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Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell
organisasjon som gjennom informasjons- og
samarbeidstiltak arbeider for å forebygge
skader og ulykker.

www.skafor.org

TRYGGE LOKALSAMFUNN

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell, en metode og et nettverk. Målet er å forebygge skader og ulykker.
Modellen setter kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. Den styrker
folkehelsearbeidet, øker hverdagssikkerheten og vil redusere antallet skadde. Metoden omfatter åtte trinn og
bygger på eksisterende strukturer og praksis i kommunal forvaltning. Nettverket møtes jevnlig til inspirasjon,
faglig oppdatering, erfaringsutveksling og drøfting av tiltak. Arbeidet preges av livsløpsperspektiv, bred
medvirkning og samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.

Samarbeidsmodellen kan brukes av bydeler, kommuner og
fylker. Den kan brukes til kommunens skadeforebyggende
arbeid generelt eller til enkelte utvalgte områder. Forebygging
av fallulykker hos eldre, brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper,
drukningsforebyggende tiltak og oppfølging av ungdommer
med psykiske lidelser er eksempler på områder som krever
samarbeid på tvers av sektorer.
MODELLEN FORENKLER KOMMUNENS ARBEID
Trygge lokalsamfunn er en anerkjent modell som er omtalt i
folkehelsemeldinger, trafikksikkerhetsmeldinger og i regjeringens program for et aldersvennlig Norge.

STRATEGI OG PROFIL
Det strategiske utgangspunktet er at arbeidet skal
• være kunnskapsbasert og bygge på praktisk erfaring
og dokumenterte funn
• involvere ulike sektorer og sette kommunens ulike tiltak
inn i en samlet helhet
• forankres i kommunens politiske og administrative ledelse
• innarbeides i kommunens planarbeid og løpende virksomhet
Skadeforebyggende forum (Skafor) har hatt ansvar for
koordinering og utvikling av Trygge lokalsamfunn /
Safe Communities i Norge siden 2004.

Det er et veiledningsprosjekt som gjør det enklere for kommunene å oppfylle kravene som stilles i folkehelseloven og i
andre sentrale lover og reguleringer. FNs bærekraftsmål om
samarbeid, forebygging og utjevning av sosiale forskjeller blir
også ivaretatt.

«Trygge lokalsamfunn er et veiledningskonsept og et verktøy som skal effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes
arbeid med ulykkesforebygging, og sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.»
Folkehelsemeldingen Meld. St. 19

2

3

MODELL, METODE, NETTVERK

METODE
Trygge lokalsamfunn tar som metode utgangspunkt i at det
ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet skal være mest mulig
integrert i kommunens ordinære tjenester og tiltak. Metoden
bygger på eksisterende strukturer og praksis. Den er tilpasset
folkehelseloven og plan- og bygningsloven og støtter seg på
kommuneloven og nasjonale føringer innenfor folkehelse og
sikkerhet. Metodikken bygger på systematikk, samarbeid og
samhandling.
Metoden omfatter i alt åtte trinn: etablering, kartlegging,
prioritering, forankring, organisering, medvirkning, iverksetting
og rapportering. Sertifiseringen er ikke et eget metodetrinn,
men en milepæl for kommuner som ønsker å markere og synliggjøre at de har tatt metoden i bruk.

NASJONALT NETTVERK
Det nasjonale nettverket for Trygge lokalsamfunn er åpent for
alle kommuner som er interessert i å arbeide tverrfaglig med å
forebygge skader og ulykker.
I utgangspunktet er det gratis å delta i nettverket, men vi oppfordrer alle kommuner til å bli medlemmer i Skafor. Medlemskap
koster 1500 kr pr. år (jan. 2021).
Medlemmer får tilgang til informasjons- og motivasjonsmateriell
som kan være nyttig i det lokale arbeidet, og de blir invitert til
å delta i nasjonale prosjekter. Les mer om medlemskap på våre
nettsider, www.skafor.org.
MØTESTED FOR UTVIKLING
Det blir jevnlig arrangert nettverksmøter som gir faglig påfyll
til det lokale arbeidet. På møtene blir det også satt av tid til
diskusjon og til å utveksle informasjon og erfaringer. Her kan
kommunen hente innspill til eget utviklingsarbeid og få
kunnskap fra forskere og praktikere.
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Skafor arrangerer også en rekke temaseminarer hvert år om
bl. a. eldresikkerhet, drukningsforebygging og hvordan man
kan innhente og bruke skadedata.
INTERNASJONALT KONSEPT
Den norske modellen bygger på det internasjonale konseptet
Safe Communities, som er tatt i bruk i mer enn 30 land. Konseptet
er anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO.) Norske kommuner kan delta på internasjonale møter og konferanser og
delta i et større fellesskap med mye kunnskap om forebygging.
MULIGHET FOR SERTIFISERING
Sertifisering er ikke noe krav, men en mulighet. Det er en måte
å forplikte kommunen og synliggjøre det forebyggende arbeidet.
Det er også en måte å få oppslutning for arbeidet på og viser at
kommunen har høye ambisjoner.

