ÅRSBERETNING 2020
Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon.
Gjennom kunnskapsformidling, faglige nettverk og
samarbeidsprosjekter vil vi øke kompetansen, interessen og
motivasjonen for det skade-forebyggende arbeidet. Organisasjonen
har ca. 80 medlemmer, kommuner og organisasjoner, og en rekke
samarbeidspartnere fra privat, offentlig og frivillig sektor .

VIRKSOMHET S
Styrende for virksomheten har vært: Styrets femårsstrategi, Mer kunnskap,
mer samarbeid - færre skader, samarbeidsavtalen med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge samt mål- og tiltaksplan for 2020.

Arbeidet har vært knyttet opp til følgende fokusområder: hjem- og
fritidsulykker, lokalt skadeforebyggende arbeid, drukningsforebygging,
brannforebygging og synliggjøring av skadedata. Virksomheten i 2020
har fulgt opprinnelige planer så langt det har vært mulig, men vi har
vært nødt til å revidere møtes- og aktivitetsplaner grunnet korona.
Årsmøtet ble gjennomført digitalt, årskonferansen ble utsatt. Vi har
utviklet digitale møteformer. og tilpasset virksomheten på ulike måter.
Vi har blant annet gjennomført en informasjonskampanje om
forebygging av vanlige hjemmeulykker med budskap om at hvis vi
klarer å forebygge ulykker, kan vi avlaste helsesektoren. Det har vært
satt av tid til innsiktsarbeid, forberedende arbeid og utvikling av
materiell, slik at vi vil være vel forberedt når vi kan gjenoppta møter og
tettere dialog med kommuner og andre samarbeidspartnere

ORGANISASJON OG ØKONOMI
Sekretariatet er plassert i Oslo og hadde i 3,5 årsverk i 2020. 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 40.565 som
vil bli overført egenkapitalen.

MERKESAKER 2020
Seniorsikker
Utvikling av temahefte, forebyggingstiltak, nettsider og det digitale verktøyet
Fallbarometer.no som gir informasjon
om antall hoftebrudd lokalt og nasjonalt,
kostnader og forebyggingsmuligheter.

Samarbeid om økt brannsikkerhet
Etablering av samarbeidsallianser.
Dialogmøter med utvalgte kommuner i
alle landets fylker. Kartlegging av lokale
samarbeidsmodeller. Utarbeidelse av
brosjyre og nettsider.

Trygge lokalsamfunn
Sterkt redusert virksomhet grunnet
korona. Utviklingsseminar. Motivasjonsarbeid. Digitale møter. Samarbeid med
bydel Alna og Prospera-stiftelsen om
Trygghetspatruljen.

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

Forelesninger
Skafor har deltatt med faglige innlegg
i flere sammenheng, blant annet for
masterstudenter på NMBÅ, for Oslo
Helseetat og på ROSPA-seminar.
Masterstipend
Det ble delt ut to stipend á kr 10.000 på
Oppgavene handler om Ikke-fatale
drukningsulykker og Nærmiljøets
betydning for risikoen for skader.

Internasjonalt arbeid
Årsberetningen ble godkjent på styremøte 19. mars 2021
Årsberetningen er skrevet på fritt grunnlag da det ikke lengre er formelt krav
om at små bedrifter skal utarbeide årsberetninger.

Planlegging av Eurosafes kommende
konferanse og WHOs konferanse
«Safety 2022».

