Trygghet
i vardagen
Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas

Mänskan har bara ett liv
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Trygghet i hemmet
Vi tillbringar en stor del av vår tid i hemmet och därför är risken att drabbas av olyckor
stor just där. I Finland uppgår antalet olycksfall i hemmet och på fritiden till närmare
800 000. En stor del av dessa kunde undvikas.
Det är inte svårt att förhindra olycksfall och det är möjligt att leva ett helt liv utan
att drabbas av olyckor oavsett ålder. När vi blir äldre har olyckorna ofta allvarligare
konsekvenser än när vi är unga och klarar av och återhämtar oss bättre från skador.
Olycksfall som drabbar äldre kan också leda till att möjligheterna att klara sig på egen
hand i hemmet begränsas. Därför lönar det sig att förebygga olycksfall.
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För de äldre

För de närstående

För att förhindra olycksfall räcker det ofta
med att man är påpasslig i de dagliga sysslorna och genomför små ändringar i hemmet
som främjar säkerheten. Genom att sköta sin
hälsa och sin funktions- och rörelseförmåga
kan man förebygga olycksfall med åtföljande
skador.
I denna handbok tas upp olika sätt
för att upptäcka och åtgärda riskfaktorer i
hemmet och i det egna görandet. Diskutera
säkerhetsfrågor och hur man kan förebygga
olycksfall även med dina anhöriga, din
läkare och de personer som ger dig service
i hemmet, till exempel hemvårdaren, hälsovårdaren eller sjukskötaren.

Anhöriga och närstående har en viktig roll
i förebyggandet av de olycksfall som äldre
råkar ut för i hemmet. De anhöriga känner
till den äldre personens vanor och hemmiljö
och vet sannolikt på vilka ställen olyckan
kan vara framme. Det kan vara lättare att
berätta för en närstående till exempel om sin
rädsla för att ramla omkull än för läkaren.
Då går det att ingripa snabbt och dryfta på
vilka sätt olycksfall kan förebyggas.
Även små olycksförebyggande åtgärder
är av största vikt. Ibland kan det räcka att
man får stöd av en vän, talar om saken, promenerar eller lagar mat tillsammans. Det är
viktigt att minnas att det alltid är den äldre
som bestämmer i sitt hem och att exempelvis
säkerhetsfrämjande ändringsarbeten ska ske
i samförstånd med den äldre.
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Funktionsförmåga skapar trygghet
Genom att sköta din hälsa och funktionsförmåga kan du minska olycksrisken och öka
tryggheten i vardagen. Regelbunden motion, en tillräckligt och allsidig kost, lämplig
medicinering och gott humör är grundläggande för ett gott hälsotillstånd.

Motion främjar hälsan och tryggheten
Med hjälp av vardagsmotion och motionsintressen kan du upprätthålla förmågan att
tryggt utföra de dagliga sysslorna. Vardagsmotion är alla de rörelser du utför i samband
med de dagliga göromålen. Motionsträningen
sker nästan obemärkt tillsammans med
andra – därför lönar det sig att söka sig till en
lämplig motionsgrupp eller komma överens
med en vän om att motionera tillsammans.
Rask vardagsmotion är på många sätt nyttigt
när det gäller att behålla funktionsförmågan.
Du kan välja att motionera mer i vardagen,
till exempel genom att ta trappan i stället för
hissen eller genom att gå till butiken.

  För att upprätthålla en god kondi-

Motionsträningen sker nästan obemärkt
tillsammans med andra – därför lönar det
sig att söka sig till en lämplig motionsgrupp
eller komma överens med en vän om att
motionera tillsammans.
Glöm inte heller att röra dig i naturen.
Att plocka bär och svamp och att fiska upprätthåller effektivt förmågan att röra på sig,
inger glädje och stärker sinnet.
Du undviker motionsrelaterade olycksfall
och belastningssymptom om du alltid tränar
rätt och lyssnar på din kropp och hälsa. Man
får inte träna om man är sjuk, men när man
väl tillfrisknat är det viktigt att komma i gång
så fort hälsan tillåter det. Att ligga till sängs
länge och inte röra på sig försvagar snabbt
muskelstyrkan i benen, vilket i sin tur ökar till
exempel risken för fallolyckor.

tion rekommenderas rask motion (t.ex.
promenader) sammanlagt 2 timmar 30
minuter i veckan eller ansträngande motion (t.ex. skidning eller konditionscykling) sammanlagt 1 timme 15 minuter i
veckan. Den rekommenderade mängden
motion kan bestå av till exempel korta
15−30 minuters motionspass per vecka i
enlighet med vad som känns bra för dig.

