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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.

VERSJON 1.2 / JUNI 2016

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.

Fallforebygging
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1)Økt omfanget av fallforebyggende grupper: 8 grupper (ved alle eldresentr), totalt
100 deltakere pr uke. Balanse og styrke. Instruktør: fysioterapeuter. 2)Elæringsprogram for pleiepers., fallforeb., del av Pasientsikkerhetsprogrammet.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

1)Flere eldre med risiko for fall og bruddskader oppnår bedre styrke og balanse og
redusert risiko for fall og alvorlige skader. 2)Pleiepersonell kartlegger
risikofaktorer hos hjemmeboende eldre med vedtak om tjenester, forebygger fall
og fallskader. Utvikling av tiltakspakke er under arbeid.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

1) Fallforeb .grupper er videreført fra tidligere TL prosjekt, og implementert på
svært vellykket måte. Videreføres. 2)E- læringsprogrammet har stort potensial,
men krever forpliktende deltakelse og tilstrekkelig med ressurser, slik at det i større
grad iverksettes tiltak etter kartleggingen er gjennomført.
INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

Selvmord og selvskading
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1)Ansatte deltatt på VIVAT kurs 2)Etablert Samtaletjeneste for barn og unge lavterskeltilbud. 3)EDPS: Spørreskjema som avdekker risiko for fødselsdepr.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

1)Økt kompetanse på selvmord og samtale med mennesker i risiko 2)Flere
barn/unge/foresatte får veiledning/psykologisk hjelp på tidlig tidspunkt 3)Kvinner
med risiko for fødselsdepr. fanges opp tidlig
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltakene over er kunnskapsbaserte, er godt implementert i aktuelle
tjenesteområder og faggrupper. Erfaringene er positive og tiltakene vil
videreføres. Flere tiltak er beskrevet i egen handl.pl. hvorav flere er implementert.
Forslag til nye tiltak foreligger også, disse vil implementeres gradvis i 2017.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

Radikalisering og voldelig ekstremisme
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Det er utarbeidet handlingsplan og veileder. Fire innsatsområder:1. Samordning,
samarbeid og dialogT. 2.Trygge og inkluderende nærmiljøer. 3.Tett oppfølging av
ekstreme personer og miljøer.4. Informasjon og kunnskapsutvikling .
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Bidratt til økt bevissthet og kompetanse om temaet på aktuelle arenaer og fagfolk,
etablert samarbeidsorgan, formalisert samarbeid med politi, frivillige og
kommunens sektorer, oversikt over ansvarlige ressurspersoner, utarbeidet
undervisningsopplegg i Vg1 og Vg2.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltakene vil videreutvikles og videreføres. Kommunen har opprettet stilling som
SLT koordinator (100%), denne vil ha hovedansvar for innsatsområdet.

INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

Vold i nære relasjoner
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1)Etablert fagteam som ivaretar personer utsatt for vold og seks. overgrep
2)Videreføring av Foreldreveiledningsprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i
risiko 3)Etablerte samarbeidsrutiner mellom barnevern og politi ved
voldshendelser
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

1)Gir medisinsk, psykologisk og juridisk bistand og nødvendig oppfølging 2) Økt
kompetanse på veiledning og styrking av foreldrerollen. 3)Sikrer tett, tverrfaglig
oppfølg. v mistanke om utsatt for eller vitne til vold.

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

Tiltakene er etablert i virksomhetene og videreføres. Kompetanseheving hos
sentrale faggrupper som arbeider med barn og unge og deres familier gjennomføres
årlig. Vurderes som viktige og effektfulle av aktuelle instanser, da tiltakene bidrar
til tidlig intervensjon. Undersøkelse og oppfølging ved vold/overgr er svært viktig
og oppleves positivt av de utsatte.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

Rusforebyggende arbeid
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1)Deltakelse konferansen Barnet og rusen - helsesøstre og jordmødre
2)Ruskontrakt ungdom. Kontrakt mellom ungdom, politi og barnevern der ungdom
begynner å prøve ut illegale rusmidler
3)Gjennomfører Kjærlighet og grenser ved alle barneskoler
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

1)Økt kompetanse og større faglig trygghet i oppdage og følge opp foreldre med
rusproblemer. 2)Ungdom som er i risiko for en begynnende rusmisbruk fanges opp
tidlig og følges opp i et strukturert, forpliktende opplegg. 3)Foreldre og barn får
økt kunnskap om og mestring på kommunikasjon, samhandling og risiko knyttet til
rus.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

