ÅRSMELDING 2016

Hver dag søker nærmere 1.500 personer lege på grunn av en ulykkesskade. Hvert år viser
helsestatistikken at personskader etter ulykker er et stort samfunnsproblem.
Skadeforebyggende forum har siden 1985 arbeidet for å skape større forståelse for denne
folkehelseutfordringen og vise hvordan mange ulykker kan unngås, ofte med enkle midler.
I 2016 rettet vi søkelyset på de store tallene for ulykkesskader gjennom kampanjen Risikorydding: Hvert år får 550.000 skadetilfeller legetilsyn; hvert tiende sykehusdøgn brukes
på ulykkesskader. Hvert år stiger velferdsstatens kostnader, og hvert år øker helseutgiftene.
Det er penger å spare – og framfor alt: det er livskvalitet å vinne – ved å satse på skade
forebygging.
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SKADEFOREBYGGENDE FORUM (Skafor) er en anerkjent aktør
innen skadeforebygging– som kunnskapskilde, som kontaktpunkt,
som bindeledd og som brobygger innenfor området. Forumet er
en faglig møteplass der institusjoner og organisasjoner fra offentlig, privat og frivillig sektor møtes for å utveksle erfaringer og drøfte
tiltak: tverrsektorielt og tverrfaglig. Gjennom egne utviklingstiltak og
prosjekter, med fagseminar og innlegg på nasjonale og internasjonale
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konferanser, og som deltaker i offentlige prosesser var forumet også
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i 2016 en aktiv bidragsyter på mange arenaer.

Til aktiviteten i 2016 hørte:

NASJONALE ULYKKESTALL 2016
I 2016 omkom 40 personer i brann (mot 38 i 2015, og 55 året før). Foreløpige tall fra SSB, viser at 135 personer ble
drept i vegtrafikkulykker i 2016 (mot 119 i 2015 og 147 i 2014). Drukningsstatistikken fra Norsk Folkehjelp viser at 91
personer druknet i Norge i 2016 (mot 102 i 2015, og 110 året før). Ser vi utviklingen over tid går antall døde i brann-,
trafikk- og drukningsulykker ned. Samtidig ser vi at mange blir alvorlig skadd. Vi har fortsatt behov for mer og bedre
statistikk om skader, ulykker og årsakssammenheng for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid.

•

Kampanjeprosjektet Risikorydding med bevisstgjøring og inspirasjon til innsats

•

Temakonferanser om barnesikkerhet, eldresikkerhet og bruk av skadedata

•

Årskonferanse som arena for drøfting av særlig aktuelle temaer

•

Oppmerksomhet på alkoholbruk blant eldre som medvirkende årsak til fallulykker

•

Informasjon om ulykker og skadeforebygging, bl.a. gjennom synlighet i media

•

Utvikling av løsninger, og deling av erfaring knyttet til sikring av havneområder

•

Spredning av metodikken Trygge lokalsamfunn, og sertifisering av nye kommuner

•

Medvirkning på internasjonale arenaer med presentasjoner av den norske
modellen for Trygge lokalsamfunn

Folkehelseinstituttet slår fast at ”skader og ulykker fremdeles er en stor folkehelseutfordring
i Norge”. Det finnes mange offentlige instanser innenfor folkehelseområdet, men ingen for
forebygging av ulykkesskader. Det gir Skafor en ekstra viktig oppgave. Med vårt nettverk
og våre fagråd er vi i stand til å gi råd og vise vei. Med svært begrensede ressurser skapte
vi også i 2016 betydelig samfunnsverdi.
Vi vil videreføre vår innsats samtidig som vi vil arbeide for at samfunnet avsetter mer
ressurser til forebygging av skader og ulykker. Vi vet at det nytter.

EVA J VAAGLAND, DAGLIG LEDER
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SAMARBEIDSARENA, KUNNSKAPSKILDE OG KNUTEPUNKT

OFFENTLIG SEKTOR

FORSKNING

STAT

Styrets strategiske plattform for perioden 2015 – 2019, samarbeidsavtalen om Skafor mellom
Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge, samt Skafors årlige mål- og tiltaksplan
har vært retningsgivende for virksomheten. Styringsdokumentene understreker Skafors rolle
som samarbeidsarena, kunnskapskilde og knutepunkt, definerer forumets samfunnsrolle
nasjonalt, regionalt og lokalt, og formulerer organisasjonens formidlingsoppgave.
For å sikre effektiv bruk av begrensede ressurser er det utviklet en fast struktur for møter og
seminarer. Nye initiativer og innspill plasseres inn i strukturen og kan på den måten bidra til
å styrke og utvikle virksomheten som en fellesarena for aktører innenfor det området Skafor
skal dekke.

INTERNASJONALT

FYLKER

Gjennom våre arrangementer og i dialogmøter med aktører fra privat og offentlig sektor sprer
vi informasjon om organisasjonen og innhenter kunnskap fra ulike sektorer slik at Skafor kan
fungere som et ressursorgan og knutepunkt for arbeidet med skadeforebygging.
Vi holder innlegg på konferanser og bidrar med informasjon og rådgivning til kommuner og
organisasjoner som trenger tips og veiledning på ulike områder. Aktuelle tiltak og seminar
omtales i våre nyhetsbrev og på nettsidene.