Äldre bör träna muskelstyrkan, balansen
och spänsten 2−3 gånger i veckan. I många
gymnastikprogram tränas detta samtidigt.
Du kan upprätthålla och förbättra muskelstyrkan även genom styrketräning hemma
eller på gymmet. Bra sätt att träna balansen
är till exempel att röra sig i naturen och
att skida och dansa. Träning är trevligt och
stärkande om du hittar motionsformer eller
en motionsgrupp som passar dig. Kommunernas idrottsväsende och servicecenter har
motionsgrupper som lämpar sig för äldre.

© THL

4

kotitapaturma.fi

UKK-institutets motionsrekommendation
för personer över 65 år finns på internet på
adressen www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset (på finska).

  Om du är osäker på vad som är
trygg motion för dig rådfråga läkaren,
hälsovårdaren eller någon professionell
på området. Under kurser och i grupper ger idrottsinstruktören dig råd om
vilken slags motion som är trygg just för
dig samt handledning för att förbättra
grundkonditionen, liksom också de färdigheter och den teknik motionsformerna förutsätter. Med tryggt motionerande
avses att man avstår från motion då man
är sjuk eller har alkohol i kroppen.

Gott humör
När det gäller att förhindra olycksfall är gott
humör och god hälsa viktigt. Trötthet, sömnlöshet och nedstämdhet kan leda till att man

blir glömsk, rör sig ostadigt och ouppmärksamt med ökad olycksrisk som följd.
Äldre människors nedstämdhet kan
bero på förändringar i funktionsförmågan,
förlust av make/maka, begynnande minnessjukdom eller ensamhet. Vid allvarlig depression ska man söka professionell hjälp i tid.
Ibland kan medicinering bidra till att sinnestämningen förbättras, men fråga din läkare
om medicinerna eventuellt har biverkningar
som kan öka fallrisken. Ett gott stödnätverk, vänner och fritidsintressen är bra för
sinnesstämningen. Det är viktigt att gå iväg
hemifrån för att träffa andra, till exempel
att ta del av servicecentrens utbud av hobbyoch motionsgrupper.
Sömnlöshet eller dålig sömn kan öka
risken för olycksfall. Om du lider av sömneller sovstörningar tala med din läkare för
det kan finnas sätt att avhjälpa problemet.
Att gå och lägga sig och vakna på regelbundna tider och inte avvika från sin individuella
dygnsrytm hjälper dig att få tag på sömnen
och förbättrar sömnkvaliteten.
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Alkoholrekommendation för äldre
Enligt rekommendationerna ska personer som fyllt 65 år inte dricka mer än två
portioner alkohol per tillfälle. Under en vecka bör alkoholintaget inte överskrida
sju portioner.

1 portion =

eller

eller

Rekommendation i social- och hälsovårdsministeriets Alkoholprogram

Alkohol ökar olycksrisken
För att undvika olyckor bör äldre dricka
alkohol med måtta och i betydligt mindre
mängder per gång än tidigare. När man är
äldre reagerar kroppen på alkohol på ett
annat sätt än i yngre ålder. Äldre kan bli berusade av till och med små alkoholmängder.
Sjukdomar och läkemedel kan förstärka
alkoholens effekt. Om du använder sömneller insomningsmedicin eller antidepressiva
läkemedel fråga alltid din läkare hur medicinen samverkar med alkohol. Alkohol ökar
fallrisken eftersom den försämrar förmågan
att korrigera och koordinera balansen, liksom också iakttagelseförmågan.

