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FOLKEHELSEPROGRAMMET 

   
Rapport fra Eldres Sikkerhetsuke 2003 
 
Innledning 
 
Eldres Sikkerhetsuke 2003 ble arrangert i tidsrommet 2. - 10. oktober. Tiltaket er en del av 
tiltaksområdet ”Trygge Fredrikstad” og ble gjennomført med støtte fra Folkehelseprogrammet i 
Østfold. Sikkerhetsuka rettet seg mot ”godt voksne” i Fredrikstad. Fokuset ble valgt på eldre, 
ettersom denne gruppen er mer utsatt for hjemmeulykker enn andre. Vi ønsket å sette fokus på 
enkle forebyggende tiltak i hjemmet og de positive helseeffektene ved å være fysisk aktiv. I tillegg 
var det et mål å få startet opp stavganggrupper på Holmen Eldresenter, Glemmen Bo- og 
Servicesenter og frivillighetssentralene. Det ble kjøpt inn gåstaver til disse. 5 personer fikk dekket 
utgifter til stavgangkurs. 
 
Gruppen som står bak sikkerhetsuka består av kontaktpersoner ved eldresentra og omsorgsboliger 
i Fredrikstad. Katrine Engeset har vært kontaktperson/leder for gruppa. Frivillighetssentralene var 
invitert til å delta i planlegging og gjennomføring. Folkehelsekoordinator Line Ø. Angeloff har vært 
pådriver og samarbeidspartner fra administrasjonens side. Følgende personer har medvirket:  
 
I arbeidsgruppen: 
Katrine Engeset, aktivitør, Holmen eldresenter 
Mona Lundby, aktivitør, Emil M. Minne 
Heidi Aamodt / Beate Scheele, aktivitør, Østsiden eldresenter 
Kirsti Herfjord, hjelpepleier, Grønlien bosenter 
Kari Berg Johansen, sykepleier Slevik omsorgssenter 
Kate Hoel, daglig leder Sentrum frivillighetssentral 
Hilde Hovland, daglig leder Østsiden frivillighetssentral  
Line Ø. Angeloff, folkehelsekoordinator, Avd. Miljørettet helsevern 
 
Andre samarbeidspartnere, foredragsholdere mv. 
Sentrum frivillighetssentral: Brita Kaspersen (Glemmen), frivillige: Berit Aker, Sigvart Simensen, 
Inger M. Kjexerud, Bjørg Corneliussen. Frivillige hjelpere ved Østsiden Frivillighetssentral. Hans 
Glomsrud, daglig leder Onsøy frivillighetssentral 
Solgunn Johansen, ergoterapeut 
Helge Martin Watne, brannvernleder Emil. M. Minne 
Terje Johansen, brannvernleder, Grønlien bosenter 
Roar Eriksen, brannvernleder og Bjørn Brevik, hjelpepleier, Holmen eldresenter 
Timmy Bøe, kiropraktor og Oddvar Johansen, Østfold Mosjons- og Bedriftidrettskrets 
Stefan Løvaas, sykepleier og Marianne Thyrum, sykepleier, Østsiden eldresenter 
Peter Sundt, fysioterapeut, Østsiden eldresenter 
Kate Helen Olsen, aktivitør Emil M. Minne 
Bjørg Ileby, virksomhetsleder Torsnes Alders- og Sykehjem 
Slevik Pensjonistforening v/William Hansen og Anni Fensbekk 
Fredrikstad Hørsellag, Fredrikstad Turlag, Østsiden Seniordans 
 
Planlegging 
 
Det har vært tre planleggingsmøter (20/5, 17/6 og 2/9) på Holmen eldresenter. Det ble utarbeidet 
et deltakerskjema som hver kontaktperson fylte ut mht. ønskede aktiviteter, tidspunkt, ansvarlig 
osv. Opplysningene ble samlet i et felles program og sydd sammen av folkehelsekoordinator i 
samarbeid med informasjonsavdelingen. Det ble trykt opp 2000 eksemplarer av programmet. 
Disse ble distribuert til fastlegene, eldresentra, bo- og servicesentra, omsorgsboliger, 
frivillighetssentraler og lokalsamfunnsutvalgene. I tillegg ble programmet lagt ut på Frekit og 
Servicetorget. 
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Annonsering, presse 
 
