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1.   Arbeidsgruppa  ”Fiin Gammel” – arbeidsoppgaver og sammensetning. 
 
Hovedmålene med arbeidet har vært å forebygge fall- og hjemmeulykker blant eldre. I den forbindelse nevnes spesielt at gruppa skal: 
 

1. være en del av kommunens satsing på det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet (folkehelsearbeid.) 
2. etablere et godt og løpende samarbeid med forenings- og næringsliv i kommunen. 
3. komme fram til og gjennomføre praktiske tiltak. 
4. bidra til å etablere og styrke et bredt og tverrsektorielt forebyggende og helsefremmende arbeid overfor hjemmeboende eldre. 
 
Arbeidsgruppa for ”Fiin gammel” har bestått av: 

 Skjeberg Sanitetsforening           Gunn Marie Myhrvold 
 Hjemmetjenesten                                   Gunhild Skår 
 Pleie- omsorgstjenesten                       Gry Solberg 
 Sarpsborg brann- og feiervesen             Bjørn Åge Sørensen 
 Lions  klubb  Tune                       Tor Langvik-Hansen 
    ”                ”          vara                        Endre Brandsnes, også vara rep. har deltatt aktivt i hele perioden. 
 Sarpsborg eldreråd                       Solveig Sandtangen, Mabel Engen overtok  i juni 2003. 
 Prosjektleder ”Fiin Gammel”           Elisabet Martinsen 

  
Planleggingen av ”Fiin gammel” startet høsten 2001.  
Det første konstituerende møte var 7. februar 2002. Arbeidsgruppa ”Fiin Gammel” startet da umiddelbart med å lage en aktivitetsplan for 2002   
og 2003. Forebyggingsgruppa hadde i forkant laget en Ideliste som vi brukte som underlagsmateriell.  Aktivitetsplanen ble vedtatt av ”Fiin  
Gammel” i juni – 02, ble så sendt ut til bl. a   RLG, bystyret, eldrerådet, hjemmesykepleien, sykehjemsavdelinger, pensjonistforeninger og media.  
Aktivitetsplanen ble revidert noe i november 2002. 
 
Elisabet Martinsen har deltatt som Sarpsborg kommunes representant i partnerskapsarbeidet på delområdet ”Trygge Østfold” v/gjennomføring av 
Folkehelseprogrammet ”Livets kvalitet”.  
 
 
2.   Om utgangspunkt, bemanning og forankring: 
 
Bystyrets vedtak om skade- og ulykkesforebyggende arbeid/folkehelsearbeid. 
Sarpsborg bystyre vedtok den 21.6.01 at Sarpsborg kommune skal drive et helhetlig folkehelsearbeid også etter at Folkehelseprosjektet ble 
avsluttet. 
I den forbindelse ble det vedtatt å satse spesielt på skade- og ulykkesforebyggende arbeid med utgangspunkt i at kommunen mottok et 
statstilskudd på kr. 125.000 til slikt arbeid i april 2001. Arbeidet  overfor  eldre ble prioritert. I august 2002 fikk kommunen et statstilskudd på kr. 
125.000 til videreføring av arbeidet. Dette ble fulgt opp av ytterligere et tilskudd på kr. 150.000 i juni 2003. 
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Ulykker som et helseproblem: 
I perioden 1996-2000 døde i gjennomsnitt ca.1700  personer  årlig som følge av ulykker, og i 2001 ble 76 670 innlagt på sykehus for behandling 
av skader. Totalt forekommer det ca. 450 000-500 000 ulykkesskader som krever medisinsk behandling. Fall hos personer over 75 år dominerer 
blant dødsårsakene ved voldsom død (38 %), trafikkulykker (14%) og arbeidsulykker (2%). Kilde: SSB (tall fra år 2000) 
Forskningsresultater og statistikk indikerer at målrettet innsats på avgrensede områder nytter. 
 
Bemanning. 
Prosjektleder – Elisabet Martinsen – har vært  midlertidig ansatt (i 50 % stilling) fra 13. august 2001 og er ansatt ut 2003.  
Høsten 2001 ble brukt til å starte opp Forebyggingsgruppa (tverrsektoriell) og til å planlegge oppstart av arbeidsgruppa ”Fiin Gammel”. 
RLG (Rådmanns ledergruppe) besluttet i juni 2002 at folkehelseabeidet i Sarpsborg skulle flyttes fra Økonomi-, plan- og miljø avdelingen  til 
helse- og sosial, Seksjon Helse, Miljø, Forebygging der dette arbeidet nå ligger. 
 