Ett samtidigt intag av flera mediciner
kan också ge biverkningar, till exempel störningar i balansen eller svårigheter att utföra
vissa rörelser och därigenom öka fallrisken.
Be din läkare se över din medicinering regelbundet minst varje halvår. På eget bevåg ska
man inte sluta ta receptmedicin.
Medicin som förskrivits av läkare ska
alltid tas enligt ordination och på avtalad
tid. En medicindosett eller dosdispenseringstjänsten underlättar användningen och
uppföljningen av läkemedel. De flesta apotek
erbjuder denna service.

Trygg medicinering
Läkemedel och sjukdomar
Är du tvungen att använda flera olika
mediciner dagligen? Blir du till exempel
trött eller yr efter att du tagit medicinerna?
Om ditt svar är ja, tala då med din läkare
om medicineringen och dess effekter med
tanke på olycksrisken och särskilt fallrisken.
Detta är speciellt viktigt om du tar medicin
som påverkar det centrala nervsystemet, till
exempel sömn- eller insomningsmedicin, antidepressiva läkemedel, lugnande mediciner
eller läkemedel för behandling av minnessjukdom.

 Tala också om för din läkare vilka
receptfria mediciner och naturkostpreparat du använder.

 Ta bara läkemedel som ordinerats dig.
 Följ noga anvisningarna i bipacksedeln.
 Lämna in gamla och överblivna
mediciner på apoteket.

6

Kosten är avgörande
Ensidig kost eller ett alltför lågt energiintag
kan försämra bland annat rörelseförmågan och därmed öka olycks- och fallrisken.
Betydelsen av allsidig kost och ett tillräckligt
vätskeintag ökar med åldern.
Maten ska innehålla tillräckligt med
protein och näringsämnen, D-vitamin och
fibrer. Protein upprätthåller muskelstyrkan
och är därför viktigt med tanke på äldre
personers rörelseförmåga. Protein får man
till exempel från kött och mjölkprodukter.
Tillgången till D-vitamin säkerställs genom
ett tillskott av vitaminet.
Äldre behöver i allmänhet inte gå ner
i vikt eller följa en strikt diet utan särskild
orsak. Det är viktigt med allsidig och välsmakande mat, helst i gott sällskap. Kostrådgivare och annan hälso- och sjukvårdspersonal kan ge dig råd om en allsidig kost. Att
regelbundet se över kosten bidrar till att man
håller sig i god form.

Rädsla för olycksfall
Det lönar sig inte att vara rädd för olyckor,
men det är naturligt att oroa sig för att
någonting kan hända. Ibland kan större
försiktighet bidra till att olyckor förhindras.
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Stor rädsla och överdriven försiktighet kan
emellertid också öka olycksrisken.
Om rädslan att råka ut för olycksfall
begränsar din vardag är det värt att ta upp
saken med dina anhöriga eller till exempel
någon i vårdpersonalen. Genom att tillsammans dryfta om rädslan är befogad och vad
den beror på kan man exempelvis eliminera
riskfaktorerna i hemmet eller skaffa utrustning som ökar trygghetskänslan, till exempel
en spisvakt eller en kaffebryggare som slår
av strömmen automatiskt.
Det är vanligt att man är rädd att ramla
omkull i synnerhet på vintern när det är
halt ute. Du kan minska rädslan för att falla
genom att sätta halkbroddar på skorna och
ta gångstavar eller en käpp med på promenaden. Höftskydd ger ett gott skydd mot en
höftfraktur om du ändå råkar falla.
På vintern när det är extra halt är det
förnuftigt att stanna inne om man inte är
tvungen att gå ut. Gymnastisera i stället
hemma eller gå i trappan.
Det är tryggare och också trevligare att
gå ut i sällskap. Om du inte har en granne
eller vän att promenera med kan du fråga
efter promenadsällskap hos till exempel väntjänsten eller vänförmedlingen på orten.
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Ett tryggt hem
Det går att göra mycket i hemmet för att underlätta vardagen. Hemmet blir tryggt om
man minimerar riskfaktorerna och utreder vad som orsakar olycksfall och åtgärdar det.

