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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.

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

1)Trafikksikker kommune - Stokke godkjent 2016, "nye" Sandefjord starter
arbeidet i 2018. 2)Hertesone - pilotprosj. Gokstad skole. 3)Aktiv skoleveikonkurranse om flest elever som går/sykler til skolen, med fokus på sikkerhet.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Alle skolene i barnetrinnet deltar i Aktiv skolevei, stor oppslutning. Øker
bevissthet om trafikk regler/kultur, sykkelsikkerhet, refleks. Planlegger for
ungdomstrinnet i 2018. Trafikksikker kommune gir effekt der det er innført.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Vurderes positivt og nyttig. Vil anbefales å gjennomføre ved alle skoler. Ny
trafikksikkerhetsplan vil gi viktige føringer for arbeidet 2018 -2020, inkl
godkjenning som Trafikksikker kommune

INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

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

1) Sjekke, evt bytte av batteri i røykvarsler, sjekke brannslukkingsutstyr ( i forb.
med utdeling av sandbøtter) 2)Kompetanseheving, enhetsleder/ansatte
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Øker sikkerheten for seniorbefolkningen og utsatte grupper (rus, psykiatri).
Kompetanseheving hos ansatte og ledere i enhetene bolig, avlastning og aktivitet
for å sikre at personer i bofellesskap og tilrettelagte boliger blir ivaretatt.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Utdeling av sandbøtter og sjekk av brannsikkerhetsutstyr fortsetter i 2018.
Kommunalområdet Brann og redning undertegnet samarbeidsavtale "Trygg
hjemme" (2017, 3 år), det søkes om prosjektmidler fra Gjensidigstiftelsen
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

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

1) Fallforebyggende treningsgruppe 2g/uke. 2) Helsefremmende og forebyggende
seniorsamlinger 75+ m aktuelle temaer, 3)Utdeling strøsand til seniorer 80+. 4)
Lyst på livet, 5) Ulike møtepunkter for eldre med trening, aktivitet og sosialt
samvær i lokalmiljøene.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Tiltakene over bidrar til å øke fysisk form og balanse, redusere faren for fall på
glatta og øke eldres sosiale aktivitet, deltakelse og kunnskap om hvordan
forebygge ulykker. Dette er kunnskapsbaserte tiltak som vi til sammen mener gir
effekt i forhold til målet om å forebygge fallulykker og bedre eldres sikkerhet.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltakene er vurdert som effektive og har god oppslutning. Videreføres. Nytt
prosjekt i 2018: Sterk og stødig skal implementeres og tilbys seniorbefolkningen.
Samarbeid med frivillige (instruktører)

INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

Sikkerhet i vann: Svømmeferdighet
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1) Gratis svømmekurs for innvandrerkvinner som ikke kan svømme
2) Gratis svømmekurs til ungdom over 4. trinn som ikke kan svømme/ungdom
med innvandrerbakgrunn på ungdomstrinnet
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Tiltakene virker formålstjenlige. Instruktørene melder om at flere nye har lært å
svømme og deltakerne gleder seg over å ha blitt tryggere i vann og over å kunne
svømme. Bidrar til at flere blir trygge i/ved/på vannet og færre ulykker. Viktig at
foreldrene har fått erfare hvor viktig det er med svømmeferdigheter, bidrar til at de
sørger for at barna også lærer å svømme.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltakene anses som positive, de videreføres og det planlegges for at flere får
mulighet til å delta. Settes av midler til instruktører, profilering av tilbudet.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

Vold og kriminalitet, SLT, selvskading
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Tilsatt SLTkoord., etablert politiråd, utarb. handlingspl.SLT. Målrettet samarb med
politi, folkehelse, skole, barnevern, kultur - særlig vedr målgruppa barn og unge.
Fokusområder: Vold, radikalisering/voldelig ekstremisme, doping,
ungdomsmedvirkning, kartlegging barn og unges nærmiljø. Fulgt opp h.pl. selvmo
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Arbeidet rettet mot SLT -feltet er nylig startet. Det er ikke mulig å måle effekt
foreløpig.
Handl.plan selvskading og selvmord har vært et viktig redskap i det forebyggende
arbeidet og tiltakene vurderes som gode av tjenestene som er involvert i arbeidet.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Etablering av SLT og nye samarbeidsarenaer/nettverk gir et godt utgangspunkt for
å arbeide målrettet med definerte innsatsområder, tiltaksutvikling og målgrupper.
Etablerte tiltak vil videreføres, nye vil etableres. Vurdering av kvalitetsindikatorer
vil være en naturlig del av dette arbeidet.
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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*
2016

2015
2014

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Brann

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

ANTALL

?
?
?

2014

?
?
124

2016

36

2016
2015

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

2015
2014
Antall døde i brann

DSB

2017

0

2016

2015
Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

2017

?

2016
2015

Drukning

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

2017
2016
2015

Antall døde av drukning

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

Politi/
Statens
vegvesen

?
?
?

2015

?
?
?

2017

58

2017

2016

2016
2015

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

2017

72

2016

2015
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2017

0

2016

2015
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

2015

179
215
199

2017

0

2017
2016

Antall døde etter vold

Politi

2016
2015
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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)
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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)

Lions, Rotary

Sandbøtter og brannforebygging

Pensjonistforeningen

Seniordager

Trygg trafikk

Hjertesone, Trafikksikkerkommune

Nærmiljøutvalg

Kartlegging nærmiljøer (Prosj. helsefr. nærmiljø)

Helselag

Balansetrening

Pensjonistforeningen

Lyst på livet

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:

Vi er i prosess med planlegging, og vil ha dette godt innarbeidet i løpet av 2018. i
2017 har vi rukt mye tid og ressurser på utfordringer knyttet til sammenslåing av
tre kommuner.

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:

Dette vil følges opp og gjøres grundige vurderinger i 2018.

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.

Som en følge av sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord til nye
Sandefjord har vi fått tilgang til og kunnskap om flere og varierte tiltak. Evaluering
av disse vil legge grunnlaget for prioriteringer av tiltak i 2018.
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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?

Samtlige nettverksmøter regionalt, to nasjonalt, ett
internasjonalt (Finland)

Oppgi antall regionale,
nasjonale og internasjonale
møter.

Har kommunen deltatt
i nettverket eller samarbeidet
med andre i nettverket på
andre måter?

Ja, med erfaringsutveksling og dialog.

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?

På mange måter: Statistikk, kompetanse på
enkelttemaer, erfaringsdeling, støtte og oppmuntring,
veiledning og rådgivning.

Synes det fungerer veldig bra.

Lokal statistikk, tilgjengelighet til data er et
tilbakevendende tema. Likeledes utarbeiding av gode
måleindikatorer og evaluering av effekt.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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