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SKADEFOREBYGGENDE FORUM

Sikkerhetstenking har en sentral plass i det norske
samfunn, og nasjonale lover og reguleringer legger
til rette for forebygging og handling. Likevel er det
ennå en vei å gå.

Skafor er en ideell medlemsorganisasjon som
finansieres gjennom kontingenter fra medlemmer,
samarbeidsavtaler og prosjektstøtte.

KUNNSKAPSKILDE
SAMARBEIDSARENA
PÅDRIVER

For å sikre de mest utsatte er tverrsektorielt og
tverrfaglig samarbeid helt avgjørende. Skafor jobber
derfor aktivt for å bygge bro mellom offentlig, privat
og frivillig sektor, og er en viktig bidragsyter til at
aktiviteter og tiltak iverksettes på tvers av fagområder, nivåer og instanser.
Skafor samarbeider tett med de ulike aktørene for
å utvikle verktøy som støtter kommunene i sitt
skadeforebyggende arbeid.

Arbeidet støttes av Helse- og omsorgsdepartementet, Finans Norge og mange frivillige
organisasjoner, i tillegg til fylker, kommuner,
universiteter, forsikringsselskaper, utdanningsog omsorgsinstitusjoner.

Ta kontakt for medlemskap
og faglig påfyll: post@skafor.org

Ved hjelp av sine mange støttespillere har Skadeforebyggende forum en unik posisjon når det kommer til å samle inn data, utvikle bedre rutiner og
anbefale beste praksis.
Forumets arbeid deles inn i tre nivåer:
• På nasjonalt nivå påvirkes politikerne til å utvikle
nasjonale lover og retningslinjer
• På lokalt nivå blir prosjekter initiert, iverksatt og
beste praksis utviklet og formidlet
• På internasjonalt nivå tar forumet del i europeiske
prosjekter, mottar impulser utenfra og er en
viktig bidragsyter i internasjonale nettverk og
konferanser

www.skafor.org, post@skafor.org Tlf. + 47 23284200

NASJONALT NETTVERK FOR ET TRYGGERE SAMFUNN

Skafor sprer kunnskap og øker bevissthet om skadeforebygging. Nettverket er en møteplass på tvers
av fagfelt, og en viktig initiativtaker til aktiviteter,
kunnskapsutvikling og bevisstgjøringskampanjer.
Ta kontakt for medlemskap og faglig påfyll!

FORUM FOR DELING AV ERFARINGER

METODEVERK FOR KOMMUNER

ÅPENT SIKKERHETSNETTVERK

De fleste ulykker er fullt mulig å forutse og forhindre. Derfor arbeider Skafor tett med medlemmer
og partnere for å kartlegge risikoutsatte grupper,
situasjoner og områder.

Veiledningsprogrammet Trygge lokalsamfunn er
utviklet av Skafor, og hjelper kommuner med å
jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne sine i alle livets faser.

Skafor fungerer som et møtested hvor kommuner
og andre interesserte kan komme for faglig oppdatering og erfaringsutveksling.

Skafor legger til rette for tverrfaglig samarbeid
på ulike nivåer, blant annet ved å etablere møteplasser, tankesmier og temaseminarer. I tillegg er
det etablert et nettverk av fagpersoner for hvert av
forumets fem fokusområder:

Ved å oppfylle de kriterier som stilles, kan kommunen bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Det
innebærer at kravene fra folkehelseloven, i tillegg
til andre lover og reguleringer, er innfridd, og at
kommunen har tatt hensyn til FNs bærekraftsmål.

• Redde barns liv
• Øke bevisstheten rundt sikkerhet for eldre
• Forhindre drukning
• Arbeide for å hente inn data
• Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn-metoden
• Forankrer arbeidet i kommunens politiske og
administrative ledelse
• Integrerer arbeidet i kommunens planarbeid
• Involverer ulike sektorer i det systematiske
sikkerhetsarbeidet og setter kommunens ulike
tiltak inn i en samlet helhet

Organisasjonen jobber utfra et livsløpsperspektiv og
støtter Verdens helseorganisasjons visjon om «helse
for alle». Prioriterte innsatsområder er hjem- og
fritidsulykker, Trygge lokalsamfunn og kunnskapsutvikling.

Med jevne mellomrom arrangeres seminarer og
møter med aktuelle foredragsholdere og temaer på
programmet. Erfaringer deles og tiltak diskuteres,
her legges grunnlag for best praksis innen skadeforebyggende arbeid i hjem- og fritidssektoren.
I dag er rundt 50 kommuner og flere fylker med i
Skafors nettverk. Disse går foran som piloter andre
kan lære av. De er med på utviklingen av sikkerhetstiltak tilpasset sine områder – alt fra landlige fjordog fjellområder til tettbygde byområder er representert. 30 kommuner og to fylker har oppnådd status
som sertifiserte Trygge lokalsamfunn. Det er ingen
krav om sertifisering for å delta i samarbeidet.

LIVSLØPSPERSPEKTIV