Hinderfri miljö
När det inte finns onödiga saker eller
uppstickande mattkanter på gångytorna i
hemmet går det att röra sig tryggt även om
man inte orkar lyfta fötterna särskilt högt.
Hinderfria gångytor i hallen, i korridorer
och trappor säkerställer även att man så
snabbt som möjligt kan sätta sig i säkerhet,
till exempel vid brand.
Se till att det inte ligger lösa föremål i
hallen eller gången, till exempel skor, paraplyer, hjälpmedel och elledningar som man
kan snubbla på och ramla omkull. Skåp vid
väggen för skor och kläder gör det lättare
att hålla ordning och reda i hallen. Placera
gärna en stadig stol nära ytterdörren där du
kan vila dig och ta av och på skorna eller
halkbroddarna.
I äldre personers bostäder lönar det sig
att ta bort eller sänka trösklarna och fästa
lösa sladdar vid väggen.

© Fungerande hem

Mattor ökar hemtrevnaden men det är
ofta på grund av en uppstickande mattkant
som äldre personer som rör sig med käpp
eller rollator snavar. Välj alltid halkfria mattor eller skaffa ett särskilt halksydd att lägga
under mattan. Kontrollera också materialet
på mattans undersida. En del material gör
golvet under mattan halt och ökar halkrisken
då mattan flyttas eller förs ut för vädring.
I ett tillgängligt hem ska trappstegen
synas och urskiljas tydligt. Man kan fästa till
exempel färggranna halkskydd av kardborrband på trappstegen för att öka synligheten
och förhindra halkrisken. Belysningen i
trappuppgången ska vara bra. Montera in
strömbrytare både uppe och nere i trappan
eller en rörelsevakt för att reglera belysningen. Ställ in timern så att belysningen är påslagen tillräckligt länge för att du ska hinna gå
både upp eller ner för trappan, även om du
behöver vila emellanåt.
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Halkfria golv

  Du kan minska risken för fallolyckor,

Det går inte alltid att välja materialet på
golvytan, men det går förbättra stegsäkerheten. Golv som inte bonas är mindre glatta.
Ett golv av stenmaterial kan behandlas så
att det blir halkfritt med ett ämne som tagits
fram för ändamålet. Damm på golvet gör
det också halare − att hålla rent är alltså ett
sätt att förhindra olycksfall. Strumpor med
halkskydd hjälper dig att hållas på benen
även om golvytan är lite glatt. Använd gärna
stadiga skor eller tofflor med bakkappa
inomhus.

liksom också för andra olyckor genom att
kontrollera din syn. Besök optikern regelbundet för att försäkra dig om att dina
glasögon har tillräcklig styrka. Optikern
kan vid behov hänvisa dig till ögonläkaren. Nyttiga hjälpmedel då synen
försämras är till exempel telefoner med
stora knappar, klockor med stora siffror
och förstoringslampor.

Bra belysning
Tillräcklig belysning som varken bländar
inne eller ute förbättrar säkerheten och
underlättar vardagen. I en miljö med god
belysning är det lätt att ha uppsikt över rummen och gångytorna och klara av de dagliga
sysslorna.
Det ska finnas tillräckligt med strömbrytare på olika håll i bostaden. Tänd lamporna
i god tid innan det blir mörkt så slipper du
famla i mörker. Lampor som tänds med
rörelsevakt är behändiga både inomhus och
utomhus. Ha en nattlampa påslagen som
lyser upp vägen för nattliga besök på toaletten. Låt lampan vara tänd också i köket
eller ha ett vattenglas vid sängen så du inte
behöver hämta vatten i ett mörkt kök om du
blir törstig på natten.
Bra belysning bländar inte. För att minska risken att bländas kan man låta ljuset
återspeglas i rummet via väggen eller taket.
Rullgardiner och markiser skärmar effektivt
av bländande ljus som faller in utifrån. När
du kommer in efter att ha varit ute i starkt
dagsljus stanna upp en stund så att ögonen
hinner vänja sig vid den svagare belysningen
inomhus och då kan du röra dig tryggare.