OPPSTARTSFASE
Mye av grunnlaget for det videre arbeidet blir lagt i de tre første
trinnene i modellen. Kommuner er forskjellige, og modellen tar
høyde for det. Den bygger på lokale utfordringer – og lokale
løsninger. Metodebeskrivelsen er ment som en veiledning for
arbeidet.
ARBEID OVER TID
For å sikre systematikk, bærekraft og utvikling i arbeidet etter
den innledende fasen er det videre arbeidet lagt opp som et
kvalitetshjul i fem trinn.
Mange temaer kommunen er involvert i har en naturlig kobling
til målsettingene i Trygge lokalsamfunn, f. eks universell utforming
og ulike tilsynsordninger. Helhetstenking er et viktig stikkord.
Forebyggende arbeid kan gjøres på mange ulike måter. I det
lokale arbeidet er det aktuelt med både holdningsskapende,
atferdsendrende og strukturelle tiltak. Studier viser at kombinerte
tiltak gir de beste resultatene.

De sertifiserte kommunene fungerer som inspirasjon og fyrtårn.
Det er kommuner andre kan hente inspirasjon og læring fra.
Kommunene kan delta i nettverket uten å søke om sertifisering.
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TRINN 1:

TRINN 2:

Kommunene vi samarbeider med har blitt kjent med modellen på ulike måter. Enkelte går rett inn i arbeidet
med en ambisjon om rask sertifisering. Andre tar i bruk deler av modellen eller ønsker å delta i nettverket for
å lære seg mer om metodikken. Men alle har en sterk ambisjon om å forebygge ulykker.

Arbeidet skal være basert på kunnskap. En kartlegging av skadesituasjoner, risikofaktorer, målgrupper og arenaer
utgjør fundamentet for det forebyggende arbeidet. På den måten skaffer kommunen seg kunnskap om faktiske
og mulige hendelser og tilgjengelige ressurser.

Intensjonsavtale
Det er viktig med en politisk og administrativ forankring for
at kommunen skal lykkes med det forebyggende arbeidet.
Det er særlig viktig når planer og tiltak skal iverksettes på tvers
av kommunens ulike sektorer og avdelinger og eventuelt også
involvere andre aktører i lokalsamfunnet.

Helhetstenking
Kartleggingen av risikoen for skader og ulykker må ses i sammenheng med andre kartlegginger kommunen gjennomfører, for
eksempel når det utarbeides trafikksikkerhetsplaner, beredskapsplan eller risiko-og sårbarhetsanalyser. Kommunens
oversiktsdokument skal gi et samlet bilde av helsetilstand og
utfordringer og er en viktig kilde til kunnskap. Her skal også
skader, ulykker og forebyggingstiltak gis omtale.

Framtidsperspektiv
Demografisk utvikling, endringer i bosettingsmønster, utbygginger, til- og fraflytting og næringsutvikling er eksempler på
forhold som kan ha stor betydning for skadebildet i framtiden.

Kartlegging av ressurser
Kommunen har mange egne ressurser og funksjoner som kan
bidra i arbeidet; miljørettet helsevern, brannvesen, eldreråd,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesykepleier, skole- og
helsepersonell m.m. Sport og idrett, frivillige organisasjoner,
næringsliv, sosiale møteplasser og lokale ildsjeler er også
viktige ressurser i arbeidet.

Folkehelseinstituttet: folkehelseprofiler, dødsårsaksregisteret,
kommunehelsa statistikkbank

Tilgang på svømmehaller og treningsmuligheter, responstid for
brannvesen og politi samt nærhet til sykehus er andre eksempler
på ressurser av betydning for skadeforebyggingen.

Sykehjem: fallulykker og andre registrerte skader, avviksregistrering

Medvirkning
Risikokartleggingen bør skje gjennom en prosess der kommunen
inviterer til innspill og medvirkning fra parter som vil være
sentrale i det videre arbeidet.

Brannvesen / DSB: branntilfeller, døde i brann

Tenk bredt, og involver forskjellige aldersgrupper, interessegrupper
og nettverk i arbeidet.

Arbeidstilsynet: arbeidsrelaterte ulykker

ETABLERING

Beslutningen om å ta metoden i bruk og eventuelt søke om
sertifisering skal forankres i et politisk vedtak, og kommunen
skal inngå en intensjonsavtale med Skafor. Forankringen bør
støttes av informasjonstiltak både innad i kommunen og utad
i lokalsamfunnet. Det vil bidra til å skape en bred oppslutning om
arbeidet og åpne for medvirkning tidlig i prosessen.
Styringsgruppe
Mange kommuner har allerede arbeidsgrupper, råd eller utvalg
som samler nøkkelpersoner på tvers av sektorer og avdelinger.
Hvis det allerede finnes et egnet forum, er det ingen grunn til
å etablere et nytt. Da er det bedre å løfte arbeidet med Trygge
lokalsamfunn (TL) inn i en etablert struktur.

