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1 Bakgrund och beskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 att bevilja socialnämndens och 

samhällsbyggnadsnämndens ansökan om medel ur sociala investeringsfonden 

Syftet med sociala investeringsfonden är att tidiga förebyggande insatser skall 

motverka ohälsa och spara mänskligt lidande och leda till minskade kommunala 

kostnader. Medlen skall användas till metodutveckling och /eller nyskapande 

verksamheter. Lyckade insatser skall implementeras i ordinarie verksamhet. 

 

2 Syfte och mål  
Syftet med ansökan var att socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen 

tillsammans skulle pröva nya angreppssätt för att förhindra fallolyckor med 

särskild fokus på äldre över 70 år och som bor i ordinärt boende och personer med 

funktionsnedsättning med ökad risk att falla.  

 

Målet var att i målgruppen minska antalet fallskador som kräver sjukhusvård pga 

höftledsbrott med 10% per år samt generellt minska även övriga vårdkrävande 

fallskador.  

 

Utöver minskning av antal vårdkrävande skador ska det förebyggande arbetet leda 

till färre mindre skador både i målgruppen och hos andra medborgare samt att de 

äldre i målgruppen upplever en större trygghet i vardagen och därigenom får ett 

bättre liv. 

 

3 Organisation 
Styrgruppen har bestått av en enhetschef från Gata och Park samt processledare 

och avdelningschef från Stöd och service. Styrgruppen har haft regelbundna 

avstämningar. 

 

4 Ekonomi/Budget 

Fallförebyggande 

Kostnad i tkr  
år 2016-2020 

Hemmafixarna   

Personal  3 684 

Lokalhyra 882 

Billeasing/cyklhyrning 459 

Inventarier och material 401 

Arbetskläder 112 

Gratis broddar   

500-1000 per år 233 

Halksockar 43 

Balansträning   
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Fysioterapeut 0,5 årsarb 887 

Material 51 

Inköp cyklar 50 

Hyra/leasing träningsutrustning 6 

Halkbekämpning   

Påsar för isgrus 6 

Sopsaltning maskin köps in i december 200 

Samhällsbyggnad har redan personal ingen extra kostn   

Dörröppnare   

Bidrag till tre dörröppnare per år 8 

Processledare   

0,25 årsarbetare (kopplad till annan tjänst) 499 

OH-kostnad 175 

Total kostnad 2016-2020: 7 696 

  

Budget 2016-2020 8760 

Återbetalning av budget år 2020 1000 

  

 

5 Genomförda insatser 
De insatser som projektet satsat på för att minska fallolyckor har utgått från tre 

huvudområden: åtgärder i hemmet, fysisk aktivitet och halkbekämpning. 

5.1 Åtgärder i hemmet - Hemmafixarna 

Servicegruppen Hemmafixarna startade med sin planering senhösten 2016 och 

gjorde sina första hembesök under februari 2017. Hemmafixarna består av en 

stödassistent och en stödpedagog samt 5-7 brukare med beslut om daglig 

verksamhet enligt LSS. Hemmafixarna vänder sig till invånare i Uddevalla som är 

över 70 år eller av annan anledning har hög fallrisk. De utför sysslor i hemmet så 

att den de besöker inte behöver använda sig av stegar, stolar eller lyfta tungt. De 

ger även tips och rekommendationer för att minska fallrisken i hemmet.  

Hemmafixarna har informerat om verksamheten till pensionärsföreningar, i 

tidning, lokal-tv, lokalradio P4-väst, reklamblad i brevlåda, vid mässor och på 

Facebook och Uddevalla kommuns hemsida. 