Tryggt och säkert badrum
Säkerheten i badrummet förbättras genom
stödhandtag och ledstänger i väggarna i duschutrymmet, bredvid toalettstolen och handfatet.
Det kan inte finnas för många handtag, men
det lönar sig att be den som säljer produkterna eller fysioterapeuten om råd att placera
dem rätt. Om det börjar kännas tungt att stå
i duschen eller vara svårt att hålla balansen
med slutna ögon behöver du en duschstol. Den
tryggaste duschstolen är väggfast och fällbar.
Den hålls på stället när man sitter på den och
kan vikas upp när den inte behövs.
Det bästa golvmaterialet i badrummet
är lite strävt. Med halkskyddsmattor blir ett
vanligt kakel- eller plastgolv säkrare. Det ska
finnas en sådan matta åtminstone i duschutrymmet, i badkaret och på golvet på det
ställe där man stiger ner från bastulaven.
Det är bäst att förvara tvål, schampo
och andra hygienartiklar i en korg inom
nära räckhåll. Korgen ska vara sådan att
inget som gör golvet halt läcker ur den.
Runt bastuugnen ska det alltid finnas
ett stadigt träräcke. I bastun ska man varken
torka tvätt eller förvara saker. Gå alltid i
bastun tillsammans med någon om det är
möjligt. Då är hjälpen nära om du till exempel blir yr när du kastar bad eller behöver
hjälp för att ta dig upp på bastulaven. Kom
ihåg att dricka mycket vatten när du badar
bastu, eftersom vätskebrist kan orsaka yrsel.
Använd endast elapparater avsedda
för våtutrymmen i badrummet. Rör inte vid
stickkontakten medan du duschar eller badar.
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Trygg i köket
Matlagning är trevligt men kökssysslorna
kan innebära olycksrisker om man inte är
påpasslig, till exempel med spisen. Av de
elektriska hushållsmaskinerna är det elspisen
som i allmänhet orsakar mest bränder. Spisbränderna beror nästan alltid på vårdslöshet
eller felaktig användning.
Stäng alltid av spisen efter användningen eller om du lämnar köket ens för en kort
stund. Lyft stekpannor och kastruller från
spisen genast när maten är färdig.
Installera gärna en spisvakt som övervakar temperaturen och användningstiden och
slår av strömmen automatiskt om spisen blir
för het eller är på för länge. Vakten kan installeras likaväl på gamla som på nya spisar.
En spisvakt kan antingen köpas eller hyras.
Det finns också säkerhetsspisar med timer
som automatiskt stänger av spisen efter en
viss tid.
Förvara inget lättantändligt material
nära spisen, till exempel hushållspapper,
ugnsvantar eller kökshanddukar.

Tryggare kök med små medel:

 Se till att ha en god belysning vid
spisen.

 Skaffa en stadig köksstege med
trappsteg försedda med halkskydd av
kardborrband. Stegen ska också ha
ett handtag att hålla i när du kliver
upp och ner på den.

 Placera de köksföremål och matvaror
du använder oftast på de lägsta kökshyllorna så att de är lättåtkomliga.

 Följ bruks- och serviceanvisningarna
för olika apparater. Ta ur hushållsmaskinernas stickkontakter genast efter
användning. Kontrollera regelbundet
i vilket skick de är och byt ut defekta.

 Använd disk- och tvättmaskinen bara
när du är hemma. Se till att vattenkranarna är stängda när maskinen
inte används.
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Första hjälpen-paketet nära till hands
En välutrustad första hjälpen-väska kan vara
en räddning vid olycksfall. Håll reda på var
du har väskan och kontrollera innehållet
med jämna mellanrum så att hjälpmedlen
hittas vid behov. Om du använder något av
innehållet ersätt det genast så att det nödvändiga finns i väskan. Första hjälpen-väskor med behövlig utrustning finns att köpa
hos Röda Korset, i fritidsaffärer och butiker
med säkerhetsutrustning och varuhus.
Säkerhet innebär också att man upprätthåller sina kunskaper i första hjälpen.
Du bör med jämna mellanrum gå igenom
första hjälpen-anvisningarna. En handbok
om första hjälpen finns att köpa hos Röda
Korset (www.rodakorsbutiken.fi/) och
anvisningarna kan också läsas på internet
(www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen/forsta-hjalpen-anvisningar).