Forankring i kommunens plandokumenter, kommuneplan. 
Helsefremmende og forebyggende arbeid har en framtredende plass i kommuneplan for Sarpsborg, vedtatt av bystyret 23. mai 2002.  
Nedenfor refereres de deler som spesielt gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid overfor eldre: 
  
Langsiktige mål: 
I 2016 lever eldre i Sarpsborg kommune et trygt, verdig og selvstendig liv. 
 
Hovedgrep (dette betyr at): 
Forebyggende og helsefremmende tiltak har en sentral plass i arbeidet for å bedre de eldres levekår. 
I arbeidet overfor eldre legges særlig vekt på følgende typer tiltak: 
 

Et bredt og tverrsektorielt forebyggende og helsefremmende arbeid med sikte på å øke de eldres livsstandard og redusere behovet for 
omsorgstjenester. Særlig rettes fokus mot: 
 
- Hjelp til selvhjelp 

- Forebyggende aktiviteter i pleie- og omsorgstjenesten  

- Større trivsel, redusert ensomhet og sosial isolasjon 

- Sunnere kosthold 

- Gode og alternative boformer 

- Færre hjemmeulykker 

- Samarbeid kommune, frivillige, lag og foreninger 



 

3. Evaluering: 

 

I Evalueringsrapporten har vi tatt utgangspunkt i Aktivitetsplanen. Det  er satt inn korte kommentarer ved hvert punkt. 

De største tiltakene har fått egen omtale på rapportens siste sider. 
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Aktivitet Ansvar-
lig 

 Høsten 2003 Evaluering 

1)Kartlegging    

1.1)Fysiske forhold:    
1.1.1) Kartleggingsbesøk i 
hjemmene. 
Eget opplegg der opplærte 
kartleggere besøker hjemmet 
(etter mønster fra kartleggingen 
i Borgenområdet i 
Folkehelseprosjektet) 

Elisabet Søkte i mars 2002 sosial- og 
helsedirektoratet om å få delta i et statlig 
prosjekt, ang. forebyggende 
hjemmebesøk hos eldre.  
 

Igangsettelsen av prosjektet har fra direktoratets side tatt noe tid. 
Kommunen har først nå fått kartleggingsskjemaet fra direktoratet 
til uttalelse. 
 

Under 1.1.2 – 1.1.5 skisseres alternative eller supplerende kartleggingsmåter og - omfang i forhold til 1.1.1.I steden for å bruke spesielle kartleggere til 
arbeidet, legges opp til at en enklere kartlegging (m/tilhørende informasjon) foretas samtidig med andre oppdrag (besøk fra hjemmesykepleie, brannsyn 
osv.) 
1.1.2)Kartlegging av sikkerhet i 
komm. trygdeboliger  

Elisabet 
+ komm. 
område 
eiendom 
+Gry 

Planer ennå ikke lagt/aktiviteter ikke 
iverksatt 

Det må da komme en direkte bestilling om hva dette skal 
inneholde. Dette koster jo penger, derfor er det ikke gjort noe 
konkret med dette. 

1.1.3)Kartlegging av sikkerhet i 
boliger som har tjenester fra 
hjemmetjenestene i pleie og 
omsorg 

Gry Planer ennå ikke lagt/systematiserte 
aktiviteter ikke iverksatt. 

Ett av grunnlagene i alle bestillinger er å jobbe forebyggende. Det 
må spesifiseres nærmere hva dette skal gjelde. f. eks. gjennomgå 
en enkel sjekkliste hos alle brukere 1 g. p.r. år, tilbud om strøsand 
etc. 
 

1.1.4) Kartlegging av sikkerhet 
for de eldre på sykehjem 
 

Elisabet 
+Gry 
Se også 
1.2.1 

Prosedyrer er vedtatt av Kvalitetsutvlget. 
Disse blir nå godt ivaretatt gjennom 
avviksmeldinger fra institusjonene, 
(Kvalitetsforskriften). 
 