5.1.1 Anpassningar i bostaden  

Vid hembesök har Hemmafixarna genomfört en säkerhetsrond och informerat om 

vilka risker de upptäckte och hjälpte till att åtgärda om den enskilde ville. Det 

kunde t.ex. vara att ta bort eller halksäkra mattor genom halkskydd eller mattejp, 

sätta upp sladdar eller möblera om. Hemmafixarna gav även tips på brandsäkring 

såsom brandvarnare och andra hjälpmedel som kunde underlätta vardagen. 
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5.1.2 Punktvis halkbekämpning 

Hemmafixarna har vid snö och halka hjälpt till med punktvis halkbekämpning. De 

har skottat snö och saltat från entrén till brevlådan eller bil. De har delat ut 1-liters 

förpackningar med grus till personer som bor i hus och behöver grusa till 

brevlåda. De har även satt nät på trappor och satt fast halksäkra trappsteg på 

befintlig trapp för att minska halkrisk. 

5.1.3 Statistik hemmafixarnas tjänster 

 

Antal 

serviceuppdrag 

2017 2018 2019 2020 Totalt 

Kvinna 638 817 1016 197 2668 

Man 202 287 299 45 833 

Varav sambos 102 156 121 12 391 

Varav 

återkommande 341 546 791 152 

 

1830 

Varav tidigare 

fall/hög risk 323 672 614 98 

 

1707 

Totalt 840 1104 1315 242 3501 

 

Drygt 67% av de utförda uppgifterna består av lampbyte/sladd, tunga lyft, 

möblering och byte av gardiner. Andra uppgifter är bl.a. byte av batteri i 

brandvarnare, borttag av mattor, sladdar, sätta upp tavlor, halk- och 

fallbekämpning. Av 3 501 uppdrag har 357 av uppdragen riktats mot 

halkbekämpning och isgruspåsar. Vid samtliga serviceuppdrag har en 

säkerhetsrond i hemmet genomförts. Den låga siffran på antal serviceuppdrag för 

2020 beror på att Hemmafixarna fick stänga verksamheten under pågående utbrott 

av covid -19. 

 

Cyklar lånades ut under en period inom daglig verksamhet men inte till 

allmänheten. Efter stölder har cyklar endast använts inom verksamheten för att 

främja friskvård och miljö. 

 

5.1.4 Utvärdering av insatsen   

En helt anonym enkätundersökning genomfördes till de personer som använt 

hemmafixarnas tjänster.  Enkätundersökningen genomfördes under december 

2019 till 13 mars 2020, då den stoppades pga. Covid -19. Syftet med enkäten var 

att få en uppfattning om det arbetet som Hemmafixarna utför leder till minskad 

risk och minskad rädsla för fall. Enkäten kunde göras digitalt och i pappersform. 

Den låg på Uddevalla kommuns hemsida. Flest svarade i pappersformat. Det 

inkom 77 svar, 61 (80 %) kvinnor och 15 (20 %) män. Av de svarande hade 48 % 

fallit oavsiktligt en eller flera gånger under de senaste 6 månaderna. Här redovisas 

några av frågorna och svaren:  
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Blev du nöjd med arbetet du beställt av Hemmafixarna och som de utförde det?  

89 % svarade att de var mycket nöjda; 9 % svarade att de var nöjda; och 1 % 

svarade att den var missnöjd. Ingen svarade att de var mycket missnöjda. 

 

Upplever du att arbetet som Hemmafixarna utförde har minskat din risk för att 

falla i hemmet?  

80 % svarade ja, mycket; 12 % svarade ja, delvis; 3 % svarade nej och 5 % 

svarade vet ej. 

 

Känner du dig mindre orolig för att falla i hemmet nu när du vet att du kan få 

hjälp av Hemmafixarna?  

77 % svarade Ja, min oro har minskat mycket; 19 % svarade Ja min oro har 

minskat lite; 4 % svarade Nej, min oro är samma som innan; 0 % svarade Nej min 

oro har ökat. 

 

I enkäten finns också möjlighet att med egna ord få skriva vad man tycker om 

Hemmafixarna. Hela 60 kommentarer har inkommit och innehållet är så gott som 

odelat positiv. De äldre är högst medvetna om deras risk för fall och sätter själva 

ord på den trygghet som Hemmafixarna ger dem. En del beskriver att bara 

vetskapen att det finns någon att be om hjälp minskar känslan av ensamhet och 

utsatthet.  