Det ble laget en annonse med oversikt over alle aktiviteter, som ble satt inn i kommunens 
fellesannonse i Demokraten og Fredrikstad Blad fredag 3.10. Ettersom fellesannonsen bare settes 
inn på fredager, kom ikke arrangementet på Slevik eldresenter den 2.10 med her. Da 
arrangementet ble satt opp ”utenfor” den planlagte uka, og det var mye å spare på å benytte 
fellesannonseringen, valgte vi å utelate arrangementet fra annonsen. Det ble imidlertid gjort 
oppmerksom på arrangementet i kontakten med pressen og i programmet som ble distribuert. 
Pressemelding ble bl.a. sendt til internettsider, aviser, radiokanaler og NRK TV. Dette resulterte i 
følgende oppslag: 
• Demokraten, den 3.10 
• Fredrikstad Blad, den 6.10 
• NRK Radio. Intervju, den 6.10 
• Radio Fredrikstad. Intervju, den 6.10 og 7.10 
• NRK lokal-TV. Oppslag om stavgang, den 8.10. 
• Safe Community Weekly News nr. 34/2003. 
• www.ostfoldhelsa.no 
• www.tryggelokalsamfunn.no 
  
Økonomi 
 
Hensikten med investeringene var å få mest mulig folkehelse ut av kronene, dels ved å nå mange 
mennesker med informasjon og opplæring, og dels ved å etablere stavganggrupper/ aktiviteter 
som ble videreført også etter at sikkerhetsuka var avsluttet. De totale kostnadene ved 
sikkerhetsuka var ca. 30.000 kroner. Kostnadene ble dekket av folkehelsemidler bevilget av 
Østfold fylkeskommune for 2003. Kostnader har gått med til å dekke: 
• trykking av program, 2000 eks. 
• annonsering i to aviser 
• innkjøp av 35 par gåstaver ved oppstart av 5 stavganggrupper 
• instruktørkurs for 5 personer ved oppstart av stavganggrupper 
• honorar til foredragsholdere 
• innkjøp av 15 stk. lommelykter til foredragsholdere 
• utgifter til enkel bevertning på noen av arrangementene 
• bevertning på evalueringsmøtet 
 
Aktiviteter, deltakelse og oppslutning 
 
Det ble gjennomført 24 aktiviteter i sikkerhetsuka. Totalt deltok over 500 personer i tillegg til 
arrangører og frivillige hjelpere. Det ble startet opp stavganggruppe på Glemmen Bo- og 
Servicesenter (i regi av frivillighetssentralen i sentrum), på Sellebakk (i regi av frivillighetssentralen 
på Østsiden) og blant ansatte og brukere på Holmen eldresenter. 
 

                        
 

Stavganggruppa på Glemmen møtes til 
tørrtrening for aller første gang. Her under 
kyndig ledelse av Oddvar Johansen.

Oddvar Johansen fra Østfold Mosjons-  
og Bedriftsidrettskrets demonstrerer  
stavgang-teknikk på Glemmen Bo- og  
Servicesenter. 
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Oversikt over aktiviteter, antall deltakere og erfaringer: 
 

Aktivitet Sted Delt. Erfaringer 
Stavgang Sentrum friv.sentral 30 Ingen problemer. Gode møtelokaler. Ett arr. avlyst pga. 

regn. Stavene fra kommunen var ikke så gode, men OK 
som 1. prøve. Oppstart av gå-gruppen ”Marka stav” som 
møter hver onsdag kl. 12, fra skytterhuset. 11 personer 
er med. Ønsker også å få med pasientene i fremtiden. 

Stavgang Østsiden friv.sentral 15 Startet opp stavganggruppe på Sellebakk. 15 personer 
deltar fast. Går hver tirsdag kl. 11-12 (6 km). Drives av 
friv.sentralen, som også serverer suppe etter turen. 

Foredrag 
ernæring/kosthold 

Østsiden eldresenter 25 Tok opp betydningen de forskjellige næringsstoffene har 
for kroppen, innføring i kosthold ift. kolesterol og 
diabetes. Tilbakemelding om at dette var interessant. 

Danseoppvisning  Torsnes alders-og s.hj. 60 Koselig og flott arrangement.  Demonstrasjon av 
sikkerhetsartikler ble utelatt pga. få pårørende tilstede.  

Sikkerhet i hverdagen Østsiden eldresenter 25 Kunne ha rekruttert flere ”spreke”. Kunne ha gjort mer ut 
av tema sikkerhet i hverdagen. 

Sikkerhet i hverdagen Grønlien bosenter 25 Vellykket arrangement. Kom flere ”utenfra”. 
Sikkerhet i hverdagen Holmen eldresenter 35 Meget lydhør forsamling. Kunne hatt flere artikler å vise. 
Sikkerhet i hverdagen Emil M. Minne 30 Vellykket. Positivt samarbeid med friv.sentralen, 

vaktmester og ergoterapeut. Hadde kun brosjyrer til 
dagbrukerne. Fikk ikke som lovet bestillingsark fra 
Gjensidige Nord Sikkerhetsbutikk.  