 

Dette fungere nå meget bra. Det er hittil i år meldt inn over 100 
skader og nesten ulykker blant de eldre. I de fleste tilfellene er det 
små eller ingen skader.  
Sykehjemmene setter selv opp forslag til tiltak,  for å unngå 
lignende situasjoner i framtiden. 
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Aktivitet Ansvar-
lig 

 Høsten 2003 Evaluering 

1.2)Skader/ulykker:    
1.2.1)Kartlegge skader via 
sykehusstatistikk (utskriv-
ninger, Norgeshelsa og 
spesialbestiling Statistisk 
Sentralbyrå) 

Elisabet 
og Ivar 

Har utskrivningsdiagnoser (skader) for 
innbyggerne i Sarpsborg kommune for 
årene 1998, 99, 00, 01 og 02. De er 
fordelt på 8 skadetyper, aldersgrupper og 
kjønn. 

Svært viktig med lokale tall, det er den eneste konkrete måten vi 
har for å vurdere skadebildet fra år  til år. 
Lårhalsbruddene har hatt en meget positiv utvikling de siste årene.  
 
Se oversikten på siste side. 

1.2.2)Kartlegging via 
registreringer på Sarpsborg 
legevakt. 

Helse 
sjefen/ 
folke- 
helsepro-
grammet 

Spesiell registrering via 
Folkehelseprogrammet er nå uaktuelt. 
Vurdere om det er mulig å hente ut lokale 
tall fra legevakten via det eksisterende 
registreringssystemet. 

Da man ikke har statistikk fra legevakta om skader og ulykker, 
mangler man et redskap for å kunne følge skadeutviklingen og 
vurdere effekten av forebyggende tiltak. 

2)Holdnings- 
skapende arbeid 

   

2.1)Infomateriell:    
2.1.1)Infobrosjyre. 
Målgruppe er lag og foreninger, 
kirke m.fl. 

Elisabet Informasjonsbrosjyre ”Hold deg på 
beina” trykket opp i  ca. 8000 eks. og 
sendt ut til leger, hj. sykepl., apotek, 
fysioterap., pensjonistforening ++. 
Hjelpemiddellageret deler den ut  når de 
leverer  ut hj. midler.  

Brosjyren har også blitt lagt i  Infomappene  som sendes ut til 
kommunens ”nye”  67 åringer i 2002 og 2003.  
Siden denne brosjyren har vært mye brukt, trenger den nå  et nytt 
utseende. 
Interessen for og i hvilken grad den leses er ikke målt, men de 
tilbakemeldingene vi har fått er positive. 

2.1.2)Oversikt over aktuelle 
trim-/ aktivitetstilbud  til eldre 

Elisabet Første utgave var ferdig høsten 02. 
Brosjyren revideres hvert år, blir gjort på 
forsommeren, sendes så ut til alle 
oppførte lag/foreninger som står der, for 
kontroll.  
 

Legges i Infomappa og deles ut ved foreningsbesøk. 
Ønsket i utgangspunktet også å sende den ut til  hj.sykepl., 
pensjonistforeningene  og legekontorer. Har ikke blitt distribuert til 
andre da det er vanskelig med fargekopiering. Bør prioritere penger 
til å trykke den opp i farger. 
Viktig at den blir revidert hvert år da kontaktpersonene som står 
oppført stadig skifter. 
Det har kommet positive tilbakemeldinger om at det er fint med en  
oversikt over aktuelle tilbud. 
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Aktivitet Ansvar-
lig 

 HØSTEN 2003 EVALUERING 

2.1.3)Informasjonsmappe til 
alle nye pensjonister som fyller 
67 år. 

Elisabet Ble sendt ut til 386 personer den 12. nov. 
2002 og sendt ut til 414 personer den 19. 
sept. 2003.  
Det må søkes Folkeregisteret om å få 
adresselister før sommerferien, det tar tid 
å få de. 

Info mappen inneholder et vidt spekter av informasjon, se egen 
omtale på side 10.  
Har ikke fått målt interessen for mappen, da vi ikke får lov til å 
bruke adresselistene til  spørreundersøkelser. 
Men ved å sende informasjon ut på denne måten når vi også de 
som ikke er aktivt med i noen av de foreningene vi  besøker. 

2.1.4)Sikkerhetskoffert for bruk 
ved demonstrasjoner. 

Elisabet To kofferter er ferdige, begge er her.  Når vi er på besøk i div. lag/foreninger er det svært viktig å komme 
med helt konkrete opplysninger, det gjøres ved  å vise fram og 
opplyse om hva og hvor sikkerhetsartikler kan skaffes. 

2.2)Besøk:    
2.2.1)Besøke nye brukere i 
hjemmetjenestene + info til 
eksisterende  brukere. 