KARTLEGGING

Hvis kommunen ikke har et egnet forum, må den sette ned
en styringsgruppe for Trygge lokalsamfunn. Kommunen må
finne en hensiktsmessig måte å organisere arbeidet på som er
tilpasset de lokale forutsetningene. For å sikre en administrativ
forankring er det ønskelig at rådmannen inngår i styringsgruppen,
eller at kontakten med den administrative ledelsen i kommunen
blir sikret på andre måter.
Styringsgruppen skal være sammensatt slik at den er egnet til
å motivere til samarbeid på tvers av sektorer og avdelinger
i kommunen. Det kan også være aktuelt å invitere eksterne
aktører. Målsettingen er å etablere en god kommunikasjon
mellom kommunale myndigheter, fylke, politi, næringsliv,
lag og organisasjoner. Styringsgruppen bør ha beslutningsmyndighet slik at den kan forankre og innarbeide modellen
i kommunens planverk og gjeldende strukturer.

Skadedata
Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra.
Nedenfor finner du noen av de mest relevante kildene.

Sykehus / legevakt: personskader
Skoler / barnehager: registrerte skader, avviksregistrering,
nestenulykker og tilsynsrapporter

Politi: kriminalitet, voldstilfeller og selvmord

Statens vegvesen: trafikkulykker, drepte og skadde i trafikken,
ulykkesutsatte strekninger

Redningsselskapet: drukningsulykker, døde i drukningsulykker
Livsløpsperspektiv
Livsløpsperspektivet står sentralt i modellen. Det bør omfatte
alle faser av livet, for alle deler av befolkningen. Det er mye
kunnskap å hente bare gjennom å sette opp noen enkle
spørsmål. Hvilke aktiviteter er innbyggerne i denne aldersgruppen
involvert i? Hvilke skader rammes de av? Hvilke ulykker i kommunen kjenner vi til?
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Sjøfartsdirektoratet: fritidsbåtulykker
Kommunens avviksregistering
Fylkeskommunen
Forsikringsdata
Se www.Skafor.org for flere kilder.
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TRINN 3:

TRINN 4:

Valg av innsatsområder skal skje på bakgrunn av risiko, konsekvenser og forebyggingsmuligheter.
Innsatsområdene bør være langsiktige. De vil danne kjernen i arbeidet i en lengre periode, inntil
kommunen får gjennomført en ny risikokartlegging og gjør en ny prioritering.

De innsatsområdene kommunen velger å prioritere, skal forankres i kommunens planer,
og i virksomhetene som deltar i samarbeidet. Målet er at Trygge lokalsamfunn-arbeidet
skal være en integrert del av den ordinære virksomheten i kommunen.

Overordnede innsatsområder
Antall innsatsområder bør begrenses til maks fem for å samle
innsatsen om viktige områder og for å skape tydelighet omkring
arbeidet. Samtidig bør disse områdene være av overordnet
karakter og tjene som paraplyer for ulike tiltak overfor ulike
målgrupper.

Integrert og tverrsektorielt
Kommunen trenger ikke å utarbeide en separat plan for arbeidet
med Trygge lokalsamfunn. Forebyggingen av skader og ulykker
bør innarbeides i eksisterende planer og virksomheter. Rent
praktisk kan det likevel være hensiktsmessig å føre en samlet
oversikt over hvordan innsatsområdene blir ivaretatt. Dette kan
tjene som et arbeidsverktøy for dem som koordinerer arbeidet.

PRIORITERING

Mange av de kommunene vi samarbeider med, har valgt å
prioritere fall, brann og trafikk. Dette er tre tydelige områder
som berører mange av innbyggerne i kommunen, og som det
er enkelt å skape engasjement rundt. I tillegg åpner de opp for
mange aktiviteter og tiltak for ulike målgrupper på ulike arenaer.
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FORANKRING

De valgte områdene vil være gjenstand for årlig rapportering
til kommunes ledelse og til Skafor.
Valget av innsatsområder må motiveres
Når noen innsatsområder skal være prioritert, betyr det
at andre områder velges bort. Enkelte vil være uenige i
prioriteringene. Det er viktig å begrunne innsatsområdene
på en tydelig og rasjonell måte basert på risiko, konsekvens,
ressursvurderinger og forebyggingsmuligheter.
Andre aktuelle tiltak
Prioriteringen av innsatsområder skal ikke hindre kommunen
i å iverksette andre tiltak som har vist seg å ha god effekt når
skader skal forebygges. Eksempler på slike tiltak er strøing av
glatte veier, utdeling av refleksvester til barnehager og skoler
og forsterket svømmeopplæring. Dette er tiltak som kan falle
utenfor innsatsområdene kommunene velger å prioritere, men
som basert på nasjonal skadestatistikk er svært relevante, og
som beviselig har god effekt.

