FOLKEHELSEPROGRAMMET

Fakta ark
Trygge Østfold

Tiltakets tittel:
Målsetting:
Kort beskrivelse:

Sarpsborg
kommune

Samarbeid med feierne om registrering av og informasjon om
fallfeller i boliger der eldre bor.
Hensikten er å forebygge skader og ulykker i hjemmet blant eldre på
en ressursbesparende og god måte.
Samtidig som feierne er på brannsyn, vil de også gjennomføre en
liten sikkerhetssjekk. Det er utarbeidet et enkelt spørreskjema med 8
punkter, etter utfylling vil skjemaet bli liggende igjen i hjemmet.
Kopi av dette vil bli sendt Folkehelsekoordinator, seksjon helse,
miljø og forebygging. Det blir også utdelt et hefte med tittelen
”Trygghet i hjemmet” som er utarbeidet av DBE
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Tiltaket er forankret i ”Fiin gammel…” – en arbeidsgruppe som er
nedsatt i forbindelse med Folkehelsesatsingen i Sarpsborg. Feierne
følges opp av folkehelsekoordinatoren og rapporterer til ”Fiin
gammel”. Tiltaket er nedfelt i en samarbeidsavtale.
Alle innbyggere som har bolig med pipe, vil få besøk i løpet av en
fireårs periode. Det er selvfølgelig helt frivillig for våre seniorer
(ca. 67 +) å delta i denne sikkerhetssjekken. Viktig å gjøre
samarbeidet godt kjent, slik at de vet hva som ligger i dette
samarbeidet når feierne kommer på brannsyn.
 De som bor i en bolig uten pipe kommer dessverre ikke med i
denne ordningen. Det gjelder flere av våre eldre innbyggere, for
eksempel de som bor i trygdeboliger.
Kommuneplanen i Sarpsborg fremhever sterkt at alle skal jobbe
forebyggende og at det skal satses på å forebygge hjemmeulykker
blant eldre.
Da de er i ferd med å starte nå, foreligger det ingen evaluering,
ennå.
Det vi ønsker å oppnå er: Våre eldre innbyggere unngår unødige
skader og ulykker i hjemmet, klarer seg dermed bedre og lengre i
egen bolig, samt beholder livskvaliteten på best mulig nivå.
Samarbeidsavtale og sjekkliste, se
www.sarpsborg.com.
Folkehelseprogrammet i Sarpsborg står for opplæring av feierne,
trykking av skjemaer og rapportering tilbake til feievesenet. Heftet
”Trygghet i hjemmet” bestiller vi gratis fra Direktoratet for brannog elsikkerhet.
Folkehelsekoordinator Marit Pedersen
Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg
69 11 61 11 eller mobil 995 87 199
marit.pedersen.@sarpsborg.com

