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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.

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.

Trygge eldre - førebygging av fall
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1. Betre ballansegrupper på 3 sjukeheimar m/fysioterapeut- samarbeid m/frivillige
2. 100 mot 100 - styrketrening m/fysioterapeut, tilbod for dei over 70 år -samarb. m/friv.
3. Førebyggjande heimebesøk - vidareutvikla med sjekklister. 4. Fleire tiltak - sjå vedlegg.
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Sjå vedlagt PP- tiltak, erfaringar
1. Godt oppmøte på alle 3 sjukeheimane - deltakara blir betre rusta til å møte uballanse
2. Stabilt oppmøte, godt integrert - vi når ei anna målgruppe enn tiltak 1 - deltakara får auka
muskelstyrke. 3. Får auka bevistgjering og risikovurdering blant heimebuande.

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

Tiltaka vert vidareført. Det er godt oppmøte og vi vil vidareutvikle tilbodet. Vi vil vidareutvikle
system på måling av effekt, evaluering og rapportering i saman med arbeidsgruppe. Når
fleire aktørar samarbeidar får vi ei samla større bevistggjering.

INNSATSOMRÅDE 2
Område/tittel:

Trygg skuleveg - gå sykle til skulen
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1. Delt ut kart (til føresette) over (trygge)gåruter til skule frå ulike buområde og gått dei
saman med elevane. 2. Utdeling av refleksvest 3. Sykkelopplæring og kontroll av sykkel.

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

1. Nytt tiltak: Gåruter til skulen - skapar tryggheit for føresette - fleire elevar går til skulen.
2. Særs god effekt å samarbeide med politi i høve tiltaka. Både føresette og borna gjer ein
ekstra innsats når politiet kjem samt at informasjon som politiet kjem med gjev ekstra
inntrykk.
Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Tiltaka skal vidareførast og vidareutviklast i høve TL kriteria. Vi vil vidareutvikle system på
måling av effekt, evaluering og rapportering i saman med arbeidgruppa. Vi vil implimentere
gåruter på fleire skular i kommunen. Tiltaka gjev barn i alle aldre auka bevistgjering samt
føresette og samarbeidspartar.
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INNSATSOMRÅDE 3
Område/tittel:

Lokal skaderegistering
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Kontinuerleg registering av ulykker ved legekontor/legevakt i journalsystem. Data som blir
samla inn blir systematisert slik at det blir registrert ulykkesstad, grad av alvorlegheit, fritekst
over hendelsesforløp, kjønn og alder. Statistikk blir presantert politisk og administrativt.

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Tiltaket vert starta opp 1. januar 2016. Dette pga oppgradering av journalsystem (WinMed
3) til legane tidligare ikkje hadde modul for statistikk. Denne er nå klar.

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
2016 blir fyste år vi fører registrering av ulykker. Resultat av dette vil få betydning for vidare
aktuelle tiltak i kommunen.

INNSATSOMRÅDE 4
Område/tittel:
Folkehelseoversikt

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Utarbeida Folkehelseoversikt for Luster kommune som skal til politisk behandling våren
2016. Eige kapittel om skader og ulykker - med statistikk og analyse.

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Folkehelseoversikten (FOH) vil synleggjere kommunen sine ressursar og utfordringar. Mål
og strategiar skal behandlast politisk og innlemmast i kommunen sine planar. Særs
bra/viktig å sjå FOH i samanheng med arbeidet i Trygge lokalsamfunn.

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Arbeidet med FOH (årleg og 4 års dokument) skal vidareførast og integrerast i kommunen i
henhold til lovkrav og prosedyre.
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INNSATSOMRÅDE 5
Område/tittel:
Andre aktuelle tiltak; førebygging av ulykker blant turistar og førebygging av ulykker - landb.

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Desse aktuelle tiltaka er satt litt på "vent" i påvente av resultat av lokal skaderegistrering.
Som resultat av skaderegistering kan vi drøfte og vere meir "treffsikker" på vidare tiltak
(hendelseforløp, kvar ulykkene skjer, mm).