I forbindelse med den årlige gjennomgangen og rapporteringen
bør kommunen også vurdere om organiseringen av arbeidet
er hensiktsmessig, om forankringen er på plass, eller om det er
grunn til å gjøre justeringer.
Faste møtesteder
Det å bli kjent med nye kollegaer og etablere samarbeid på
tvers av tradisjonelle skillelinjer er et kvalitetskriterium for arbeidet.
Kommunen bør etablere noen faste møtesteder, for eksempel
jevnlige møter mellom helsesektor og brannvesen, mellom
politi og skole og mellom eldresenter og teknisk avdeling som
vedlikeholder veier, benker og parker. Eller hvorfor ikke et
fast årlig møte mellom alle avdelingsledere med ulykkesforebygging som tema?
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TRINN 5:

TRINN 6:

ORGANISERING

MEDVIRKNING

Når innsatsområdene er vedtatt og forankret, går arbeidet over i en mer operativ fase.
Gruppen som har ledet arbeidet i etableringsfasen kan være egnet til å lede arbeid videre,
men det kan også være aktuelt å vurdere andre løsninger.

Samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner er avgjørende for å lykkes.
Medvirkningen og samarbeidet med offentlige, private og frivillige aktører styrker
oppslutningen om arbeidet, gir kommunen økt rekkevidde og vil gi bedre resultat.

Etablere en egnet organisering
Norske kommuner er forskjellige. Det er derfor vanskelig å
fastsette en modell som skal passe for alle. Kommunen må
selv finne en hensiktsmessig måte å organisere arbeidet på.

Samarbeid og partnerskap
Det finnes mange muligheter for samarbeid som gir merverdi
til arbeidet. Å trekke inn aktører utenfor kommunen gir energi
til arbeidet, og det gjør at flere blir involvert.

To forutsetninger må likevel oppfylles: Arbeidet skal ledes av
en eller flere tverrsektorielle grupper, og kontakten med kommunens ledelse må sikres. Eventuelt kan man ha flere parallelle
grupper og en koordinator som sikrer samarbeid og helhetstenking mellom gruppene.
Hvis rådmannen ikke er en del av gruppen som leder Trygge
lokalsamfunn-arbeidet, bør man sikre at gruppens leder
rapporterer direkte til rådmannen. Organiseringen og ansvarsfordelingen bør være tilpasset kommunens størrelse, profil og
de prioriterte innsatsområdene.

Lokal tilpasning
Kommunene vi samarbeider med, har valgt forskjellige måter
å organisere arbeidet på. Felles for mange av dem er at det
er kommunens folkehelserådgiver eller -koordinator som har
ansvaret for den daglige oppfølgingen, støttet av en styringsgruppe med forankring hos rådmannen eller i rådmannens stab.
Andre kommuner har etablert tverrfaglige arbeidsgrupper som
består av representanter for de mest relevante avdelingene eller
virksomhetene i kommunen. Arbeidet i de ulike gruppene blir
koordinert av en person som rapporterer til rådmannen eller til
kommunens ledergruppe. Andre igjen koordinerer TL-arbeidet
gjennom eksisterende råd eller arbeidsgrupper, for eksempel
politiråd eller folkehelseråd.
Mange kommuner har valgt å bruke ordføreren som leder for
styringsgruppen og knyttet arbeidet opp mot politiske utvalg
og arbeidsgrupper.

Frivillige organisasjoner som Lions kan kjøre ut strøsand til eldre,
kommunens forsikringsselskap kan bidra med kompetanse,
og sportsbutikken kan minne kundene om at sykler skal være
utstyrt med lys og refleks.
Det er vanlig med et partnerskap mellom fylkeskommunen
og kommunene i folkehelsearbeidet. Flere fylker har tradisjon
for å støtte kommunens ulykkesforebyggende arbeid gjennom
partnerskapsavtaler. Det er en modell som vi har sett gir gode
resultat flere steder i landet.

Kommunikasjon
Kommunens nettsider og eventuelt informasjonsblad bør
brukes i informasjonsarbeidet, slik at innbyggerne holdes
oppdatert om tiltak og resultater. I tillegg kan lokale medier
være en viktig medspiller. Sosiale medier er også en enkel
måte å nå ut med bilder og informasjon på.
Det kan være nyttig å utvikle en enkel kommunikasjonsplan
som synliggjør at alle tiltak er del av en større helhet og tar opp
forebyggingstiltak som er aktuelle ved ulike tidspunkter i året.
Bruk gjerne årshjulet til inspirasjon.

