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OM RAPPORTERINGSMALEN
TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport
i henhold til dette skjemaet og sende den til Skadeforebyggende forum sammen med en
oppdatert trygghetsprofil for sin virksomhet.
Rapporteringsmalen har til hensikt å forenkle arbeidet med årsrapporten ved å fokusere
på innsatsområdene kommunen har valgt å prioritere i TL-arbeidet. Malen omfatter videre
aktuell statistikk over skader og ulykker, i tråd med forskrift om oversikt over folkehelsen.
Kommunene oppfordres også til å beskrive tiltak og erfaringer som kan ha særlig over
føringsverdi til andre kommuner, og som kan bidra til å styrke databasen med gode
eksempler på praktisk skade- og ulykkesforebygging.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes
rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.
Kommunen oppfordres til å gi en status for hvert av innsatsområdene på sitt nettsted, slik at
resultatene blir gjort tilgjengelige for allmennheten.

INNSATSOMRÅDER
Redegjør kort for tiltakene som er iverksatt innenfor hvert av innsatsområdene kommunen har prioritert i sitt TL-arbeid.

INNSATSOMRÅDE 1
Område/tittel:

Måling av
effekt er
nærmere
beskrevet
i trinn 7 i
TL-metoden
og veilederen
til denne.

Transport og trafikktryggleik
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Trafikktryggleiksplan Førebyggjande trafikktryggingsarbeid,opplæring og haldningskapande
arbeid. Opplegg frå Trygg trafikk/politi, aksjon skuleveg kvart år. Utdeling av refleksvestar
aktiv skuleveg, "gangerlov" "busse rulle". Morgon tur med refleks, Sykkelhjelmar til 4 kl mm
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Førebyggjer ulykker og skader gjennom haldningsrelatert arbeide både i barnehagane og
skulane. Bevistgjere Barna om risiko vs adferd i trafikken. Gir kunnskap og tryggheit ved
ferding i trafikken

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Det skapes ei bevistheit hos barna i tidleg alder. Tiltaka fungerar godt og er godt innarbeidt.
Det skjer mykje rundt trafikktryggleik gjennom heile året og spesielt i tryggleiksveka. det er
kanskje tid for å vidareutvikle nokon av tiltaka eventuelt etablere eit nytt tiltak retta til eldreungdommar.

INNSATSOMRÅDE 2
Område/tittel:

Brannførebyggande arbeid
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Deltek i brannvernveka. Torgdag i TL veka. Brannvakten AS held årlege kurs til kommunen
som organisasjon for både tilsette og tenestemottakarar og til det private næringslivet.
Brannvernrundar, Vernerundar, tilsyn jfr internkontrollfoskrifta m.m. bruk av Avvikssystem
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

God og brei opplæring av tilsette. Reduserer evt skader ved brann. Bevistgjer risikoen ved
bruk av f.eks open ild og korleis oppføre seg visst brann oppstår. Skuler og barnehager har
gjevnlige øvelser med barna m.m

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Tiltaka vurderes som svært bra. det mangler implementering i nokre einigar i kommunen
som org. dette jobber vi med. kontinuerleg forbetringsarbeid. det er behov for viderutvikling
med fokus på brannførebygging for eldre heimebuande og innvandrar/asylsøkarar. Godt
verktøy imkvalitetslosen- avvik -og forbetringsystem
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INNSATSOMRÅDE 3
Område/tittel:

Førebygging av sosiale skilnader
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Ruspolitisk plan,SLT koordinator,Natteravn,VIP 1 kl vidaregåande skule, temamøter/skule,
tverretatlige drøftingsmøter, møte med hybelvertar, foreldresamtaler, helsesøster har
samtale med skuleklassar, spenningsaktiviter,TIDLEG INN i samarbeid med
Bergensklinikkane, samarbeid med lag og org, utstyrspakke mm

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Gir mulighet til å igangsette tiltak så tidlig som mulig, hybelvertar førebygger festing og
skulking for elever på vgs.Natteravn er ein tryggehit og ein ressurs og er med på å
førebygge- organisert gjennom foreldrene i 8 -10kl. Kontinuelreg fokus på rus gir
besvistgjering og førebygging.

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
videreutvikler/vidarefører TIDLEG INN i 2016, meir fokus på RUS førebygging, meir
kunnskap om utfordringar i ressursvake familiar- kartlegge
Ungdomsklubben kan nyttast betre som ein arebna for tema som
kosthald/rus/aktivitet/mobbimng mm. Folkehelseprofil 2015 syner usikkerheit for behov for å
sette inn nokre tiltak. Kan evt bruke f.eks ungdomsklubben som arena for aktuelle tema

INNSATSOMRÅDE 4
Område/tittel:
Skadeførebygging blant eldre

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Fallførebygging-utdeling av sand, Styrke og balanse grupper i symjehallen, trim for eldre i
idrettshalen/ symjehallen. Rebusløype på omsorgsenter, gode turområder, heimebesøk til
eldre med førebygging som tema, eldreråd der ein representant er medlem i folkehelserådet

