NYHETSBREV NOV 2018
PÅMINNELSE OM HØSTENS SEMINAR OG KORT FRA WHOs KONFERANSE «SAFETY 2018»

Torsdag 22. november arrangerer vi Seminar om
skadedata i Oslo. Kunnskap er en forutsetning for å
kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Vi vil
peke på at det finnes mange steder å hente
kunnskap. På årets seminar får vi høre fra
Folkehelseinstituttet, Ungdata, Vestfold
fylkeskommune, Redningsselskapet, Retriever og
TINE Nord. Påmeldingsfrist 16. nov. 2018,
post@skafor.org. Det er fortsatt ledige plasser!

Vi inviterer til nettverksmøte fredag 23.
november. Seminaret retter seg mot kommuner
og organisasjoner som deltar i vårt Trygge
lokalsamfunn-nettverk og de som vil lære mer om
Trygge lokalsamfunn som modell og metode. Vi
vil ta opp aktuelle temaer i det lokale arbeidet; nullvisjon for fallulykker, forebygging av
brannulykker og hvordan vi kan engasjere nye grupper i forebyggingsarbeidet. Påmelding til
post@skafor.org, innen 16. nov. 2018.

Har du husket å melde deg på seminaret vårt
om Velferd, aldring og livskvalitet? Vi får bl. a høre
om Nordens første demenslandsby, Svendborg
Demensby i Danmark. Vi setter også fokus på
forebygging av ensomhet, betydningen av fysisk
aktivitet og aldersvennlige samfunn. Seminar i Oslo, 29.
november, påmelding til post@skafor.org senest 20.
nov. 2018.

Sterk åpningstale, ny forskning og hederlig omtale av
Skafors arbeid på «Safety 2018»WHOs konferanse
«Safety 2018» i Bangkok, 5.-7. november 2018, samlet
forskere og praktikere fra hele verden. Zoleka Mandela,
barnebarn til Nelson Mandela holdt en sterk åpningstale og
satte tonen; «Vi skal ikke akseptere at så mange barn
skades i ulykker som kan forebygges». Zoleka har selv
mistet en datter i en trafikkulykke med en ruset sjåfør og er
i dag en tydelig og engasjert ambassadør for WHOs
forebyggingsarbeid.

Mer enn 1.000 delegater fulgte programmet
med plenumforelesninger, state of the artpresentasjoner, parallellsesjoner,
erfaringsutvekslinger, møter og 600 posters .
Vår «Risikoryddingskampanje» var nominert til
International Safety Media Award og
konkurrerte med mange hundre bidrag fra hele
verden. Vi fikk hederlig omtale for kampanjen vår og presentasjonen vekket interesse. Som en del av
det offisielle programmet presenterte vi også vårt arbeid med Trygge lokalsamfunn – og tok opp
betydningen av brede samarbeidsallianser.
«Safety 2018» ble avsluttet med at et manifest som peker ut retningen for det videre arbeidet. Her
slår man fast at skader kan forebygges og at innsatsen bør styrkes. Man peker på nullvisjon som en
viktig strategi og Safe Communities (Trygge lokalsamfunn) som en god modell for lokalt
forebyggingsarbeid. Etter et benkeforslag fra en ung student fra England, som fikk bred støtte i salen,
ble det også lagt inn et avsnitt om alkoholbruk som årsak til ulykker. Det var godt å se at en engasjert
enkeltperson ble hørt i sammenhengen. Se twitteromtale fra konferansen.

Hold oss oppdatert!
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. Du når oss på post@skafor.org.

Eva J Vaagland
Daglig leder, Skadeforebyggende forum

Ønsker du ikke å motta vårt nyhetsbrev, send oss en mail på post@skafor.org,

Skadeforebyggende forum, Pb 2473, Solli, 0202 OSLO, 23 28 42 00, post@skafor.org, www.skafor.org
Skadeforebyggende forum er en uavhengig ideell organisasjon og en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i
Norge. Pådriver, nettverksbygger og knutepunkt for tverrsektorielt samarbeid. Målsettingen er å øke kunnskapen om
skader, ulykker og årsakssammenheng, og redusere antall ulykker som fører til personskader - gjennom informasjon og
samarbeidstiltak.

