
Möte med kontaktombuden för sektionen för Äldres Hälsa 

Den 24 maj hölls ett möte mellan styrelsen för sektionen för Äldres Hälsa och sektionens 
kontaktombud. Mötet hölls över Skype i samband med ett av styrelsens styrelsemöten. Vid dagens 
möte deltog Irene Wikman (nytt kontaktombud för Luleå), Julia Hamilton (Stockholm) och Karin 
Nordell (Uppsala). Från sektionens styrelse deltog: Karin Hellström, Karin Nordell (är både 
kontaktombud och styrelsemedlem i sektionen), Susanna Tuvemo Johnson samt Birgit Vahlberg. 

Aktuella frågor 
Mötet inleddes med en kort presentation av de som deltog. Därefter diskuterades vad som var aktuellt 
ute på arbetsplatserna. På Sabbatsbergs geriatriken genomförs nu en satsning för att implementera 
Socialstyrelsens utbildning kring fallprevention; ”Ett fall för teamet”. ”Ett fall för teamet” är en 
nylanserad webbutbildning kring fallprevention. I utbildningen beskrivs tre olika fall utifrån ett 
multiprofessionellt perspektiv. Utbildningen tar lite tid att genomföra, men kan delas in i mindre delar 
och upplevs vara bra. Lillemor Lundin Olsson har bland annat varit involverad i utformningen av 
utbildningen. Utbildningen har presenterats vid planeringsdagar på kliniken och att 
reflektionsseminarium har genomförts. Tanken är nu att utbildningen ska genomföras under hösten av 
alla yrkeskategorier/hela teamet.  

Vid Luleå universitet genomförs i nuläget mycket forskning kring rörelseanalyser med hjälp av det 
rörelseanalyslabb som finns. Fallrädsla i förhållande till postural kontroll undersöks bland annat. I 
studien används ett digert testprotokoll. Exempelvis mäts fallrädsla med hjälp av Falls Efficacy Scale 
International samt en enkel fråga om man är fallrädd (ja/nej). Målgruppen är äldre personer, 70 + och 
studien är en populationsstudie i Luleå kommun.  

Susanna Tuvemo Johnson informerar om sin avhandling kring fallprevention för äldre personer 
boende i ordinärt boende. Under studien undersöktes effekten av träning enligt OTAGO med eller utan 
inslag av MI (Motiverande samtal), kontrollgrupp fanns även. En uppföljning efter 1 år har genomförts 
vilken visat på att det inte fanns skillnader mellan grupperna vad gäller fall och fallskador. Att fundera 
över vilka patienter man ger OTAGO till och vilka uppföljningsmöjligheter som finns anses viktigt.  

I Uppsala arbetas det även med en studie för att försöka öka fysisk aktivitetsgrad hos äldre personer 
boende på särskilt boende genom att identifiera personalens hinder för fysisk aktivitet. Detta kommer 
ske via ett speciellt bedömningsinstrument som kan påvisa personalens hinder. Instrumentet är 
översatt och test-retest av instrumentet pågår i nuläget.   

Dialogmöte kring fall  
Den 7e maj genomfördes ett dialogmöte kring fall på Läkemedelsverket i Uppsala. Regeringen har gett 
Läkemedelsverket i uppdrag att arbeta med mat och måltider i förhållande till fallprevention. 
Uppdraget är att ta fram ett kunskapsstöd kring fallprevention kopplat till mat och måltider. Insatserna 
skall riktas dels direkt till målgruppen samt till lämpliga professioner kring denne. Uppdraget är i sin 
linda och dialogmötet syftade till att få stöd i arbetet med uppdraget, exempelvis vad gäller upplägg, 
val av sökord för vetenskapligt stöd osv. Läkemedelsverket upplevdes fokusera väldigt mycket på 
matens betydelse för att minska fallrisk och vikten av musklernas funktion missades. Detta 
poängterade starkt av deltagare vid mötet. Första rapporten från Läkemedelsverket ska lämnas till 
regeringen 15 september.  

  



Rörelselyft för äldre 
Förbundet har arbetat med ”Tre lyft för Sverige” och har utformat ett ”Rörelselyft för äldre” 
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-politik/rorelselyft/). Broschyrerna ”Bra 
liv för äldre – Forskning ger nya möjligheter” (https://www.fysioterapeuterna.se/Om-
forbundet/nyheter/2018/2018/forskning-ger-nya-mojligheter-till-bra-liv-for-aldre/) och ”Vägen till en 
jämlik rehabilitering för äldre personer” 
(https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/aldreshalsa/vagen_till_en_jamlik_rehab-a5-
tryck.pdf) har även getts ut. Dessa broschyrer kan med fördel spridas till bland annat politiker.  

Övriga frågor 

GDPR införs från och med 25/5. Mer information kring detta kommer framöver då vi inväntar 
information från förbundet. 

Möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd från sektionen för att anordna exempelvis föreläsningar 
diskuteras. Styrelsen informerar om att checklistan för aktivitetsstöd nyligen har setts över och 
reviderats. Nya checklistor kring aktivitetsstöd kommer läggas ut på sektionens hemsida framöver.  

Nästa kontaktombudsmöte är inplanerat 23/8.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivet av Karin Nordell 
Kontaktombud för sektionen för Äldres Hälsa  
samt styrelsemedlem i sektionen  
2018-05-26 


