Fokusområder:

KUNNSKAPSKILDE SAMARBEIDSARENA PÅDRIVER
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Hjem- og fritidsulykker
Barn og eldre
Trygge lokalsamfunn
Brannforebygging
Skadedata

Aktivitetsplan 2022

MÅL OG TILTAKSPLAN 2022/2023
Godkjent i styremøte 14.3.2022
Skafors strategi for perioden 2020 – 2024, «Mer kunnskap, mer
samarbeid – færre skader», og samarbeidsavtalen med Finans Norge
og Helse- og omsorgsdepartementet er styrende for virksomheten.
Vi vil:
✓ videreføre rollen som kunnskapskilde, brobygger og pådriver
✓ bidra til økt oppmerksomhet på skader og ulykker som
samfunnsutfordring
✓ styrke satsningen på kommunikasjon og formidling

FOR Å NÅ VÅRE HOVEDMÅL VIL VI I 2022-2023
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Styrke rollen som kunnskapsbank og tilrettelegge for
kunnskapsformidling og erfaringsutveksling.
Videreføre faglige nettverk, aktiviteter og møteplasser.
Invitere nye aktører til samarbeid.
Synliggjøre betydningen av skader og ulykker som
samfunnsutfordring.
Motivere til forebyggende innsats på flere nivåer, nasjonalt,
lokalt og hos den enkelte.
Fungere som pådriver for registrering, analyse og bruk av
skadedata.
Forebygge fallulykker og styrke arbeidet med trygge boliger
gjennom Seniorsikker.
Videreføre prosjekt Samarbeid om brann for å styrke
brannforebygging for risikoutsatte grupper.
Bruke Trygge lokalsamfunn som en arena for å initiere og
utvikle prosjekter og samarbeidstiltak.
Medvirke til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling.

Årsmøte, styre og fagråd
Styremøter - mars, juni, sep, nov
Årsmøte og konferanse - april
Fag- og rådsmøter- jevnlig

Temakonferanser
Innhenting og bruk av skadedata - høst
Velferd, aldring og livskvalitet - høst
Kaffeprat og rundebordsamtaler jevnlig

Trygge lokalsamfunn (TL)
Kommunekontakter og nettverksmøter
Seminar for sertifiseringsrådet
Lokale utviklingsprosjekter

Synliggjøring og profilering
Nyhetsbrev og sosiale medier
Artikler til aviser og fagpresse
Stands og kontaktvirksomhet

Prosjekter og tiltak
Seniorsikker
Barnesikker
Fall- og skadebarometer
Samarbeid for økt brannsikkerhet
Drukningsforebygging
Risikorydding og Trygghetsvandringer

Masterstipend
Søknadsfrist - mars
Vedtak om stipend – april

Internasjonalt
Eurosafe
Safe Communities
WHO – Injury and violence prevention
Nordiske samarbeidskontakter

SKADEFOREBYGGENDE FORUM
RAMMER FOR VIRKSOMHETEN
660.000 personer søker legehjelp etter en ulykkesskade hvert år. En reduksjon av antall skadde vil kunne gi en
solid helsegevinst i befolkningen og spare samfunnet for store kostnader. Skafor vil bidra til å redusere antall
skader og styrke det forebyggende arbeidet lokalt og nasjonalt.
For å sikre effektivt bruk av begrensede ressurser og skape forutsigbarhet og forventning er det utviklet en
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. Under pandemien har vi utviklet nye møteformer og
digitale møteplasser.
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Fokusområder danner basis for virksomheten: Vi er spesielt opptatt av forebygging av hjem og
fritidsulykker og arbeider spesielt med de som er mest utsatte; barn og eldre. Drukningsforebygging,
innhenting og bruk av skadedata og lokalt skadeforebyggende arbeid er andre prioriterte områder.
Fagråd: Det er etablert fagråd som bidrar med kunnskap, kompetanse og erfaringsutveksling.
Rådsmøtene er en arena for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling.
Årlige temaseminar: Forarbeidet til seminarene, kontaktarbeid, foredrag, diskusjoner og oppfølging
er en sentral del av vår kunnskapsutvikling og deling. Seminarene er en møteplass på tvers av sektorer
og profesjoner. De er gratis for medlemmer.
Trygge lokalsamfunn-nettverket: Et åpent for kommuner og fylker som arbeider 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 normalt en konferanse
som setter søkelys på overgripende spørsmål og temaer på tvers av fagråd og sektorer.
Kommunikasjon: Vi bruker hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale medier for å nå ut med informasjon.
Rapporter og presentasjoner fra seminarer og møter gjøres tilgjengelig for medlemmer og
samarbeidspartnere. Gjennom sosiale medier når vi ut med tips og råd til et større publikum. Vi bidrar
jevnlig med artikler til fagblad og tidskrifter, og innlegg på konferanser og temaseminar.
Internasjonale kontakter: Skafor deltar i internasjonale nettverk og prosjekter. Det er en viktig måte å
innhente kunnskap, etablere kontakter og følge fagutviklingen. Det gir oss også mulighet til å dele
erfaringer i en større sammenheng.
Utviklingstiltak og prosjekter: Tiltak og aktiviteter utenom den faste strukturen forutsetter ekstern
finansiering. «Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper» er et eksempel på et slikt utviklingsprosjekt, i
samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet.