1)Tiltaket er viktig for å ha tilstrekkelig kompetanse og mestring på å møte
utfordringer knyttet til voksnes rusmisbruk i familier. 2) Ungdommen fanges opp
før omfattende misbruk og annen problematikk utvikler seg. 3) Foreldre og elever
gir svært positive tilbakemeldinger om at programmet gir økt bevissthet, kunnskap
og styrker relasjonen mellom foreldre og barn.
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STATISTIKK
I tabellen under skal kommunen fylle inn siste tilgjengelige tall for skader og ulykker.
Benytt gjerne de ekstra feltene i hver kategori til å fylle inn statistikk fra foregående år.
KATEGORI
Personskader behandlet
på sykehus

INDIKATOR
Antall/1000 innbyggere

KILDE
FHI/Kommunehelsa

ÅR*
2014

2013
2012

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

2014
2013
2012

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

2016

2015
2014
Antall døde i brann

DSB

2016
2015

2014
Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

ANTALL

2048
2080
2113

89
101
65

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

69
64
84
2*
2*
4*

2016
2015
2014

Drukning

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

2016
2015
2014

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

2016

2015
2014

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

2016

2015
2014

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

2016

2015

2014
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2016
2015

2014
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

43
56
66

45
65
74

1
0
3

2016
2015

2014
Antall døde etter vold

Politi

2016
2015
2014
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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)

Tall knyttet til vold (usikker statistikk) og drukning har jeg ikke klart å finne på
kommunenivå.
Antall døde i brann er på fylkesnivå, da jeg ikke fant på kommunenivå.
Statistikk for trafikkulykker og skadde/drepte er for nye Sandefjord (kilde: Statens
vegvesen)
Koordinator for trygge lokalsamfunn har vært i permisjon og sykemeldt i 2015 og
2016. Dette har medført redusert innsats på det overordnede arbeidet, men tiltak
som er implementert tidligere har vært vedlikehold og videreutviklet. Vi har
utarbeidet flere handlingsplaner og det foreligger en stor "bank" av tiltak på ulike
innsatsområder, som på grunn av plassmangel i skjemaet ikke beskrives.
Organisering og planlegging for arbeidet i 2017 er i startfasen, da
kommunesammenslåingen krever tid til å få felles oversikt og konsolidering.
Samarbeid med frivillige organisasjoner: Det foreligger ikke sikker informasjon
om samarbeid. Dette vil bli få sterkt fokus i 2017.
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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)

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.

JA

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

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:

På grunn av sammenslåingprosess har TL gruppa/styringsgruppa ikke vært aktiv
siden medio 2016. Det var fram til da sterkt fokus på forebygg. av radikalisering
og dette arbeidet videreføres av nytilsatt SLT koordinator. Fallforebyggende arbeid
videreutvikles.
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:

På grunn av sammenslåing og ny kommune vil det bli opprettet ny gruppe snarlig,
og nye prioriteringer vil gjøres der. Søknad om midler 2017 vil ta utgangspunkt i
en samlet vurdering og forslag fra folkehelsekoordinatorene fra de tre "gamle"
kommunene. Disse utgjør foreløpig TL gruppe
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.

I forbindelse med sammenslåing av Andebu, Stokke og Sandefjord kommune
januar 2017 vil det være en felles gjennomgang av mål og tiltak fra alle tre
kommuner, og valg av tiltak/aktiviteter videreføres etter en vurderings- og
prioriteringsprosess.
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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?

Kommunens TL koordinator har deltatt på de fleste
nettverksmøtene for Trygge Lokalsamfunn.
TL koordinator deltok på World Health Organization
konferanse i Tampere, Finland.

Ja, både på enkeltsaker og på generelle
problemstillinger. Det er et godt klima for samarbeid.

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?

Informasjon, kunnskap, erfaringsutveksling,
nettverksbygging og økonomisk støtte.
Pådriver og kontakt mot det pågående arbeidet med
skadedata (Lund). Arbeidet bidrar til et sikrere
kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for evaluering og
treffsikre tiltak. Et viktig bidrag på sikt!

Nettverket fungerer godt som nettverk og møteplass,
med god ledelse og struktur. Det kan bidra med
ytterligere kompetanseheving på f.eks statistikk og
analyse, samt verktøy for bearbeiding av data.

Selvmord og selv-skading.
Status på hva forskning viser vedr effektiv
fallforebygging
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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