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Aganda 



Frygt for at falde 

Frygten for at falde er en overdreven bekymring for at miste 
stabilitet, falde på gulvet eller andet underlag og komme til 
skade. En faldhændelse kan udløse en følelse af frygt for at 
falde, men mange ældre personer lever med en sådan frygt, 
selvom de aldrig er faldet.



Frygt og risiko 

Frygt for at falde er 
hyppigere blandt 
personer, der falder, 
og folk, der føler 
denne frygt, har 
større risiko for at 
falde
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Frygt for at falde er forbundet med 

• nedsat fysisk aktivitet, 

• nedsat deltagelse i funktionelle aktiviteter 

• lavere opfattet fysisk helbredstilstand 

• lavere livskvalitet og livstilfredshed



”Bare jeg ikke 
brækker noget!”

3%-90% +65årige er bange for 
at falde

Fleste studier: 25%-55%

Efter et fald udvikler 
21%-39 % frygt for 
at falde 

.



Fremover 

• Fokus på psykologiske faktorer

• Self-efficacy 

• Autonomi

• øge selvtillid og 
handlekompetence



Hvordan reducerer vi i dag 
frygten? 

• Fysisk aktivitet – ikke entydig effekt 

• Boligændringer -

• Interventioner der øger deres selvtillid og 
handlekompetence

• Fx velfærdsteknologi



Psykologiske faktorer og typer
• Faldtyper 

• Atleten

• Patienten

• Englen

• Rebellen

• Skuespilleren 

• Rationalisten 

• Arketyperne

• Den friske selvkørende 

• Den faldende 

• Den sygdomstruede 

• Den kognitivt svækkede  

• Den multiafhængige med ægtefælle  

• Multiafhængige uden ægtefælle 

• Den bekymrede 

• Den utålmodige



Biomedicinsk def. 

Et fald er en utilsigtet 

hændelse, der resulterer i, 

at en person kommer til at 

ligge på jorden/gulvet/et 

lavere niveau

Faldpatienten i den kliniske hverdag, 
Sundhedsstyrelsen 2006

Humanistisk def. 
Nedadgående bevægelse

Negativ karakter 

Symboliserer overgang til alderdommen

Tab af frihed i voksenlivet

Tab af færdigheder
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