Arenatenking og mobilisering
Barnehager, skoler, eldresentre, menigheter, frivillighetssentraler,
asylmottak, organisasjoner, idrettslag, lag og foreninger gir alle
muligheter for å oppnå direkte kontakt og dialog.
Hvis eksisterende arenaer ikke matcher innsatsområdene i
kommunen, kan det være effektivt å opprette nye møtesteder.
Kommunen kan for eksempel invitere til åpent møte om
vannsikkerhet og invitere aktører som er involvert i aktiviteter
på, i eller ved vann.
De mest risikoutsatte gruppene i lokalsamfunnet må vies
spesiell oppmerksomhet om kommunen skal lykkes i å utjevne
sosiale forskjeller. Blant dem er ofte mennesker som ikke er
organisert og sjelden blir hørt. Disse gruppene vil trenge spesiell
oppfølging.
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TRINN 7:

TRINN 8:

Fra ord til handling. Når prioriteringer og planer er på plass skal de settes ut i livet. Rapporteringsformer og måter
å måle effekten av ulike tiltak på skal etableres. Samarbeidspartnere skal holdes informert og motivert – og det
skal tydeliggjøres at de ulike tiltakene er deler av en større helhet.

Den årlige gjennomgangen av kommunens arbeid skal bidra til læring, utvikling og forbedring
internt i kommunen og hos samarbeidspartnere. Læringspunkter skal presenteres i den årlige
rapporten til Skafor og vil på den måten bidra til utviklings- og kvalitetsarbeidet i hele nettverket.

Dokumentere tiltak og effekt
Det pleier ikke å være vanskelig å iverksette planer når alle
aktørene er informert om hva som skal gjøres og hvorfor.
Men det kan være en utfordring å måle effekten av tiltakene.
Enkelte tiltak vil ha umiddelbar effekt på atferd, f.eks. krav om
at elevene bruker sykkelhjelm på vei til og fra skolen. Andre
tiltak gir effekt på lang sikt, f.eks. fallforebyggende og holdningsskapende arbeid.

Vurdering av arbeidet
I den årlige vurderingen av arbeidet skal det inngå at man ser på
tiltak og effekt samt bruken av ressurser. Ansvaret for å gjennomføre vurderingen skal ligge hos styringsgruppen. Vurderingen
bør konsentreres om de prioriterte innsatsområdene og gjennomføres i dialog med samarbeidspartnerne. Vurderingen bør ikke
gjøres mer omfattende enn nødvendig. Formålet er å fange
opp åpenbare forbedringsmuligheter og sikre at nødvendige
endringer er forankret i styringsgruppen.

RAPPORTERING

IVERKSETTING

Nasjonal skadestatistikk, erfaringer fra andre kommuner og
internasjonalt arbeid kan bidra til å sette tiltakene inn i en større
sammenheng og vise hva man har fått til av resultater andre
steder.
Kvalitative vurderinger
Kvalitative vurderinger fra helsevesen, politi, brannvesen og andre
sentrale aktører har stor verdi. Kommunen bør systematisk
innhente vurderinger fra relevante fagpersoner og institusjoner
som et ledd i målingen av hvilken effekt ulike tiltak har. Det gjør
også at disse aktørene blir aktive medspillere i arbeidet.

Det er viktig å huske at ikke alt som er viktig, kan måles – og
ikke alt som kan måles, er like viktig. Det er enkelt å la seg styre
av tall. Det finnes for eksempel mye mer statistikk om trafikksikkerhet enn om fallulykker. Det betyr ikke at det er mindre
viktig å jobbe med fallforebygging.
La ikke mangelen på lokal skadestatistikk være en sovepute for
ikke å drive med forebygging. Det finnes mange måter å hente
kunnskap på. Direkte kontakt med legevakt og sykehus vil gi
nyttig kunnskap.
Telleaksjoner er en annen måte: Hvor mange elever bruker
refleks når de kommer til skolen? Hvor mange på kommunens
største arbeidsplass brukte sykkelhjelm? Har alle innbyggerne
røykvarslere montert? Spørreskjema til innbyggerne om hvilke
skader som har skjedd, og hvilke risikosituasjoner de har opplevd,
kan gi mer informasjon. Det er også mulig å måle svømmeferdigheter og bruk av flytevest. Samtaler og intervjuer vil kunne
gi informasjon om hva som har fungert bra, og hva som eventuelt kan forbedres for å gjøre tiltaket mer effektivt.
Internkontroll og systemer for kvalitetssikring
Kommunen bør involvere de ansvarlige for miljørettet helsevern,
internkontroll og kvalitetssikring i arbeidet. Kommunens system
for internkontroll og kvalitetssikring vil kunne være en kilde
til informasjon. For eksempel kan kommunens avvikssystem
brukes for å overvåke fallulykker i sykehjem og skader i barnehager og skoler.

