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KONKLUSION  

I et eksistentielt perspektiv kan 
faldtypologierne forstås som forskellige 
måder for ældre personer at realisere sig selv 
på i alderdommen. I dette perspektiv drejer 
faldforebyggelse sig helt konkret om at lære 
at tage vare på sig selv ud fra den levede 
kontekst. Faldtypologierne åbner op for et 
bredere faldforebyggelsesbegreb, der kan 
benyttes til at inspirere sundhedspersonale 
på tværs af sektorgrænser og til at arbejde 
med alternative dimensioner af 
faldforebyggelsen på.   
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INTRODUKTION 

Fald i alderdommen anses globalt som et 
alvorligt samfundsproblem, der kan 
forebygges og som der sættes betydelige 
midler af til for at blive løst. Ved at 
undersøge, hvordan ældre personer lever 
med fald og faldforebyggelse i deres hverdag 
er hensigten at åbne op for en bredere 
teoretisk forståelse af 
faldforebyggelsesbegrebet og belyse 
alternative måder at forebygge fald i 
alderdommen på.   

 
METODE  

Diskursanalyse blev anvendt som teoretisk og 
metodisk ramme, hvor talen forstås og 
behandles som social praksis med skabende 
kraft. Empiriren bygger på semistrukturerede 
interviews med 25 ældre personer blev 
rekrutteret via Frederiksberg Hospitals 
Faldklinik. Deltagerne var mellem 70-98 år. 
Interviewene varede mellem 40-120 min.  
Analysen foregik via diskursanalytiske 
principper, hvor teksten blev læst og genlæst. 
Den stillede skarpt på: tekstkonstruktion, 
sammenhænge, modsigelser, identificering af 
subjekter og objekter – samt den måde 
teksten blev konstrueret på gennem dem.  

RESULTATER 

 
Faldforebyggelse som aktivaldring – atleten  
I aktivaldringsdiskursen portrætteres den aldrende krop som fysisk 
aktiv og lærende og ældre mennesker som atleter. Kroppens 
grænser forstås som plastiske og mulige at overskride gennem 
kontinuerlig træning. Fald forstås som udefrakommende. Fysisk 
aktivitet og bestemte kropsteknikker bliver anvendt som middel til 
at styre/afværge fald fx gennem krydsede arme, cykelhop, løben 
med i fald og rullefald. 
 
Faldforebyggelse som æstetik – skuespilleren   
Æstetikdiskursen skaber ældre personer som skuespillere. Den 
æstetiske sans benyttes som en teknik til at se sig selv udefra og til 
at styre faldet med. Fald forudses umiddelbart, før de sker via 
indre billeder/film/sendinger i hovedet. Der er fokus på kroppens 
fremtoning og andres blikke på denne krop. Fx fravælges bestemt 
beklædning, sko og hjælpemidler, hvis dette ikke appellerer til 
personens æstetiske sans. Skuespilleren  forsøger at iscenesætte 
faldet efter situationen – gerne som elegant hvis muligt.  
 
Faldforebyggelse som forsigtighed – rationalister   
I forsigtighedsdiskursen forstås fald som et resultat af uforsigtig 
opførsel i alderdommen relateret til indre eller ydre 
omstændigheder. Risikofyldte situationer forsøges forudset ved at: 
mærke efter i kroppen før udførsel af risikofyldte handlinger, 
anvende hjælpemidler, holde sig fysisk, mental og social aktiv på 
en forsigtig måde. Ældre personer skabes som rationalister. Den 
aldrendes krops grænser respekteres og overskrides ikke.       
 
Faldforebyggelse som modstand – rebellen    
I modstandsdiskursen fremanalyseres fravalg af sundhedsvæsenets 
faldforebyggelsesprogrammer som et aktivt modstandsmønster, 
mens kamuflage, hvor bestemt (risikofyldt) adfærd skjules, 
fremanalyseres som et passivt modstandsmønster. 
Modstandsdiskursen skaber et billede af ældre personer som 
rebeller, der anser risikofyldt adfærd som en del af et autonomt og 
uafhængigt liv. Fald forstås som et livsvilkår, der ikke altid kan 
forebygges.  
 
Faldforebyggelse som medicisnsk overvågning  – patienten    
I den medicinske overvågningsdiskurs forstås fald i alderdommen 
som forebyggelige via behandling og overvågning. Den aldrende 
krop afbilledes som skrøbelig og syg, hvorfor overvågning og 
behandling af ældrebefolkningen står centralt. Derved skabes 
ældre personer som passive bange patienter, der kan dø eller 
komme alvorligt til skade efter et fald. Overvågningsdiskursen 
skaber frygt for fald i alderdommen, men også et 
behandlingsregime, der kan håndtere ældre personer med 
faldproblematikker fx  via installation af nødkald, hyppige besøg af 
sundhedsprofessionelle eller henvisning til ældrebolig.   
 
Faldforebyggelse som skæbne – englen     
I skæbnediskursen opfattes fald som en hændelse, det enkelte 
menneske ikke har indflydelse på, og som i nogle tilfælde endog 
kan forstås som meningsfyldt. Her fremstår den fysiske krops 
begrænsninger som vanskelige eller umulige at overskride, mens 
den psykiske/mentale krop fremstår ubegrænset. 
Skæbnediskursen skaber et billede af ældre personer som en slags 
jordiske engle, der mentalt kan flyve ind og ud af den fysiske krop 
og hente hjælp til at genrejse den aldrende krop - eller hjælpe den 
med at falde, så den ikke rejser sig igen.  
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