespakkerne 

indeholder den bedste faglige viden på områderne og skal fremme 

kommunernes indsatser og kvaliteten heraf.  

Anbefalingerne indeholder et Grundniveau (G) og et udviklingsniveau (U). 

Vigtigt at koble til sundhedsprofiler og politiske mål. 

Hvordan kan I bruge anbefalingerne? Tal med sidemanden… 

Middelfart, pakken om overvægt?… vi taler meget om undervægt! Det er 

vigtigt at holde vægten. Uplanlagt vægttab er med i pakken om mad. 

Forebyggelsespakkerne kan bruges til at gøre politikkerne opmærksomme på 

forebyggende hjemmebesøg mv. Det er forskelligt, hvor meget 

forebyggelsespakkerne bruges rundt omkring. 

Tværgående samarbejde med fokus på implementering 

Implementeringscirkel: kan bruges til at udføre en analyse af 

implementeringskapacitet. 

Medarbejderne (viden, motivation og kompetencer), Målgruppe, Ledelse, 

Organisationsadfærd, Fokus (politisk, medier, borgere), Ressourcer. 

Folder: ”Gode erfaringer med implementering af forebyggelsespakkerne, 

KL” 

Forandringsagenter skal kunne lede ”opad, udad, nedad og på tværs”. 

Mulige samarbejdspartnere på tværs ”blæksprutte” Tænk over om der er 

relationer, I ønsker at opdyrke? 

Hvilken organisering er der i jeres kommune? Og Hvilke muligheder giver 

det for at implementere anbefalingerne for forebyggelsespakkerne? Tal med 

sidemand… 

Aalborg, godt at kigge på organisering, flere afdelinger er spredt men 

arbejder indenfor det samme område. Vigtigt at kende hinanden. 

Køge, forebyggende afdeling og i plejen – hvordan kan vi bruge de mange 

muligheder – når vi ikke kender hinanden… Vigtigt at lære hvilke tilbud, der 
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er i kommunen. 

Frederiksberg, her er alle tilbud samlet på kommunens hjemmeside. 

Nye medarbejdere introduceres til de forskellige områders tilbud. 

Aalborg har 10 seancer om året, hvor alle medarbejdere kan komme. Men 

det er ikke på tværs af områder. 

Bonus-info: SST har netop fået penge til at afdække indsatser indenfor 

forebyggelse af osteoporose. 

Frokost - 

Faldforebyggelse i 

Gladsaxe Kommune v/ 

Birgit Jønsson, 

faldkonsulent, Tina 

Milandt, 

faldkonsulent og 

Dorthe Langgård, 

ernæringskonsulent i 

Gladsaxe Kommune 

Indsatsen i Gladsaxe 

Nu (2018): Supervisor og brobyggere (hjælper med relationer mellem 

borgere, pårørende og personale samt opfølgning på rehab) 

2013: Det besluttes at screeninger ved fald (rejse-sætte-sig-test) og ernæring 

(vægt) skal tilbydes 2 gange om året. 

2015: Fald og ernæringskonsulent ansættes, underviser bla assistenter i 

udredninger.  

Svært at finde screeninger i care + screeninger blev ikke udført. 

Faldkonsulent følger op på om screening er udført og giver koordinator 

besked. Screeningerne er en servicelov-ydelse. 

Hver 2. måned introduceres alle nye medarbejdere i at teste.  

 

Tidlig opsporing (fokus på fald og ernæring) og triage ligger elektronisk. 

Nexus bruges til dokumentation, mens triage er et arbejdsredskab. 

2017: Inspireret af et Sund By Netværksmøde igangsættes et projekt om 

indflydelse og medbestemmelse på eget arbejde. Medarbejderne får selv lov 

til at bestemme, om de vil arbejde med fald eller ernæring. Det betyder, at 

medarbejderne nu synes, det er spændende – små ambassadører er dukket 

op. 

Der afholdes triage-møder 2 gange om ugen. Triage-møder giver overblik 

over alle borgere i en hjemmehjælpsgruppe. Grønne er habituelle, gule har vi 

opmærksomhed på, røde er indlæggelsestruede, lige udskrevet eller faldet. 

Det ses, hvor mange dage siden, der er handlet på noget hos borgeren, og 

hvor mange dage de har haft ”farven”. Hjemmesygeplejersker deltager også 

i møderne.  

Input: Triage tager ikke rigtig højde for det forebyggende aspekt, der handles 

mere på problemer. Det er vigtigt at klæde hjælperne på til at tænke 

forebyggende. Det er svært… 

Værktøjer til faldscreening og ernæringsscreening er på hjælpernes telefon. 

Vigtigt at kigge på sidste registrering, så ændringer i fx rejse-sætte-sig 

opdages. Redskabet (App, der hører til program, som kan købes til tidlig 

opsporing) tager tid på rejse-sætte-sig-testen og man trykker hver gang 

borger rejser sig. Resultatet vises om der anbefales faldudredning eller ej. En 

eventuel faldudredning tilbydes med det samme og mange borgere siger ja. 
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Der er også skema i app til faldudredning. Efterfølgende dokumenteres i 

Nexus. 

