ÅRSMELDING 2015

Hver dag søker nærmere 1.500 personer lege på grunn av en
ulykkesskade, ca 150 av disse blir lagt inn på sykehus, og 4 til 5
dør. Hvert år er det nærmere 2.500 personer som dør av skader,
ulykker, vold eller selvmord. Disse ulykkene koster ca 6 milliarder
i sykehusbehandling – samfunnskostnadene er enda mye høyere.
Men ulykker kan ikke gjøres om til statistikk og regnestykker. Det
handler om enkeltpersoner og om lidelse, sorg og tap for den
enkelte og for pårørende. Mange ulykker kan forebygges. Skafor
inviterer til samarbeid for et tryggere Norge.
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DØDSTALL ULYKKER 2015 Ulykkestall for 2015 viser 38 døde i brann (mot 55 i 2014 og 62 året før), 119 døde
i trafikken (147 i 2014, og 187 i 2013), 102 druknet (mot 110 i 2014 og 119 i 2013). Tallene viser en gledelig nedgang,
men det kan være store forskjeller fra et år til et annet. Det er viktig å se på gjennomsnittstall og trender over tid.
Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall, også det en reduksjon fra tidligere år. Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert når det gjelder arbeidsulykker. Transport, landbruk, bygg og anlegg og industri er de næringer som
rapporterer flest skader.

Skadeforebyggende forum (Skafor)
er en kunnskapskilde og et knutepunkt
for skadeforebyggende arbeid i Norge.
Organisasjonen som i 2015 feiret 30-års jubileum
har til formål å styrke og utvikle det skadefore
byggende arbeidet, redusere risiko for skader
og ulykker som kan føre til personskader
og dødsfall, og begrense konsekvensene
av alvorlige ulykker.

Gjennom utviklingstiltak, egne fagseminar og innlegg på nasjonale og internasjonale konferanser har Skadeforebyggende forum vært en aktiv bidragsyter på mange arenaer i tråd med
de mål som er formulert i vedtektene:
•

Etablere møteplasser for skadeforebyggende aktører

•

Formidle kunnskap om skader og ulykker

•

Følge skadeutviklingen og fungere som pådriver for opplysning og forbedring

•

Motivere til innsats, foreslå og initiere prosjekter og samarbeidstiltak, forskning
og utvikling

•

Delta i nordiske og internasjonale skadeforebyggende organisasjoner, og medvirke
til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling

Denne rapport presenterer hovedtrekk i virksomheten i 2015.
For mer informasjon se www.skafor.org.
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SKADER KUNNSKAP
FORUM FOREBYGGING

OFFENTLIG SEKTOR
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Skadeforebyggende
forum
er en medlemsorganisasjon,
et uavhengig nasjonalt kontaktog samarbeidsorgan.
”Skadeforebyggende
forum skal
styrke
og utvikle det skadeforebyggende
arbeidet,
redusere risiko for skader
Formålet er å styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet, redusere risiko for skader og ulykker som kan
og ulykker somføre
kantilføre
til personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.”
personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.
Formålsparagrafen

STRATEGISK PLATTFORM er styrets styringsdokument for perioden 2015–2019.
Strategien peker ut retning og hovedfokus for perioden, og vil være retningsgivende for organisering og
prioritering av virksomheten. Årlige virksomhetsplaner og vedtatt årssyklus skal sikre oppfølging og kvalitet.
www.skafor.org
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STRATEGISK PLATTFORM
for Skadeforebyggende forum

2015–2019

SKADEFOREBYGGENDE FORUM 2015

FORUM FOR
FOREBYGGING
PLATTFORM
FOR STYRING

ÅRSHJUL MED FASTE AKTIVITETER

For å styrke og tydeliggjøre virksomheten og sikre effektivt bruk av begrensede ressurser er
det utviklet en fast struktur for møter og seminarer. Det gir oss en retning og struktur som
skaper forutsigbarhet og forventninger. Nye initiativ og innspill plasseres inn i strukturen og
kan på den måten bidra til å styrke og utvikle virksomheten.
Årshjulet er lagt opp med strategiseminar for styret, årsmøte, nettverksmøte for Trygge
lokalsamfunn og temaseminar om barnesikkerhet og/eller drukningsforebygging på våren.
På høsten holdes møte for Trygge lokalsamfunn og temaseminar om skadedata og eldre
sikkerhet. Det holdes jevnlig rådsmøter i de fire fagrådene. Aktivitetene omtales i nyhets
brevet som sendes ut fire til fem ganger pr år.

Til den faste virksomheten hører også deltakelse i offentlige råd og utvalg, høringsuttalelser
og forelesninger og innlegg i ulike sammenhenger. Så langt det er relevant og praktisk mulig
takker vi ja til forespørsler om å holde innlegg på konferanser som belyser våre fag- og interesseområder. Det gir en mulighet til å spre kunnskap, øke bevisstheten og dele erfaringer
fra samarbeid med kommuner og organisasjoner.
I dialogmøter med aktører fra privat og offentlig sektor sprer vi informasjon om organisa
sjonen og innhenter kunnskap fra ulike sektorer. Det er også en måte å gjøre Skafor bedre
kjent. Vi bidrar også med informasjon og rådgivning til kommuner og organisasjoner som
trenger tips og veiledning på ulike områder.

MERKESAKER 2015

Utarbeidelse av ny strategi, ny Folkehelsemelding, høringer og utvalgsarbeid, etablering
av stipendordning og økt kontakt med utdanningsinstitusjoner, nettverksbygging, seminar
program og utvikling av det nye prosjektet ”Risikorydding” har preget virksomhetsåret.
Ny strategi – plattform for arbeidet