12

Gjennomgang av kommunens arbeid
I forbindelse med årsrapporten skal kommunen vurdere om den
har en hensiktsmessig organisering av arbeidet. Den bør også
vurdere gruppens sammensetning, arbeidsform og ressursbruk.
Her bør også erfaringer fra eventuelle arbeids-eller prosjektgrupper tas med slik at man får fanget opp forbedringsmulighetene i alle deler av organisasjonen.
Årlig rapport
Kommuner som deltar i nettverket, skal sende inn en rapport
til Skafor hver vår. Rapporteringsskjemaet kan lastes ned fra
www.skafor.org. Rapporten skal gi en status for det lokale
arbeidet, en vurdering av den lokale organiseringen og ikke
minst utgjør den et viktig grunnlag for erfaringsutveksling i
nettverket.
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TEMAOMRÅDER OG NASJONALE
SAMARBEIDSPARTNERE

For å sikre godt samarbeid med fagmiljøer og organisasjoner med spesialkunnskap innenfor ulike temaer som
trafikksikkerhet, drukningsforebygging eller beredskap er det en viktig oppgave for Skadeforebyggende
forum å bygge broer til organisasjoner og kunnskapsmiljøer som kan bidra i arbeidet. De blir ofte invitert til
å presentere sine forskningsrapporter, prosjekter og tiltak på nettverksmøter og temaseminar, og er viktige
samarbeidspartnere i det lokale arbeidet.
Erfaringer fra det lokale arbeidet deles på møter og seminar, i rapporter og workshops. Sammen lærer vi mer om
best practice og hvordan vi kan lykkes i arbeidet. Trygge lokalsamfunn-modellen bidrar til å sette ulike tiltak inn i
et samlet system.

Nedenfor tar vi opp noen aktuelle temaområder. Du finner mer informasjon om disse
og andre på våre nettsider. Der får du også forslag til lokale samarbeidspartnere.
Sikkerhet for eldre
Samfunnsutviklingen har ført til at det blir flere seniorer. De fleste har god helse
og de ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. Men også de som bor i egen
bolig, vil trenge hjelp med boligtilpasning, brannforebygging og fysisk aktivitet.
Mange skader kan forebygges med enkle grep. Skafor har mye materiell på temaer
som fallforebygging og trygge boliger.
Sikkerhet for barn og unge
Kommunens arbeid med miljørettet helsevern er viktig for å sikre trygge miljøer for
barn og unge. Tilsynsordninger, standarder og forskrifter bidrar til en tryggere hverdag
for barn og unge. Hva kan vi lære av tilsynsrapporter, hvordan kan vi sikre trygge
forhold i barnehagene?
Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er et viktig temaområde i alle våre samarbeidskommuner. Det handler
bl. a. om å finne kloke og trygge ordninger for myke trafikanter og trafikkopplæring i
barnehager og skole. Trygg trafikk og deres modell Trafikksikre kommuner er en viktig
samarbeidspartner.
Sikkerhet på, i og ved vann
Det dør nesten like mange av drukning som i trafikken. Antall trafikkulykker er på vei
nedover, mens drukningstallet er stabilt høyt. Skafor har invitert norske kommuner til å
bli nullvisjonskommuner, og samarbeider i Drukningsforebyggende råd med en rekke
organisasjoner involvert i aktiviteter på, i og ved vann. Mange kommuner har satt
drukningsforebygging på agendaen. Svømmeundervisning, informasjonstiltak og
redningsutstyr er noen aktuelle tiltak.
Brannsikkerhet
Det starter en brann i Norge hvert 20. minutt. De fleste slukkes raskt, men hvert år
mister ca. 40 personer livet og store verdier går tapt i brann. Brannvesenet bør delta i
det lokale Trygge lokalsamarbeidet. Sentralt samarbeider Skafor med Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Finans Norge for å spre
informasjon og invitere til deltakelse i prosjekter. Med satsningen «Samarbeid om
brann» vil vi motivere til økt samarbeid mellom brann og helse lokalt.
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Landbruk
Arbeidsulykker er normalt godt ivaretatt med HMS-regler og
har et eget tilsyn. Men dette gjelder kun personer som har
status som ansatt i en virksomhet. På landbruk / gårder er ofte
flere familiemedlemmer aktive i driften. Flere kommuner vi
samarbeider med, har sett behov for å arbeide spesielt med
forebygging av landbruksulykker.
Sport og idrett
Fysisk aktivitet for barn og unge er et satsningsområde
på skoler og i kommuner over hele landet. Her finnes mye å
lære av de kommuner som har gått foran. Idrettens nettsted
skadefri.no har mange tips og råd om hvordan man kan
drive sport og idrett med så få skader som mulig.
Kriminalitetsforebyggende arbeid
Betydningen av tidlig innsats og forebyggende tiltak er godt
kjent innenfor det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak
mot rus- og kriminalitet, som mange av våre samarbeidskommuner har tatt i bruk.
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Forebygging av psykisk uhelse hos barn og unge
Altfor mange barn og unge sliter med psykiske problemer. Ungdata-undersøkelsene
er en viktig kilde til informasjon. Organisasjoner som Mental helse og Leve kan
bidra med kunnskap og forslag til tiltak. Den anerkjente metoden SMART-oppvekst
er utviklet i en av våre samarbeidskommuner, Re (nå Tønsberg).
Alkohol og rus
Vi vet at alkohol og rus er en bakenforliggende årsak til mange skader og ulykker, ikke
minst når det gjelder fall, drukning og trafikkulykker. Organisasjonen Av-og-til jobber
for godt alkovett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko eller kan være til ulempe for
andre. Rusfeltets samarbeidsorganisasjon, Actis, arbeider for å redusere skadene ved
bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Disse og andre organisasjoner kan gi nyttige
innspill.
Foreningsliv
Lag og foreninger er en samarbeidspartner for trygghetsarbeidet på mange måter,
bl. a. når det gjelder trafikksikkerhet. Idrettslag kan kreve at alle bruker sykkelhjelm
på vei til trening. Velforeninger kan gjennomføre trygghetsvandringer. Røde Kors,
Sanitetskvinnene og Lions er eksempler på andre organisasjoner som kan være viktige
samarbeidspartnere innenfor ulike typer av aktiviteter.
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ÅRSHJUL