KOMMUNER

MEDIA

MERKESAKER

Dugnadskampanjen ”Risikorydding”, videreutvikling og utbreiing av Trygge lokalsamfunn
som modell, temaseminar og internasjonale kontakter har preget virksomhetsåret
Nettverksbygging for forebygging

PRIVAT SEKTOR

FRIVILLIG SEKTOR

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

Skadeforebyggende forum er en nettverksorganisasjon; et nettverk som bygger nettverk. Det
knytter aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor sammen – for å dele kunnskap, utveksle
erfaring og skape engasjement.
Skafor var selv tilrettelegger og arrangør av flere nettverksarrangementer i 2016. Til disse
hørte fagseminar innen barnesikkerhet, eldresikkerhet og bruk av skadedata, samt forumets
årskonferanse. Det ble avholdt to nettverksmøter for Trygge lokalsamfunn (TL) på nasjonalt
nivå. Dette er en viktig møteplass for personer og institusjoner som arbeider med TL, enten i
godkjente kommuner eller kommuner som er i prosess med sikte på godkjenning.
Forumet har også vært synlig i mange andre sammenhenger og daglig leder har deltatt
med innlegg på ulike arenaer; bl a på Trafikksikkerhetskonferanser i Vestfold, Rogaland og
Hordaland, på Folkehelsekonferansen 2016 i Bodø, på Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid og på WHOs 12. World Conference on Injury Prevention a
nd Safety Promotion, i Finland, med tema ”From research to implementation”.

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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Med samarbeid når vi lengre
Alkohol er en bakomforliggende årsak til mange ulykker. For å løfte dette tema ble det i 2016
inngått samarbeid med Actis, rusfeltets samarbeidsorganisasjon. I en stort oppslått kronikk
i VG i juni argumenterte Skafor og Actis sammen for senket promillegrense til sjøs. Høsten
2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om alkoholrelaterte ulykkeskader hos
eldre. Resultatene ble presentert i en egen rapport og dannet grunnlag for et seminar.
Andre eksempler på samarbeidstiltak er at vi sammen med organisasjonen Bad, park og
idrett har belyst sikkerhet på lekeplasser og idrettsanlegg. I samarbeid med Oslo kommune
utvikler vi sikkerhetstiltak langs den nye havnepromenaden og sammen med Trygg Trafikk
og Trafikksikre kommuner peker vi på lokale trafikksikkerhetstiltak.
Klok av skade på årskonferansen
Skadeforebyggende forum avholdt sin årskonferanse i tilknytning til årsmøtet i Oslo i april.
Konferansen er innarbeidet som et anerkjent fagforum, hvor ekspertise fra ulike hold deler
sin kunnskap og erfaring. Årskonferansen 2016 samlet rekordhøy deltakelse under tittelen
”Klok av skade?”. En av dem som besvarte konferansetittelens spørsmål var professor Ragnar
Andersson ved Karlstad universitets Center för Personsäkerhet. Han pekte på at flere forhold
innvirker på ulykker og skader, inklusive endringer i miljøet, ulike typer aktiviteter – så vel som
en ofte utilstrekkelig forebygging. Professoren pekte på en erkjent, men ikke alltid like praktisert lærdom: Det er ofte enkle tiltak som skal til for å redusere skadetallene.
Dét dokumenterte kommuneoverlegen i Os i Østerdalen, Helge Lund. Han trakk fram flere
eksempler på enkle tiltak, både for systematisering og registrering, og på direkte forebygging,
eksempelvis sandstrøing for å forhindre fall og hoftebenbrudd, men også motivering av nøkkelpersoner, inklusive ordfører, kommunestyre og tekniske etater. Blant innlederne var også
direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Cecilie Dae. Hun pekte
på betydningen av kunnskapskartlegging, bl.a. ved at kommuner gjennomfører ROS-analyser
som grunnlag for planlegging og forebygging. Selv om DSB arbeider innenfor hele bredden
av beredskap, ikke minst opp mot store, nasjonale katastrofer, er det tangeringspunkter mot
Skafors innsatsområder med forebygging også av personskader, bl.a. i form av produktsikkerhet og brannvern. Skafor fulgte i 2016 opp kontakten med DSB, med diskusjoner bl.a. om
nettopp brannsikkerhetstiltak, samt behovet for kunnskap gjennom skaderegistrering.
Lavere risiko med mer rydding
Skafors nye prosjekt for lokal skadeforebygging – Risikorydding – ble lansert våren 2016, med
eget web-sted og facebookside. Satsingen, en nasjonal dugnadskampanje, er igangsatt takket
være økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, og vil videreføres i 2017–18. I den første fasen
i 2016 ble verktøy utviklet og informasjon spredd, inklusive sjekklister for kartlegging av risiko
og fjerning av fare, ute og inne, og ikke minst i hjemmet – vinklet på ulike alders-/risikogrupper, og med hovedvekt på barn og eldre.
Blant verktøyene som ble utviklet var ”Tryggsekken”: En ryggsekk for bruk under hjemmebesøk hos eldre, for å demonstrere tekniske hjelpemidler for å redusere risiko. Arbeidet med
å utvikle en digital kartløsning – for registrering og rapportering av risikoforhold i nærmiljøet gjennom trygghetsvandringer – ble påbegynt høsten 2016, for ferdigstilling våren 2017.
Arbeidet ble støttet av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trygghets
vandring som metode ble presentert på flere møter og workshops i løpet av høsten 2016,
bl a i Larvik, Ski og Tønsberg
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Det ble i 2016 utviklet og utgitt ulike typer informasjonsmateriell for og fra Risikorydding,
inklusive en grunnbrosjyre, sikkerhetssjekk-kort, roll-ups, plakater og en animert film. Dette
materiellet er blitt brukt bl. a. på lokale aktiviteter som sykkelsikkerhetsdager i Andebu og
Ås, på seminar om Trygghetsvandringer i Ski kommune og på Folkehelsekonferansen i Bodø.
Risikorydding som metode ble presentert for representanter fra en rekke fylker og kommuner
under en fagsamling i regi av Helsedirektoratet i mai, og for folkehelseaktører i Vestfold i september. Risikorydding fikk betydelig omtale i media, inklusive i flere fagblader samt på TV2.
Myte med mening
Fredag 13. kommer hvert år; noen år to ganger. Datoen er fortsatt forbundet med frykt for
ulykker, selv om de færreste lenger tror på overtroen. I 2016 falt fredag den trettende i mai, og
Skafor benyttet anledningen til å gjøre oppmerksom på at hver dag må i gjennomsnitt 1500
personer få medisinsk behandling for ulykkesskader – fredag 13. eller ikke. Dette ble gjort
i form av en pressemelding som ble gjengitt i flere aviser, og med en kronikk publisert på
Vårt Lands Verdidebatt, med innledningen: ”Fredag den 13. er en ulykkesdag! Som alle andre
dager. Fredag 13. er ikke spesiell uhellsvanger. Dét er en myte. At flest ulykker skjer i hjemmet
er derimot realitet.”
I kampanjen Risikorydding bruker Skafor de store tallene for å vekke oppmerksomhet: At det
norske helsevesenet må ta imot ca. 550 000 skadetilfeller hvert år, og at omtrent hvert tiende
døgnopphold ved norske sykehus skyldes ulykker.
Skader og ulykker – og skadeforebygging – ble viet oppmerksomhet i Folkehelsemeldinga
som ble lagt fram i 2015. Der blir Trygge lokalsamfunn omtalt som en god metode som skal
spres ytterligere, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Skafor etterlyste
i 2016 praktisk oppfølging, spesielt i forhold til regjeringens forpliktelse om å bidra til å spre
metodikken, uten at det har ført til noen ytterligere satsninger. Stortingsrepresentant Olaug
V. Bollestad (KrF, Rogaland) fremmet i juni 2016 et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om saken, og etterspurte hvordan han vil påskynde dette samarbeidet.
Statsråden viste til samtaler mellom partene, men ingen nye initiativ er tatt.
Interessen for Trygge lokalsamfunn som modell og metode og det utviklingsarbeid som er
gjort, blir lagt merke til og er omtalt av flere departementer, og i den Stortingsmelding om
trafikksikkerhet som ble lagt fram høsten 2016, ”Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og
organisering”.