 

”Hjälpen är ovärderlig!! Särskilt när man på äldre dar blivit ensam, barnbarn 

bosatta på annan ort osv. Man behöver ej riskera, man behöver ej vara så duktig 

själv. Hemmafixarna är så positiva man behöver ej skämmas. Det sprider känsla 

av att man inte besvärar- tror att vi den äldre generationen är känsliga för 

sådant. Tack Uddevalla kommun.” 

 

”Deras tjänster är Guld värt för oss äldre och man känner sig så mycket säkrare 

med deras hjälp” 

 

”Hemmafixarna gör en stor insats för oss äldre, så vi inte behöver klättra och 

bryta armar och ben. Det är en trygghet, inte bara för mig utan även mina 

anhöriga” 

 

För sammanställning av enkätresultatet i sin helhet se bilaga 1. 

 

Andra positiva effekter av insatsen är att Hemmafixarna, som är en daglig 

verksamhet med arbetsliknande uppgifter, har kunnat erbjuda flera personer som 

tidigare inte velat arbeta i daglig verksamhet en sysselsättning dit man nu kommer 

varje dag. 
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5.2 Fysisk aktivitet  

5.2.1 Balansgrupper-fysioterapeuter 

Fysioterapeuter började i slutet på 2016 med en testgrupp för balansträning. I 

januari 2017 startade den första ”riktiga” balansgruppen. Syftet med 

balansgrupperna var att träna upp balans och styrka för att motverka och 

förebygga fallrisk.  

 

Balansgrupperna har varierat mellan 5-6 deltagare och träningsperioden har varit 

mellan 8 till 10 veckor. Deltagarna fick ett träningsprogram som de uppmuntrades 

att använda flera gånger per vecka och även efter avslutad balansgrupp. 

Träningsprogrammet finns att läsa i bilaga 2.  

 

Fysioterapeuterna använde under de första åren metoden Time up and go och 

ändrade 2018 till Ortago-metoden.  Båda metoderna bygger på vetenskaplig 

evidens. I de grupper som använde Time up and go användes olika aktiviteter för 

att träna balans, t.ex. ballongvolleyboll, inomhuscurling och promenad på ojämnt 

underlag. I de grupper som använde Ortago innebar varje träningstillfälle ett 

likadant träningsupplägg: gemensam uppvärmning i sittande och stående till 

musik. Sedan delades gruppen upp på hälften så att ena halvan tränade balans och 

andra halvan tränade styrka och sedan vice versa. Samma övningsbank med 

progressiva övningar användes vid varje tillfälle. Träningen anpassades efter varje 

individ.  

 

Även utegymet som Ryttarens café och aktivitetscenter satte upp med pengar från 

Hälsopolitiska rådet har använts av balansgrupperna, framförallt under den varma 

våren och sommaren 2018. Fysioterapeuterna tog även fram instruktioner och 

bildmaterial för att underlätta för alla som ville använda utegymet.  

 

5.2.2 Utvärdering av insatsen 

Träningsperioden började med en informationsträff där även balans och styrketest 

utfördes. Dessa tester utfördes även i slutet av träningsperioden, som sedan 

användes till utvärdering för varje individ samt till statistik, som redovisas nedan: 

 

Metod Time up and 

go 

Ortago Totalt 

Antal förbättrat resultat 53 39 92 

Antal ingen förändring .. .. 5 

Antal försämrat resultat .. .. 5 

Antal som inte utfört 

uppföljning 

11 16 27 

Två grupper ingen statistik  24 24 

Totalt 68 85 153 
              Celler med färre än 5 svarande markeras med ”..” 
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Balansgrupperna har fått mycket positiv respons. Förutom att träna upp balans och 

styrka har deltagarna även knutit nya kontakter, vilket bidrar till att motverka 

ensamhetsproblematik. Många som tidigare inte brukade komma till Ryttaren 

började gå dit för att träffa sina nya vänner.  

