MÅL OG TILTAKSPLAN 2019 / 2020

Aktivitetsplan 2019
Årsmøte, styre og fagråd

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en medlemsorganisasjon, og et

Strategiseminar for styret - januar

uavhengig nasjonalt kontakt-, formidlings- og samarbeidsorgan.

Styremøter - mars, juni, sep, nov

Formålet er å styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet,
redusere risiko for skader og ulykker som kan føre til
personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av
alvorlige ulykker.

Årsmøte & konferanse - april
Fag- og rådsmøter- jevnlig
Trygge lokalsamfunn (TL)
Nettverksmøte – april og november

Skafor skal stimulere til økt tverrfaglig og tverrsektorielt
samarbeid mellom det frivillige, det offentlige og næringslivet,
gjennom å:
✓ Etablere møteplasser for skadeforebyggende
aktører
✓ Formidle kunnskap om skader og ulykker
✓ Følge skadeutviklingen og fungere som pådriver for
opplysning og forbedring,
✓ Motivere til innsats, foreslå å initiere prosjekter og
samarbeidstiltak, forskning og utvikling
✓ Delta i nordiske og internasjonale skadeforebyggende
organisasjoner, og medvirke til økt internasjonal
kontakt- og erfaringsutveksling
Vedtektenes § 2

Seminar for sertifiseringsgruppen
Utviklingsarbeid gjennom hele året – inkl
regionale møter
Temakonferanser
Innhenting og bruk av skadedata - 21. nov
Velferd, aldring og livskvalitet – 29. nov
Rundebordsamtaler
Synliggjøring og profilering
Nyhetsbrev – jevnlig, ca 6 ganger pr år
Facebook – jevnlig, min. 2 ganger pr uke
Artikler til aviser og fagpresse
Stands ved lokale arrangement

Prioriterte oppgaver 2018 - 2019

Politiske kontakter
Prosjekter og tiltak

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Fallforebygging og eldresikkerhet
Fungere som pådriver for forebygging av personskader
Innhenting og bruk av skadedata
gjennom å være en aktiv bidragsyter i relevante utvalg,
Drukningsforebygging
sentrale nettverk og media, og en aktiv
Brannforebygging hos risikoutsatte grupper
kunnskapsformidler på ulike arenaer.
Risikorydding og Trygghetsvandringer som
Følge den politiske agendaen og minne om betydningen
verktøy for lokalt sikkerhetsarbeid
av skadeforebyggende innsatser sentralt og lokalt, bl. a.
gjennom å fungere som høringsinstans.
Masterstipend
Søknadsfrist - mars
Holde fagmøter og temaseminar som ledd i
Vedtak om stipend – april
organisasjonens kunnskapsutvikling og nettverksbygging
Bidra til samarbeidsprosjekter og kontaktskaping
Internasjonalt
innenfor skadeforebygging, spesielt på tema
EuroSafe
fallforebygging og trygge boliger for eldre, skadedata og
Safe Communities
brannforebygging.
WHO
Forvalte og utvikle Trygge lokalsamfunn-programmet og
invitere til samarbeidsprosjekt på aktuelle temaer
Delta i internasjonale nettverk og organisasjoner, og
medvirke til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling

RAMMER FOR VIRKSOMHETEN
Styret har vedtatt en «Strategisk plattform» for perioden 2015 – 2019.
Plattformen, sammen med samarbeidsavtalen med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge, og den årlige Tiltaksplan som vedtas
av årsmøtet peker ut retning og målsetting for virksomheten.
Den strategiske plattformen understreker Skafors rolle som
samarbeidsarena, kunnskapskilde, knutepunkt og nettverk, definerer
samfunnsrollen og mål for kunnskapsformidling og tiltak. Styret
gjennomførte våren 2017 en midtveisrevisjon for å sikre at man er på
rett vei. I løpet av 2019 vil det bli utarbeidet en overgripende strategi
for perioden 2020 – 2024.
For å sikre effektivt bruk av begrensende ressurser og skape forutsigbarhet og forventning er det utviklet
en fast struktur for virksomheten med årshjul for aktiviteter, møter og seminar. Nye innspill og initiativ kan
plasseres inn i strukturen og bidra til å utvikle virksomheten.
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Omfang og samfunnskostnader motiverer til innsats. 600.000 personer søker legehjelp etter en
ulykkesskade hvert år. De fleste skader skjer i bolig, boligområder og nærmiljø, og mange kan
forebygges. Det er disse ulykker Skafor er mest opptatt av å forebygge. En reduksjon av ulykker vil
kunne gi en solid helsegevinst i befolkningen og spare samfunnet for store kostnader.
Fem innsatsområder danner basis for virksomheten: Vi er spesielt opptatt av forebygging hos
risikoutsatte gruppe og arbeider spesielt med barnesikkerhet, eldresikkerhet,
drukningsforebygging, innhenting og bruk av skadedata og lokalt skadeforebyggende arbeid.
Fagråd: Det er etablert fagråd / fagmøter som bidrar med kunnskap, kompetanse og erfaring
innenfor hvert fagområde. Rådsmøtene er en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling og
medlemmene bidrar til kvalitetssikring av organisasjonens arbeid.
Temaseminar: Det arrangeres årlige temaseminar innenfor de prioriterte virksomhetsområder.
Forarbeidet til seminarene, kontaktarbeid, foredrag, diskusjoner og oppfølging er en sentral del av
vår kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Seminarene er en møteplass på tvers av sektorer og
profesjoner. De er gratis for medlemmer.
Trygge lokalsamfunn-nettverket er åpent for kommuner og fylker som arbeider aktivt for å
forebygge skader og ulykker. Her medvirker kommuner over hele landet. Nettverket møtes jevnlig
til faglig oppdatering, temadiskusjoner, erfarings- og informasjonsutveksling.
Årsmøte og Årsmøtekonferanse: I forbindelse med årsmøtet gjennomføres en konferanse som
setter søkelys på mer overgripende spørsmål og temaer på tvers av fagråd og sektorer.
Informasjon og nyhetsbrev: Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev med aktuell informasjon.
Konferanserapporter og presentasjoner fra seminarer og møter gjøres tilgjengelig for medlemmer
og samarbeidspartnere via web og nyhetsbrev. Gjennom sosiale medier når vi ut med tips og råd
for sikkerhet i hverdagen til et større publikum. Skafor bidrar jevnlig med artikler til fagblad og
tidsskrifter og deltar med stands og aktiviteter på nasjonale og lokale tiltak og konferanser.
Internasjonale kontakter: Skafor deltar i nordiske og internasjonale nettverk og prosjekter.
Samarbeidsavtale: Det er inngått en femårig samarbeidsavtale med Helsedepartementet og Finans
Norge for perioden 2019-2023. Avtalen følges opp med årlige dialogmøter.
Utviklingstiltak og prosjekter utenom den faste strukturen forutsetter ekstern finansiering.