Gry Meget vanskelig å få til når det gjelder 
nye brukere uten vedtak på tjenester. Det 
har ikke virksomheter som leverer 
hjemmetjenester kapasitet til innenfor 
eksisterende rammer.  
Informasjon om  ulykkesforebyggende 
og helsefremmende tiltak til brukere som 
mottar tjenester kan bakes inn som en del 
av tilbudet. 

Kommuneområdet må utforme klare bestillinger på hva denne 
forebyggende delen skal inneholde. (forventningsavklaring) 

2.2.2)Besøk i foreninger, på 
velferdssentere osv. 

Elisabet Alle pensjonistforeningene (22 stk.) har 
fått skriftlige tilbud om besøk/ 
informasjon  ved flere anledninger. 
Noen p. foreninger har vi ikke besøkt  i 
det hele tatt, mens andre har fått besøk 
opp til  3 ganger. 

Et meget viktig tilbud, fått mange tilbakemeldinger om at det er 
fint å få praktisk informasjon på denne måten. De fleste er faktisk 
ikke klar over omfanget av hj. ulykker og hvordan vi forholdsvis 
enkelt kan redusere risikoen betraktelig. Gjennomført rundt 20 
besøk, med til sammen 700-800 tilhørere. 

2.3)Info til div. grupper og 
instanser: 

   

2.3.1) Info om utbedringstilsk.-  
og låneordninger 
(Brukersenter bolig) 
 
 

Bruker-
senter, 
bolig 
 

Utbedringstilskudd inntil 20.000, -
Utbedringslån inntil 100.000,- 
utover dette søkes Husbanken. 
Informasjon om disse ordningene fås hos 
Brukersenteret, bolig. 
 

Denne tilskuddsordningen er godt kjent, Brukersenteret annonserer 
bl .annet i avisene.  
Står også omtalt i bladet ”Å være pensjonist” som legges i 
Infomappene. 
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Aktivitet Ansvar-
lig 

 Høsten 2003 Evaluering 

2.3.2)Info til brukersenteret,  
helse og omsorg 

Elisabet/ 
Ivar/ 
Gry 

Sendt henvendelse til kommune-
områdene om at forebyggende arbeid 
vektlegges i bestillinger, det er nå et 
generelt krav om at alle skal jobbe 
forebyggende. Tidligere hatt kontakt med 
Brukersenteret  for å dele ut brosjyren 
HOLD DEG PÅ BEINA ! 

Vært i møte med leder av Brukersenteret, de har delt ut noen 
brosjyrer, men har ingen faste rutiner på dette.  
Det er ønskelig å videreutvikle dette samarbidet. 
Avvente signaler fra ledelsen i kommuneområdet (HSLG). 

2.4)Opplæringstiltak:    
2.4.1)Opplæring av ansatte i 
hj.baserte tjenester og på 
sykehjem 

Elisabet/ 
Gry 

Undervisning gjennomført bare på 
Haugvold og Kruseløkka, denne perioden
Noe opplæring også på Tingvollheimen 
og Grotterødløkka sykehjem i forbindelse 
med at de har fått ”Dr. Endsjø trusen”  
for å forebygge lårhalsbrudd. 

Ønsket har vært å gjennomføre undervisning i alle virksomheter, 
ikke lett å få dem til å prioritere tid til dette. Prøver nå å koble 
dette til de skader og ulykker som kommer fram via registrerings- 
skjemaene.  
Det er bare på sykehjemmene denne registreringen nå foregår.  

2.4.2)Opplæring av frivillige 
(lag, foreninger, kirke m.fl.)  

Elisabet 
+ 

Gunn M.

Det er laget en ekstra perm med lysark og 
kjøpt inn artikler til to sikkerhets -
kofferter.  

Noe aktivitet i regi av Skjeberg Sanitetsforening 

2.5)Samarbeidstiltak:    
2.5.1)Samarbeid med 
foreningsliv, 
forsikringsselskaper m.fl. 

Elisabet 
+ 

Gunn M.

Noe begrenset med foreningslivet, men 
samarbeide med rep. fra Sanitet- 
foreningen og Lions har fungert meget 
bra. Hatt noe samarbeidet med  
Gjensidige Nor v/ Sigurd Henrichsen. 

Viktig å ha noen stimuleringsmiddler for å få frivillige 
lag/foreninger til å gjøre en egeninnsats i sine nærmiljø.  
”Fiin Gammel” har ikke hatt slike midler til disposisjon. 

