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Tre positive covid-tester i Harstad
▼ ANNONSE

Semeri
kundeavisa

HARSTAD

47 hoftebrudd i Harstad per år:

Fallseminar griper tak i
forebygging og
forskning med
utgangspunkt i tall fra
Bergsodden sykehjem
I Harstad kommune er det i gjennomsnitt 47
hoftebrudd per år. Det koster samfunnet årlig 26, 9
millioner kroner, og kommunen må selv betale ca. 13,4
millioner av dette.
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FOREBYGGING Fallulykker koster samfunnet store summer. Nye forskningsresultater med datamateriale fra Harstad blir presentert i
et seminar om temaet. FOTO: ILLUSTRASJON
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Innbyggerne i
Harstad er ikke alene
om å føle
konsekvensene av fallskader. Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av
hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri
komme tilbake til samme helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet.
Dagens utvikling er også at vi skal bo hjemme så lenge som overhodet mulig. Derfor
er forebygging viktig, konkluderer arrangørene av Fallseminaret.
Bak arrangementet står Skadeforebyggende forum (Skafor), Harstad kommune og
Karlstads Universitet. Seminaret går av stabelen 30. november på Thon hotell. Det
fokuserer primært på forebygging av fallulykker hos eldre. Helt ny forskning på
temaet blir også presentert av Johanna Gustavsson fra Karlstads Universitet i
Sverige, heter det i en pressemelding.

https://www.ht.no/nyheter/2021/11/25/Fallseminar-griper-tak-i-forebygging-og-forskning-med-utgangspunkt-i-tall-fra-Bergsodden-sykehjem-24862…

2/6

30.11.2021, 13:41

Fallseminar griper tak i forebygging og forskning med utgangspunkt i tall fra Bergsodden sykehjem - Harstad Tidende

E-AVIS NYHETER

DET SKJER

HTTV

NÆRINGSLIV

SPORT

MENINGE

DATAGRUNNLAG Tall fra Bergsodden sykehjem er brukt i nyere forskning på fallskader.
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LEIF ANDREASSEN

Hun har studert effekten av støtdempende gulv, om det reduserer skader som følge
av fall. Datainnsamlingen er gjort ved Bergsodden sykehjem i Harstad. Selve studien
er ennå ikke publisert, men resultatene blir offentliggjort under seminaret.
Skafor har laget et fallbarometer som forteller om antall hoftebrudd per kommune
– og hva det koster i helse og rehabilitering. En kommune som forebygger to
hoftebrudd, sparer samfunnet for en million kroner. Det er ofte billig og enkelt å
forebygge.
Eva Vaagland, daglig leder i Skafor, vil også snakke om Seniorsikker. En satsing som
peker på hva som skal til for at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenge.

LES OGSÅ:

Sparer millionbeløp på forebygging

I Harstad gjøres det mange tiltak for å forebygge skader. Elin Storsletten er
avdelingsleder Folkehelse og Trygge lokalsamfunns-koordinator. Hun vil blant annet
fortelle om hvordan kommunen jobber med strøsandprosjekt, Røykvarslerdagen, å
motivere til bruk av brodder og Norges største seniortrening.
Blant deltakere er også politikere, inkludert Eldrerådet, ansatte i Harstad kommune
og ansatte i flere nabokommuner.

Saken fortsetter etter annonsen
▼ ANNONSE
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660 000 mennesker trenger behandling for skader hvert år. Tall fra
Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at skader i hjem- og fritidssektoren koster
samfunnet ca. 210 milliarder pr. år. Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. De
fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste
skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.
Hver tredje av alle over 60 år, og annenhver over 80 år, faller minst én gang i året.
UTFORSK TEMA:

forebygging

forskning

harstad kommune

GIKK DU GLIPP AV DISSE?

Børge sendte håndtak
og antisklimatte til
Vatikanet da paven
brakk lårhalsen etter et
bad

Harstad kommune vant
nordnorsk
kommunikasjonspris

Permanent ambulansehelikopter i Hålogaland

Forsinket ferge

Ungdom skal skape
Lyden av Harstad: –
Gøy, for vi vet ikke hva
vi skal lage

Barna fra Harstad Skole
møtte svensk europamester i simultansjakk
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