Tryggare vardag med hjälp- och
säkerhetsutrustning
Stadiga stolar med höga ben och stödhandtag i väggar och trappuppgångar underlättar gåendet. Låt vid behov montera klossar
under sängbenen som höjer sängen och gör
det att lättare att stiga upp.
Ett höftskydd kan förhindra att du
ådrar dig en höftfraktur om du trots allt
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faller. Skydden är enkla att använda och det
finns säkert lämpliga modeller för alla. Fråga
efter höftskydd hos hjälpmedelsutlåningen
vid den egna hälsocentralen eller hos specialaffärer som säljer skydd.

Den nyttiga telefonen
Spara viktiga telefonnummer i telefonen. Till
exempel nödnumret, numret till hälsocentralen eller din läkare och till nära anhöriga och
vänner. Ha också dessa nummer i din telefonbok, till exempel på nattduksbordet.
Ladda din mobil tillräckligt ofta och
ha den med dig i fickan eller i ett fodral
runt halsen också när du är hemma. Placera
gärna din fasta telefon bredvid sängen på ett
lågt bord. Då är den inom räckhåll om du
råkar ramla omkull på golvet. En trygghetstelefon med larmarmband är ett utmärkt köp
för du får snabbt hjälp om något händer.
Larmarmbandet larmar bara om du har det
på dig. Ha det alltså runt handleden också i
duschen och bastun.

Ring nödnumret
Ha nödnumret 112 på en synlig plats i
bostaden, till exempel på anslagstavlan
eller bredvid nattduksbordet. Ring nödnumret, om du
 har fått eller tror att du fått en sjukdomsattack

 är allvarligt skadad
 har råkat ut för en olycka
 ser att det brinner.
När du ringer nödnumret är det viktigt
att du
 svarar lugnt på de frågor som ställs

 följer de anvisningar som ges
 avslutar samtalet först när du får lov
att göra det.
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Var noga med eld och tobak
Alla ska vara noggranna och försiktiga för
att förhindra eldsvåda. Levande ljus skapar
stämning men det gäller att alltid vara noga
med elden. Lämna inte tända ljus obevakade ens för en kort stund. Om man tror att
man glömt att blåsa ut ett ljus, ska man inte
tända ljus när man är ensam.
Ställ stearinljuset stadigt på ett oantändligt underlag eller tryck in det i en ljusstake.
Placera det helst mitt på bordet. Ett fönsterbräde eller kanten på en bokhylla är inte bra
platser för levande ljus.
Rökning är en stor brandsäkerhetsrisk.
Man ska aldrig röka i sängen eller liggande
på soffan. Rök helst utomhus. Fimpa alltid
cigaretten noga och lämna aldrig en halvrökt
cigarett på kanten av askfatet. Var särskilt
noga om du röker samtidigt som du dricker
alkohol eller tar medicin som gör dig trött.
Att somna på soffan med en tänd cigarett i
handen är orsaken till många bränder.

två års mellanrum. Bor man i egnahemshus
ska man också sörja för skötseln och underhållet av byggnaden och utrustningen.

 Se till att alla som bor eller som
regelbundet är på besök i bostaden
vet var brandsläckningsutrustningen
finns.

 Ta reda på var bostadens utrymningsvägar finns. Förvara inte sådana
föremål på vägarna som kan göra det
svårare att ta sig ut. Försäkra dig om
att du så snabbt som möjligt lyckas
ta dig ut också om du har hjälpmedel.

Vid brand
Om det brinner i din bostad:
 Lämna bostaden.

 Stäng dörrarna efter dig då du utrymmer bostaden.

Den räddande brandvarnaren
Det ska finnas minst en brandvarnare på
varje våning i varje bostad per begynnande
60 kvadratmeter. Brandvarnaren ska helst
placeras i hallen, men också i alla sovrum.
Brandvarnarens batteri ska kontrolleras
en gång i månaden och bytas ut minst en
gång i året. Med en batteridosa som placeras
på lämplig höjd på väggen med hjälp av ett
extra tillbehör är det lättare att byta batterier.

