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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.

VERSJON 1.2 / JUNI 2016

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.

Psykisk helse barn og unge
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Trivselsgrupper. Fokus på vald i nære relasjonar. 100 % miljøterapeut. Kognitiv
terapi/psykologisk fyrstehjelp. Rusforebygging. Ungdomsklubb
Individuelle samtaler. Foreldreveiledning.Observasjon. Relasjonsbygging.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Bidreg til å utjamne sosial forskjellar, forebygge inaktivitet, einsemd, mobbing,
rusavhengigheit

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

Gode og varige tiltak som skal videreføres

INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

HMS landbruk
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

•Rutinemessig tilbod om HMS- besøk. Tilbod om helsekontakt i
bedriftshelsetenesten. Tilbod om å delta på kurset praktisk HMS-arbeid. Helsetiltak
og brannførebygging.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Bidreg til auka fokus på tryggleik i landbruket og refleksjon over eige yrke og
kropp.

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

Bra tiltak gjennom Bedriftshelsetenesta, som skal vidareførast.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

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

• Alle sektorar er representert i trafikktryggleiksgruppa. Møte med politi,
trafikkopplæring barnehage og skule, seniorar i trafikken ; medikamentbruk og
refleks. Innvandrargruppe/vaksenopplæringa.
• Trafikktryggsleiksplan og arbeid med å bli trafikksikker kommune
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Trafikktryggleiksgruppa fungerer slik den skal og dei ansvarlege har teke ansvar
for "sine".

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

Skal vidareførast og er snart i havn som trafikksikker kommune.

INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

Aktiv frivilligsentral
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Sjå vedlegg

EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Hindrar einsemd, skal forebygge sjukdom, bidra til god fysisk og psykisk helse, få
til sosial inkludering og tilrettelegging, få til gode levevaner

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

Alle tiltak har vore i mange år og skal fortsatt bestå.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

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

EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
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STATISTIKK
I tabellen under skal kommunen fylle inn siste tilgjengelige tall for skader og ulykker.
Benytt gjerne de ekstra feltene i hver kategori til å fylle inn statistikk fra foregående år.
KATEGORI
Personskader behandlet
på sykehus

INDIKATOR
Antall/1000 innbyggere

KILDE
FHI/Kommunehelsa

ÅR*
2015

2014
2013

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

2015

ANTALL

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

2014
2013

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

2015

2014
2013
Antall døde i brann

DSB

2015
2014

2013
Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

2015
2014
2013

Drukning

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

2015
2014
2013

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

2015

2014
2013

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

2015

2014
2013

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

2015

2014

2013
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2015
2014

2013
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

2015
2014

2013
Antall døde etter vold

Politi

2015
2014
2013
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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)
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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)

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.

JA

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

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:

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:

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.
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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?
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.

10

