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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um norræna stefnu til að 

draga úr fjölda fallslysa 
 

Fallslys eru stórt vandamál meðal aldraðra og vandamálið er vaxandi 

lýðheilsuvandamál. Ein ástæða er sú að við lifum lengur og höldum oft 

áfram að búa á eigin heimili. Þessi slys skapa miklar þjáningar fyrir þann 

sem fyrir verður og meiðslin leiða líka til heimsókna á heilsugæslustöð eða 

bráðamóttöku og í endurhæfingu, en það kostar samfélagið verulegt 

fjármagn. Mörg fallslys leiða einnig til þess að einstaklingurinn deyr, 

annað hvort strax eða skömmu síðar. Til eru margar – fremur einfaldar – 

aðgerðir sem hægt er að notast við til að draga úr fjölda fallslysa.  

 

Fáeinar upplýsingar úr tölfræði á þessu sviði. Samkvæmt „Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB)“ (Sænsk stofnun um 

samfélagsvernd og viðbúnað), deyja minnst fjórir yfir 65 ára aldri af 

völdum fallslysa dag hvern í Svíþjóð. Tvöfalt fleiri fallslys bitna á konum 

en körlum, en fjöldi karla sem lenda í svona slysum fer vaxandi. Munurinn 

á kynjunum er til kominn vegna lengri meðalævilengdar kvenna og að 

konur verða meira fyrir beinþynningu. Fall má einnig tengja við aldur. Af 

þeim sem detta og slasast eru 8 af 10 yfir 65 ára aldri. Svipuð vandamál 

má líka finna á hinum Norðurlöndunum og gögn frá MSB sýna að fjöldi 

fallslysa sem leiða til dauða eykst. Gögnin varða Noreg, Danmörku, 

Finnland og einnig Svíþjóð og aukningin er meiri en svo að hana megi 

skýra með auknum fjölda aldraðra.   

 

Flest fallslysin gerast í heimahúsum við að fólk rennur og hrasar. Það 

getur gerst vegna hálla gólfa, leiðslna og lausra gólfmottna. Einnig er 

algengt að fólk detti þegar það stendur á stól til að skipta um ljósaperu, 

pússa glugga eða hengja upp ný gluggatjöld.  

 

Það eru margar leiðir til þess að draga úr hættunni á að detta, eins og til 

dæmis:  

 

Líkamleg áreynsla - stuðlar að auknum vöðvastyrk, jafnvægi og 

samhæfingu. Líkaminn er skapaður til að hreyfa sig og mörgum fallslysum 

mætti komast hjá eða minnka afleiðingarnar ef við stunduðum 

líkamsrækt. Rannsóknir sýna að það er aldrei of seint að byrja að æfa. Sá 
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sem aldrei hefur stundað líkamsrækt að ráði getur byrjað á gönguferðum, 

labbi í stiga og staðið í stað þess að sitja. 

 

Mataræði og vökvi. Margir aldraðir finna ekki alltaf til svengdar eða 

þorsta. Það getur leitt til þess að þeir fái ekki nægan vökva og 

næringarríkan mat. Vökvaskortur getur leitt til svima og aukinnar hættu á 

að detta. Rétt mataræði getur styrkt beinin og komið í veg fyrir 

beinþynningu og mjaðmarbrot.      

 

Svefn - fyrst og fremst góður nætursvefn er mikilvægur til að líkaminn 

geti jafnað sig. Góður svefn vinnur líka gegn svima á morgnana sem 

margir aldraðir finna fyrir. Þá er gott að leggja sig ekki um miðjan dag, 

þar sem það getur raskað nætursvefninum.  

 

Lyf - geta leitt til svima sem svo aftur getur leitt til þess að fólk dettur. 

Eftirlit með lyfjanotkun getur leitt til minni skammta eða endurmats á 

lyfjagjöfinni. Vökvalosandi lyf geta til dæmis valdið því að einstaklingurinn 

verður að fara á fætur um nótt til að fara á salernið. Það eykur hættuna á 

fallslysi. Ef einstaklingurinn tekur töfluna fyrr um daginn dregur úr þörfinni 

á að fara á fætur um miðja nótt.   

