Med strategien Skafor 2020-2024, «Mer kunnskap,
mer samarbeid – færre skader», presenterer vi
mål og retning for virksomheten. Det er også en
invitasjon til samarbeid slik at flere kan bidra i
arbeidet.

Skafor samler og deler kunnskap og erfaring;
sammenstiller og sprer informasjon;
bygger nettverk og formidler kontakt;
initierer og utvikler prosjekter og tiltak, og
motiverer til innsats.

FORMÅL

Gjennom deltakelse i norske og internasjonale
nettverk har Skafor opparbeidet unik kompetanse.
Les mer om oss på www.skafor.org

Skadeforebyggende forum skal styrke og utvikle det
forebyggende arbeidet, redusere sannsynlighet for
ulykker som kan føre til personskader og dødsfall,
og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.

VIRKSOMHETSOMRÅDER

Vil du samarbeide med oss?

• Hjem og fritidsulykker
• Trygge lokalsamfunn
• Kunnskapsutvikling

Ta kontakt: post@skafor.org

VISJON

Følg oss gjerne på Facebook

Mer kunnskap, mer samarbeid – færre skader

AKTIVITET

www.facebook.com/risikorydding/
Her får du tips og råd for en tryggere hverdag og
oppdatering innenfor fagfeltet.

Stimulere til økt tverrsektorielt samarbeid mellom
frivillig, offentlig og privat sektor ved å:
• Formidle kunnskap
• Etablere møteplasser
• Være pådriver
• Bygge faglige nettverk
• Delta i det internasjonale arbeidet

Velkommen til samarbeid!
Skadeforebyggende forum
Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. Tlf. 23 28 42 00
www.skafor.org

SKADEFOREBYGGENDE FORUM
KUNNSKAPSKILDE
SAMARBEIDSARENA
PÅDRIVER

Strategi 2020 – 2024

Mer kunnskap, mer samarbeid
- færre skader

Skafor er en ideell medlemsorganisasjon med
organisasjoner, kommuner, næringsliv og institusjoner som medlemmer.
Skafor synliggjør konsekvenser av skader og verdien
av forebygging i et bredt samfunnsperspektiv, samt
gir råd og veiledning om forebygging.
Fagråd, nettverksmøter og temaseminar gir en solid
plattform for arbeidet. Fagpersoner i kommuner og
organisasjoner over hele landet, og internasjonalt,
deltar i samarbeidet og bidrar med kunnskap.

Vårt mål er et samfunn som er trygt, åpent og tilgjengelig. Et samfunn som er tilrettelagt for lek,
transport og dagligliv med trygghet og sikkerhet i
fokus. Der vi kan bruke mer samfunnsressurser til
forebygging og mindre til skadebehandling.
Det vil kreve kunnskap, samarbeid og innsats på
flere nivåer, og fra mange ulike aktører. Vi vil
utvikle tiltak og invitere til samarbeid både lokalt
og nasjonalt.
Vi har valgt tre mål for perioden.

SKADEFOREBYGGENDE FORUM (Skafor)

MÅL 2020-2025

er en ideell og uavhengig, medlemsorganisasjon.
Vi samler aktører for å utvikle og formidle
kunnskap om skader, ulykker og forebygging
på tvers av sektorer og profesjoner.

• Videreføre rollen som kunnskapskilde,
brobygger og pådriver
• Bidra til økt oppmerksomhet på skader og
ulykker som samfunnsutfordring
• Styrke kommunikasjon og formidling

SAMARBEIDSARENA FOR TILTAK OG
KUNNSKAPSUTVIKLING

1. KUNNSKAPSKILDE, BROBYGGER,
PÅDRIVER
Vi skal videreføre og videreutvikle vårt samfunnsoppdrag og etablerte aktiviteter. Vi vil utvikle nye
samarbeidsmodeller og nye allianser for å styrke
kunnskapsinnhentingen og den forebyggende
innsatsen. Trygge lokalsamfunn og samarbeidet
med kommuner vil være en viktig plattform i dette
arbeidet.

2. SKADER OG ULYKKER SOM
SAMFUNNSUTFORDRING
Skader er en utfordring for folkehelsen, men det
er lite fokus på skadeforebygging. Vi vil bidra til økt
oppmerksomhet gjennom å synliggjøre hvor mange
som skades, hva det koster samfunnet og hvor mye
man kan spare på forebygging. Frekvens og konsekvens vil være styrende for våre prioriteringer. Vi
vil prioritere myke trafikanter og forebygging av
fallskader, hjemmeulykker og drukning.

SKADER KAN FOREBYGGES

3. KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING

Hver dag oppsøker 1.600 personer lege på grunn av
en ulykkesskade. 12 prosent av den norske befolkningen skader seg hvert år. Alvorlige ulykker kan
drastisk forandre livssituasjonen ikke bare for den
det rammer, men også for familie og pårørende. Og
de er ressurs- og kostnadskrevende for samfunnet.

Med kronikker, artikler og bruk av sosiale medier
vil vi spre kunnskap og motivere til innsats.
Vi vil være synlige i debatter, på konferanser og
arrangementer for å bidra til økt bevisstgjøring.
Vi vil arbeide for å få skadeforebygging på den
politiske agendaen. Vi vil videreføre etablerte
møtesteder og utvikle nye.

Mange ulykker, kanskje de fleste, kan forebygges
med enkle og systematiske tiltak. Men det er behov
for mer kunnskap om risikofaktorer, muligheter for
skadereduksjon og effekten av ulike forebyggingstiltak. Vi er pådriver for samhandling og kunnskapsutvikling.