2.5.2)Samarbeid 
m/ergoterapeuter 

Elisabet Opprettet kontakt med ergoterapeut Jane 
Alling i forbindelse med opplæring av 
feierne til feierne den 20/8 - 03 

Viktig å fortsette/utvikle dette samarbeidet videre. Vi har i stor 
grad den samme målgruppen og den samme hensikt;  at de eldre 
skal ha et godt liv og kunne være selvhjulpne. 
 

2.5.3)Info til eldre i samarbeid 
med brannvesenet 

Bjørn-
Åge/ 
Elisabet/ 
Gry 

Forberedende drøftinger avtalt 11/12 – 02
Feierne hadde opplæring 20/8-03. 
Alle seniorer (67+) vil få tilbud om å 
delta. Rapportering tilbake til feierne 
hvert  
tertial.  Viktig med god oppfølging. 
Forventet oppstart i oktober 2003. 

Meget positivt og nyskapende opplegg som vi har store 
forhåpninger til. En flott måte å nå eldre innbyggere på. Ved å 
bruke fagfolk, som er vant til å tenke forebyggende og som 
allerede er i hjemmene fra før,  er det små ressurser som bindes 
opp til dette arbeidet. ”Gevinsten” er derfor meget stor. 
 
Mer omtale på side 10. 
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Aktivitet Ansvar-
lig 

 Høsten 2003 Evaluering 

2.6)Andre tiltak:    
2.6.1)Plikt til strøing etter 
politiforskriftene 

Ivar Politiforskriftene inneholder 
bestemmelser om at grunn-/huseier har 
ansvar for å strø fortauet. Sendt  brev  til 
politiet ang, dette høsten/vinteren  02. 

Brevet fikk i alle fall avisomtale, men vi har ikke fått noe svar fra 
politiet. 
Dette ble gjort i samarbeidet med Eldrerådet. For øvrig har vi hatt 
et meget godt samarbeide med Eldrerådet i flere sammenheng. 

3)Tiltak vedrørende 
det fysiske miljøet 

   

3.1)Kommunale bygg:    
3.1.1)Forbedringer kommunale 
trygdeboliger (terskler, trapper, 
rekkverk m.m.) 

Gry/ 
Elisabet/ 
eiendom 

Komm. område eiendom opplyser at de 
setter sikkerhet høyt. 
Ordner enkle sikkerhetsløsninger  på 
stedet, både ute og inne, (Kjell Johansen) 

Jobber med å sende en henvendelse til Hjelpemiddelsentralen om 
at de ramper som blir montert ved trygdeboligene blir der 
permanent. (i samråd med komm. område eiendom + virksom- 
heter i pleie/omsorg.) 

3.1.2)Forbedringer (bygnings- 
og driftsmessig) på sykehjem  

Gry/Eli-
sabet/ 
område 
eiendom 

Komm. område eiendom opplyser at de 
samarbeider greit med vaktmesterne på 
stedene. Drift/vedlikehold  utfører de 
større endringene. 

Viktig at det fortsatt settes fokus på forbedringer av 
skadeforebyggende art, inntrykket er at de har god fokus på dette. 

3.1.3)Måking/strøing 
v/kommunale trygdeboliger  

Gry/ 
Elisabet/ 
Sissel Gj.

Det er nå i ferd med å bli inngått en 
avtale mellom Brukersenter -bolig og 
Eiendom der vaktmestertjenester som 
snømåking, strøing og plenklipping skal 
ligge i husleien.   

Det er svært viktig at dette snart får en god slutt, i flere år, helt 
siden de amb. vaktmesterne forsvant har dette vært et stort 
problem for de som bor i  trygdeboligene. Ansvaret har vært 
skjøvet mellom flere etater/kommune områder i flere år.   

3.2)Bolig m/omgivelser:    
3.2.1)Tiltak i enkelte 
nærmiljøer (f.eks. nærmiljøarb.) 

Peter/ 
Unni 

Ingen konkrete tiltak. Av økonom. årsaker ble nærmiljøtiltakene på Borgen/Østre bydel 
og Alvim/Brevik lagt ned før man fikk igangsatt konkrete tiltak. 

