MERKESAKER 2021
Prosjekt Seniorsikker

ÅRSBERETNING 2021
Skadeforebyggende forum er en ideell medlemsorganisasjon. Gjennom
kunnskapsformidling, faglige nettverk og samarbeidsprosjekter vil vi øke
kunnskapen om skader, ulykker og forebygging, og motivere til
skadeforebyggende arbeid nasjonalt og lokalt. Gjennom sosiale medier og
artikler gir vi også tips og råd til enkeltpersoner. Organisasjonen har ca. 80
medlemmer, kommuner og organisasjoner, og i tillegg en rekke
samarbeidspartnere fra privat, offentlig og frivillig sektor.

VIRKSOMHET

Fallforebygging og trygge boliger for
eldre. Arbeidet med temahefte,
tiltakspakke, nettsider og det
digitale verktøyet Fallbarometer.no
er fulgt opp. Kontakt med
kommuner og markering av
eldredagen 1. oktober.

Samarbeid om brannsikkerhet
Dialog og kontaktmøter med
kommuner og brannvesen i hele
landet. Innlegg på fagseminar og
regionale møter. Seminar med
forelesninger og workshop. Digitale
fagmøter gjennom året.

Fredag 13.
Virksomheten er gjennomført i tråd med retningslinjene i våre styringsdokument; Strategien Mer kunnskap, mer samarbeid - færre skader,
Samarbeidsavtalen med Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet,
samt Mål- og tiltaksplan for 2020-2021. Arbeidet har også i 2021 vært sterkt
preget av koronapandemien og vi har vært nødt til å revidere møtes- og
aktivitetsplaner. Årsmøtet ble gjennomført digitalt, årskonferansen ble utsatt.
Aktiviteter har i hovedsak vært knyttet opp til hjem- og fritidsulykker, lokalt
skadeforebyggende arbeid, drukningsforebygging, brannforebygging og
synliggjøring av skadedata. Vi har også satt av ressurser til videreutvikling av
nettsider, grafisk profil og sosiale medier. Våre digitale «kaffeprat»-møter har
blitt en ny plattform for faglig oppdatering og diskusjon.
Høsten 2021 fikk vi igjen mulighet til å invitere til møter og seminar. I
september ble det arrangert kurs i forebygging av selvmord, et aktuelt tema
for mange kommuner vi samarbeider med. I november ble det holdt
temamøte om «Innhenting og bruk av skadedata» i Oslo og temaseminar om
fallforebygging i Harstad i samarbeid med kommunen og Universitetet i
Karlstad. Her ble en studie om bruk av støtdempende gulv på Bergsodden
sykehjem presentert. Studien viser en skadereduksjon på mer enn 20 %. I
desember samlet vi representanter for brann, helse og andre kommunale
tjenester fra 25 kommuner for å drøfte brannforebygging.

ORGANISASJON OG ØKONOMI
Sekretariatet er plassert i Oslo og hadde 3,5 årsverk i 2021. Det er brukt
konsulenthjelp til regnskap og enkeltoppgaver. En samarbeidsavtale mellom
Helse- og omsorgs-departementet og Finans Norge for perioden 2019-2023
gir budsjettilskudd til basisvirksomheten. Prosjektet Samarbeid for økt
brannsikkerhet er finansiert av DSB. Skafor er i en sunn økonomisk og
organisatorisk stilling. Regnskapet viser et samlet overskudd på kr 239 734
som vil bli overført egenkapitalen.
Årsberetningen ble godkjent på styremøte 14. mars 2022
Årsberetningen er skrevet på fritt grunnlag. Det ikke er formelt krav om årsberetning for små bedrifter.

Dagen ble markert med pressemeldinger og kampanje i sosiale
medier med oppfordring til
risikorydding.

Trygge lokalsamfunn
Nytt temahefte og nye nettsider ble
lansert våren 2021, utviklet i
samarbeid med kommuner. Nettverksmøte høsten 2021 og en rekke
kaffeprat-møter gjennom året.

Drukningsforebygging
Kommunekontakter og veiledning
om sikkerhetstiltak. Møter i
fagrådet. Samarbeid med Oslo
kommune om sikkerhet langs
Havnepromenaden.

Forelesninger
Faglige innlegg i flere sammenhenger bl.a. på Folkehelsekonferansen, for masterstudenter på NMBÅ og på Miljø& brannkonferansen 2021
Masterstipend
Det ble delt ut to stipend på kr
10.000. Oppgavene handler om
prediktorer for alvorlige sykkelskader og skadeprevalens blant
kvinnelige fotballutøvere

Internasjonalt arbeid
Deltakelse i Eurosafe og planlegging
av den kommende konferansen
«EU-safety 2022», samt WHOs
konferanse «Safety 2022».