 

Verkjastilling – dregur úr hættunni á að detta sýnir rannsókn frá 

Álaborgarháskóla. Rannsóknin sýnir að sársauki í fótum skerðir jafnvægið 

og því nær hnénu sem sársaukinn er því verra verður jafnvægið. Þess 

vegna er mikilvægt að draga úr sársaukanum, annað hvort með lyfjagjöf 

eða endurhæfingu.  

 

Velferðartækni – er gott hjálpartæki sem getur aukið öryggiskennd og 

valdið því að hinn aldraði getur fengið aðstoð fljótt, til dæmis þegar 

viðkomandi dettur. Velferðartækni nær meðal annars til öryggiskerfa, 

viðvörunarkerfa í gegnum farsíma með GPS-staðsetningu, dyrasíma með 

myndavél og vefmyndavélar til eftirlits. 

 

Heimili fyrir aldraða. Á mörgum svæðum Norðurlanda skortir fleiri heimili 

sem eru sniðin að þörfum aldraðra. Það geta til dæmis verið þjónustuhús, 

heimili fyrir aldraða með heilabilun eða heimili fyrir eldri en 55 ára. Á 

mörgum stöðum eru biðlistar eftir svona heimili, en að fá að búa í íbúð 

sem er sniðin að aldri manns, hugsanlegum sjúkdómi eða fötlun getur 

dregið úr hættunni á að detta.    

 

Í og kringum heimilið er einnig ýmislegt sem þarf að hafa í huga til að 

draga úr hættunni á slysum.  

 

 Lýsing (náttlampi)  

 Slitnar gólfmottur – fjarlægið eða leggið skriðvörn undir þær  

 Fjarlægið leiðslur og háa þröskulda  

 Handfang í sturtunni og stöm motta á gólfinu   

 Skábraut við stigann  

 

Til eru mörg góð hjálpartæki til að draga úr hættunni á fallslysum, til 

dæmis hálkuvörn, stöðugir skór, göngugrind, stafir, göngustafur til að 

styðjast við og hjólreiðahjálmur.  

 

Að öllum líkindum fer fram gott starf, herferðir og verkefni á öllum 

Norðurlöndunum til að draga úr fallslysum, en tölfræðin sýnir að þróunin 

er í ranga átt. Það er mikilvægt að öll Norðurlöndin leggi áherslu á málið 

svo að aldraðir geti lifað öruggu lífi á Norðurlöndum. Íbúar 

Norðurlandanna verða eldri og með tilliti til þess að fallslysum fjölgar með 

hækkandi aldri, er bráðnauðsynlegt að vinna að því að draga úr þessum 

slysum. Dæmi um starf sem er hafið í Svíþjóð og varðar þetta svið er að 

ráðherra barna, aldraðra og jafnréttis, úr röðum jafnaðarmanna, Åsa 

Regnér, hefur skipað nefnd til að draga úr fjölda hálku- og fallslysa.  
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Norðurlandaráð hefur ekki áður unnið með fallslys. Hins vegar er 

mikilvægt að taka málið fyrir og læra hvert af öðru til að draga úr fjölda 

fallslysa. Samstarf og skipti á þekkingu eru burðarásinn í norrænu 

samstarfi.  

 

Með hliðsjón af framangreindu leggur flokkahópur jafnaðarmanna til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að vinna að því að ríkisstjórnir Norðurlandanna móti og samþykki 

stefnu til að draga úr fjölda fallslysa  

 

að Norrænu velferðarmiðstöðinni (NVC) verði falið að vinna að því 

að draga úr fjölda fallslysa, til dæmis með norrænu tengslaneti þar 

sem skipst er á þekkingu og reynslu eða með norrænni ráðstefnu 

um málið  

 

 

Ósló, 12. ágúst 2015 

Annette Lind (S) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Eva Sonidsson (S) 

Gunvor Eldegard (A) 

Hege Haukeland Liadal (A) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Ineqi Kielsen (S) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

 

Karin Gaardsted (S) 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Marit Nybakk (A) 

Mogens Jensen (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

 

 

 