”An ounce of prevention is worth a pound of cure.”
BENJAMIN FRANKLIN
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ORGANISERING

BARNESIKKERHET

Skadeforebyggende forum er en uavhengig medlemsorganisasjon, organisert med års
møte, styre, arbeidsutvalg og sekretariat og egne vedtekter for arbeidet.

Barn er en av de mest utsatte grupper for ulykker med personskader, enten det er inne
eller ute. Skadeforebyggende forum har etablert et eget råd for å samle kompetanse, og for
å styrke samhandling mellom aktører for å fremme barns sikkerhet. Innsatsen i 2016 omfatter
bl.a. temaseminar og oppfordring til risikorydding.

Årsmøtet

Årsmøtet velger styre og valgkomité, godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett. Årsmøtet i 2016 ble gjennomført i etterkant av dagseminaret ”Klok av skade”, 20. april 2016
på Håndverkeren konferansesenter i Oslo.
Styre

Styret skal lede og utvikle Skadeforebyggende forums virksomhet. Styret består av leder,
nestleder og fire øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet.
Styrets sammensetning i perioden 2016/2017:

Barn og lek, utfoldelse og ulykker
Risikohåndtering og forebygging i barnehage og skole var noen av de temaer som ble tatt
opp på årets temaseminar. Her tok vi også opp barns behov for å utfolde seg, ansvarsforhold
når ulykken er ute og skolens muligheter for å arbeide systematisk med forebygging. Speiderforbundet bidro med eksempler på læring og mestring og en velbegrunnet filosofi om nytten
av å ”kunne selv”.
Seminaret bød også på en nyhet, en dybdestudie om ulykker i skoler og barnehager fra Oslo
skadelegevakt. Overlege Knut Melhus presenterte hovedfunnene fra en studie som var gjort
på oppdrag fra Helsedirektoratet. Studien ble gjennomført ved at alle pasienter under 19 år
som henvendte seg til skadelegevakten etter skade i barnehage eller skole, ble bedt om å
fylle ut et registreringsskjema. I løpet av 2015 ble 5.725 barn og ungdom behandlet etter å ha
pådratt seg skade i skole- og barnehager.

•

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

•

Nestleder: Direktør konsernutvikling Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring

•

Kvalitetskonsulent Sigrid Egeland, Undervisningsbygg, Oslo kommune

•

Plan- og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk

•

Adm. direktør Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening

•

Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune

•

Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune (vara)

Rydding av risiko, åpent for utfoldelse

•

Kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune (vara)

•

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

Barns behov for utfoldelse i lek ble også understreket i forbindelse med lansering av nytt innhold i dugnadskampanjen Risikorydding. Sikkerhet for barn er ett fokusområde på web-siden
til kampanjen, med sjekklister for hvordan særlig hjem- og
fritids-sfæren kan sikres. Bl.a. ble dette et spørsmål da TV2
lagde en større sak om trampolinesikkerhet, som Risikorydding har laget et eget sikkerhetskort for. Hopping på
trampoline, særlig når flere barn hopper samtidig, er
en vesentlig skadeårsak.

