
Trygge eldre”

Fallforebyggende tiltak på lokal 

nivå. 

Ett treårig prosjekt som involverte 

16 norske kommuner, 2007 – 2009
NOFS – Lund 20. – 22. juni 2011

Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum  



”Å bli gammel må være spennende. Man opplever 
jo nye ting hver dag. Særlig hvis man blir senil”

”Når jeg blir gammel vil jeg bo ved havet, 
ved eller i et fyrtårn, sammen med Monika 
og mange bøker!”

”Jeg tror jeg kommer til å få mange rynker. Jeg 
gleder meg til å bo på gamlehjem, for det er jo 
en slags barnehage bare for eldre.”



Legg år til livet
-og liv til årene
Legge år til livet
- og liv til årene



Skadeforebyggende Forum
en liten organisasjon med store nettverk

• Samler aktører fra frivillige 
organisasjoner, næringsliv  og offentlig 
sektor

• Arbeider tverrsektorielt 

• Møtested - sprer informasjon og 
motiverer til innsats, aktiviteter og 
forskning. 

• Pådriver (og vaktbikkje) - rolle

• Unik erfaring, kompetanse og         
nettverk, etablert i 1985

• Grunnfinansiering fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og 
Finansnæringens fellesorganisasjon

• Deltar i internasjonale nettverk og 
prosjekter



I fagråd samler vi  kompetanse på tvers av 

tradisjonelle skillelinjer

• Barnesikkerhetsråd

• Eldresikkerhetsråd 

• Drukningsforebyggende 
råd

• Trygge Lokalsamfunn



Bakgrunn

• Eldre mer utsatt for 
ulykkeskader enn andre

• Norge på verdenstoppen i 
antall hoftebrudd

• Hovedårsaken til 
hoftebrudd er fallulykker

• Økende antall eldre gir 
økende antall hoftebrudd

• Forsking viser at 
forebygging av fallulykker 
nytter 



“Eldrebølgen”

10.000 x 340.00  = et argument for innsats



8 av 25

Utfordringen

Arbeidskraft per eldre
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Utsatt sykelighet, konstant familieomsorg

Behov for omsorgspersonell



• Vi bruker tverr sektorielle  tiltak

• Vi samarbeider over fag og sektor grenser

• Det legges opp til samarbeid med frivillige lag og       
foreninger

• Programmet bygger på lokale forutsetninger

I vårt prosjekt ville vi bygge videre på denne kunnskap

“Put knowledge into action”

Tidligere forskning viser at lokal 

forebygging av fallulykker fungerer når:



Mål

• Sette fokus på eldresikkerhet

• Initiere og prøve ut lokale 
tverrsektorielle samarbeids-
tiltak

• Dokumentere at det går å
forebygge fallulykker

• Involvere frivillige 
organisasjoner og frivillige i 
det lokale arbeidet



Deltakere

• Styrningskomité med: 
o Skadeforebyggende forum

o Norsk Ergoterapiforbund

o Norsk Pensjonistforening

o Norske Kvinners Sanitetsforening

o En fylkeskommune

o En kommune

• Nasjonal prosjektleder:  Elisabeth 
Saghaug

• 16 kommuner med egen koordinator: 
Ski, Hamar, Namsos, Namdalseid, 
Fosnes, Overhalla, Flatanger, Stryn, 
Gloppen, Førde, Høyanger, Balestrand, 
Luster, Årdal, Lærdal, Laksevåg

• 43 lag og foreninger



Gjennomføring

• 16 norske kommuner deltok i prosjektet

• Målgruppen var 65 +

• Prosjektlederen koordinerte arbeidet, støttet 
opp om lokale tiltak og bidro med kunnskap, 
erfaring og motivasjon

• Kommunene utarbeidede tiltak, aktiviteter, 
samarbeidsformer og organisering utefra lokale 
forutsetninger

• Det ble holdt prosjektmøter jevnlig

• Alle aktiviteter og antall deltakere ble registrert 
og rapporter



Hva ble gjort?

• Totalt har mer enn 94 tiltak / 
aktiviteter  blitt gjennomført

• Aktivitetene har blitt 
integrert i det lokale 
eldresikkerhetsarbeidet og blir 
videreført etter at prosjektet 
er avsluttet

• Spesielle aktiviteter for 
risikogrupper



Eksempler på tiltak som er iverksatt

Holdningsendrende Adferdsendrende Strukturendrende Kombinerte

Utarbeidet lokale 
brosjyrer

Trimgrupper ROS- analyser Forebyggende 
hjemmebesøk 

Informasjon 
fallforebygging

Stavganggrupper Fallregistrering Sikkerhetssjekk av 
hjemmet  - frivillige

Undervisning Seniordans Undervisning av 
ansatte

Ulike sosiale 
tilstelninger

Sikkerhetstips i 
lokalavisen

Tursti Undervisning av 
frivillige

Helsestasjon for eldre

Transport Befaring av off. 
område

Inspirasjonsdager

Utdeling av strøsand Tipstelefon Sikkerhetsuke

Utdeling av isbrodder

Tai chi kurs



”Stien for alle” med aktiviteter i Ski



Trening og kos i Luster



Tafix sandstrøer ble delt 
ut til seniorer i Hamar



Bjarne Hellebø i Høyanger 
Røde Kors, har gjør 
hjemmebesøk med 
risikovurdering og 

sikkerhetsinformasjon



Vellykkede tiltak

• Fall registrering

• Trim og fysisk aktivitet – kombinert     

med sosiale aktiviteter, kaffe & kake

• Hjemmebesøk med 
sikkerhetsinformasjon

• Sikkerhetssjekk av bolig utført av 
frivillige

• Foredrag / undervisning / brosjyrer 
– utarbeidet lokalt 

• Tipstelefon 

• Strøsand
Bilde fra Årdal



Suksesskriterier

1. Politisk og administrativt forankring

2. Tverrfaglige og tverrsektorielle 
samarbeidsarenaer

3. Samarbeid med frivillige

4. Lokale ildsjeler 



Lokale tiltak gir uttelling 

Source: NPR and SSB

Total insidens hoftebrudd i prosjektkommunene (blå) og nasjonalt 
(rød)  





Velkommen til samarbeid!
. Vi vil gjerne videreføre 

arbeidet og de kontakter som 
er opparbeidet. 

Vi vil bruke  erfaringene i den 
videre utviklingen av Trygge 
lokalsamfunn I Norge

Vårt nettverk vil gjerne dele 
sine erfaringer med andre 
interessert kommuner i 
Norge og Norden 



Takk for oppmerksomheten ! ☺☺☺☺

Eva Jakobson Vaagland
eva.vaagland@skafor.org

www.skafor.org

www.skafor.org