Strategiplanen ”Kunnskap, koordinering og klokskap 2011 – 2015” har vært retningsgivende for
virksomheten den siste femårsperioden. Høsten 2014 innledet styret arbeidet med en ny strategiplan for perioden 2015-2019. Planen ble utviklet i dialog med sentrale samarbeidspartnere.
Strategien definerer forumets samfunnsrolle mot tre nivåer: Det nasjonale, det regionale/
lokale, og individnivået. Nasjonalt skal Skafor arbeide videre, og forsterke sin rolle som møteplass, pådriver og premissleverandør på det politiske og faglige området. Regionalt og lokalt
skal Skafor videreføre innsatsen gjennom Trygge lokalsamfunn, med innsamling og deling
av erfaring, og spredning av informasjon. For å styrke innsatsen overfor enkeltindivider, dvs.
befolkningen som helhet, skal forumet identifisere partnere og arenaer, og søke finansiering
av egnede prosjekter for å nå ut med kunnskap og råd.
Strategien understreker behovet for å styrke den organisatoriske plattformen og den
administrative kapasiteten. Den nye strategien ble lagt fram på årsmøtet i april 2015 og
er presentert i to brosjyrer som også er tilgjengelige på nettsidene.
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Melding med muligheter
Regjeringen la våren 2015 fram Folkehelsemeldingen ”Mestring og muligheter”. Her omtales
Skafor som et nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan og Trygge lokalsamfunn som ”et vei
ledningskonsept 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”. Det vises også til til at ”Helse- og omsorgsdepartementet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge til rette for å spre metodikken fra Trygge lokalsamfunn, i samarbeid med KS og Skadeforebyggende forum.”
To nye kommuner ble godkjente som Trygge lokalsamfunn i 2015; Andebu i Vestfold og Luster
i Sogn og Fjordane, begge etter den nye nasjonale modellen. Omtalen i folkehelsemeldingen
er en anerkjennelse av det arbeid som er gjort og den nasjonale modell som er utarbeidet for
Trygge lokalsamfunn. Den gir økt legitimitet og energi til det videre arbeidet.
Høringssvar og deltakelse i offentlige råd og utvalg
Skafor deltar i høringsrunder innenfor relevante fagområder, og har i 2015 bl. a. uttalt seg om
skolenes adgang til å regulere sykling på skoleveien og nye kompetansekrav til svømmeferdigheter. Skafor har også deltatt på innspillsmøte om ny organisering av brann- og redningsvesenet i regi av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap).
I Folkehelsemeldingen som ble lagt fram i 2015, går det fram at strategien, «Ulykker i Norge –
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014», videreføres til 2018. Det er satt to hovedmål for strategien; å styrke kunnskapsgrunnlaget på skadefeltet slik at reduksjon av ulykker kan tallfestes, og å forbedre det tverrsektorielle arbeidet
med forebygging av skader og ulykker. Skafor deltar i den arbeidsgruppe på direktoratsnivå
som er nedsatt for å følge opp strategien.
Stipendordning, høgskolekontakter og Innovation Camp
For å stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader,
ulykker og forebygging vedtok styret å utlyse to masterstipend á kr 10.000 våren 2015.
Informasjon om stipendet ble sendt ut til universitet og høgskoler over hele landet. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Styret
nedsatte et utvalg med to personer (Tori Grytli og Helge Lund) som gikk igjennom søknadene
og valgte ut stipendiater. Våren 2015 ble det gitt stipend til: Lise-Marie Bergvoll, Høgskolen
i Bergen, som studerer skåldningsskader hos barn og måter å forebygge slike skader, Siri
Idland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, ser på drukningsulykker. Stipendordningen vil bli videreført i 2016.
Skadeforebyggende forum deltar med forelesninger på masternivå på Høgskolen i Oslo og
Akershus og på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Skafor møter også
studenter på ”masterdager” for å informere om stipendordningen og motivere til videre
studier om personsikkerhet. Våren 2015 hadde folkehelsestudent Regine Mørk fra Universitetet i Agder sin praksisperiode hos Skadeforebyggende forum, også dette som et ledd i
ambisjonen om å styrke kontakten med relevante utdanningsmiljøer.
Høsten 2015 arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus ”Innovation Camp” på tema forebygging av skader og ulykker. Skadeforebyggende forum var invitert som samarbeidspartner
og fungerte som ”oppdragsgiver”. Etter en innledende forelesning med daglig leder Eva
Vaagland ble årets oppdrag presentert og 100 studenter tok fatt på oppgaven – å utvikle et
produkt eller et tiltak som kan bidra til å gjøre Norge tryggere. I løpet av et knapt døgn skulle
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fakta hentes inn, ideen utvikles og businessplan utarbeides, innen gruppene skulle presentere sine produkter og ideer for juryen. Arrangementet ble avsluttet med premier til de beste
forslagene. Flytende refleks, Aqua kids – en effektiv metode for svømmeopplæring, og lader
med varsellyd for å forebygge brann var noen av de kreative ideene som ble presentert.
Kontaktarbeid
Skafor sitt nettverk utvikles gjennom dialog og møter med aktuelle miljøer. Hvert år tas det
kontakt med utvalgte aktører. Noen ganger leder slike kontakter til konkret samarbeid, andre
ganger er målet å innhente kunnskap, bli kjent med arbeidsmetoder etc. Deltakelse på relevante fagfora, i nettverk og konferanser er en annen viktig måte å innhente informasjon, og
formidle kunnskap om organisasjonen.
Eksempler på aktørmøter i 2015; Møte med organisasjonen MOT, Frisklivssentralen for eldre i
Hamar, Giftinformasjonssentralen og kontakt med private utbyggere i det forberedende arbeidet til årets eldresikkerhetskonferanse. Det holdes jevnlig kontakt med våre sentrale samarbeidspartnere; Helse- og omsorgsdepartementet, Finans Norge, Helsedirektoratet, og Gjensidigestiftelsen. Deltakelse på konferanser; Trygg Trafikks årskonferanse, Velferdskonferansen i
Bergen, NOVAs seminar ”Aldring i Norge”og Safe Communities internasjonale konferanse.
Seminarprogram
Målsettingen med Skafors egne seminar er å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers av
sektorer og fagområder og utvikle og informere om best practice. Seminarprogrammet
bygger som tidligere på diskusjoner i fagråden og med andre samarbeidspartnere. Det er
i 2015 gjennomført en årskonferanse med mer overgripende temaer, fem fagseminar og to
nettverksmøter for Trygge lokalsamfunn. De fleste av seminarene er åpne. Andre ganger
inviterer vi til lukkede seminar/rundebordsamtaler for å kunne utdype et spesielt tema
sammen med utvalgte aktører.
Risikorydding – prosjekt i utvikling
Med Risikorydding vil vi invitere lag og foreninger, borettslag, eldresenter, barnehager, foreldregrupper og hver enkelt til å bidra i en dugnad for sikkerhet og rydde vekk risiko i boliger
og nærområder. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. 2015 var
satt av til prosjektutvikling, etablering av nettsted med informasjon rettet til ulike målgrupper,
kontaktarbeid, utvikling av logo, profilmateriell og en kort animert signaturfilm. Våren 2016 vil
prosjektet bli lansert, og enkeltpersoner, familier, lag og foreninger, barnehager, skoler, eldresenter m fl. vil bli invitert til samarbeid for å bidra til et tryggere Norge.