Bra brandsläckningsutrustning
Till hemmets basutrustning hör en brandfilt.
Placera filten i sitt fodral på väggen på en
lättåtkomlig plats. Lär dig att använda filten
i förväg.
Du kan också skaffa en handbrandsläckare till hemmet. Lär dig att använda
brandsläckaren i förväg och förvara den på
en plats där du snabbt får tag på den.
Brandsläckaren ska kontrolleras i en
certifierad affär för brandsläckarservice med

 Hjälp också andra ut.
 Ring 112 från en trygg plats.
 Vägled brandkåren till platsen.
 Använd trapporna när du lämnar
bostaden. Om du tar hissen kan du
hamna i en dödsfälla.
Om det brinner hos grannen eller i trappuppgången:
 Stanna kvar i bostaden och håll dörren stängd.

 Rök är livsfarligt och dödar snabbt.
 Gå aldrig ut i en rökfylld trappuppgång.

 Ring 112.
 Täta dörrspringorna, t.ex. med en
fuktig handduk.

 Invänta räddningsinsatsen på balkongen eller vid ett öppet fönster.

 Fånga räddarnas uppmärksamhet
genom att ropa eller vifta med händerna.
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Att motionera utomhus
Vintern med halt före är en krävande tid för gående. När det är extra halt är det
förnuftigt att tillfälligt ägna sig åt inomhusmotion i stället för att gå ut. Ta reda på
hurdant väglaget är innan du går iväg. Lyssna till exempel på lokalnyheterna eller
beställ en halkvarning till din telefon. Använd skor med bra grepp samt halkbroddar och
gåstavar. Ha alltid reflex när du rör dig ute i skymning och mörker.

Håll dig upprätt
Skynda inte i onödan när du går ut, reservera tillräckligt med tid och promenera med
eftertanke. Det lönar sig att planera i förväg:
Vilken är den tryggaste vägen? Vilka vägar
plogas och sandas i allmänhet först? Finns
det platser längs vägen där du kan vila dig?
Vilken bussrutt körs med låggolvsbussar?
Finns det en servicelinje som man kan ringa
till för att bli hämtad närmare sitt hem? Är
det förnuftigt att ta taxi om det är halt på
morgonen? Varningar för halt väglag för
fotgängare finns också på Meteorologiska
institutets internetsidor (www.fmi.fi).

© THL

För att minska risken för halkolyckor
bör plogningen och sandningen av gångbanor skötas bra. Vid behov kan man kräva
att kommunen sköter underhållet om det är
fråga om ett allmänt område eller en allmän
gata. Är det fråga om till exempel en gårdsplan ska fastighetsägaren stå för underhållet.
På gården ger ledstänger och handtag
stöd och stadga i gåendet. Belysning på gården innebär större trygghet.

13

kotitapaturma.fi

Stabila skor
Bra skor är en viktig säkerhetsfaktor för
gående. Särskilt på vintern är det viktigt
att skorna har en kraftigt mönstrad sula av
mjukt material. Mönsterdjupet ska vara 5−8
mm djupt och klacken ska vara låg och bred.
Det lönar sig att välja inhemska skor. Skosulorna på utländska skor blir ofta hårda vid
minusgrader och kan vara mycket hala.

När du köper halkbroddar ta med de
skor som du har för avsikt att fästa broddarna på. Vid bedömning av hur lämpliga
broddarna är finns det skäl att testa att de är
enkla att sätta fast och ta loss så att de kommer till användning vid behov. Ett alternativ
till halkbroddar är skor med inbyggda dubbar. Du kan också låta skomakaren slå in
dubbar på dina tjocksulade skor.

Använd halkbroddar

Reflex i ytterkläderna

När det är halt är broddar en oersättlig
hjälp. Den värsta halkan infaller då vädret
snabbt slår om efter en köldperiod eller då
det blir kallt igen.
Det finns olika slags halkbroddar. En del
är inbyggda i skorna och en del kan enkelt
tas loss. CE-märkning i halkbroddar anger
att produkten uppfyller säkerhetskraven. Det
ska gå att sätta fast och ta loss halkbroddarna utan större möda. På slät stenbeläggning
och inomhus kan de vara hala. Ta därför
bort dem eller vik upp broddens metalldel
när du går in.