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Styrker balanse og reduserer fall, øker hjerneaktiviteten, Folkehelseprofilen 2015 syner
behov for fokus på reduksjon av personskadar behandla på sjukehus

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Meir fokus på førebygging av alle skadar. Må kartleggast og settast inn tiltak; Kan være
brøyting, grusing, hjelpemiddel, brannvern, bruk av verneutstyr, informasjon, tilsyn til dei
som treng mm. Fortsette det gode arbeidet og behov for vidareutvikling
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INNSATSOMRÅDE 5
Område/tittel:
Auke Fysisk aktivitet

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Turløyper, steg for deg, Fjord til fjell, utstyrspakken, organiserte turar, idrett i forkus, nytt
badeanlegg, idrettsarena, kunstgrasbaner, ballbinger, badeplasser, fjord, fjell, mm

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Betre fysikk, fokus på aktivitet, kunnskap om effekten av aktivitet, betre helse

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
vidareutviklast kontinuerlig-tuftepark,
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STATISTIKK
Fyll inn siste tilgjengelige ulykkes- og skadestatistikk for kommunen.
Kategori	

Indikator	

Kilde	

Antall	År*

Personskader behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

20

2014

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

2

2014

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

1

2014

Antall døde i brann

DSB

0

2015

Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

0

2015

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

0

2015

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

0

2015

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

4

2015

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

1

2015

Antall døde i trafikkulykker

Politi

o

2015

Antall personskader etter vold

Politi

4

2015

Antall døde etter vold

Politi

0

2015

Drukning

Trafikk

Vold

* Hvis ulykkes- og
skadestatistikk
ikke er oppdatert
i løpet av rapporteringsåret,
oppgi hvilket år
statistikken er
hentet fra

Annet
Her kan kommunen gi utfyllende statistikk, f.eks. ulykker på skoler og i barnehager, og beskrivelser av
uønskede hendelser av særlig omfang (konsekvens/risiko)

Statistikk på avvik og uønska hendingar frå Compilo (tidlegare kvalitetstlosen) som er vårt
kvalitetsikringssystem er nok ikkje utfyllande i fht dei reelle tala. Vi jobber imidlertid
kontinuerleg med forbetrings arbeid og endring av haldningar for å melde avvik. Nokre
skadar og uønska hendingar har det kanskje vært i løpet av 2015, men ikkje av det veldig
alvorlige slaget. Statistikken for heile Høyanger kommune som organisasjon syner at det er
meldt 1050 avviks meldingar i 2015. Av desse er det på låg alvorsgrad meldt 629 avvik, på
middels alvorsgrad meldt 316 avvik og på høg alvorsgrad meldt 105 avvik. Kategoriane er
delt inn i Data/IKT, Helse Miljø og Sikkerheit og Organisasjon/internt. I kategorien HMS er
det meldt inn totalt 256 avvik, uavhengig av alvorsgrad.
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SAMARBEID
Gi en oversikt over hvilke frivillige organisasjoner, lag og foreninger kommuner har
samarbeidet med siste år for å forebygge ulykker og skader, og beskriv i stikkordsform
aktivitetene som er gjennomført.
Organisasjon

Aktivitet(er)

IL Høyang

Gøyanger, motbakkeløp, turneringar m.m

Hydro BIL

Turar, fellesturar, turstiar, turbøker(konkurranse)

Høyanger sanitetsforening

Kom deg ut dagen m.m

Høyanger eldreråd

brannførebyggande arbeid hos eldre heimebuande

Høyanger Røde kors

Symjeopplæring for invandrarar

Høyanger Turlag

Fjord til fjell-fellesturar-merka stiar(konkurarnse)

Høyanger idrettsråd

organisering av diverse aktivitetar,

GJENNOMGANG OG RAPPORTERING
Kommunen skal under bekrefte at den har drevet systematisk forebygging av ulykker
og skader i henhold til årshjulet i TL-metoden.
Kommunen bes spesielt om å rapportere om endringer i arbeidsmetode eller organisering av TL-arbeidet som følge av TL-gruppens vurdering og egenevaluering.

Kravene til
vurdering,
egenevaluering og
rapportering
er nærmere
beskrevet
i trinn 8
i TL-metoden.

	JA	NEI
TL-gruppen har i løpet av året foretatt en gjennomgang av TL-arbeidet og utarbeidet
en anbefaling om tiltak som skal videreføres, endres eller iverksettes neste år.

✔

✔

Hvis anbefalingen omfatter større omlegginger av arbeidet eller planverket, beskriv endringene:
Høyanger kommune held på å arbeide med resertifisering av TL, og har difor ikkje satt dei
nye innsastområda enda. detet vuil i løpet av våren bli klart etter kartlegging og
risikovurdering er gjennomført.

TL-gruppen har gjennomført en egenevaluering av eget arbeid og vurdert behovet
for å justeringer i arbeidsmåte og organisering.