Skader og ulykker er den vanligste dødsårsaken blant personer under 45 år, og utgjør
et folkehelseproblem som medfører lidelse, redusert funksjon og livskvalitet. ”
FRA FOLKEHELSEPOLITISK RAPPORT 2015
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ORGANISERING
Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon, organisert med årsmøte, styre
og sekretariat. Årsmøtet velger styre og valgkomité, godkjenner årsberetning, regnskap
og budsjett. Årsmøtet i 2015 ble gjennomført 23. april 2015.
Styre
Styret er ansvarlig for virksomheten og utarbeider og vedtar strategi og planverk. Styrets
seks medlemmer og tre vara-medlemmer skal speile medlemsmassen med frivillige
organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.
Det ble ikke foretatt noen endringer i styret ved årsmøtet i 2015.
Styrets sammensetning i perioden 2015 / 2016:
•

Styreleder: Avd. leder Kari Aursand, Oslo universitetssykehus (Norsk
Ergoterapeutforbund)

•

Nestleder: Direktør konsernutvikling Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring

•

Kvalitetskonsulent Sigrid Egeland, Undervisningsbygg, Oslo kommune

•

Fagsjef Tori Grytli, Trygg Trafikk

•

Adm. direktør Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening

•

Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune

•

Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune (vara)

•

Kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune (vara)

•

Kommunelege Astrid Rutherford, Forum for helse og miljø (vara)

Vara-medlemmer inviteres til alle møter. Det er holdt et strategiseminar og tre ordinære styremøter i 2015. Styret har behandlet 22 saker. Mellom styremøtene er det holdt møter
i arbeidsutvalget.
Valgkomité
Årsmøtet velger en valgkomité med tre medlemmer. I 2015 / 16 har valgkomiteen hatt
følgende medlemmer: Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge (leder), Emma Bjørnsen,
folkehelsekoordinator og sosiolog, Sogn og Fjordane fylkeskommune og forsker Trine Staff,
Statens vegvesen/Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sekretariat
Sekretariatet forestår den daglige drift og holder kontakten med medlemmer, samarbeidspartnere, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Sekretariatet er
plassert i Oslo og leier kontorer av Finans Norge i Hansteensgate 2.
Sekretariatet ledes av daglig leder Eva Jakobson Vaagland (heltid). Sekretariatet har knyttet
til seg konsulenter som støtte til virksomheten innenfor spesielle satsningsområder. Christoffer Knudsen er engasjert som prosjektleder for Risikorydding. Styremedlem Solveig Rostøl
Bakken har bistått sekretariatet som ekstra ressurs. It-tjenester er kjøpt fra Finans Norge.
Fra november 2014 ligger regnskapet hos Grant Thornton.
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Økonomi
Samarbeidsavtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge, og medlemskontingenter sikrer grunnfinansieringen. For å drive utadrettet aktivitet og egne prosjekter er
Skadeforebyggende forum avhengig av eksterne bidrag. Gjensidigestiftelsen har gitt tilskudd
til prosjekt Risikorydding med oppstart i 2015 og gjennomføring i 2016 – 2017.
Mål og tiltaksplan
I tråd med vedtektene behandlet årsmøtet en mål- og tiltaksplan for 2015 / 2016 der
følgende fem punkter ble prioritet:
1.

Videreføre og utvikle Trygge lokalsamfunn som veiledningskonsept og modell
for lokalt skadeforebyggende arbeid og som kontakt og utviklingsnettverk.

2.

Videreføre fagrådene som kunnskapsbase for drukningsforebygging,
barnesikkerhet og eldresikkerhet.

3.

Utvikle prosjekt Risikorydding som en integrert del av virksomheten.

4.

Arrangere fagseminar og andre møteplasser som ledd i kunnskaps-,
kontakt- og nettverksutvikling, og for å synliggjøre virksomheten.

5.

Videreføre deltakelse i internasjonale nettverk og prosjekter.

For å styrke rollen som pådriver og premissleverandør på det politiske og faglige området
vil Skafor i 2015/16:
•

Fungere som høringsinstans og bidragsyter i utvikling av nye tiltak.

•

Delta i relevante utvalg i regi av nasjonale aktører.

•

Delta i relevante nettverk og på konferanser som belyser skader, ulykker og forebygging.

•

Delta i internasjonale prosjekter og nettverk.

•

Bidra med innlegg på seminar og konferanser som belyser våre fag- og interesseområder.

•

Skrive artikler og arbeide med informasjonsmateriell.

•

Være åpen for nye muligheter, samarbeidstiltak og samarbeidspartnere.
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BARNESIKKERHET
Barns høye aktivitetsnivå, nysgjerrighet på verden og manglende risikovurdering gjør dem mer utsatte for skader og ulykker.
Barn skal ha trygge omgivelser, men ikke overbeskyttes. Barn
må få utforske omgivelsene og utvikle ferdigheter. Forebygging blant barn og unge handler om å lære dem å mestre nye
forhold og situasjoner, innenfor så trygge rammer som mulig.
Ulike regelverk – felles mål om sikkerhet
Skafor har arrangert flere temaseminar om barns sikkerhet på lekeplasser og har sett et behov for å samle sentrale aktører til et eget møte for å dele tanker rundt gjeldende regelverk,
direktiv, oppfølging og tilsyn etc.
Skafor som møtested og brobygger vil bidra til åpen dialog, økt samspill, erfaringsutveksling
og kunnskapsdeling. I 2015 ble det arrangert to rundebordssamtaler med sentrale aktører
som har innflytelse på utforming og oppfølgning av sikkerhet på lekeplasser. Helsedirektoratet, med ansvar for miljørettet helsevern; Forum for miljø og helse; DSB (direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap) med ansvar for lekeplassforskriften og organisasjonen Bad,
park og idrett som holder kurs og fagsamlinger for lekeplassinspektører. I samtalene deltok
også kommunerepresentanter. Dialogen er fulgt opp og videreført på andre møtearenaer.
Grenseløst samarbeid – gjensidig læring
Barnesikkerhet har også stått på agendaen for Skafors internasjonale engasjement. Målet for
stiftelsen ”Modry Hroch” i Brno, Tsjekkia er å forebygge barneulykker gjennom informasjon og
foreldresamtaler. De har inngått samarbeid med Skafor for å få råd, veiledning og kvalitetssikring av sitt informasjonsmateriell. EØS-prosjektet har gitt mulighet for møter og gjensidig
kunnskapsutvikling.
Som styremedlem i EuroSafe sto Skafor som medarrangør til en europeisk konferanse som
samlet deltakere fra ca 20 land i Milano. På ”Child Injury Prevention: a European challenge”
ble det lagt fram forskning, studier og best practice om barnesikkerhet i Europa. Presentasjonene fra konferansen er tilgjengelige på nettstedet til EuroSafe.