Det planerades att balansgrupperna skulle få besvara en enkät under våren 2020 

för att följa upp deltagarnas upplevelse av att delta i en balansgrupp. Enkäten 

skulle ha startat i mars månad men den stoppades då balansgrupperna ställdes in 

pga Covid -19. 

 

5.2.3 Ryttaren 

Ryttaren ingick inte i sociala investeringsprojektet men har haft ett nära samarbete 

med bl.a. Hemmafixarna och balansgrupperna. På Ryttaren har man erbjudit 

lättgympa för att uppmuntra till rörelse och att träna balansen. Judoföreningen har 

haft tider för att träna fallteknik för äldre. 

 

Under Socialstyrelsens kampanj Balansera mera som infaller vecka 40 varje år 

har flera aktiviteter genomförts under projekttiden, t.ex. två miniföreläsningar 

kring mediciner och fallrisk samt information om hur man kan förebygga fall och 

olika balansövningar. 2019 genomfördes ett större program med en rad olika 

aktiviteter under hela veckan. Anhörigcentralen visade smarta hjälpmedel, 

Judoklubben visade fallteknik, Hushållningssällskapet pratade kring mat och vad 

man ska tänka på, utvecklare pratade om Balans i livet och en sjuksköterska 

pratade om mediciner och fallrisk.  

 

5.3 Halkbekämpning 

Förutom hemmafixarna arbete har även andra insatser genomförts inom ramen för 

halkbekämpning. Dessa beskrivs nedan.  

5.3.1 Gratis broddar 

Den enskilda åtgärden med högst evidens för att minska antalet fallskador är att 

använda broddar vintertid. Gratis broddar har erbjudits personer över 70 år och 

personer med funktionsnedsättningar som har ökad risk att falla.  

 

Personer som själva köpt broddar och kunnat visa upp kvitto på nyinköpt 

halkskydd har fått kaffe och kaka för 2 personer på socialtjänstens caféer som 

drivs av daglig verksamhet. 

 

Under åren 2016–2020 har över 4000 broddar köpts in och delats ut. Dessa har 

delats ut på Ryttaren café och aktivitetscenter, äldreboende, bibliotek, 

kontaktcenter, äldremässa och vid serviceuppdrag i hemmet. 

 



  9 (11) 

 

5.3.2 Effektivare halkbekämpning i offentlig miljö 

En ”sopsaltmaskin” köptes in och används av Samhällsbyggnadsförvaltningen för 

att förbättra halkbekämpningen på gång- och cykelvägar i syfte att öka tryggheten 

och minska fallskador pga halka. Metoden är en särskild maskin med sopvals som 

röjer bort snön och halkan bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. 

 

Nedan visas antal tillfällen maskinen har använts:  

 

Period vinter Antal tillfällen Orsak 

2017/2018 71  

2018/2019 65  

2019/2020 47 Mildare vinter än tidigare 

 

Maskinen planeras att fortsätta användas då den är effektiv och uppskattad av 

Uddevallaborna. 

6 Resultat 
Statistik från Västra Götalandsregionen (VGR) visar på en positiv utveckling över 

äldres vårdkonsumtion till följd av fallskador mellan 2010-2019. För att 

möjliggöra jämförelse mellan åren relateras vårdkonsumtionen till invånarantal. 

Diagrammen nedan visar att både antal vårdkontakter och antal personer som 

söker vård till följd av fallskador har minskat de senaste 10 åren. Trenden gäller 

för alla fysiska vårdkontakter, men särskilt positivt är att det är inom slutenvården 

som den största minskningen ses. Detta indikerar att det framförallt är de mest 

vårdkrävande fallskadorna som har minskat.  