De samme slags redskaber findes i forhold til ernæringsscreening.  

Faldudredning sker typisk inden for 4 dage. 

Vi mener, at vores borgere kan undgå nogle fald, hvis vi arbejder målrettet 

med vægt og ernæring. 

Der tilbydes ernæringsudredning ved vægttab på mere end 1 kg. Fremtidig 

vejning aftales med borgeren, så der sikres engagement og vi kan følge op. 

Borger sætter også selv målet for ernæringsindsatsen. 

Udvikling: 

Ønsker at samle assistenterne til erfa-møder og undervisning. 

Ønsker opfølgning efter borgerne er kommet hjem fra midlertidige ophold. 

Ønsker besked fra visitation, hvis de får kendskab til borgere, der er faldet. 

Hanne anbefaler ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat 

funktionsevne hos ældre mennesker”. 

Walk and talk v/ Line 

Stryhn, 

sundhedsfaglig 

konsulent i Aalborg 

Kommune 

Vi ønsker at sparre med hinanden og finde inspiration hos hinanden. 

Hvilke erfaringer vil du dele? Skriv på post-it. 

Walk and talk-aktivitet…hvor ideer deles. 

Billeder af pos-it vedlægges referat. 

 

Opsamling på walk 

and talk & kaffepause 

Fremlæggelse fra hver gruppe om valgt ide´: 

Aalborg: Samarbejde med KT-strømpen på demenscenter (registrering af 

fald siden oktober). Efter registrering i 3 mdr. tildeles alle beboere strømper. 

Derefter registrering i 3 mdr. igen. 

 

Gladsaxe: Fokus på fald eller ernæringsscreening er et tilvalg hos 

medarbejderne. Det har betydet, at der er flere tilbagemeldinger. 

Medarbejderne har en bestemt kollega, de kan gå til. 

Aalborg: Opfølgning på undervisning i fald – brug af Kahoot 

(demonstreres).  

Undervisning til nye medarbejdere, derefter besøges forskellige stande, hvor 

faldforebyggelse er en af standene. (Standen besøges i ca. 15 min). 

11 spørgsmål: 

Kan faldulykker hos ældre borgere forebygges? (Ja) 

Hvilke af nedenstående faktorer kan være en af årsagerne til Elinors fald? 

Hvor stor en %-del af ældre over 80 år, som Elinor falder om året? (50%) 

Falder kvinder oftere end mænd? (Ja) 

Hvor mange omkostninger er der i gennemsnit for kommunen i forbindelse 

med hoftebrud? (88.000 kr) 

Hvad er sandsynligheden for at Elinor kommer på plejehjem inden for 1 år 

efter sit brud? (20%) 

Hvad er chancen for at Elinor ikke kommer til at være frivillig aktiv på 
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samme niveau som før? (44%) 

Hvor mange risikofaktorer for fald er der identificeret? (over 400 

forskellige) 

Hvilke faktorer har ift forskningen størst effekt ift at forebygge fald hos 

ældre? (træning) + muskelstyrke og ernæring 

Pga Julius helbred og BMI kan hoftebeskyttere nedsætte risikoen for brud. 

Kan han få det? (Ja, i Aalborg) 

Hvad er faldskolen? (En træningsindsats) 

Sunde Borgere – Case-

skabelon v/ Jan 

Andersson, konsulent i 

Sund By Netværks 

sekretariatet 

Digital platform – www.sundeborgere.dk – med det formål at understøtte 

vidensdeling i temagrupperne. 

Jan deler vidensskabelon ud (vedlægges referat). 

Kommuner kan tilføje cases på sitet og selv gå ind og finde inspiration. 

I de første 2 år afprøves sitet inden for emnet tobak.  

Jan gennemgår site på skærmen. Sitet er åbent for alle kommuner. Sitet er 

startet op i starten af november 2018. 

Tag vidensskabelonen med hjem og udfyld og send eventuelt til Hanne – så 

kan vi være klar til vidensdeling om faldforebyggelse på sundeborgere. 

 

Det efterspørges i faldforebygggelsesgruppen, at der også kan være cases på 

sitet, der er mere dagligdagsorienterede – altså både erfarings- og 

vidensdeling. 

Jan tilføjer at cases ikke behøver at være evidensbaserede ud fra højst 

videnskabelige standard, men at det netop også er den kontekstuelle 

hverdagsviden i den enkelte kommune som må/kan deles. 

Opsamling og tak for i 

dag v/ Hanne Skov, 

Frederiksberg 

Kommune 

Næste temagruppemøde afholdes den 8. maj 2019 

 

Ønsker: 

Svimmelhed 

Fald og demens, fald og parkinson. 

Aalborg vil gerne fremlægge om resultater fra strømpe-projekt. 

Der afholdes en konference om faldforebyggelse i Kolding den 5. februar. 

Konferencen er ikke i regi af Sund By Netværket. 

Det aftales, at program mv for konferencen om faldforebyggelse i Kolding 

sendes til alle på deltagerlisten, så ingen går glip af at tilmelde sig, hvis de 

ønsker. 

Alle slides fra temadagen vedlægges referatet. 

 

 

 

http://www.sundeborgere.dk/