Vara-medlemmer inviteres til alle møter. Det er holdt et strategiseminar og tre ordinære
styremøter i 2016. Styret har behandlet 21 saker. Mellom styremøtene er det holdt møter i
arbeidsutvalget.
Valgkomité
Årsmøtet velger en valgkomité med tre medlemmer. I 2016 / 17 har valgkomiteen hatt
følgende medlemmer: Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge (leder), Miriam Kvisvik,
Trygg Trafikk og forsker Trine Staff, 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.

8

Rapporten fra undersøkelsen, ”Barnehage- og skoleskader i Oslo 2015”, viser at det fleste
ulykkene som førte til legevaktbesøk i den aktuelle aldersgruppen skjedde i barneskolen og i
barnehager. Fall og sammenstøt, eller påkjørsel på veien, var de vanligste årsakene til å søke
legehjelp. I hovedsak dreide det seg om mindre skader; antall alvorlige skader var lavt.

På barnesikkerhetsseminaret ble også sikkerhet
knyttet til offentlige lekeplasser tatt opp. Fra
etaten Undervisningsbygg i Oslo kommune
ble det påpekt hvor viktig det er med kjennskap
til gjeldende regelverk, med rutiner for tilsyn og
vedlikehold. Dette gjelder ikke bare kommuner, men
også borettslag og andre som etablerer lekeplasser.
Internkontroll er et viktig ledd i sikkerhetsarbeidet, noe
som tillegges stor vekt av bl.a. Direktoratet for sikkerhet
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og beredskap. En svensk undersøkelse som ble presentert på seminaret, viste til at lærere er
opptatt av sikkerhet og gjerne vil bidra til et bedre og tryggere miljø, men savner kunnskap
og ressurser. Skolens personell trenger bedre veiledning for å utvikle rutiner og systematikk i
arbeidet.
Modrý Hrosch – Den blå flodhesten
Stiftelsen Modrý Hrosch i Tsjekkia forebygger ulykker hos barn gjennom informasjon, for
eldresamtaler og aktiviteter for barn. Motol sykehuset i Praha står i spissen for utvikling av
registrering av skader hos barn og undervisningsmateriell om barnesikkerhet. Begge sam
arbeider med Skafor gjennom EØS-avtaler. Gjensidige studiebesøk har gitt inspirasjon og
kunnskapsutvikling. Tsjekkias tradisjon med dukketeater skulle være interessant å følge opp
også i Norge og det nye systemet for skaderegistrering viser på nye muligheter.

”Produktkontrolloven et viktig verktøy i barnesikkerhetsarbeidet. Den har til formål å
forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for
at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre og den minner oss på om ansvar
for vedlikehold og tilsyn, bruk den !”
INGVILD GARBERG, UNDERVISNINGSBYGG, OSLO KOMMUNE

ELDRESIKKERHET
Eldre er overrepresentert på skadestatistikker, og med stadig flere eldre innebærer
dette en betydelig samfunnsutfordring. Skadeforebyggende forum arbeider med denne
gruppen gjennom sitt eldresikkerhetsråd og sammen med flere partnere. Innsatsen i
2016 inkluderte forebygging hos hjemmeboende eldre så vel som problemstillinger
knyttet til rus.
Kroppen eldes, risikoen øker
Årets temaseminar i serien ”Velferd, aldring og livskvalitet” bød på foredrag om hvordan
kroppen – og hodet – endrer seg med årene, og dermed: hvordan man blir mer sårbar.
Det ble pekt på at vi lever lengre liv og ofte med god helse, men vi lever også lenger med
sykdom, inklusive sykdommer som svekker hjernen. Bl.a. er demens utbredt, med særlige
utfordringer knyttet til forebygging av skadeulykker. Én av disse er økt risiko for brann
– som også øker generelt med tiltagende alder. Direktoratet for sikkerhet og beredskap
(DSB) har lansert kampanjen ”Kjøkkenpraten”, og orienterte om denne. Nedsatt funksjonsevne gjør det vanskeligere å oppdage og slokke brann, og å evakuere ved brann.
Seminaret tok også opp et økende alkoholkonsum blant eldre samt bruk av legemidler
som i seg selv – og i spesielt sammen med alkohol - kan lede til økt risiko.
Rydding av risiko, rus som utfordring

”Tur etter evne og forhold. Fri ferdsel på eget ansvar. Speider-metoden bygger på læring,
øvelse og mestring. Målet er at den enkelte skal kunne ta kloke beslutninger basert på egen
kunnskap og erfaring. Å få utvikle slik kunnskap er en immateriell verdi vi burde verne om”.
JØRGEN MOLAND, NORGES SPEIDERFORBUND

