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▼ ANNONSE

Børge sendte håndtak
og antisklimatte til
Vatikanet da paven
brakk lårhalsen etter et
bad
Professor Børge Ytterstad har brukt flere tiår av sitt
liv på skadeforebygging.
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Ildsjel: Daglig leder i skadeforebyggende forum, Eva Vaagland, overrakte julekalender til Petter og Børge Ytterstad som takk for
innsatsen. Foto: Turid Ingebrigtsen
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Ikke bare har han
hjulpet hjembyen
Harstad med å
redusere fallskader
Barneklær fra Barnas Hus
Barnas Hus
på eldre og
brannskader på barn. Han slo også til da Pave Johannes Paul 2 falt og brakk
lårhalsen da han skulle ut av badekaret i Vatikanet. Tirsdag stilte Ytterstad på
Fallseminar på Arena Nord-Norge.

Hilsen fra jpaven
– Ho Solveig (Rostøl Bakken red. anm.) og æ sendte paven et håndtak som han skulle
sette over badekaret for å holde seg fast i, og en antisklie til badegulvet. Vi ga han
nærmest en startpakke i skadeforebygging. Like etter fikk vi et takkebrev fra
Vatikanet med hilsen fra Paven, og med velsignelsen «Good blessing to you»
Han er Norges eneste professor i skadeforebygging. Harstad kommune ble i juni
1994 ble utnevnt som Safe Community, som den første kommunen i Norge. Mye
takket være Børge Ytterstad og hans nære medarbeideres arbeid for
skadeforebygging.
Børge og sønnen Petter stilte på fallseminaret i Harstad med humor og skjemt, og
fikk latteren fram flere ganger.
– Uten Børge Ytterstad sitt fantastiske arbeid med skadeforebygging hadde det
aldri blitt arrangert noe fallseminar i Harstad, konstaterte leder i
skadeforebyggende råd, Eva Vaagland.
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Ytterstad slo fast at uten god dokumentasjon er det ikke mulig å drive god
E-AVIS NYHETER DET SKJER HTTV NÆRINGSLIV SPORT MENINGE
forebygging. I perioden fra 1994 til 2007 hadde Ellen Nikolaisen ansvaret med blant
annet å registrere personskader som følge av trafikkulykker i Harstad-trafikken. Det
var viktig dokumentasjon å ta med seg når kommunen skulle sette inn tiltak for å få
ned ulykker.

MENY

Helsesøster Solveig Rostøl Bakken og Børge Ytterstad jobbet tett sammen om
skadeforebygging. De ivret for å få folk til å bruke brodder på glattisen, og var også
sammen da Børge-trusa ble introdusert: En truse med støtdempende polstring
rundt hoftepartiet.
Saken fortsetter etter annonsen
▼ ANNONSE

– Det jeg husker aller best var da Børge kom ned på helsestasjonen en dag i 1987.
Der satt han og ventet til jeg var ledig. Så viste han meg en statistikk over
brannskader blant små barn. Sånn kan vi ikke ha det, sa Børge. Og dermed satte vi i
gang med informasjon til foreldre. Sett ikke en gloheit kaffekjel på kanten av ovnen,
pass på at ikke barna får kokende varmt vann over seg, forteller Rostøl Bakken som
også var til stede på konferansen.

Fikk ned brannskader
De terpet og terpet på budskapet, og til slutt viste statistikken at antall brannskader
blant barn var redusert til et minimum. Rostøl Bakken takket for et langt og godt
samarbeid med professor Børge Ytterstad.
– Vi startet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten lenge før Samhandlingsreformen kom på plass. Og vi fikk
det til, sier Rostøl Bakken.
Et annet hjertebarn for ervikværingen Børge Ytterstad var kampen for å få de som
strør sand til bare å stø på halve fortauet.
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Dette for at eldre og andre kan bruke spark til å ta seg trygt fram når det er glatt.
E-AVIS NYHETER DET SKJER HTTV NÆRINGSLIV SPORT MENINGE
Børge Ytterstad har også vært en forkjemper for gratis brodder til folk.
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Gulvbelegget på Bergsodden var fokus under fallseminaret tirsdag. Og Børge
Ytterstad er ofte innom Bergsodden.
– Jeg liker å trene litt, og da ror jeg gjerne i spissa til Bergsodden, der jeg besøker en
kompis. Så bryter vi litt håndbak, og så ror jeg hjem igjen, sa Børge Ytterstad.
▼ ANNONSE

Annonsen er fjernet. Detaljer

UTFORSK TEMA:

forebygging

ulykke

GIKK DU GLIPP AV DISSE?

Det falldempende gulvbelegget på Bergsodden
sykehjem kan ha berget
liv

Solgte ut Arena NordNorge på 9 timer: – Blir
en latterlig avslutning
på året

Nytt koronadødsfall i
Tromsø

Støre: Vi jobber med
innstramminger i
innreisereglene

Universitetet i Oslo er
beredt på en usikker
smittesituasjon

Harstad kommune vant
nordnorsk
kommunikasjonspris
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