 

Förekomsten av fallskador påverkas av flera faktorer, varav en del inte kan 

påverkas av kommunens förebyggande arbete. Bland annat påverkas fallskador av 

hur vintervädret är, om det är en mild vinter med få dagar med halka eller om det 

är en kall vinter med många dagar med halka.  Under projektperioden har ingen 

fördjupad studie där man kontrollerat för andra faktorers påverkan på 

utvecklingen gjorts och därför ska resultatet tolkas med försiktighet. Dock visar 

statistiken från VGR en större minskning av slutenvårdstillfällen bland äldre till 

följd av fallskador mellan 2015-2019 än mellan 2010-2015. Då siffrorna relateras 

till antal äldre invånare vet vi att minskningen inte beror på förändringar i 

befolkningen. Antal vårdtillfällen per 1000 invånare 70 år och äldre har minskat 

med 17,7 % jämfört med 2015. 
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Diagrammet ovan beskriver antal besök (öppenvård) och antal vårdtillfällen (slutenvård) utförda 

av personer 70 år och äldre boende i Uddevalla kommun mellan 2010-2019. Siffrorna är sedan 

relaterade till antalet invånare i Uddevalla kommun 70 år och äldre för jämförelse mellan åren. 

 

 

Diagrammet ovan beskriver antal personer 70 år och äldre boende i Uddevalla kommun med 

fallskador inom öppenvård och slutenvård mellan 2010-2019. Siffrorna är relaterade till antalet 

invånare i Uddevalla kommun 70 år och äldre för jämförelse mellan åren. 
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7 Slutsatser 
Vid ansökans utformande var det ännu inte tydligt vilken statistik som skulle 

finnas att tillgå för att följa fallrelaterade skador rensat från demografiska effekter. 

Vi kan se att detta även påverkat målformuleringen som sannolikt hade sett 

annorlunda ut om vi vetat mer om hur projektets effekter på vårdkonsumtion hade 

kunnat påvisas redan vid projektets start. Målet är dessvärre inte formulerat fritt 

från demografisk påverkan, men för att möjliggöra bästa möjliga utvärdering 

fokuserar uppföljningen i denna slutrapport på statistik över vårdkonsumtion som 

relateras till demografi och således möjliggör jämförelse mellan åren.  

 

Statistiken från VGR ska tolkas med försiktighet men visar en större minskning av 

slutenvårdstillfällen bland äldre till följd av fallskador mellan 2015-2019 än 

mellan 2010-2015. Vi vet också att minskningen inte beror på förändringar i 

demografi. Med hänsyn till problematiken kring målformuleringen som beskrivits 

ovan ses minskningen av slutenvårdstillfällen per 1000 invånare 70 år och äldre 

med nära 18 % under projekttiden som ett mycket positivt utfall. VGR:s statistik 

visar också en generell minskning av fallrelaterade skador inom öppenvården 

även om den inte är lika stor. 

 

Det fallförebyggande projektet ses som ett mycket lyckat projekt där de olika 

insatserna bedöms ha bidragit till att förebygga fallskador. Utvärderingarna visar 

också andra positiva effekter av insatserna än de som från början var syftet. 

Projektet hemmafixarna har t.ex bidragit till en meningsfull sysselsättning och 

projektet balansgrupper har bidragit till att motverka ensamhet.  

 

Rekommenderas att Hemmafixarna fortsätter sin verksamhet, att gratis broddar 

fortsätts att delas ut och att sop-saltmaskinen fortsätter att användas. 

Balansgrupper är även de en fallförebyggande verksamhet men ingår inte i 

kärnuppdraget för kommunens hälso- och sjukvård utifrån HSL. Det skulle kunna 

vara ett uppdrag för socialtjänsten utifrån ett förebyggande perspektiv att bedriva 

det som en del av verksamheten på Ryttarens café och aktivitetscenter men att 

balansgruppen då leds av t.ex. aktivitetssamordnare eller en förening istället för 

att som idag av fysioterapeut.  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Sammanställning av enkätsvar Hemmafixarna  

Bilaga 2: Träningsprogram balansgrupper 

Bilaga 3: Karta sopsaltning  

Bilaga 4: Vårdkonsumtion fallskador 2010-nov 2020 
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