Eldres ønske om å bo hjemme så lenge som mulig – og myndighetenes samsvarende mål
– skaper behov for styrket forebygging av hjemmeulykker. Gjennom dugnadskampanjen
Risikorydding har Skafor prioritert sikkerhet for eldre i hjemmet, både inne og ute. Ved
hjelp av sjekklister er det lagt til rette for en systematisk gjennomgang av hjemmet, rom
for rom, for å fjerne eller redusere risiko. Som et tilbud til frivillige som vil bidra til risikorydding hjemme hos eldre, er det utviklet en ”Tryggsekk”: En ryggsekk med tekniske
hjelpemidler for sikring av hjemmet.
Fall er en hovedrisiko for eldre. Fallulykker kan ha flere årsaker, inklusive svekket muskulatur og derved: sviktende balanse. En annen,
og til nå mindre påaktet, årsak til dårligere balanse er bruk av
rusmidler – og medisiner. Forbruket av alkohol blant eldre øker,
og kan bidra til flere ulykker med skade som følge. Tilsvarende
kan bruk av enkelte medisiner bidra til nedsatt årvåkenhet, og
ikke minst: Kombinasjonen av medisiner og alkohol kan ha
uønskede konsekvenser.
I 2016 innledet Skafor et samarbeid med Actis, rusfeltets
samarbeidsorganisasjon, for å få økt oppmerksomhet
på disse problemstillingene. Bl.a. ble det gjennomført en
undersøkelse, med støtte fra Fagforbundet, om eldre og
alkohol, der 854 helsefagarbeidere, sykepleiere og hjelpepleiere ble spurt om sine erfaringer. Bildet som avtegnet seg var
at langt de fleste hadde erfaringer med at brukere/pasienters
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forbruk av alkohol gikk ut over deres helse, funksjon eller relasjoner. Hele 84 % av respondenter fra hjemmetjenesten meldte om dette, og 56 % av de spurte oppga at de det siste
året hadde rapportert om fallulykker med skade som er antatt å ha sammenheng med
alkohol. Undersøkelsen gir svar på hvordan helsearbeidere opplever problemstillingen, men
er ikke en dokumentasjon på faktisk forbruk av alkohol, og direkte skadefølger av dette.
Informasjon og kunnskapsdeling
Skafor har deltatt med innlegg om eldresikkerhet i flere ulike sammenhenger, bl a på Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid innen helse, velferd og kultur i
Trondheim med ca 200 deltakere fra kommuner over hele landet, på seniorsentre, for eldreråd
og pensjonistlag. Vår erfaring av fallforebyggende arbeid og veiledning om trygghet i eget
hjem er etterspurt og vi kan fortsatt notere stor interesse og mange bestillinger av våre
”sikkerhetskort”.

”Vi må ta tilbake kaffekoppen! Den økende alkoholkonsumsjonen er noe vi må snakke mer
om. Dette trenger vi et helsevesen som tar tak i. Frivillig organisasjoner kan bidra, bl a med
kunnskap og med tiltak som motvirker ensomhet. Vi må arbeide for mer kunnskap om sammenheng mellom alkohol og skader”
MINA GERHARDSEN, ACTIS

”Takk for interessant innlegg og god informasjon. Vi plukket med oss to små brosjyrer
fra dere som gikk på kunnskap for en tryggere hverdag. Den ene har undertittelen ”Trygg
hjemme på eldre dager”, og den andre ”Fallulykker”. Vi synes at begge to er kjempebra
og ønsker å bestille opp noen slik at vi kan dele de ut på forebyggende hjemmebesøk
til 80-åringene i kommunen. Kan dette la seg gjøre?
JANNE DAHL, RESSURSSENTER FOR SENIORER, STEINKJER
(DELTAKERE PÅ ERFARINGSKONFERANSEN DER SKAFOR HADDE INNLEGG).

DRUKNINGSFOREBYGGING
Drukning under bruk av fritidsbåt krever hvert år flere liv. Men langt flere ulykker skyldes
fall fra land. Skadeforebyggende forum engasjerte seg derfor, bl.a. gjennom sitt druknings
forebyggende råd, særlig i forebygging av drukning fra land. I tillegg fortsatte informasjonen
om vannvettregler, spesielt rettet mot barn.
Færre drukner, flest menn
De fleste ulykkene skjer i sommerhalvåret, knyttet til fritidsaktivitet
på og ved vann. Den klart største risikogruppen er menn i aldersgruppen 41–60 år. Hele 49 prosent av drukningene skyldes fall
fra land, og ut i sjø, elv eller vann.
Den nest største dødsårsaken er knyttet til bruk av fritidsbåt. Skafor deltok på Fritidsbåtkonferansen, arrangert av
Sjøfartsdirektoratet, i Haugesund; en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige
organisasjoner og næringen. I forkant av konferansen
ble det arrangert et eget møte for Skafors Drukningsforebyggende råd.
Ulykkesstatistikk var ett av temaene på konferansen. Det
er behov for mer kunnskap om drukning i Norge. Skafor ser
det som ønskelig å samle inn mer fakta rundt hver enkel dødsulykke for å lære mer om hva vi kan gjøre for å forhindre ulykker
i framtiden. Innenfor trafikksikkerhetsarbeidet har Ulykkesanalysegruppene hatt stor betydning. En tilsvarende ordning for ulykker i
vann hadde gitt viktig kunnskap.
Alkoholbruk er medvirkende eller utløsende årsak til mange av ulykkene og drukningsulykkene til sjøs. En ekspertgruppe slår fast at det mest forebyggende tiltaket for drukningsulykker
er å redusere promillegrensen. Skafor har i samarbeid med Actis satt fokus på promillegrensen til sjøs og argumentert for samme promillegrense til sjøs som på veien. Ved å bruke 0,2
som generell promillegrense vil det bli enklere å kommunisere og huske regelverket.
Vannvettregler, råd og havnesikkerhet
Skafor har de senere år gitt ut flere typer informasjonsmateriell for trygghet ved og på vann.
Et sikkerhetskort ”Barn, vann og sikkerhet” ble produsert i 2016. Det inneholder både en bevisstgjørende sjekkliste og åtte vannvettregler.
Sikkerhetskortet er en kortversjon av brosjyren med samme navn. Brosjyren er produsert
sammen med Tryg forsikring og Utdanningsforbundet. Den blir brukt av barnehager, svømmeklubber, og enkeltsider i brosjyren blir brukt som små informasjonsplakater. Spesielt
”Vannvettreglene” er gjengitt i mange ulike sammenhenger og er populære i media.
Drukningsforebyggende råd møtes minst to ganger pr år for å utveksle erfaringer, og informasjon og drøfte saker av felles interesse. Her samles deltakere fra sentrale organisasjoner
relatert til trygghet på, i og ved vann. Vi kan notere en sterk voksende interesse for padling i
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INNHENTING OG BRUK AV SKADEDATA