Sikkerhet i hverdagen Slevik omsorgssenter/ 
Slevik Pensjonist-
forening 

40 Fikk avbud rett før, men William Hansen steppet inn og 
tok foredraget. Han kjente de fleste, og foredraget gikk 
greit.  Positive til å ta opp flere tema. Presse kom ikke. 

Treff i hageanlegg Glemmen/friv.sentr. 3 Etter besøk i hageanlegget gikk damene tur til marka. 
Trim Østsiden eldresenter 25 Lett trim hvor de fleste kunne delta. Veldig ålreit. Fikk litt 

god tid. Ferdige noe før tiden. 
Fredrikstad hørsellag Østsiden friv.sentral 15 Veldig fornøyde. Verdifullt med annonseringen. Skapt 

viderekontakt - flere fått greie på tilbudet, bl.a. 
hjemmesykepleierne. (Fast tilbud 1.mandag i mnd.) 

Brannforebygging Grønlien bosenter 20 Vellykket arrangement. Hatt brannøvelse i etterkant av 
arr. Folk ser ut til å ta brannalarmen mer alvorlig nå. 

Brannforebygging Holmen eldresenter 29 Meget lydhør forsamling. Flott gjennomført av Roar. 
Positivt med kjente personer.  

Brannforebygging Emil. M. Minne 30 Vellykket arrangement. Branntavle og video fra 
brannvesenet fungerte bra. 

Div. uteaktiviteter  Holmen eldresenter 35 Flott arr. Mange interesserte. Gratis vaffel positivt. 
Igangsatt stavganggruppe for ansatte og beboere. 

Seniortur  Fredrikstad Turlag 40 Ekstra stor deltakelse - kan skyldes annonsering 
gjennom sikkerhetsuka. 

 

  
 

”Sikkerhetsskapet” med et utvalg av brann- og 
fallforebyggende artikler. Står stilt ut på flere 
frivillighetssentraler, eldresentre og omsorgsboliger.  
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Oppsummering 
 
Brosjyre/informasjon 
• Brosjyra ble for ”massiv” i forhold til brukerne, måtte lage eget oppslag å distribuere. Bedre å 

sortere under sted, ikke under dager. 
• Noen fikk for få brosjyrer (hadde ikke registrert at det sto i brevet at det gikk å bestille flere) 
 
Innhold/organisering 
• Veldig positive erfaringer med brannvernledere. Det er viktig at det er en person de kjenner, og 

som er vant til å snakke med eldre. Fikk engasjert folk, fikk de til å stille spørsmål. 
• Demonstrasjonsvegg og brannvideo fungerte veldig bra.  
• Kunne ønske at ergoterapeuten hadde flere sikkerhetsartikler å vise fram.  
• Viktig å samkjøre disponering av utstyr og foredragsholdere 
• Kunne vært mer om kosthold og hørselvern. Temaet hørselvern og sikkerhet kunne være 

interessant også for hjemmehjelpere/sykepleiere, for eksempel tas opp på et personalmøte? 
Flere ønsker å invitere Fredrikstad Hørsellag ved en annen anledning. 

• Man ønsker en perm med tips til aktiviteter/kontaktpersoner/foredragsholdere osv. 
• Valg av tidspunkt for sikkerhetsuka passet bra. Litt tidlig å starte kl. 10.00.  
• Eldres Sikkerhetsuke bør fortsette, gjenkjennelse er viktig år etter år.  
• Forslag om å arrangere et arrangement/aktivitetsdag o.l. til våren. Behov for å dra i gang 

stavganggruppene etter vinteren? Tema for neste møte over jul. 
 
Videreføring 
 
De fleste opplede at sikkerhetsuka ble en inspirerende og lærerik opplevelse. Tilbakemeldingen fra 
de fleste var at aktivitetene og temaene var interessante. Gruppa ønsker derfor å videreføre 
sikkerhetsuka som et årlig arrangement der flere tema står i fokus. Det bør derimot gjøres enda 
mer for å nå eldre som ikke er brukere av eldresentre og omsorgsboliger. Her kan 
frivillighetssentralene spille en viktig rolle. Samarbeidet har fungert bra med alle parter, og bør 
derfor fortsette.  
 

            
 
 Sikkerhet i hverdagen på Holmen Eldresenter. 
Fra venstre: Ergoterapeut Solgunn Johansen, 
aktivitør Katrine Engeset og brannvernleder 
Roar Eriksen. 

”Hærnestrusa” studeres nøye av de svært 
engasjerte fremmøtte. - Kan disse skålene 
være gode å ha på da? 


