Innhenting og bruk av skadedata
Temaseminar i regi av Skadeforebyggende forum
Tid: Tirsdag 29. november 2016, kl 10 – 14.30
Sted: KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt
forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om
innhenting og bruk av skadedata prøver vi å samle ressurspersoner fra ulike sektorer; de som
innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.
Seminaret er gratis for medlemmer, og koster kr 500 for andre.
Program (med reservasjon for endringer)
Kaffe og registrering fra kl 9.30
10.00 – 10.10 Åpning og velkomst
10.10 – 10.50 Nasjonalt traumaregister? Ida Svege, daglig leder for registeret vil gi oss en orientering
om registeret, rutiner for registrering, hva vi kan lære av registeret og hvilke
informasjoner vi ikke finner der.
10.50 – 11.30 Med fokus på sikkerhet. Jan Walter Fischer, Seniorrådgiver, Posten Norge AS, vil dele
erfaring fra et konsern som tar sikkerheten på alvor og bruker avviksregistrering som
et aktivt verktøy i hverdagen. Vi får høre om rutiner og tiltak, og om hvordan arbeider
for å skape en sikkerhetskultur.
11.30 – 11.45 Hvordan kan vi bruke kunnskapen? Diskusjon
11.45 – 12.15 Lunsj (serveres utenfor møtesalen)
12.15 - 12.55 "Melding, registrering, forbedring og læring – Håndtering av hendelser og avvik hos
politiet", Carsten Busch, Seniorrådgiver HMS i Politidirektoratet
12.55 – 13.35 Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet, doktor Johan Lund,
Universitetet i Oslo
13.35 – 14.15 Norges Jeger og fiskerforbund er en interesseorganisasjon med interesse for sikkerhet.
Hva vet vi om skader og ulykker innenfor jakt og fiske? Kan vi lære noe av
nestenulykker? Hvordan kan vi spre informasjon. Kommunikasjonskonsulent
Håvard Skjerstad Andersen vil gi oss en orientering
14.15 – 14.30 Hvordan kan vi bruke kunnskapen? Diskusjon; overføringsverdi og
take-home-message. Avslutning
Seminaret er gratis for medlemmer, og koster kr 500 for andre.
Påmelding til post@skafor.org innen 21. nov. Begrenset deltakerantall.
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