”Vi ønsker lekeplasser som er så spennende og utfordrende som mulig – og så trygge
som nødvendig”.
ØYVIND VESTRE, TIDLIGERE STYRELEDER I NORSK LEKEPLASSFORUM
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ELDRESIKKERHET
Risikoen for ulykker som medfører personskader øker med årene, og særlig fra 80-årsalderen. Både ulykkene – og skadene som følger av dem henger sammen med aldrings
prosessen, som reduserer reaksjonsevnen, balansen, synet og muskelstyrken. De fleste
skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet. Fall er den vanligste skadeårsaken.
Aktiv aldring
Skafor har arbeidet med eldresikkerhet generelt, og med forebygging av fallulykker og
hoftebrudd spesielt i mange år. Når stadig flere kommuner utvikler egne program for fall
forebygging har vi kunnet bidra med erfaring og informasjon parallelt med at vi har utviklet
nettverk og kunnskap på andre områder.
Med seminarserien ”Aldring, vitalitet og livskvalitet” som ble innledet i 2014 belyser vi ulike
forhold rundt aldring, og peker på forhold som kan bidra til en aktiv og tryggere hverdag.
Temaseminaret i 2015 så nærmere på flyttemønster og boligløsninger. Temaet ble belyst av
forskere, utbyggere og praktikere.
Velferdsteknologi og praktiske løsninger kan bidra til aktiv aldring og til at eldre kan bli
boende lengre i egen bolig. Våren 2015 inviterte Skafor sine kontakter innenfor eldresikkerhet til studiebesøk på ”Innovatoriet” på Campus Vestfold, Nordens største visningsarena for
velferdsteknologi, for å se på måter å gi brukere økt selvhjulpenhet. Temaet ”Aktiv aldring” er
prioritert i regjeringens folkehelsearbeid og Skafor vil følge opp temaet i ulike sammenhenger
bl a i det nye prosjektet ”Risikorydding” og som samarbeidspart til Statens vegvesens prosjekt om eldre i trafikken.
Populære informasjonskort
Et av Skafors oppdrag er å formidle informasjon. ”Kunnskap for en
tryggere hverdag” er en serie med informasjonskort som gir enkel,
kvalitetssikret informasjon i et format som er lett å sende ut, og lett å
nyttiggjøre seg. Det er utviklet to kort som retter seg til eldre; ”Trygg
hjemme på eldre dager” og ”Fallulykker”.
Kortene er blitt presentert på konferanser og sendt ut til samarbeidspartnere. De er blitt svært godt mottatt og vi får bestillinger fra kommuner, eldresenter og institusjoner over hele landet. I samarbeid med
Norges Pensjonistforbund er de sendt ut direkte til alle deres medlemmer. Vi håper det vil bli mulig å trykke nye opplag da dette er informasjonsmateriell det åpenbart er et stort behov for.

”Flammer, fall, feilernæring og forvirring er risikofeller for mange eldre. Men alle fire
feller/risiko kan reduseres med bruk av tilrettelegging og bevisst utforming av miljøet
og omgivelsen.”
SIGRID AKETUN, ALMAS HUS, OSLO KOMMUNE
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DRUKNINGSFOREBYGGING
Antallet drukningsulykker har gått ned samtidig som vi har fått mer fritid, flere og raskere
båter og stadig flere er involvert i vannaktiviteter. Det er en gledelig utvikling. Samtidig ser
vi at antallet drukningsdøde er langt høyere enn i Sverige, at kun halvparten av 10-åringer
kan svømme 200 meter og at det er behov for spesielle informasjonstiltak til utenlandske
turister. I gjennomsnitt drukner ca 110 personer hvert år. Det er behov for å styrke svømmeferdighetene og for å sette fokus på andre forebyggende tiltak.
Nye krav til svømmedyktighet
Skoleåret 2015-2016 ble det innført ny læreplan i kroppsøving
med nye kompetansekrav til svømmedyktighet, og definerte
kompetansemål for ulike alderstrinn. Læreplanen betyr at det vil
bli stilt strengere krav til skolenes svømmeopplæring. Arbeidet
med å få vann i svømmebassengene – og å få ordnet transport
slik at elevene kan benytte seg av svømmetilbud vil måtte gis
høyere prioritet.
Skafor og Drukningsforebyggende råd har deltatt med innspill,
og fulgt utformingen av de nye kompetansemålene. Vi vil også
følge oppfølgningen av den nye læreplanen for å se om endringene vil lede til bedret svømmeundervisning i praksis.
Informasjon og kunnskapsdeling
Brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” ble produsert i 2014 og bestilt i nytt opplag til sommersesongen 2015. Brosjyren er produsert i samarbeid med Tryg forsikring og Utdanningsforbundet. Den sendes ut på bestilling til barnehager, lag og foreninger og andre interesserte over
hele landet.”Vannvettreglene” som presenteres i brosjyren er brukt i mange sammenhenger.
Vi ser dem gjengitt i et stort antall avisartikler, i radioinnslag og i annet materiell. Vi håper de
på sikt kan bli like kjente som Fjellvettreglene.
Inspirert av Skafors arbeid og drukningsforebyggende råd har Oslo kommune nedsatt et eget
forum for drukningsforebygging i forbindelse med utbyggingen av Oslo havnepromenade.
Skafor deltar med kunnskap og kontakter og får ta del i et spennende utviklingsarbeid.
Erfaringene fra Oslo vil komme andre tilsvarende prosjekter til gode.

