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Checklista - vårdprevention  

FALL  
Som vårdpersonal bör man alltid ställa sig frågan "Finns risk för fall?" och vid redan 
uppkomna fall "Vad orsakade fallet?". Fall ska alltid betraktas som ett symtom på något, 
det vill säga ett tecken på förändring hos patienten till dess motsatsen är bevisad. 

Initial fallriskbedömning/fallriskvärdering 

En fallriskbedömning/fallriskvärdering syftar till att avgöra om patienten har allmän eller 
förhöjd fallrisk. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att personer som har fallit löper 
en kraftigt ökad risk att göra det igen. För patienter över 65 år och andra vuxna med 
neurologiska eller kognitiva sjukdomar ska en fallriskvärdering utföras för att avgöra vilka 
patienter som har en förhöjd fallrisk. Detta upprepas så snart patientens tillstånd eller 
faktorer i omgivningen ändras. 

• Fråga patienten om hen fallit någon gång det senaste året. 
• Fråga dig själv om du tror att det finns risk för att patienten kan ramla under 

vårdtiden om inga åtgärder sätts in. 

riskfaktorer-och-atgarder-fall.pdf (kunskapsguiden.se) 

VID FALL  
 

Förslag på följdfrågor som ska ställas till en patient som fallit av vårdpersonal som är på plats vid fallet, 

detta ska rapporteras till och dokumenteras av sjuksköterska. Uppföljning av omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska  

• Vad gjorde du direkt innan du föll? 
• Hur mådde du innan du föll? 

https://kunskapsguiden.se/contentassets/ac2f45055fae43c28c2cf3b8b1dce7c1/riskfaktorer-och-atgarder-fall.pdf
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• Kände du några symtom innan eller efter du föll (yrsel, bröstsmärtor, 
synstörning)? 

• Kändes det som om du var på väg att svimma när du föll? 
• Hur mådde du efter fallet? 

Det är viktigt att fråga om patienten kände något innan hen föll till exempel symtom i 
form av yrsel, muskelsvaghet och så vidare eller om patienten har ätit eller druckit dåligt? 
Frågor kring läkemedel bör ställas eftersom utebliven likväl som för hög dos av ett 
läkemedel kan öka risken för fall. 

Riskbedömning - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

 

MUNVÅRD  
 

Viktigt att dagligen observera om ett förändrat ätbeteende eller förändrat beteende i samband 

med stöd och hjälp vid munvård uppmärksammats. Dokumenteras och rapporteras till 

sjuksköterska  

Daglig munvård - inspektion av munhåla - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

 

URINRETENTION 
 

Symtom är obehag och smärtor i nedre delen av buken dock kan kliniska symtom vara diffusa eller 

saknas helt.  

Oro kan vara ett observandum på urinretention  

Läckage av urin kan ibland vara ett kliniskt tecken på överfylld blåsa, så kallad överfyllnadsinkontinens. 

Risk för urinretention 

Bedömning och åtgärd vid risk för urinretention - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

Schema för blåstömning (vardhandboken.se) 

 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/fallprevention/riskbedomning/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/munhalsa/daglig-munvard---inspektion-av-munhala/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/blasovervakning-vid-sjukhusvard/bedomning-och-atgard-vid-risk-for-urinretention/
https://www.vardhandboken.se/globalassets/vhb/media/pdf/kontroll_och_atgard_blastomning_och_risk_urinretention_2022_tillganglig.pdf
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NUTRITION 
 

Riskbedömningen görs genom värdering av tre bedömningspunkter; oavsiktlig viktförlust, 

ätsvårigheter och undervikt. Vart och ett av dessa tillstånd har stark evidensgrad med 

avseende på risk för ett ogynnsamt kliniskt förlopp. 

I utredningen som syftar till att ge underlag för att planera och besluta om lämpliga åtgärder, bör man 

ta hänsyn till följande: 

• Bakomliggande sjukdom. Till exempel organsjukdom, cancersjukdom, depression, 

demenssjukdom, diabetes mellitus eller smärttillstånd. Det är särskilt viktigt att ta ställning till 

om det finns en oupptäckt sjukdom, till exempel cancer, bakom nutritionsproblemet. 

• Mag-tarmrelaterade besvär. Till exempel gasbesvär, diarré, magsmärta, förstoppning. 

• Medicinsk behandling. Nyligen genomgången kirurgi, strålbehandling eller cytostatika som 

påverkar näringsintag, energiomsättning eller metabolism. 

• Läkemedelsbehandling som kan orsaka biverkningar med negativ effekt på aptiten till exempel 

illamående, muntorrhet eller förstoppning. 

• Ökat energibehov till exempel beroende på hög fysisk aktivitet, som vid vandrande beteende i 

samband med demens, hög muskeltonus eller ökat andningsarbete (till exempel vid KOL). 

• Nedsatt mun- och tandstatus. Tuggsvårigheter. 

• Svårigheter att svälja (dysfagi). Tillstånd som stroke, Mb Parkinson, MS, ALS och andra 

neurologiska tillstånd samt och sjukdomar i svalg och matstrupe kan ge upphov till olika typer 

av sväljbesvär. 

• Funktionella svårigheter att äta relaterade till kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar 

som till exempel vid demens eller halvsidig förlamning efter stroke. 

• Kulturella, etniska och sociala faktorer som till exempel trosuppfattning, sorg eller byte av 

boende. 

• Multipel födoämnesallergi eller födoämnesöverkänslighet. 

För att få en helhetsbild av patientens nutritionsproblem kan det också vara motiverat att genomföra: 

• Analys av mat- och vätskeintag med hjälp av registrering, eventuellt följd av 

näringsvärdesberäkning. 

• Måltidsobservationer 



Sida 4 (4) 

 
 

 

• Beräkning eller uppskattning av energiomsättning och kroppssammansättning, läs mer i 

avsnittet Energi-, närings- och vätskebehov. 

Bedömning gällande intag av energi och näring ska vara i relation till patientens behov. 

Utredning - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

 

 

 

 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/utredning/