Norge, og vi er glade for at Norges Padleforbund også ønsker delta i rådet som nytt
medlem fra 2016.
Et annet tema på Fritidsbåtkonferansen 2016 var sikkerhet i havner og havneanlegg. Skafor
har siden 2015 deltatt i Oslo kommunes forum for drukningsforebygging, som skal bidra til at
den nye/utvidede havnepromenaden i hovedstaden skal bli sikrere. Etableringen av forumet,
som inkluderer flere aktører – herunder flere kommunale etater, grunneiere, private utbyggere,
nødetatene og Oslo havnevesen – skjedde som følge av inspirasjon fra Skafors drukningsforebyggende innsats. Skafor er engasjert som sekretariat for dette forum. Den kunnskap og
erfaringen som utvikles i forumet samles i et kunnskapsnotat som grunnlag for en framtidig
informasjonsfolder.

Kunnskap om skadeårsak er en forutsetning for systematisk, effektiv forebygging. Skade
forebyggende forum har som grunntilnærming at forebygging skal være evidensbasert.
Tiltak og informasjonsmateriell må bygge på faktisk kunnskap og høstet erfaring. Men
den norske skadestatistikken er mangelfull.
Status om skaderegistrering
Norge mangler fortsatt et nasjonalt register som gir en samlet oversikt over skadebildet i
Norge. Folkehelseinstituttet slår fast at ”Spesielt for skader som ikke har dødelig utfall er det
vanskelig å gi et noenlunde eksakt svar på omfanget av ulike typer av skader og ulykker.”
Også dødsårsaksregisteret har mangler når det gjelder ulykkesdødsfall. Om lag 30 % av alle
ulykkesdødsfall blir registrert som ”uspesifisert ulykke”.

”Alkohol og båtkjøring er ikke bare en dårlig kombinasjon, det er en dødelig kombinasjon.
Når promillen stiger, synker både båtførerferdighetene og bevisstheten om sikkerhet til sjøs.
Derfor må promillegrensen senkes”

Gjennom å sammenstille opplysninger fra ulike datakilder kan vi danne oss et bilde, men de
fleste registrene med opplysninger om skader og ulykker er preget av lav dekningsgrad og
mangelfull datakvalitet. Kildene gir heller ikke opplysninger som kan kartlegge årsakskjeden bak
en hendelse, eller identifisere de faktorer som har direkte eller indirekte har forårsaket skaden.

EVA JAKOBSON VAAGLAND, SKAFOR, OG
MINA GERHARDSEN, ACTIS, I KRONIKK I VG 29. JUNI 2016

Bedre skadedata er et av hovedmålene for den nasjonale strategien for å forebygge ulykker
som medfører personskade,”Ulykker i Norge”, som opprinnelig gjaldt for perioden 2009–14,
og som nå er utvidet fram til 2018. Forlengelsen skyldes bl.a. at man ikke har kommet langt
nok i arbeidet med skadedata.

”Deres brosjyre er blitt veldig populær. Den har kort, viktig og oversiktlig informasjon,
gode farger og lett å henge opp! Vil gjerne bestille flere brosjyre og info-plakater om
vannsikkerhet.”

Bruk av kunnskap, deling av erfaring
Skafor er en aktiv pådriver for å få bedre skadedata og mer kunnskap om skader og årsakssammenhenger og ønsker mer forskning på effekten av ulike typer av forebyggingstiltak.

JORID THO HENNUM, LURINGEN KURSSENTER, SVØMMEOPPLÆRING

Det årlige seminaret ”Innhenting og bruk av skadedata” er et ledd i dette arbeid. Her samler vi
aktører fra ulike sektorer på tvers av fag og profesjonsgrenser. Vi peker på ulike datakilder og muligheter for å finne fram informasjon
som kan gi oss mer kunnskap om årsakssammenhenger.
På årets seminar orienterte Posten Norge AS om sitt arbeid
og aktive bruk av data fra skade- og avviksregistrering
som et viktig virkemiddel for å skape en sikkerhetskultur
i bedriften. De har rutiner både for å granske hendelser og for å foreta risikovurderinger. Registrering av
uønskede hendelser og nestenulykker gir et solid
datagrunnlag, bl.a. for utvikling av sikkerhetsstandarder og HMS-system. Politidirektoratet orienterte
om HMS-arbeid og rutiner for å registrere og lære av
uønskede hendelser. Det ble også gitt en presentasjon
av Nasjonalt traumaregister, som kartlegger omfang
og karakteristika av alvorlig skadde pasienter. Skafor er
medlem av Nasjonalt traumaregisters råd som drøfter bruk
av innsamlede data, også med sikte
på forebygging.
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Trygge lokalsamfunn og internasjonal kunnskapsdeling
Kommuner som har innført metodikken Trygge lokalsamfunn har forpliktet seg til en mer systematisert innsamling av skadedata, og får derfor et bedre planleggingsgrunnlag enn andre.
Hvordan man på kommunalt nivå kan finne et godt kunnskapsgrunnlag, er et igjenkommende
tema på Nettverkssamlinger for Trygge lokalsamfunn. Kommunens egne kvalitets- og avviksrapporteringssystemer er et viktig verktøy i arbeidet. Dialog med fastleger og sykehus gir viktig informasjon, og kommuner med god dialog og godt samarbeid med politi- og brannvesen
har et fortrinn når det gjelder kartlegging av risiko. I forhold til kommunenes arbeid hadde det
vært ønskelig med flere kriterier knyttet til skader og ulykker i de folkehelseprofiler Folkehelseinstituttet utarbeider.
Skafor har, som medlem i EuroSafe, gjennom flere år deltatt i et europeisk samarbeidsprosjektet om registrering av skadedata. Målet er å utvikle felles kriterier for registrering slik at vi
kan sammenlikne utviklingen i ulike land. I rapporten ”Injuries in Europe” presenteres aktuell
statistikk for de siste tre år. For mer informason se www.Eurosafe.eu.com.