”Hei! Ønsker å bestille informasjonsplakaten (den flotte til å brette ut), Barn, vann og sikkerhet; 150 stykk. Holder masse kurs om vann, svømming og sikkerhet, både til trenere, badevakter, lærere, SFO og speidergrupper. Disse brosjyrene er veldig flotte og mye brukt. Vi deler de
ut til stor glede på kursene våre.”
JORID THO HENNUM, LURINGEN KURSSENTER, KONGSBERG
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INNHENTING OG BRUK AV SKADEDATA
Kunnskap om hvor og hvordan ulykker skjer, hvem som rammes
og når, er helt nødvendig for å drive et godt og målbevisst fore
byggende arbeid. Skafor er i kontakt med flere ulike myndigheter
og organisasjoner for å samle informasjon fra ulike sektorer.
Potensial til forbedring
Skaderegistreringen til Norsk pasientregister er fortsatt mangelfull,
totalt registreres mindre enn 40 % av ulykkesskadene på sykehusene.
Men tallene varierer fra sted til sted, i enkelte helseforetak er rapporteringen nede på kun 10–20 %. Andre steder klarer man å overholde
lovkravet og har god rapportering.
10
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Når den landsdekkende statistikken ikke er god nok er det viktig med
dybdestudier som kan gi mer detaljert informasjon, slik som de studier Oslo skadelegevakt
har gjort på sykkelulykker og ulykker i barnehager og på skoler. Skafor etterlyser flere slike
dybdestudier som kan gi viktig informasjon om årsakssammenheng og bakgrunnsfaktorer.
Årlig seminar setter fokus
På det årlige seminaret ”Innhenting og bruk av skadedata” presenterer vi aktører som arbeidet med å innhente og analysere skadedata og aktører som utvikler forebyggingstiltak basert
på skadedata. Folkehelseinstituttet, forsikringsnæringen, Helsedirektoratet, SSB, Politiet,
trafikksektor, næringsliv og kommuner med gode kontroll- og kvalitetssystem m. fl. har
deltatt med innlegg på disse seminar.
Seminaret i 2015 presenterte innlegg fra både privat, offentlig og frivillig sektor; Representanter fra Oslo skadelegevakt, Giftinformasjonen, Betonmast Selvaag, og Østfold idrettskrets
deltok med innlegg og inviterte til diskusjon.
Skadeforebyggende forum vil være en aktiv pådriver for å få bedre skadedata og mer kunnskap om skader og årsakssammenhenger, og for mer forskning på effekten av forebygging.
De kommuner som deltar i Trygge lokalsamfunn-arbeidet er viktige foregangskommuner som
på ulike måter samler data og utvikler kunnskap. I forhold til kommunenes arbeid hadde det
vært ønskelig med flere kriterier knyttet til skader og ulykker i de folkehelseprofiler
Folkehelseinstituttet utarbeider.

”For hver alvorlig arbeidsulykke skjer det ca 30 mindre alvorlige skader og ca 300 nestenulykker. Derfor er det viktig å undersøke tilløp til ulykker for å hindre gjentakelse.”
FRODE ANTONSEN, ADM. DIREKTØR BETONMAST SELVAAGSBYGG AS
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TRYGGE LOKALSAMFUNN (TL)
Folkehelseloven, beredskapsloven, og plan- og bygningsloven er eksempler på lovverk som
stiller klare krav til kommunen Som eier av barnehager, skoler, eldreinstitusjoner, veier m.m. –
og som arbeidsgiver – har kommunen også et stort ansvar i forhold til å forebygge skader og
ulykker. Trygge lokalsamfunn er en modell for å arbeide systematisk og langsiktig med disse
spørsmål. Modellen bygger på en internasjonal idé og godkjenningsordning; ”Safe Communities”, utviklet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og tatt i bruk i ca
30 land. I Norge har i alt 25 kommuner og fylker oppnådd sertiﬁsering.
Norsk metode for norsk virkelighet
Den nasjonale modellen som ble lagt fram i fjor er tilpasset norsk lovverk og norsk virkelighet.
Det er et verktøy som hjelper kommuner til å styrke forebyggingen, trinn for trinn. Andebu
var den første kommune som ble godkjent etter den nye nasjonale modellen og vurdering av
det nasjonale sertifiseringsrådet. Senere på året ble Luster kommune godkjent etter samme
kriterier.
Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling er en viktig del av TL-modellen. Det blir jevnlig
arrangert nettverksmøter med temadiskusjoner og faglige oppdateringer. I 2015 tok
vi bl. a. opp samarbeid med lag og foreninger og evalueringsarbeid. I Sogn- og Fjordane,
Vestfold og Østfold er det også holdt regionale møter og utviklingsprogram.
På den internasjonale Safe Community-konferansen i Nan, Thailand i november ble endringer
i den internasjonale organisasjonen presentert. Den nyetablerte organisasjonen ”International
Safe Community Certifying Center” (SCCC) vil framover ha ansvar for alle internasjonale sertifiseringer. De regionale nettverkene for ulike verdensdeler vil fortsette sin virksomhet.
Vestfold viser vei
Vestfold er det fylket som har kommet lengst i å involvere sine kommuner i det skade- og
ulykkesforebyggende arbeidet. Her bruker 9 av 14 kommuner TL-modellen. Transportøkonomisk institutt gjennomførte i 2014 en evaluering av fylkets satsning som bl. a. viste at TLarbeidet har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging, og bidratt til et større fokus på folkehelse i kommunens ledelse og blant politikerne.
Informasjonsheftet ”Vestfold viser vei” er produsert i samarbeid mellom Skafor og fylkeskommunen for å presentere satsningen i Vestfold og samarbeidsaktørene som står bak;
Fylkesmannen i Vestfold, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Det
gis eksempler på gjennomførte tiltak for ulike målgrupper.

”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”.
MELD. ST. 19; FOLKEHELSEMELDINGEN MESTRING OG MULIGHETER
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INTERNASJONALE KONTAKTER
OG PROSJEKTER
Skadeforebyggende forums hovedfokus ligger på det nasjonale og det lokale arbeidet.
Men deltakelse i internasjonale nettverk er viktig for å innhente kunnskap, knytte kontakter
og få impulser til utvikling av nye tiltak. Skafor deltar derfor på flere internasjonale arenaer.
EuroSafe – European Association for Injury Prevention and safety promotion
Et europeisk nettverk som samler aktører med fokus på barn- og eldreulykker og produkt
sikkerhet under devisen ”working together to make Europe safer”. Skadeforebyggende forum,
ved daglig leder, er representert i styret for EuroSafe. EuroSafe holdt styremøte i Oslo i 2015.
Det ga mulighet til å nærmere presentere Skafors virksomhet. EuroSafes årsseminar 2015
handlet om barnesikkerhet.
Safe Communities internasjonale organisasjon
Hovedsetet for Safe Communities internasjonale arbeid har tidligere vært knyttet til Karolinske instituttet som har hatt en ”collaborating center”-avtale med WHO. Avtalen utløpte i
september 2015. Det er opprettet en ny organisasjon – en internasjonal frivillig organisasjon
(NGO); International Safe Communities Certifying Center som sertifiserer kommuner over
hele verden i tråd med de krav som stilles i den internasjonale modellen. Skafor har ikke
noen formell tilknyting til denne organisasjon, men deltar i internasjonale møter og konferanser om Safe Communities og utvikling av arbeidet.
ESCON – European Safe Community Network
Kommuner i Europa som er godkjente i henhold til den internasjonale modellen. 58 kommuner i 15 land er tilsluttet ESCON, som jevnlig inviterer til regionale europeiske konferanser.
ESCON arrangerer seminar i Tampere, Finland i 2016 og i Graz, Österrike i 2018. Daglig leder
i Skadeforebyggende forum representerer de norske kommunene i ESCONs styre.
EØS-samarbeid med Tsjekkia
Skafor har gjennom flere år deltatt i ulike typer av EU-prosjekter og er i 2015 norsk sam
arbeidspart til to EØS-barnesikkerhetsprosjekt i Tsjekkia. University hospital Motol i Praha
skal sammen med to andre sykehus etablere et nasjonalt senter for barnesikkerhet. Skafor
vil bidra med kunnskap og erfaring på skaderegistrering og metodologi.
Stiftelsen ”Modry Hroch” i Brno sprer informasjon om barneulykker. Skafor bidrar her
med råd og veiledning og kvalitetssikring av materiell.
Centrum för personsäkerhet på Karlstad universitet
Karlstad universitet har utviklet et forsknings- og kunnskapssenter som samler ressurspersoner på tvers av fag og studieretninger for å se på risiko, skadeepidemiologi og forebygging
fra ulike fagperspektiv. Daglig leder i Skafor, Eva Jakobson Vaagland, er oppnevnt som
styremedlem i Centrum för personsäkerhet.
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MØTER OG SEMINAR
Årsmøtekonferanse 2015 ”Klok av skade?”, 23. april 2015 Håndverkeren kurs
og konferansesenter, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo.
På årsmøtekonferansen velger vi litt mer overgripende temaer, som vi håper kan være av
interesse for forebyggere fra ulike sektorer. Her møtes skadeforebyggere fra ulike sektorer
som vil dele kunnskap og erfaring, og peke på tiltak og utviklingsmuligheter.
•

