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Personnummer: ___________________________________________________________

Namn: ___________________________________________________________________

Insjuknande datum: _______________________________________________________

Fall

Definition Fall: En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om 

skada inträffar eller ej (Vårdhandboken).

1) Har riskbedömning gjorts för att bedöma om patienten är i riskzon för att falla efter 

strokeinsjuknandet?

Riskbedömning kan göras med flera olika instrument eftersom strokepatienter kan vara 

ganska komplexa och enstaka skalor blir därmed för grova att använda i bedömningen av 

strokepatienter.

Svara Ja om ni gjort bedömning avseende fallrisk om ni använder riskbedömningsinstrument 

som t.ex. Downton Fall Risk Index, Bergs balans skala, Time Up and Go.

Svara Ja även om ni bedömer fallrisk utifrån exempelvis vårdplan men som avser 

sjukgymnastisk balansbedömning som görs i sittande, stående och gående och avser både 

postural stabilitet och postural orientering samt även yrselbedömning.

Detta tillsammans med den sensomotoriska och kognitiva bedömningen blir en mer

komplett fallriskbedömning för en strokepatient.

o Ja    

o Nej 

o Bedöms utifrån andra kriterier pga svårt sjuk patient

o Ej dokumenterat

2) Föreligger risk för fall enligt genomförd fallriskbedömning?

Definition risk: Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens termbank).

o Ja

o Nej

o Ej dokumenterat

Vid Ja

3) Har förebyggande åtgärder vidtagits? 

Definition förebyggande: Åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av 

sjukdomar (Socialstyrelsens termbank).

Definition åtgärd: Handling som är inriktad på (visst) resultat (Socialstyrelsens termbank).

o Ja    

o Nej 

o Ej dokumenterat
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Forts Fall:

Personnummer: ___________________________________________________________

Namn: ___________________________________________________________________

Insjuknande datum: _______________________________________________________

4) Har patienten fallit under vårdtillfället?

o Ja

o Nej 

o Ej dokumenterat

Vid Ja

5) Ledde fallet till en vårdskada?

Definition vårdskada: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 

orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients 

tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet 

(Socialstyrelsen termbank).

o Ja

o Nej 

o Ej dokumenterat




