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HISTORIER: Petter og Børge Ytterstad fortalte historier og fremførte et stykke jazz på scenen. Foto: Simen Loholt
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Tirsdag er ansatte i kommunen samlet for å lære mer om de kostbare skadene - og hvordan unngå
dem.
For abonnenter

Vet du hvor dyrt det er hver gang noen faller og brekker lårhalsen? Ifølge fallbarometer.no er det 49,7 hoftebrudd i
Harstad hvert år. Det koster samfunnet 26,9 millioner kroner, og kommunen må selv betale cirka 13,4 millioner av
dette.
For å finne ut mer om fallulykker, og hvordan man skal kunne unngå dem, inviterte Harstad kommune møte tirsdag.

Far og sønn på scenen
Først på scenen stod far og sønn, Børge og Petter Ytterstad. Børge delte historier fra sitt arbeid innen
skadeforebygging. Alt fra personlige brev fra Vatikanet - dette fordi han sendte ned skadeforebyggende hjelpemidler
etter Pave Johannes Paul II falt og brakk lårhalsen, til kurs for eldre på Snubba.
En av de store temaene som ble tatt opp på konferansen var gulvet på Bergsodden sykehjem. I forbindelse med det
tok Petter opp historien om da de byttet golv på Sama sykehjem.
– De hadde fjernet det gamle gulvet i andre etasje og lagt lim ut over hele gulvet. Da måtte avdelingen sperres for
beboerne. Det var bare et problem. Heisen. Den hadde de glemt å sperre av. Her kom det en kar med rullator, ut på
golvet, og etterhvert så stod han helt fast. Da kom kommentaren, at man skulle bli så elendig.
ANNONSE
ANNONSE

Trenger du hjelp til årets julegaver? Se vår
guide
Usikker på hva du skal legge under treet i år? Finn de beste
gavetipsene her!
Johaug

Les mer

En utrolig god jobb
– En av grunnene til at vi valgte å arrangere dette seminaret i Harstad er at kommunen har gjort en utrolig god jobb
når det kommer til forebygging av fallskader, forteller daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva Vaagland.
På seminaret var det ansatte i helse og omsorgstjenesten, rådgivere, ansatte på sykehjemmene, politikere og
representanter fra eldrerådet.
LES OGSÅ

Thor kastet krykkene etter å ha fått hjelp fra Fontenehuset: –
Livet har fått en mening
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Hvordan kommunen jobber
Elin Storsletten er avdelingsleder Folkehelse og Trygge lokalsamfunns-koordinator. Hun fortalte blant annet om
hvordan kommunen jobber med strøsandprosjekt, røykvarslerdagen, bruk av brodder og seniortrening.

ULYKKER: Elin Storsletten og Eva Vaagland fortalte om hvordan ulykker skjer og hvordan man kan forebygge dem. Foto: Simen
Loholt

– Målet til Trygge lokalsamfunn er å unngå skader hos befolkningen, og det er også målet til konferansen. Ved å
opplyse om hvilke skader som er vanlig, hvor de skjer og hvordan vi kan forebygge dem håper vi å kunne redusere
ulykker både i og utenfor hjemmet.
Ifølge tall fra skadeforebyggende forum 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.
LES OGSÅ

Kunstneren bak de utskjelte skulpturene: – Kan oppleves som å
stå på havets bunn eller i en ruin
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Viktig å holde seg i form
– Det viktigste enkeltstående tiltaket er faktisk det å holde seg i form. Vi er flinke til å gå tur, men når vi kommer opp i
alderen er styrketrening viktig. Husk bare på å ha på brodder når det er glatt ute.
– Ellers er det viktig å kartlegge farene og behovene som er i hjemmet. Det er mange enkle grep, som ikke er
kostbare som kan gjøres i hjemmet for å unngå fall og ulykker. Det kan være å bytte ut små og lette matter med
store og tunge, flytte unna møbler som kan føre til at man snubler, passe på at brannvarslere fungerer, komfyrvakt,
tidsinnstilling på kaffetraktere.
Seminaret holdes samarbeid med Skadeforebyggende forum og Karlstads Universitet til fallseminar på Thon Hotell.
Johanna Gustavsson fra Karlstads Universitet presenterte også sine resultater fra en studie fra Bergsodden sykehjem
hvor de har brukt et spesialgulv som er mykere for å unngå fallskader.
LES OGSÅ

Andrea falt om med svulst i hodet - nå skal saken opp i retten
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10 k personer liker dette. Vær den første av vennene dine.
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