”Ny folkehelsemelding – kan vi se den som et springbrett for økt fokus på skadeforebygging”? Arne Marius Fosse, Helse- og omsorgsdepartementet

•

”Bruk av § 34 for økt trafikksikkerhet” – erfaringer fra Møre og Romsdal og diskusjon
om helsekrav til førerkort”, Fridulv Sagberg, TØI (Transportøkonomisk institutt)

•

”Livet består av valg; noen tanker omkring personlig sikkerhet”, Per Hembre Kotte,
mangeårig sikkerhetsforkjemper i Statoil

•

”Slik kan vi tenke innad for å bli gode utad”. Magne Bjørnerud, journalist, redaktør og
kommunikasjonsansvarlig ga innspill til hvordan vi kan formidle informasjon om fore
bygging for å vekke nysgjerrighet.

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn og årsmøte i Nasjonalt Råd for Trygge
lokalsamfunn (NRTL), 23. – 24. april 2015, Hotell Bondeheimen, Oslo
Nettverksmøtene for Trygge lokalsamfunn er vår viktigste møtearena for kommuner og fylker.
Programmet byr på faglig input, erfaringsutveksling, diskusjoner og nytt fra nasjonalt og
internasjonalt arbeid.
•

”Sikkerhet og utbygging ved vann”, Solveig Rostøl Bakken, leder av Drukningsfore
byggende råd delte erfaring fra kontakter med utbyggerne ved Tjuvholmen og
arbeidet med ny Havnepromenade i Oslo.

•

Besøk i Barcode-kvartalene og befaring langs ”Havnepromenaden”

•

”Status i arbeidet nasjonalt og internasjonalt”, Eva Vaagland, daglig leder i
Skadeforebyggende forum

•

”Föreningslivet som medspelare i arbetet för en trygg och säker kommun”, Susanne
Karlsson, Borås kommun og Jonas Söderberg fra Simklubben Elfsborg,

•

”Evaluering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Vestfold fylkeskommune”, Anne Slåtten,
Vestfold fylkeskommune fortalte om evalueringen som er gjennomført av TØI

•

Idé- og erfaringsutveksling, praktiske eksempler og veien videre

•

Årsmøte i Nasjonalt Råd for Trygge lokalsamfunn.
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Temaseminar ”Innhenting og bruk av skadedata”, 9. desember 2015,
KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gate 9, Oslo
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 det årlige seminaret
om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som
innhenter og registrerer skadedata og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.
•

”Hvordan kan vi hente inn data og hva kan vi lære om forebygging?”, Knut Melhus,
Skadelegevakta i Oslo

•

”Et kunnskapssenter som får mer enn 40.000 henvendelser pr år. De vet hva som
er farlig – og hva folk flest tror er farlig”, Mari Tosterud, Giftinformasjonen

•

Erfaringsutveksling, eksempler og effekten av ulike tiltak.

•

”Ulykkesrisiko, avviksregistrering og forebygging i praksis. En boligbygger med
interesse for sikkerhet”, Frode Antonsen, Betonmast Selvaags AS

•

”Idrettsskader - fra forskning til praksis”, Erling Strand, spesialtist i idrettsfysioterapi,
Fredrikstad idrettsmedisin

Temaseminar eldresikkerhet: ”Gode boligløsninger på eldre dager”, 10. desember,
KS- møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo
Seminarrekken på temaet aldring, vitalitet og livskvalitet ble innledet i 2014. På det første
seminaret så vi nærmere på levekår, fysisk aktivitet, ernæring og forbruksmønster. I 2015 var
temaet boligløsninger; nybygging, fleksible boligløsninger, boligens utforming og plassering
og hva man kan gjøre inne i boligen for å legge til rette for å bli boende i egen bolig så lenge
som mulig, også når kreftene og hukommelsen begynner å svikte.
•

”Om kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre”, Jardar Sørvoll,
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

•

”Boligløsninger for eldre og folk flest”, Trine Myrvold, NIBR (Norsk institutt for
by- og regionforskning)

•

”Framtidens boligform for aktive voksne”, Torgeir Løge, salg og markedssjef, Doyèn

•

Diskusjon og erfaringsutveksling

•

”Erfaringer og tilbakemeldinger fra praksisfeltet”, Sigrid Aketun, Almas Hus, Oslo
kommunes senter for velferdsteknologi

•

”Et liv i bevegelse”, Gudrun Øvreberg, psykomotorisk fysioterapeut, Harstad

•

”Livsløpsboliger; med beboere og det gode liv i fokus”, Eileen Vammervold Dreyer,
salgs- og markedsdirektør, Miliarium AS
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PUBLIKASJONER
Skadeforebyggende forum forsøker å nå ut med informasjon på ulike måter, bl. a. gjennom
nettsider, møter, rapporter, innlegg på konferanser og publikasjoner.
Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev som omtaler aktuelle saker. Disse nyhetsbrevene gjengis
også i ”Helserådet – nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid” som gis ut av Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten. Nedenfor presenteres publikasjoner fra 2015. For mer
informasjon se www.skafor.org , der de fleste publikasjoner også kan lastes ned.