3.2.2)Sandstrøaksjon/sandbøtter Elisabet Sandbøtter kan kjøpes på Valaskjold 
Gård/ASVO, 
(1. gang m/hjemkjøring kr. 65,-)  

Flott samarbeidstiltak med ASVO. De kan også kjøre sandbøttene 
hjem til de som måtte ønske det, bare å ringe tlf. 951 45 154. 
Viktig stadig å gjøre ordningen bedre kjent blant folk + sende ut 
informasjon om dette til hjemmesykepleien hver høst. 

3.2.3) Unge hjelper eldre 
Utdeling av sandbøtter. 

Elisabet/ 
skolene  
 

Elever på Varteig, S. bakken, Tindlund 
og Valaskjold u. skoler delte vinter 02/03 
ut sandbøtter til beboerne i trygde- 
boligene, samt etterfylle dem  ved  
behov. 

Meget positivt tiltak både med tanke på å forebygge fallulykker 
på glatta, men også for å skape en bedre kontakt mellom  
generasjoner. 
Vinteren 03/04 blir også Kruseløkka u. skole med. 
Mer omtale  på side 9. 
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Aktivitet Ansvar-
lig 

 Høsten 2003 Evaluering 

3.2.4)Måking /strøing på fortau, 
gang-/sykkelv. og busslommer 
+ Strøing langs én veikant i 
boliggater uten fortau 

Hans 
Erik 

Godt ivaretatt vinteren 2001/2002. 
Fortauer og gang/ sykkelv. blir  måket 
ved 5 cm. snødybde,  mens det på 
kjøreveier er 8 cm.  
Snømåking/strøing fungerte ikke på langt 
nær så bra vinteren 02/03.  

Gang/ sykkelveier strøs som regel tidligere enn veier.  På veier 
uten fortau skal det strøs  nærmest mulig veikanten. 
Ønsker i samarbeide med Eldrerådet å ta en prat med teknisk drift 
om hvorfor det var så stor forskjell mellom disse vintrene. Svært 
viktig at det er mulig å ta seg fram på en trygg måte også 
vinterstid, dette gjelder jo hele befolkningen, ikke bare eldre. 

3.3)Annet:    
3.3.1)Ta i bruk hoftetrusen ?  Elisabet/ 

Gry 
SafeHip ble tatt i bruk i 2001 på  Kurland 
bofellesskap (tilskudd på kr. 7.900 fra 
Folkehelseprosjektet ). 
I februar 2002 ble det innført ordning 
med blå resept på SafeHip, studier har 
vist at man kan reduserer hoftebruddene 
med  35-50 %. 

Vi ønsket også å prøve ut en ny mykere type, Dr. Endsjø`s 
hoftebeskytter. Grunnen  til det var at det er noe vanskelig å få de 
eldre til å bruke SafeHip da innleggene på hoftene er harde, samt 
at man ikke kan ha de på om natten. Kjøpte inn 28 esker m/to 
truser i hver. Disse ble overlevert Tingvoll avd. C som en 
belønning for flott skaderegistrering i 2002, samt Grotterødløkka 
sykehjem for at de hadde foreslått dette som et forbedringstiltak. 
Foreløpige erfaringer er positive.  

3.3.2)Evt. andre tiltak som 
trekkes fram i forslag til 
handlingsplan - osteoporose 

Elisabet Handlingsplan for osteoporose kom i 
2001.  Den har størst fokus på 
diagnostikk og behandling. 

Handlingsplanen ble sendt direkte fra Statens helseundersøkelser  
ut til alle legekontorer, vi har også et eks. her. Har ikke brukt den 
aktivt da vi retter oss mer mot forebygging generelt. 

 
Fullt  navn og arbeidsområdene til på de som er omtalt i Evalueringsrapporten: 
 
Hans Erik Hansen - kommuneområde teknisk, seksjon kommunalteknikk 
Kjell Johansen – kommuneområde eiendom, vedlikehold 
Gry Solberg – virksomhetsleder pleie og omsorg 
Peter Schõnen – tidligere nærmiljøkoordinator 
Bjørg Halvorsen – tidligere nærmiljøkoordinator 
Bjørn - Åge Sørensen – brannforebyggende avd. 
Ivar W. Hansen – kommuneplanlegger,  men også Folkehelsekoordinator fram til  juni 2003 
Elisabet Martinsen – prosjektleder for ”Fiin Gammel” 
Sissel Gjerlaugsen – seksjonsleder, Brukersenter bolig 
Gunn Myhrvold – rep. fra Skjeberg Sanitetsforening 
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4. Bredere omtale av tre aktiviteter: 
 

