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Väderberoende hemtjänst m.m.
Fallolyckor är tredje vanligaste dödsorsaken bland äldre. Enligt
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (förkortas MSB) är den vanligaste falloyckan
fall i samma plan genom halkning, snubbling eller snavning. Uppskattningsvis skadas varje
år 65 000 personer 65 år och äldre i eller kring bostaden. I åldersgruppen 85 år och däröver
ligger fall bakom nästan 93 procent av skadorna. Antalet fallskadade personer (65 år och
äldre) utomhus uppskattas till drygt 14 000 per år. I Örnsköldsvik stod år 2013 männens
fallskador för en femtedel av slutenvården. Motsvarande andel var för kvinnor 27,5%.
För den som ramlar innebär fallet stort lidande och begränsning av livskvaliteten. Minst 1
500 personer dör varje år efter att ha fallit.
Det finns effektiva förebyggande åtgärder för att minska antalet fallolyckor. Regelbunden
kontroll av medicinering, hjälpmedel, aktivering och gångträning är några exempel som
föreslås av Socialstyrelsen. Andra viktiga åtgärder är att se över omgivningen, ha bra
belysning och tänka på hur möblerna är placerade. MSB föreslår mjuka golv, ordentliga skor,
halkskydd och översyn av lösa sladdar. Hur den äldre rör sig, äter och dricker har även det
betydelse för att minska risken för fall. Åtgärderna måste göras på individnivå för att det
förebyggande arbetet ska ge effekt.
Vi liberaler anser att det är viktigt att de förebyggande åtgärderna sätts in före fallet. De
flesta personer som faller bor fortfarande hemma och har liten eller ingen kontakt med vård
och omsorg. För att undvika fallskador krävs det därför ett medvetet riktat förebyggande
arbete.
Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta
att
välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med räddningstjänst, landsting eller
ideella aktörer erbjuda alla invånare över 75 år konsultationer i hemmen för att förebygga
fall.
att
välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att erbjuda väderberoende hemtjänst till personer
vars risk för fallolyckor ökar på grund av snö, halka eller andra yttre omständigheter.
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