”Målet var enkelt; Ingen skal bli skadet som følge av arbeidet i Posten eller Bring. Skader var
første punkt alle møter og alle skulle kunne de tre hovedbudskapene: Sikkerhet først. Ikke gå
forbi og Meld fra. Rutiner for registrering av avvik og nestenulykker, granskning av hendelser
og erfaringsdeling har gitt svært gode resultat”
WALTER FISCHER, POSTEN NORGE AS

”Dette var veldig interessant. Vi kan lære mye av Posten”
KONSTATERTE CARSTEN BUSH, POLITIDIREKTORATET

TRYGGE LOKALSAMFUNN
Lokale myndigheter – kommuner og fylkeskommuner – er lovpålagt å forebygge ulykker og
skader. Trygge lokalsamfunn (TL) er et verktøy for å gjøre denne innsatsen mer systematisk
og effektiv. Skadeforebyggende forum har utviklet den nasjonale TL-modellen og -metodik
ken. Også i 2016 var det stor interesse for modellen, og fire nye kommuner ble godkjent.
Nasjonal metode, internasjonal bakgrunn
Den nasjonale ordningen for Trygge lokalsamfunn forvaltes av Skafor, som godkjenner kvalifiserte bydeler, kommuner og fylkeskommuner etter en fastlagt prosess. Søker inngår en
intensjonsavtale med forumet, og gjennomfører så en intern forankrings-, kartleggings- og
planprosess. På grunnlag av innsendt og gjennomgått dokumentasjon, fulgt av et besøk fra
Skafors sertifiseringsgruppe, oppnås godkjenning.
Modellen bygger på en internasjonal idé og godkjenningsordning – ”Safe Communities” –
utviklet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO), og som er tatt i bruk i alle
verdensdeler og mer enn 30 land. Norske kommuner og fylker kan velge om de vil la seg
sertifisere i tråd med de nasjonale eller internasjonale retningslinjene.
Den norske modellen, som ble utviklet i 2014, er en tilpassing til norsk kommunal virkelighet
i forhold til lovpålagte oppgaver, planlegging og styring, særlig opp mot folkehelseloven og
plan- og bygningsloven, samt lov om kommunal beredskap. Som eier av barnehager, skoler,
eldreinstitusjoner og infrastruktur – og som arbeidsgiver – har en kommunen et stort ansvar
for forebygging skader og ulykker. Det samme gjelder for fylkeskommunen, særlig for videregående skoler og samferdsel.
TL er en modell for å arbeide systematisk og langsiktig med disse spørsmålene. Det er et
verktøy som hjelper kommuner til å styrke forebyggingen, trinn for trinn.
Flere kommuner, sterkere nettverk
I Norge har i alt 25 kommuner, to fylker og en bydel oppnådd sertifisering som trygge lokalsamfunn. Fire nye kommuner ble godkjent i 2016: Flora, Gloppen, Luster og Stokke. To ble
resertifisert: Høyanger og Vågå. To kommuner inngikk i løpet av året intensjonsavtaler med
sikte på å bli godkjent: Bærum og Tønsberg. Sertifiseringrådet med fire medlemmer har egne
møter to ganger i året for å drøfte rutiner og praksis og for å utveksle erfaringer fra studie
besøk i kommunene.
Nettverket for trygge lokalsamfunn er åpent for alle interesserte kommuner og fylker. Det
er et uformelt nettverk for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling – som er en viktig del av
TL-modellen. Det blir jevnlig arrangert nettverksmøter med temadiskusjoner og faglige oppdateringer. I 2016 ble det avholdt to nasjonale nettverksmøter. Blant temaene var brannsikkerhet, sikring av fotgjengere og lokal skaderegistrering. Som del av møtet i april ble det også
avholdt årsmøte i Nasjonalt Råd for Trygge lokalsamfunn, som Skafor er sekretariat for.
Informasjon, presentasjon
Trygge lokalsamfunn ble også i 2016 presentert på flere seminarer og konferanser, bl.a.
under årets folkehelsekonferanse i Bodø i oktober, under tittelen ”Smart samarbeid – gode
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eksempler”, og på flere trafikkesikkerhetskonferanser der Trygge lokalsamfunn og Trygg
Trafikks prosjekt Trafikksikre kommuner ses som to komplementære metoder for lokalt arbeid.
Metodedokumentene for TL ble oppdatert og distribuert gjennom nettstedet.
Regjeringen har i sin folkehelsemelding (Meld. St. 19) fra 2015 framholdt TL som en god metode
som skal spres ytterligere, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Skafor har
etterlyst tiltak for å få i stand ytterligere spredning, men har ikke fått gjennomslag for noen
ekstra tiltak.
Trygge lokalsamfunn som metode er gjenstand for interesse i stadig nye sammenhenger og
fra flere departement. Både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniserings
departementet har omtalt Trygge lokalsamfunn i 2016.