DESEMBER

• 1 des. Røykvarslerdagen
• Nyttårsaften – husk vernebriller ved bruk av fyrverkeri
• Kjøp kloke julegaver – barneleker skal være C-merket
• Pass på levende lys – batterilys er et alternativ

NOVEMBER

• Bruk brodder eller piggsko på glattisen
• Black Friday – kjøp sikkerhetsutstyr
• Tid for vinterdekk
• Ordne strøsand

JANUAR

• Bli kvitt juletreet på en trygg måte – ikke i peisen
• Vær trygg på isen, husk ispigger og kasteline
• Aking kun på trygge steder, uten trafikk. Sett fokus på bruk av snøscooter

FEBRUAR

• Sikkerhet til fjells og på hytta. Bruk hjelm i slalåmbakken!
• 14. februar Valentinedagen. Hjelp noen med å bli tryggere hjemme
• Se opp for istapper!

OKTOBER

MARS

SEPTEMBER

APRIL

• Første oktober Eldredagen
• Refleksbruk- refleksdagen tredje torsdag i oktober
• Halloween – bruk kostymer som ikke lett
tar fyr, bruk refleks
• Peis – er sikkerheten på plass?

• Påske – husk fjellvettregler og skredfare
• Sjekk røykvarsler, slukkemiddel og rømningsveier
• Beskytt synet i påskefjellet og ved sjøen
• Beskjæring - siktlinjer

• Mange flytter på hybel, sjekk brannsikkerhet
og husk røykvarsler
• 15. sep. det generelle bålforbudet oppheves
• Husk grill og bålvettregler
• Brann starter ofte i avfallsdunker,
de skal stå minst 5 meter fra huset
• Brannvernuken – uke 38

• Sikkerhetssjekk på sykkelen
• Rullatorsjekk
• Hus & hage – ikke stå på stige uten tilsyn
• Generelt bålforbud 15.4-15.9
• Vårrydding inne og ute, gjør en
sikkerhetssjekk samtidig.

AUGUST

MAI

• Skolestart – trygg skolevei
• Viktig med siktlinjer, spesielt i kryss
• Lynsesong – sjekk elsikkerheten i boligen
• Plukk og spis kun spiselig sopp

JULI

• Pakk bilen riktig på tur
• Båtliv – vær edru til sjøs
• Pass på barna på stranden. Legg unna mobilen.
• Er det skogbrannfare – vær obs
• Husk kuvett-reglene ved turer i skog og mark
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• Utelek – sjekk trampolinen
• MC-førere er overrepresentert i trafikkulykker
• Strandrydderdagen – sjekk at sikkerhetstiltak er på plass
• Førstehjelpsutstyret skal være på plass i bilen og
tas med på tur

JUNI

• Rus og bading hører ikke sammen!
• Vannsikkerhet – bade- og vannvettregler
• Redningsvest – sjekk at den passer og at patroner er skiftet
• St Hansaften = bål, vis bålvett
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SERTIFISERING –
EN MILEPÆL I ARBEIDET

Sertifiserte kommuner er foregangskommuner som andre
kan lære av og hente inspirasjon fra. Det stilles ikke krav om
sertifisering for å delta i nettverket. Det er en mulighet
for kommuner som ønsker det.

