Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Kommunalt arbete för att förebygga fallolyckor
Med minst 1500 dödsfall per år är fallolyckor den tredje vanligaste dödsorsaken bland äldre i Sverige.
Enbart hjärt- och kärlsjukdomar och Cancer orsakar idag fler dödsfall.
I Norrköping har Sverigedemokraterna tidigare föreslagit en rad åtgärder för att minska antalet
fallolyckor. Vi har verkat för att underlätta för fler att införskaffa sig halkskydd och inrätta
värdighetsgarantier men också för att öka de äldres möjlighet till en bättre hälsa genom rörelse- och
aktivitetsparker i kommunen. Det finns dock fler beprövade åtgärder som skulle kunna minska antalet
fallolyckor och ett antal kommuner, inte minst i Stockholm och Uppsala, har sedan 2014 aktivt arbetat
med detta, vilket som följd gett goda resultat.
Fallolyckor är onödiga och går att undvika, även för äldre. Alla personalgrupper måste prata med
varandra och för varje äldre som fallit måste man se vad som egentligen orsakade fallet. Från läkarhåll
måste det finnas ordentliga läkemedelsgenomgångar och individuella planer för varje enskild individ.
Vid seniorcentret Sjötäppan i Saltsjöbaden kommer en geriatriker en gång i veckan till boende för att
tillsammans med personalen göra särskilda fallronder. Man har bland annat vidtagit enkla åtgärder
som att plocka bort sladdar på golvet, kolla mattor och se till att det är ljust överallt. Detta har sedan de
började i maj 2014 resulterat i färre fall, mindre skador och frakturerna har nära på helt försvunnit. I
Nacka och Solna, där man också arbetat aktivt med fallolyckorna, har man likaså mer än halverat
antalet frakturer sedan arbetet påbörjats. Företaget Familjeläkarna som arbetar med ett 80-tal
äldreboenden har gjort beräkningar för vad satsningarna skulle innebära för hela Stockholms län: En
årlig minskning på 1 000 frakturer och 100 dödsfall samt en minskning av samhällets kostnader med
över 100 miljoner kronor varje år.
Besparingar på äldreomsorgen är rent moraliskt fel, men det kan även långsiktigt innebära en
förlustaffär för kommunen. De äldres hälsa, såväl fysiskt som psykiskt ökar nämligen behoven inom
äldreomsorgen. Många äldre mår dåligt i onödan då de inte får möjligheten till psykisk aktivitet eller
en värdig tillvaro på ålderns höst. Detta måste sluta, varför Sverigedemokraterna anser att Norrköpings
kommun bör inspireras av de lyckade exemplen från bland annat Stockholm och Uppsala.
Med hänvisning till ovanstående önskas ansvarigt kommunalråd svara på följande:
1. Kan kommunen komma att införa, eller åtminstone inrätta ett pilotprojekt för de beprövade
och lyckade modeller som utvecklats i de kommuner som nämnts i interpellationen för att
minska antalet fallolyckor?
2. Vad gör kommunen idag för att minska antalet fallolyckor och finns det några framtida
satsningar?
3. Vad avser kommunen göra för att öka samarbetet med regionen rörande dessa frågor?
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