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• 27 000 medlemmar

• Fyllde 140 år förra veckan

• 600 föreningar

• 300 hus

• Med i studieförbundet NBV
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Nationell kraftsamling för att
minska fallskador hos äldre



Alla kan falla

• Varje år faller cirka 67 000 personer så 
illa att de måste uppsöka sjukvården

• Det är nästan 200 personer per dag

• Drygt 1 000 dör varje år

• De flesta som ramlar är 65 år eller 
äldre

• Socialstyrelsen, Tips för att förhindra fallolyckor



Göteborg, fallolyckor, slutenvård
1987 - 2018





Sverige 80+
1987 - 2018



• Riskfaktorer – åtgärder?

• Matvanor

• Träning

• Mediciner

• Alkohol?

Nationell kraftsamling för att
minska fallskador hos äldre



Riskfaktorer fallolyckor
Sverige, alla åldrar 
(Globala sjukdomsbördan, IHME)



CENTRUM FÖR FORSKNING OCH 
UTBILDNING KRING RISKBRUK, 

MISSBRUK OCH BEROENDE (CERA)





1. Fler äldre

• 2015: 1,9 miljoner 65+

• 2030: 2,4 miljoner 65+



2. Alkoholkonsumtionen ökar
ca 25 procents ökning 2004 – 2016 (självrapporterad)

CAN:s Monitormätningar, från Tabellbilaga till Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2017, CAN rapport 173. Övre 
åldersgräns 80 år t.o.m. 2013.



• Äldres kropp och hjärna drabbas 
hårdare av alkoholens skadliga effekter

– Minskad muskelmassa (vatten)

– Stresshormon ökar – åldras snabbare

– Påverkan på läkemedel

3. Ökad känslighet för alkohol



Växande problem
Skrumplever, antal dödsfall, 300 % ökning kv, 200 % m



Alkohol och äldre
Dödlighet, sjukdom, olycksfall

• Över 60 sjukdomar

– Total dödlighet

– Hjärt-kärl-sjukdom

– Stroke

– Högt blodtryck

– Diabetes

– Cancer

– Demens



Alkohol och äldre
Hälsorisker och fall

• Försämrad kognitiv förmåga

– minne, uppmärksamhet, beslut

• Reaktionsförmåga

• Signifikant risk för akuta skador inom 
sex timmar från konsumtionstillfället

– För alla åldrar

– Större för äldre

• Kan minska förmågan att hålla 
blodtrycket tillräckligt högt när man 
reser sig från sittande



Alkohol och äldre
Hälsorisker och fall

• Ju mer alkohol som konsumeras desto 
större är risken att ramla

• Även låga nivåer på alkoholkonsum-
tion minskar stabilitet



Alkohol och äldre
Hälsorisker och fall

• Alkohol och läkemedel

– Starka smärtstillande, ångestdämpande

• Höja eller sänka blodtrycket

– Mot högt blodtryck

• Blodtrycket kan plötsligt falla

– Antidepressiva

• Förstärker bieffekter som försämrad 
muskelkontroll

– Omfattande vetenskaplig litteratur om 
effekter, men alkoholens roll nämns sällan 
i kliniska riktlinjer.



Rekommendationer för att förebygga 
kroniska sjukdomar för äldre personer

• Ökad fysisk aktivitet

• Bra mat

• Fler sociala kontakter

• Minskat bruk av tobak och alkohol



Alkohol och äldre

• Kan förebygga

• Hela livet

• Åtgärder för alla viktigt

• Alkoholpolitik

– Pris

– Tillgänglighet

– Reklam

– Insatser i sjukvården





Kan beställas i tryckt format eller laddas ner på: iogt.se


