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Bakgrund till olycksdagen 

 

Flera organisationer och myndigheter 

har sedan 1993 samarbetat för att 

förebygga olyckor. Nätverket för 

förebyggande av olyckor ger 

information om säkerhetsfrågor. På 

Olycksdagen har det ordnats 

kampanjer om många olika teman 

sedan 1995.  

 

Tidpunkten varierar från år till år, 

eftersom dagen ordnas varje fredag 

den 13:e. Röda Korset ansvarar för 

genomförandet av dagen i samarbete 

med andra aktörer i nätverket för 

förebyggande av olyckor. 

 

Målet med den landsomfattande 

Olycksdagskampanjen i år är att få 

särskilt män att fundera på hur 

risktagande utsätter dem för olyckor 

hemma, på jobbet och i trafiken. 

Kampanjen lyfter fram olycksrisker 

särskilt på hösten, och sätt att undvika 

dem. 

 

Dödsfall till följd av olyckor är högre 

för män i arbetsför ålder än för kvinnor 

i samma ålder. Det är upp till fem 

gånger mer sannolikhet för män att dö 

till följd av en olycka jämfört med 

kvinnor. 

 

 

 

 

 

Den nationella Olycksdagen hålls fredagen den 13:e 

september 

 

 

Tips för att delta i Olycksdagens kampanj 

• Testa era säkerhetskunskaper och färdigheter med 

olycksprovet och gör testet tillsammans med en 

vänklient.  

• Ge checklistan och guiden Säkra år till vänklienten och 

bekanta er med materialet genom att diskutera det 

tillsammans. Med hjälp av checklistorna kan var och en 

snabbt kartlägga säkerhetsriskerna i hemmet. En allmän 

säkerhetschecklista för hemmet samt uppdaterade 

checklistor för barn och äldre finns på webbsidan. 

Checklistorna för barn och äldre kan beställas i 

pappersformat vecka 36. 

• Håll ett informationstillfälle om olyckor eller en 

avdelningskväll om förebyggande av olyckor 

(presentation bifogad).  

• Ordna ett evenemang för att förebygga fallolyckor och 

bjud in vänklienter. Anvisningar för hur man kartlägger 

fallrisker hittar du på RedNet: 

rednet.punainenristi.fi/node/55140.  

• Kommunicera om säkerhet i vardagen och förebyggande 

av olyckor i social media med hashtaggen 

#ingadummapåfynd #olycksdagen. Du hittar bland annat 

en kampanjvideo och utdelningsmaterial på adressen 

taptapaturmapaiva.fi. 

 

 

 

 

 

Beställ olycksförebyggande material till 

din avdelning (affischen Trygg i 

hemmet, guiden Trygga år, 

säkerhetschecklistor) i Röda Korsets 

webbutik: rodakorsbutiken.fi.   

Mer information om riskhantering för 

olyckor finns på adresserna  

www.tapaturmapäivä.fi  

www.kotitapaturma.fi 

 
 

Mer information: Saara Aakko, Planerare av hälsofrämjande arbete, saara.aakko@rodakorset.fi, 

0404806973 
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