«Se opp for mobilzombier»-skiltet vårt vekket oppmerksomhet og fungerte som innledning til spennende
samtaler under Arendalsuka. Mange ulykker skyldes manglende oppmerksomhet, og mange som var innom
standen vår fortalte om egne erfaringer av uheldig mobilbruk.

TEMASEMINAR «SKADEDATA», OSLO 22. NOV 2018
Vi vil videreføre vår rolle som pådriver for registrering og kunnskapsutvikling om hvordan ulykker
skjer og hvem som rammes. På årets seminar vil Folkehelseinstituttet presentere arbeidet med
rapporten «Skadebildet i Norge» som blir lansert over nyttår. Redningsselskapet vil dele erfaring med
å bruke media som kunnskapsbase og Retriever vil fortelle mer om hvordan de finner tall og fakta.
Ungdata og HMS-arbeid vil også stå på programmet.
Påmelding innen 15. nov til post@skafor.org. Gratis for medlemmer, kr 750 for andre. Begrenset
antall deltakere.
TEMASEMINAR «VELFERD, ALDRING OG LIVSKVALITET», OSLO, 29. NOV 2018
I seminarserien «Velferd, aldring og livskvalitet» vil vi i år belyse hvordan samfunnet kan bli mer
aldersvennlig, hvordan vi kan redusere ensomhet og hvordan vi kan tilrettelegge for å møte eldre
med demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil presentere sin kampanje for et demensvennlig
samfunn, Føniksalliansen tar opp temaet ufrivillig ensomhet, professor Egil Wilhelm Martinsen vil
snakke om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse og vi får besøk fra Danmarks første
demenslandsby, Bryghuset i Svendborg.
Påmelding innen 15. nov til post@skafor.org. Gratis for medlemmer, kr 750 for andre. Begrenset
antall deltakere.
NETTVERKSMØTE FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN, OSLO, 23. NOV 2018
Vi inviterer som tradisjonen tilsier til nettverksmøte dagen etter skadedataseminaret. Programmet er
under utvikling. Faglig oppdatering, erfaringsutveksling og planer for 2019 står på programmet.
DEN TRYGGE BOLIGEN I HARSTAD
I 2017 samarbeidet vi med bydel Alna og fikk satt opp en pop up-leilighet som viste enkle grep for å
gjøre boligen tryggere. Mange eldre, pårørende og ansatte i kommunale tjenester stakk innom «Den
trygge boligen» for å få informasjon og veiledning. Erfaringene fra Oslo inspirerte og vi har omtalt
prosjektet mange steder, bl. a. i vår idébrosjyre «Risikorydding». I høst tok Harstad kommune opp
stafettpinnen og inviterte eldre til en pop up-leilighet i et av kommunens aktivitetssentre. Mer enn
100 personer var innom allerede på åpningsdagen - og mange kommenterte at dette var svært nyttig
informasjon å få. Vi håper flere kommuner vil følge opp. Ta kontakt med Tina på kontoret for mer
informasjon. Arrangementet var en del av Folkehelseuka som også hadde et Trygge lokalsamfunnseminar for kommuner i nord på programmet.

NYE TRYGGE LOKALSAMFUNN

Det er alltid hyggelig å kunne gratulere nye kommuner som har oppfylt kravene og blitt godkjent som
«Trygt lokalsamfunn». Nå sist var det Bærums tur. Dette ble markert med tale av ordfører og
overrekkelse av skilt og flagg i forbindelse med et seminar for kommunens seniorer.
I mai måned markerte kommunestyret i Tønsberg at kommunen var godkjent og i juni markerte
kommunestyret i Sande kommune at de var regodkjent. Hver ny samarbeidskommune fører med seg
ny kunnskap og nye erfaringer til arbeidet. Trygge lokalsamfunn-nettverket er en unik ressurs som
bidrar med kunnskap og erfaring om lokalt sikkerhetsarbeid og samarbeidsallianser. Nye kommuner
ønskes velkomne til samarbeid – og til å dele erfaringer.
NYTTIG Å VITE
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Den fine sommeren har hatt en trist bakside. 42 personer druknet sommeren 2018, 12 av
dem var under 25 år. Drukningsforebyggende råd drøftet ulike typer tiltak i sitt siste møte.
Planen er å invitere til en dugnad mot drukning der organisasjonene kan delta med kunnskap
og veiledning – men jobben må gjøres lokalt: Av kommuner, organisasjoner og foreninger. Vi
kommer tilbake med mer informasjon.
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» behandles i Stortinget 1. oktober. Skafor har sendt
innspill til meldingen og vil være på plass på høringen for å minne om betydningen av
trygghet i hjemmet, fallforebygging og Trygge lokalsamfunn-modellen for lokal innsats.
Safe Communities fra hele Europa samles i Skopje, Makedonia 3. – 5. oktober. Skafor deltar
og vil holde innlegg om arbeidet i Norge, samarbeidspartnere og verktøy i arbeidet.
Folkehelsekonferansen 2018 arrangeres i Bergen 16. – 17. oktober. I år har de mange
spennende temaer på programmet – og du vil kunne lese om Skafor i konferansemagasinet.
WHO arrangerer verdenskonferansen Safety 2018 i Bangkok 5.-7. november. Her samles
forskere og praktikere fra hele verden. På siden av hovedprogrammet blir det arrangert
nettverksmøter og workshops. Skafors bidrag er en presentasjon av Norges
samarbeidsmodell for lokal skadeforebygging.
Vår kampanje Risikorydding – Teaming up for safety – er nominert til International Safety
Award. Prisvinnerne annonseres ved avslutningen av konferansen Safety 2018 i november.
Husk å sku på lyset nå som høstmørket melder sin ankomst. Ny forskning viser at eldre fikk
det bedre da de skrudde på lyset. Les mer på Forskning.no.
I løpet av oktober sender vi ut kontingentkrav til våre medlemmer. Medlemskapet koster
1.500 pr år. Som medlem av Skadeforebyggende forum får din kommune / organisasjon
tilgang til kunnskap, møteplasser, nettverk, modeller og verktøy som vil bidra til å styrke og
utvikle arbeidet for en tryggere hverdag. Bli medlem!

TIPS OSS!
Send oss gjerne informasjon om lokale tiltak, aktuelle rapporter, nye sikkerhetsprodukter eller
prosjekter! Vi er avhengige av gode lytteposter som kan hjelpe oss å fange opp nyheter og
utviklingstiltak.
Eva J Vaagland
Daglig leder, Skadeforebyggende forum
Videresend gjerne vårt nyhetsbrev til andre som kan være interessert i disse temaene.
Ønsker du ikke å motta vårt nyhetsbrev, send oss en mail på post@skafor.org,
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