 UNGE HJELPER ELDRE: Vinteren 2001/2002 var elever i 10. klasse ved Varteig skole med på en prøveordning. De delte ut sandbøtter til eldre 
i nærmiljøet og etterfylle de ved behov. Brukte bøtter fikk vi fra kommunens storkjøkken, sand fra ”dunkene”  til teknisk drift og små skuffer ble 
kjøpt inn av  ”Fiin Gammel”. Vinteren 2002/2003 ble også Valaskjold, Tindlund og Sandbakken  ungdomsskoler med. Alle disse har signalisert at 
de også blir med vinteren 2003/04, samt at Kruseløkka nå blir med. Dermed er det bare en u. skole som ikke deltar i dette samarbeidet. 
Etter tilbakemeldingen vi har fått fra de fleste u. skolene har de høstet svært så gode resultater. Ung og gammel har blitt kjent, slik at de unge også 
har hjulpet med andre ting. Ikke bare forhindrer vi fall på glatta, de eldre gleder seg også til ungdommenes besøk. 

 
 SAMARBEIDE MED BRANN- OG FEIEVESENET:  I  desember 2002 startet vi opp et meget godt samarbeidet med Brann- og feievesenet, v/ 

Roger Løvåsen og Bjørn Åge Sørensen angående forebyggende hjemmebesøk, utført av feiere.  Feierne er pålagt å foreta brannsyn i alle boliger 
med pipe hvert fjerde år, de sjekker da div. punkter vedrørende brannsikkerheten i boligene. På denne måten får man informasjon om hvordan man 
kan forebygge hjemmeulykker ut til innbyggerne, uten at det kreves store ressurser. Feierne hadde en dags opplæring i august 2003.  
Når de nå er ute på brannsyn, vil de også tilby en sikkerhetssjekk på 8 enkle punkter som har med sikkerhet i hjemmet å gjøre. Det er naturligvis 
helt frivillig å delta. Punktene har blitt til gjennom diskusjoner i Fiin Gammel, i feievesenet, i seksjon Helse, Miljø, Forebygging og Eldrerådet. 
Feierne vil også dele ut et hefte som er utarbeidet av Direktoratet for brann- og elsikkerhet og som har tittelen ”Trygghet i hjemmet”.  Vi regner 
med at ca. 6-700 eldre vil få et tilbud om å delta  i dette tiltaket p.r. år. Samarbeidet bør gå over en fireårs periode og er helt avhengig av en god 
oppfølging  fra vår side, med rapporteringen tilbake til Brann- og feievesenet hvert tertial. 
Tiltaket utnytter på en flott måte de fagfolk som faktisk allerede er hjemme hos våre innbyggere, det  eneste de trenger er noe oppfølging 
og oppbakking  samt at vi må kunne håndtere de henvendelsene som vil komme fra publikum på en god måte. 
 Det er en utfordring som står igjen her, og det er de husene som ikke har pipe. De får selvfølgelig ikke besøk av feierne heller. Dette gjelder bl.a. 
mange av de kommunale trygdeboligene. 
 

 INFORMASJONSMAPPA: Etter mønster fra Rakkestad har vi sendt ut en Informasjonsmappe til alle ”nye” pensjonister (de som fyller 67 år). 
Denne mappa ble i november 2002 sendt ut til 386 personer, og i  september 2003 til 425 personer. Mappa inneholder et bredt spekter av 
informasjon  det kan være greit å vite noe om når en ny livsfase skal startes. Inneholdet i Informasjonsmappa for 2003 er følgende: 
❋  Å være pensjonist, utgitt av Statens eldreråd 
❋  Spis godt - lev godt, utgitt av Statens eldreråd 
❋  Er du sprø ?, utgitt av Norsk Osteoporoseforening 
❋  Trygghet i hjemmet, utgitt av D.B.E. 
❋  ”Fiin Gammel” oversikt over noen  trim og aktivitetstilbud 
❋  Sjekkpunkter/prisliste over aktuelle sikkerhetsartikler  
❋  Frivillighetssentralen – Et tilbud til deg! 
❋  Hold deg på beina !!! 
❋  Invitasjon til Eldredagen, 1. oktober       
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5.   Veien videre:                       
 
Folkehelsekoordinator Marit Pedersen vil få ansvaret for at følgende tiltak blir videreført, i en eller annen form: 
1.2.2) Kartlegging via registreringer på Sarpsborg legevakt.  
2.1.3) Informasjonsmappe til alle nye pensjonister som fyller 67 år 
2.2.2) Besøk i foreninger, på velferdssenter osv. 
2.4.1) Opplæring av ansatte i hj.basert tjenester og på sykehjem. 
2.5.1) Samarbeid med foreningsliv, forsikringsselskaper m.fl. 
2.5.2) Samarbeid med ergoterapeuter 
2.5.3) Info. til eldre i samarbeide med brann- og feievesenet 
3.1.1) Forbedringer kommunale trygdeboliger (terskler, trapper, rekkverk med mer) 
3.2.3) Unge hjelper eldre. Utdeling av sandbøtter. 
 
