Nollvision för fallolyckor i Tyresö
Varje år leder fallolyckor till 1700 dödsfall, 300 000 sjukhusbesök och en kostnad för
samhället på 24 miljarder kronor1. Fallolyckor är med andra ord ett stort problem för såväl
den enskilde som för samhället i stort. Somliga fallolyckor är mycket svåra att förebygga
eftersom de kan härledas till neurologiska eller andra sjukdomar som kan ha ett plötsligt
förlopp.
Ändå är det så att majoriteten av fallolyckorna i hemmet, den offentliga inne- och utemiljön
och på omsorgsboenden kan förebyggas och därmed undvikas. Såväl svensk som
internationell geriatrisk forskning har varit mycket intresserad av fallolyckor under senare år
och klara framsteg har gjorts. Idag vet vi vilka åtgärder som fungerar, vilka insatser som krävs
och vilka personer som är i farozonen.
Tre av landets ledande pensionärsorganisationer, SKPF, PRO och SPF har gemensamt
formulerat ett krav om en nollvison för fallolyckor. Denna nollvison föreslår de nämnda
organisationerna antas av riksdagen för att sedan implementeras av såväl kommuner som
andra aktörer. Vänsterpartiet stödjer detta krav men anser att vi redan nu bör kunna realisera
delar av nollvisonens förslag och på så sätt aktivt arbeta med fallprevention.
Den föreslagna nollvisonen som presenterats av landets ledande pensionärsorganisationer,
som gemensamt organiserar 800 000 pensionärer, innehåller konkreta förslag för en effektiv
fallprevention. Många av dessa förslag har Tyresö kommun rådighet över, somliga andra inte,
det viktiga är att nollvisionen realiseras i de delar som kommunen kan verkställa.
Bärande delar av nollvisionen handlar om fortbildning för personal inom hemtjänst och
äldreomsorg för att kunna identifiera och förebygga fallrisker. Detta skulle innebära att
personalen dels ges ny kunskap som är hämtad från den senaste forskningen samt att den
kunskap personalen, genom sin gedigna erfarenhet redan besitter, kan formaliseras och
spridas.
Den nuvarande regeringen har initierat ett arbete med fallprevention där bland annat
socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera” ingår. Detta är förvisso bra, men Vänsterpartiet
delar pensionärsorganisationernas uppfattning om att mer behöver göras.
Tyresö kommun har nu möjlighet att bli en föregångskommun på området och ta ytterligare
steg mot visionen om trygghet och trivsamhet för kommunens pensionärer.
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Med anledning av detta yrkar vi;
Att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvison för fallolyckor i Tyresö.
Att nollvisonen tas fram i nära sammarbete med det kommunala pensionärsrådet.

För Vänsterpartiet,
Marcus Svanfeldt Obligado
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