Hva skal til for å bli sertifisert?
Kommuner som ønsker å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn
må kunne dokumentere at:

Sertifisering og markering
Etter sertifiseringsmøtet utarbeides en sertifiseringsuttalelse.
Uttalelsen formidler funn, anbefalinger og en innstilling til hvorvidt kommunen bør bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn eller
ikke. Uttalelsen vil også peke på videre utviklingsmuligheter for
det lokale arbeidet.
Når kommunen er blitt godkjent skal statusen som Trygt
lokalsamfunn markeres. En slik markering kan gjøres på mange
forskjellige måter som et seminar for ansatte i kommunen eller
for spesielle grupper, som en folkefest på torget eller gjennom
markering i kommunestyret. Her vil kommunen motta flagg,
skilt og diplom. Arrangementet kan gjerne knyttes til andre
faste tiltak, slik at man har rammer for arrangementet på plass
og publikum til stede.

• metoden er tatt i bruk og at satsningen er forankret politisk,
administrativt, og hos samarbeidspartnere.
• arbeidet er systematisk, og at risikokartleggingen munner ut
i prioriteringer og mål som forankres i kommunens planer.
• kommunen evner å omsette planene i faktiske tiltak, skape
engasjement og medvirkning.
• kommunen måler og dokumenterer effekten av tiltak.
• Trygghetsprofilen er fylt ut.
«Trygghetsprofilen» er et eget skjema, en selvangivelse i tre deler;
Kommuneprofilen med fakta og nøkkeltall, Risikoprofilen med
prioriterte innsatsområder og Sikkerhetsprofilen, et avkryssingsskjema som omfatter en rekke tiltak som kommunen enten er
lovpålagt å gjennomføre, eller som beviselig er god praksis for
å forebygge ulykker og skader i norske kommuner. Når dokumentasjonen er på plass, vil Skafor formidle kontakt med sertifiseringsrådet.
Hvem sertifiserer?
Det er etablert et sertifiseringsråd som er i dialog med kommunen
og gir objektive og faglige vurderinger av søknaden. Representanter
for rådet gransker Trygghetsprofilen, ser på annen dokumentasjon
og deltar på et sertifiseringsmøte (site visit) sammen med sentrale
aktører fra kommunen. Programmet fastsettes i dialog med kommunens Trygge lokalsamfunnkoordinator. Målet er å drøfte organisering, planer og tiltak. Disse møtene er en felles læringsarena og
en del av kvalitetsarbeidet.

20

21

RESERTIFISERING

TRYGGE LOKALSAMFUNN
– SAFE COMMUNITIES

Resertifisering skal normalt skje hvert fjerde år. I enkelte tilfeller
kan det av ulike grunner være hensiktsmessig at sertifiseringen
framskyndes eller utsettes. Vedtak om å videreføre TL-arbeidet
skal være politisk forankret i vedtak av det sittende kommunestyret og kommunen skal kunne dokumentere at den arbeider i
henhold til målsettinger og retningslinjer for Trygge lokalsamfunn

Safe Communities er en internasjonal modell anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og tatt i bruk i mer
enn 30 land. Den nasjonale ordningen Trygge lokalsamfunn er en videreutvikling av den internasjonale modellen,
tilpasset norsk virkelighet.

Det er ikke nødvendig med sertifiseringsmøte, men det holdes
møte hvis kommunen ønsker det. Det er intet krav til hvordan
resertifiseringen skal markeres. Det anbefales likevel at det
markeres i kommunestyret, i lokalmedia, med spesielle aktiviteter eller på annen måte, slik at det ulykkesforebyggende
arbeidet får fokus.

Flere land har som Norge utviklet egne nasjonale modeller for arbeidet, for å kunne arbeide tettere opp mot nasjonal
lovgivning og nasjonale strukturer. Den nasjonale og den internasjonale sertifiseringsordningen fungerer side om
side. Kommuner som ønsker internasjonal sertifisering, må ta kontakt med International
Safe Community Certifying Centre (ISCCC). Søknadsprosessen er på engelsk.
Skadeforebyggende forum deltar i det internasjonale arbeidet som et International Safe Community Support
Center. Det internasjonale arbeidet bygger på syv kriterier som er dekket inn i den norske modellen.
Seven indicators for International Safe Communities
1. An infrastructure based on partnership and collaborations, governed by a cross- sector group that
is responsible for safety promotion in their community
2. Long-term, sustainable programs covering genders and all ages, environments, and situations
3. Programs that target high-risk groups and environments, and programs that promote safety for vulnerable groups
4. Programs that are based on the available evidence
5. Programs that document the frequency and causes of injuries
6. Evaluation measures to assess their programs, processes, and the effects of change
7. On-going participation in national and international Safe Communities networks
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