Under overskriften ”Kunnskap
for en tryggere hverdag” er det
utviklet en serie sikkerhetskort
rettet mot ulike målgrupper”
De to første kortene ble produsert i 2015; ”Trygg hjemme på
eldre dager”, som gir tips og råd
for sikkerhet i egen bolig, og
”Fallulykker”, med øvelser for
styrke og balanse. Kortene
forteller kort om ulykkesrisiko
og gir tips og råd for hvordan
man kan unngå ulykker.

Presentasjonsbrosjyre:
Møteplass for samhandling –
pådriver for trygghet

Strategisk perspektiv: Nettverk
for påvirkning – perspektiv for
samfunnet

En introduksjon til Skadeforebyggende forum og Trygge lokalsamfunn. Brosjyren suppleres
av Strategisk plattform og
Strategisk perspektiv.

Her presenteres forumets ambisjon for perioden 2015-2019.
Dokumentet trekker opp samfunnsperspektiver med utspring
i Skadeforebyggende forums
oppdrag og strategi.

Strategisk plattform: Forum
for forebygging – plattform for
styring
Styringsdokument for perioden
2015 – 2019. Dokumentet presenterer prioriterte innsatsområder, utdyper forumets rolle som
pådriver, nettverksbygger og
nasjonal aktør.

18

Ha respekt for vann, vær og lokale forhold.
Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.

2.

Barn skal aldri bade alene.
Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.

3.

Bli kjent med bunn og dybdeforhold.
Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.

4.

Kjenn dine egne grenser.
Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.

5.

Ved ulykke; først varsle, så redde.
Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.

6.

Bruk redningsline eller livbøye ved redning.
Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp.
Redning fra land gir økt sikkerhet.

7.

Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt.
Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.

8.

Vend i tide, det er ingen skam å snu.
Svømmeturen skal gå langs stranden.
Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.

FØRSTEHJELP
SJEKK - VARSLE - REDDE
SJEKK
1. Sjekk bevissthet. Varsle 1-1-3

Design & Illustrasjon: www.2mind.no

1.

Design & Illustrasjon: www.2mind.no

VANNVETTREGLER

2. Sjekk om barnet puster.
Se, hør og føl etter pust.

3. Hvis barnet puster, legg det i sideleie og overvåk situasjonen. Forhindre varmetap.

BEVISSTLØS OG PUSTER IKKE
1. Varsle 1-1-3

2. Hvis barnet ikke puster, skal du
sikre frie luftveier. Snu barnet på rygg,
bøy hodet bakover, løft haken frem og
start HRL (Hjerte- og lungeredning).

Vannvettreglene er utarbeidet av Drukningsforebyggende råd.
Drukningsforebyggende råd er et av Skadeforebyggende forums fagråd. Rådet samler kunnskap
og kompetanse om drukning og forebygging, og arbeider for økt trygghet på, ved og i vann.

3. Start med fem innblåsninger, gå over til 30:2 - 30 brystkompresjoner, fulgt av 2
innblåsninger. Fortsett med 30:2 til hjelp kommer eller til barnet puster normalt.

Vestfold viser vei – motivasjonsog veiledningshefte
Heftet er utarbeidet i samarbeid
mellom Skadeforebyggende
forum og Vestfold fylkeskommune. Her formidles resultat av
en evaluering av Trygge lokalsamfunnet i Vestfold utført av
Transportøkonomisk institutt
(2014). Den viser et løft i det forebyggende arbeidet for kommuner som deltar. Brosjyren presenterer organiseringen av arbeidet
i Vestfold, gir en rekke eksempler
på tiltak som er gjennomført og
setter satsningen i Vestfold inn i
et nasjonalt perspektiv.

SKADFOREBYGGENDE FORUM

TRYG

UTDANNINGSFORBUNDET

www.skafor.org

www.tryg.no

www.utdanningsforbundet.no

Barn, vann og sikkerhet
Her kan du lese om redning,
førstehjelp, hva du skal tenke på
i forkant av turen. Her finner du
også Vannvettreglene, utarbeidet
av Drukningsforebyggende råd.
Med brosjyren ”Barn, vann og
sikkerhet”, og tilhørende infoplakater, vil Skadeforebyggende
forum, Utdanningsforbundet og
Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur. Brosjyren, først
publisert i 2014, ble trykt i nytt
opplag i 2015.
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Intensjonsavtale, metodehefte,
veiledningshefte, ”Trygghetsprofil” og nytt rapporteringsskjema
Verktøypakken med grunndokumenter for Trygge lokalsamfunn oppdateres jevnlig.
De ble utarbeidet i forbindelse
med lanseringen av den nye
nasjonale modellen for Trygge
lokalsamfunn i 2014.

FAGRÅD
I Skadeforebyggende forums fagråd sitter representanter fra ulike kunnskapsmiljøer.
Rådsmøtene er en arena for faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling,
og kunnskapsutvikling på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Medlemmene i rådene bidrar
med kunnskap, kompetanse, erfaringer og nettverk innenfor sine respektive fagområder.
Fagrådenes virksomhetsområder følges også opp gjennom deltakelse i internasjonale
nettverk. Rådene er knyttet opp mot kontakter i styret.
Barnesikkerhetsrådet;
styrekontakt Tori Grytli og Sigrid Egeland

Drukningsforebyggende råd;
styrekontakt Solveig Rostøl Bakken

DSB, Marte Ervik

Bad, park og idrett, Alice Boyd

Bad, park og idrett, Helene Bugge

Badeland.no, David Koht-Norbye

Bad, park og idrett (tidl. Norsk lekeplass
forum), Øyvind Vestre

Finans Norge, Hildegunn Bjerke

Bærum kommune, Merete Huseby

Norges Livredningsselskap, Mats Melbye

Forum for miljø og helse, Rune Skatt

Norges Idrettshøgskole, Bjørn Harald Olstad

Harstad kommune, Solveig Rostøl Bakken

Norges Røde Kors, Sara Kornberg

Helsedirektoratet, Finn Martinsen, Tone
Figenschou Sandvik

Norges Svømmeforbund, Tore de Faveri

Norges Røde Kors, Kjell Arne Langseth
Oslo universitetssykehus, Hilde Berge
Trygg Trafikk, Tori Grytli
Oslo universitetssykehus, Tor Einar Calish
Universitetet i Oslo, Johan Lund