✔

✔

Hvis egenevalueringen har ført, eller vil føre, til endringer i arbeidsmåte eller organisering,
beskriv dem her:
Som sagt så er vi midt i prosessen med resertifisering og måten vi jobber på vil være noko
som blir sett på i dette arbeidet

Konklusjonene fra TL-gruppens gjennomgang og egenevaluering er sammenfattet
til kommunens årsrapport som vil bli behandlet politisk i løpet av inneværende år.

✔

Hovedinnholdet om TL-arbeidet fra årsrapporten er/vil bli gitt som informasjon til
kommunens innbyggere.

✔
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ERFARINGSOVERFØRING
Beskriv tiltak og erfaringer fra kommunens TL-arbeid som kan ha særlig overføringsverdi for andre kommuner, og som kan inngå i TLs database med gode eksempler på
skade- og ulykkesforebygging. Eksemplene kan omfatte idéer til praktiske tiltak og aktiviteter så vel som organisatoriske eller metodiske grep, forankring av TL i planverk og
organisasjon, og tiltak for å styrke borgermedvirkning og engasjement i ulike grupper
blant innbyggerne.
God fokus på avviksregistreringa vår. Haldningsarbeid blant tilsette i kommunen og fokus på
forbetringsarbeid gjennom kvalitetsikringssystem vårt gjer at vi fangar opp og gjennomfører
tiltak før det oppstår alvorlege situasjoner. Dette er det løpande fokus på gjennom det
systematiske HMS arbeidet i kommunen. Faste HMS møter annakvar månad i alle einingar.
Hovudvernerundar og lokale vernerubndar i samarbeid med verneteneste og tillitsmannsa
-pparatet.
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NETTVERK
Redegjør kort for kommunens deltakelse i TL-nettverket og erfaringene derfra.
Hvor mange nettverksmøter
har kommunen deltatt
i gjennom året?
Oppgi antall regionale,
nasjonale og internasjonale
møter.

Har kommunen deltatt
i nettverket eller samarbeidet
med andre i nettverket på
andre måter?
Eksempler: dialog, direkte
erfaringsutveksling, samarbeid
med andre kommuner

På hvilke områder har
kommunen særlig nytte av
TL-nettverket?

Hvilke forbedringsområder
ser din kommune for
TL-nettverket?

Er det spesielle tema
kommunen ønsker belyst
gjennom TL-nettverket?

Folkehelsekoordinator har deltat på mins 2 nettverksmøter på
fylkesnivå på Sandane og i Førde. Eg er ny
folkehelsekoordinator som set pris på nettverket og å bli kjent
med andre folkehelsekoordinatorar, dele erfaringar og
diskutere problemstillingar.

Har ellers eit samarbeid med 9 andre kommunar om å lage eit
helseoversiktsdokument felles og foe eigen kommune jfr
folkehelselova §5
Folkehelsekoordinator Har vert på samlingar innan
folkehelsearbeidet i Loen og i Førde

Det er helse i alt vi gjør og folkehelsearbeidet er vidt.
vanskelig å få eit skikkelig grep om det og annerkjennelse for
arbeidet på det nivå ein ønsker. Å dele erfaringar og hente
kunnskap. Diskutere utfordringar i folkehelsearbeidet.

? Vanskelig å sei

Kvifor og korleis få folkehelsearbeidet betre inn på overordna
planarbeid i kommunen. Dette har tidlegare vært bra, men ser
ein tendens til at dette ikkje er heilt enkelt å sjå kvifor ein skal
jobbe i eit overordna paraplyperspektiv.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
Høyanger kommune arbeider med å bli resertifisert. det er litt forviring om kva som er
forskjellen på satsingsområder og innsatsområder eller om det er det samme.
folkehelskoordinator hra i denne rapporten beskrevet innsatsområdene som Høyanger
kommune håper å ha etter resertifisering. det skal i veke 11 føretakast ei risikovurdering av
risikoområder basert på kartlegging og publikum der sannsynligheita for at det som her er
beskrivet blir våre innsastområder. Om det skulle vere slik at vi ikkje treffer heilt vil dette i så
fall komme riktig i vår tryggleiksrapport.
Høyanger kommune arrangerer årleg tryggleiks veka i veke 38. Fokus på sikkerheit i alle
aldrar og tema. Brann, vatn, trafikk, psykisk helse med eit hovudtema for kvart år. denne
veka er heile kommunen involvert lag og organisasjonar, private, kommune, brannvern,
frivillige m.m
Gjennom heile året er det forkjellige arrangemnt som føregår. Ekesempel på dette er:
Psykisk helse med tilbud til ungdom skjer på skulane. tiltak for å sikre at ungdom på hyblar
ikkje vert aleine og at dei kjem seg på skulen i samarbeid med vidaregåande og hybelvertar.
Sykkeldag med utdeling av sykkelhjelmar til 5 klasse i samarbeid med politiet.
Symjeopplæring til innvandrar i samabeid med rødekors. Språkkafe for alle i smaarbeid med
asylmottak og flyktningekonsulent.
Brannkurs/øvlsar kvart år i samarbeid med Brannvakten AS.
Med mykje meir.
Folkehelsekoordinator er påmeldt nettverksmøtet i Oslo i April
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