6.     Økonomi (regnskap for hele perioden): 
 
Utgiftene til ”Fiin Gammel” inngår i delregnskapet ”skade- og ulykkesforebyggende arbeid” pga rapporteringsbehovet til Sosial- og helsedirektoratet. 
Dette regnskapet dekker i tillegg til ”Fiin Gammel” noen utgifter vedrørende skade og ulykkesforebyggende arbeid i forhold til barn og unge.  
Størstedelen av utgiftene og prosjektleders arbeidsinnsats knytter seg imidlertid til ”Fiin Gammel”. 
 
Nedenfor følger en oversikt over utgifter i årene 2001 og 2002  og anslag for 2003 samt anslått sum for hele perioden (beløp i 1000 kroner). 
Utgiftene er angitt både med og uten interne overføringer (data, porto, telefon, lokaler, andel lønn folkehelsekoordinator og  
kostnad interne nettverk). Ser en på hele perioden  er bruttoutgiftene kr. 825.000. Herav har staten dekket kr. 400.000. Kommunen har dekket  
kr. 340.000 gjennom å stille kontor, telefon og data til rådighet samt arbeidsinnsats i arbeidsgrupper m.m. Til slutt er det dekket kr. 85.000  
ved bruk av disposisjonsfond. 
  Regnskap 2001 Regnskap 2002 Anslag regnskap 

2003 
Sum hele 

prosjektperioden 01 - 03 
0 Lønn: 67 173 173 413 
1 Div. utg. 19 19 33 71 
29 Interne overføringer 95 125 120 340 
 Bto. utg: 181 318 326 825 
7 Statstilskudd: 125 125 150 400 
 Nto utg. (kommunal andel) 57 192 176 425 
 Nto.utg. ekskl. interne overføringer 

Dvs. utgifter som dekkes over  
programbudsjettet 

-38 (inntekt) 67 56 85 
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Det finnes ingen helt sikre måter å måle effekten av prosjektet på, men vi har underveis fått mange positive tilbakemeldinger om at det er viktig at noen 
setter fokus på denne gruppen og dette problemet. Det som gir en ganske god indikasjon på om dette har vært vellykket, i rene tall, er å følge 
utviklingen over antall lårhalsbrudd som har vært i årene vi har holdt på. Som det kommer fram av diagrammet fikk vi en økning i år 2001,  viktig å 
vite at vi dette året ikke hadde noen aktiviteter i ”Fiin Gammel”, da prosjektperioden var over. 
I 2002 vet vi at kulde, snø og is kom tidlig og varte gjennom hele vinteren, derfor hadde vi egentlig ventet oss en økning i denne type brudd dette året, 
men den kom heldig vis ikke. 
Noe nærmere ”bevis” for at videreføringen av prosjektet ”Fiin Gammel” har hatt en god effekt er det ikke mulig å komme, bortsett fra hva disse tallene 
forteller oss. Ett lårhalsbrudd koster det første året ca. 200.000,- kr. Når vi har 10 færre brudd i 2002 har stat og kommune faktisk spart 2 millioner 
kroner bare dette ene året. Vi vet også at svært mange vil trenge betydelige ressurser i form av kommunale tjenester livet ut, en sykehjemsplass koster i 
gjennomsnitt 400.000,- pr. år. En må jo heller ikke glemme de personlige lidelsene,  som ikke kan måles i penger, bare i sterkt redusert livskvalitet.  
 
Har vi råd til å trappe ned på dette arbeidet ??? 
 
Evalueringen er gjennomført av prosjektleder i samarbeid med: Folkehelsekoordinator Marit Pedersen, virksomhetsleder Gry Solberg og arbeidsgruppa 
”Fiin Gammel” 
 
Sarpsborg  18. november 2003    
Elisabet Martinsen 
Prosjektleder for ”Fiin Gammel” 
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