Eldresikkerhetsrådet;
styrekontakt Kari Aursand

Norges Dykkeforbund, Sølve Stubberud

Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen
Oslo Politidistrikt, Roar Isaksen
Redningsselskapet, Torgeir Nergaard
Tryg Forsikring, Monica Rimestad
Observatør: Sjøfartsdirektoratet – Lorna
Mannes Dyrkolbotn
Samarbeidskontakter: MSB (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap)

Hamar kommune, Inger Marie Raabel
Høgskolen i Oslo og Akershus, Astrid
Bergland
Norsk Ergoterapeutforbund, Toril Laberg
Norsk Fysioterapeutforbund, Kari Karlsrud
Norsk Pensjonistforbund, Anne Hanshus
NTNU, Jorunn Helbostad
Oslo kommune Almas Hus, Sigrid Aketun
Samarbeidskontakter: MSB (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap)
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TRYGGE LOKALSAMFUNN (TL);
NETTVERK OG NASJONALT RÅD
Nettverket: er åpent for alle kommuner som er interessert i lokalt skadeforebyggende arbeid.
Hele nettverket inviteres jevnlig til fagseminar med informasjons- og erfaringsutveksling. Det
er opprettet et eget nettverk for fylkeskontakter.
Rådet: Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) omfatter de kommuner som er sertifisert. NRTL s årsmøte velger leder og nestleder for rådet. 2015 / 2016 har Liv Marit Bølset (Ski)
vært leder for rådet, og Solveig Rostøl Bakken (Harstad) nestleder.
Nettverk for fylkeskommuner: Sogn og Fjordane, Telemark , Troms, Vestfold, Østfold

Godkjente Trygge lokalsamfunn / Medlemmer i Nasjonalt Råd (NRTL)
(årstall for sertifisering/re-sertifisering)
Alvdal (2001)

Luster (2014)

Andebu (2014)

Nissedal (2011)

Sogn og Fjordane
fylkeskommune (2005/2011)

Bergen (2005)

Nøtterøy (2013)

Spydeberg (2002/2010)

Fredrikstad (2002/2010)

Os i Østerdal (2000)

Stovner bydel i Oslo (2001/2010)

Harstad (1994/2003/2014)

Rakkestad (1997/2010)

Troms fylkeskommune (2014)

Høyanger (2002/2010)

Re (2011)

Trondheim (2005/2011)

Klepp (2002 /2010)

Sande (2013)

Vågå (2004)

Kvam (2005/2011)

Sandefjord (2014)

Årdal (2000/2010)

Larvik (2002/2010)

Ski (2002/2010)

I nettverket deltar også kommuner som er på gang med arbeidet / på vei mot
sertifisering og fylkeskommuner som ønsker å støtte kommuner i eget fylke.
Askim

Hvaler

Tromsø

Balestrand

Lardal

Trøgstad

Bærum

Råde

Tysvær

Flora

Stokke

Tønsberg

Gloppen

Surnadal

Vestfold fylkeskommune

Halden

Telemark fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Sertifiseringsrådet for Trygge lokalsamfunn:
Rådet ble etablert etter vedtak i Skadeforebyggende forums styre 17.06.2014.
•

Emma Bjørnsen, Sogn og Fjordane fylkeskommune

•

Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

•

Liv Marit Bølset, Ski kommune

•

Steinar Drægni, Årdal kommune

•

Christoffer Paur Knudsen, Styrkr
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MEDLEMSOVERSIKT PR 31.12.2015
Norges Røde Kors
Norsafety AS
Norsk brannvernforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk landbruks rådgivning
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Luftambulanse
Nøtterøy kommune
Næringslivets Hovedorganisasjon

Akershus fylkeskommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Arbeidstilsynet Oslo
Askim kommune
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bergen kommune
Bærum kommune
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap

Oppegård kommune
Os kommune
Oslo kommune
Oslo kommune-Bydel Stovner

Eidsberg kommune
Eika forsikring
Finans Norge
Flora kommune
Forum for miljø og helse
Fredrikstad kommune

Personskadeforbundet
Rakkestad kommune
Re kommune
Redningsselskapet
Råde kommune

Gjensidige Forsikring
Gloppen kommune
Gol kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Helsedirektoratet
Hvaler kommune
Høyanger kommune

Sande kommune
Sandefjord kommune
SINTEF
Ski kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebank 1
Spydeberg kommune

If Skadeforsikring
Klepp kommune
KLP-skadeforsikring
Kompetansetorget
Kvam herad

Telemark fylkeskommune
Tekna
Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Trondheim Kommune
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Tryg Forsikring
Trygg Trafikk
Trøgstad kommune

Landslaget fysisk fostring i skolen
Larvik kommune
Lekeplassinspektørene as
Lek & natur
Lillehammer kommune
Luster kommune

Tynset kommune
Tønsberg kommune

Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonal kompetansestjeneste for traumatologi
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nissedal kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Norges Automobilforbund
Norges Livredningsselskap

UiO institutt for helse og samfunn
Vang kommune
Vågå kommune
Østfold fylkeskommune
Årdal kommune
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SKADEFOREBYGGENDE FORUM
(Skafor) er et nasjonalt kontakt- og
samarbeidsforum. Skafor samler
aktører fra privat, offentlig og frivillig
sektor til tverrsektorielt samarbeid og
felles innsats. Målet er å forebygge
alvorlige ulykker og fremme forebyggende innsats, gjennom informasjonsog samarbeidstiltak. Organisasjonen,
etablert i 1985, har ca 80 medlemsorganisasjoner.
Trygghet og sikkerhet er viktig for det
norske samfunn, for det offentlige, for
næringslivet, organisasjoner – og for
hver enkelt av oss. Naturkatastrofer,
krig og terrorisme er noe av det vi
frykter mest. Men det fleste skader
og ulykker skjer hjemme og i nærmiljøet. 550.000 mennesker må ha
behandling for skader hvert år. Mange
av skadene kan unngås. Det er disse
ulykkene vi er spesielt opptatt av å
forebygge.
Skadeforebyggende forums formål er
å synliggjøre og formidle kunnskap
om forebyggingsmuligheter, og derigjennom redusere risiko for skader og
ulykker, og begrense konsekvensene
av ulykker når de først skjer.
Forumet har en unik rolle som brobygger mellom offentlig, privat og
frivillig sektor, og som en tverrfaglig
pådriver for forebygging. Det er en
rolle som forplikter. Styrets ambisjon
er å videreføre, styrke og utvikle den
kompetanse og de nettverk som er
etablert.
Denne årsmeldingen gir en orientering
om arbeidet i 2015, for mer informasjon, se www.skafor.org.

Pb 2473 Solli
0202 OSLO, tlf 23 28 42 00
www.skafor.org
post@skafor.org