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
Fyll inn siste tilgjengelige ulykkes- og skadestatistikk for kommunen.
Kategori	

Indikator	

Kilde	

Antall	År*

Personskader behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

14,5

11/13

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

2

11/13

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

31

2014

Antall døde i brann

DSB

0

2014

Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

0

2014

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

0

2015

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

0

2015

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

6

2014

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

6

2014

Antall døde i trafikkulykker

Politi

0

2014

Antall personskader etter vold

Politi

1

2014

Antall døde etter vold

Politi

0

2014

Drukning

Trafikk

Vold

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

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)

Folkehelseoversikt Luster kommune - oppsummering skader og ulykker:
Luster har fleire som skadar seg og må behandlast på sjukehus enn gjennomsnitt i landet,
men vi ligg under fylke. Talmateriale går berre nokre få år tilbake og ein lyt difor følgje med
dei neste åra for å sjå korleis utviklinga er og om resultata er eit resultat av tilfeldigheit eller
om det svarar til ei reel utfordring. Det er planlagt å starte lokal skaderegistrering i
legetenesta frå 2016. Lårbeinsbrot (inkl. hoftebrot) utgjer ein stor kostnad både i form av
helse for den enkelte som vert ramma og i form av kostnadar for samfunnet. Samla sett ligg
lustringar på nivå med fylket og landet, men det er ikkje gode nok tal til å vurdere utvikling
over tid. Det er viktig med kontinuerleg arbeid for å førebyggja hoftebrot. Når det gjeld
trafikkulykker med personskader er det færre ulykker i perioden 2005 – 2015 (56) enn i
perioden 1995 – 2004 (95). Samanlikning med andre er utfordrande då trafikkmønster, veg,
gjennomgangstrafikk ol. er med å påverkar statistikken. Det er lite ulykker i barnehage og
skule i Luster. I 2014 hadde vi totalt 22 småskadeulykker og i 2015 var talet 16.
Link til dokumentet:
http://www.luster.kommune.no/folkehelseoversikt-2016-2020.5846688-157426.html
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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)

Gaupne helselag

Balansegrupper/møteplass for eldre/tema og trim

Fortun bygdelag

Seniortrim i Fortun

LHL

"100 mot 100". Styrketrening for dei over 70.

Frivilligsentral

Utkøyring av middag/strøsand.

Luster Røde Kors

Balansegrupper/utkøyring av middag.

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.

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

	JA	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.
Trygg skuleveg: Vi har utarbeida kart m/ innteikna gåruter frå ulike buområde til skule. Dette
blei informert om på fyste foreldremøte etter skulestart og karta blei delt ut til føresette.
Lærar har gått dei ulike rutene med elevane. Dette har blitt tatt godt i mot av føresette og
elevar. Fleire går til skulen, og føresette opplever auka tryggleik med å sende borna til
skulen.
Legane vil frå 1. januar starte med lokal skaderegistrering.
Som resultat av skaderegistering kan vi drøfte og vere meir "treffsikker" på vidare tiltak
(hendelseforløp, kvar ulykkene skjer, mm).
Det er utarbeida mandat til to arbeidsgrupper : Trygg skuleveg - gå/sykle til skulen og
Trygge eldre - førebygging av fall. Arbeidsgruppene skal jobbe i henhold til TL kriteriar og
komme med forslag på tiltak, måling av effekt/resultat og system for evaluering. Ved å jobbe
på den måten vil ein få TL godt integrert i to av satsingsområda.
Kommunen har utarbeida folkehelseoversikt som skal til politisk handsaming i 2016. Det er
eige kapittel og analyse om tema skader og ulykker. Det er viktig at dokumentet vert sett i
samanheng med TL arbeidet.
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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?

Det har vore 2 regionale møter. I tillegg har Gloppen, Flora og
Luster kommune hatt 2 samarbeidsmøter i hht. førebuing for å
søke nasjonal sertifisering som TL kommunar. Luster har og
gjennomført sertifiseringsmøte der i tillegg til rep. frå
Skadeforebyggenede forum, var deltakarar frå Gloppen og
Flora med som observatørar.

Kommunen har delteke i regionalt nettverk i samarbeid med
Sogn og Fjordane fylkeskommune. I tillegg er vi 3 kommunar
som samarbeidar med mål om å bli sertifisert som TL
kommunar. Vi har hatt med oss ekstern rettleiar i arbeidet:
Eyvin Bjørnstad.
TL nettverket har utveksla informasjon/erfaringar frå møter, via
e-post og telefon.

Auka kunnskap om TL arbeidet.
Informasjonsutveksling/erfaringsutveksling. Tips om måtar å
jobbe på.

Forbetringsområde: Få på plass/avtale møteplan for kvart
halvår.

Har brukt mykje tid på å få fram god statistikk. Kan dette
gjerast på ein enklare måte? Tips og råd. Ynskjer å
samarbeide meir om tema Skader og ulykker i
folkehelseoversikt i henhold til Folkehelselov §5.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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