I Finland är det nödvändigt att ha en bra
reflex. Se till att reflexen är synlig alltid
när du är ute i skymning och mörker. Man
borde ha reflexer på både framsidan och
baksidan av kläderna. De reflexer som ökar
säkerheten är CE-märkta och uppfyller standardkraven för säkerhetsprodukter.
På mörka vägar ger en ficklampa större
synlighet och också möjlighet att vid behov
kontrollera i vilket skick vägen är.
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Checklista för att förebygga olycksfall
För äldre och deras närstående
Att röra sig i hemmiljön




















Är de saker som används dagligen lättåtkomliga?
Är golvet halkfritt?
Finns det halkskydd under mattorna?
Är gångytorna fria från lösa föremål?
Är elledningarna fästa så de inte ligger på gångytorna?
Finns det en stadig stege i bostaden?
Finns det en sittplats i hallen där du kan sätta dig och ta på och av skorna?
Är trösklarna tillräckligt låga?
Finns det halkskydd på golvet i toaletten, våtutrymmena och badkaret?
Finns det stödhandtag eller räcken i toaletten, våtutrymmena och trappan?
Finns det en duschstol i våtutrymmet?
Är sängen tillräckligt hög så att det är lätt att stiga upp från den?
Har du tillräckligt med adekvata hjälpmedel?
Har du stadiga inomhusskor av lämplig storlek med bra grepp?
Är belysningen bra och finns det tillräckligt med strömbrytare?
Lämnar du en nattlampa påslagen som lyser upp vägen till exempel till toaletten på natten?
Är belysningen bra i trappuppgången?
Är första hjälpen-utrustningen i hemmet tillräcklig?

Kontakter

  Står du i daglig kontakt med någon anhörig eller bekant?
  Får du vid behov hjälp med sköta dina dagliga inköp eller att uträtta ärenden?
  Finns de behövliga numren nära telefonen:
∙ ∙ nödnumret 112
∙ ∙ Giftinformationscentralen (09) 4711 eller (09) 471 977
∙ ∙ telefonnumret till hälsocentralen eller läkaren
∙ ∙ nära anhörigas nummer?
  Behövs det en trygghetstelefon eller ett larm?

kotitapaturma.fi
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Att upprätthålla funktionsförmågan








Tränar du muskelstyrkan och balansen minst 2−3 gånger i veckan?
Besöker du optikern regelbundet för att kontrollera din syn?
Har din läkare sett över din medicinering under det senaste året?
Tar du dina mediciner enligt ordination och på rätt tid under dagen?
Innehåller din mat tillräckligt med D-vitamin och protein?
Tar du i beaktande att alkoholanvändning ökar olycksfallsrisken?

Brandsäkerhet

  Finns det i varje våning i bostaden minst en fungerande brandvarnare per begynnande 60
kvadratmeter?










Kontrolleras brandvarnarens batteri en gång i månaden?
Byts batteriet i brandvarnaren ut en gång i året?
Är förstahandssläckningsutrustningen lättåtkomlig?
Kan du utrymma bostaden tryggt vid brand?
Finns det ett stadigt räcke runt bastuugnen?
Du torkar väl aldrig tvätten i bastun?
Har du en säkerhetsspis i köket som slår av strömmen automatiskt efter en viss tid?
Använder du och ser över de elektriska apparaterna enligt bruksanvisningarna??

Att röra sig utomhus








Har du säkra utomhusskodon som är i gott skick?
Använder du halkbroddar när det är halt?
Är det lätt att röra sig på gångbanorna på gården?
Sandas gångbanorna på gården?
Är belysningen på gården bra?
Har du reflex alltid när du rör dig ute i skymning och mörker?

mer information om olycksfall:
www.kotitapaturma.fi

Nödnummer

112
Giftinformationscentralen

09 471 977
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