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 innenfor områdene hjem- og fritidsulykker og produktsikkerhet under devisen ”working toghether to make Europe safer”. Skadeforebyggende
forum, ved daglig leder, er representert i styret for EuroSafe.
Safe Communities (SC) internasjonale organisasjon

”Trygge lokalsamfunn er en modell og et veiledningskonsept som involverer store deler av
kommunen, brede lag av befolkningen og motiverer til samarbeid på tvers av tradisjonelle
skillelinjer. Modellen skal bidra til et systematisk og langsiktig forebyggende arbeid.”
MELD. ST 40 TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET – SAMORDNING OG ORGANISERING

”Takk for to veldig nyttige dager. For oss som er nye i dette forumet er det mye nyttig å
hente. Også godt å få inspirasjon fra andre og å dele erfaringer.”
SIRI OPHEIM, CONTROLLER, RÅDMANNENS STAB, BÆRUM KOMMUNE

Etter at samarbeidsavtalen mellom Karolinska institutet og WHO løpte ut i 2015, er det
opprettet en ny organisasjon – en internasjonal frivillig organisasjon; International Safe
Communities Certifying Center. Den nye organisasjonen ISCCC sertifiserer kommuner over
hele verden i tråd med de krav som stilles i den internasjonale modellen. Skafor har ikke noen
formell tilknytning til denne organisasjon, men deltar i internasjonale møter og konferanser
om Safe Communities og følger utviklingen av arbeidet.
ESCON – European Safe Community Network
Kommuner i Europa som er godkjente i henhold til den internasjonale modellen er tilsluttet
ESCON, i alt 58 kommuner i 15 land. ESCON inviterer jevnlig til regionale europeiske konfe
ranser. Det ble arrangert et ESCON seminar som en del av WHOs konferanse i Tampere,
Finland i 2016. 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 har i 2015-2017 vært
norsk samarbeidspart til to EØS-barnesikkerhetsprosjekt i Tsjekkia. University hospital Motol
i Praha skal samen med to andre sykehus etablere et nasjonalt senter for barnesikkerhet og
nye bedre rutiner for skaderegistrering. Skafor bidrar med kunnskap, erfaring 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.
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MØTER OG SEMINAR 2016
Årsmøtekonferanse 2016: ”Klok av skade?” Konferansen ble holdt i forkant av årsmøtet
20. april, Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo.
På Skafors årskonferanse deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle
temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested
for skadeforebyggere fra like sektorer.
•

”Velkomst og innledning”, Eva J Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum

•

”Å planlegge beredskap”, Cecilie Daae, direktør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap)

•

”Hvem skader seg hvor og hvorfor – skadeepidemiologi og tanker om forebygging”,
Professor Ragnar Andersson, Karlstad Universitet

•

”Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse”, Kjartan
Sælensminde, Helsedirektoratet avd. for finansiering

•

”Skadeforebygging i praksis – Trygge lokalsamfunn som modell og metode”, Helge Lund,
kommuneoverlege i Os kommune, Anne Mørland leder av team folkehelse og Vegard
Halvorsen SLT-koordinator, Askim kommune.

•

Avsluttende diskusjon og bemerkninger, og innspill på tema til neste år

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn
21. april, Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo

Temaseminar: Barn, utfoldelse og ulykker; hva skjer og hvorfor – og hvem har ansvar?
15. juni, KS møtesenter Agenda, Oslo
Barn skal utfolde seg, bruke kroppen og tøye grenser Å lære seg å beherske kroppen vil bidra
til å forebygge skader og ulykker senere i livet. Seminaret om barnesikkerhet belyste balansen
mellom barns behov for utfordringer, risikovurdering og sikkerhetstiltak.
•

”Dybdestudie om ulykker i skoler og barnehager”, lege Knut Melhus, Oslo skadelegevakt

•

”Eventyrene er der ute…”, prosjektleder friluftsliv, Jørgen Moland, Norges speiderforbund

•

”Krav og ansvar hvis ulykken er ute”, juridisk rådgiver Ingvild Garberg, Undervisningsbygg, Oslo kommune

•

”Riskhantering och skadeförebyggande arbete i förskola, skola och fritidshem”, doktorand
i pedagogisk arbeid Lena Olsson, Karlstad universitet

•

Faglig kommentar og refleksjon fra Marte Ervik, Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap og Helene Bugge, fra organisasjonen Bad, park og idrett.

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata
29. november, KS-møtesenter Agenda, Oslo
Kunnskap om ulykker og årsakssammenhenger er en forutsetning for å kunne gjøre et godt
forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. Til vårt årlige seminar 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.

Nettverkssamlingen er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide systematisk
og langsiktig med forebygging av skader og ulykker. Oppdatert informasjon, faglig påfyll,
diskusjoner, informasjons- og erfaringsutveksling.

•

”Nasjonalt traumaregister”, daglig leder Ida Svege, ga en orientering om registeret, rutiner
for registrering og hva vi kan lære av registeret.

•

”Med fokus på sikkerhet”, Walter Fischer, Seniorrådgiver, Posten Norge AS

•

”Walk – and –talk” i Oslo sentrum med fokus på sikkerhet på Rådhusplassen, Morten
Anker Nilsen, Oslo bymiljøetat

•

”Melding, registrering, forbedring og læring – håndtering av hendelser og avvik hos
politiet”, Carsten Busch, Seniorrådgiver HMS i Politidirektoratet

•

”Status i Trygge lokalsamfunnarbeidet nasjonalt og internasjonalt”, Eva J. Vaagland,
Skafor

•

”Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet”, doktor Johan Lund,
Universitetet i Oslo

•

Tema: Brannsikkerhet for utsatte risiko grupper i Follo kommunene, ved Rune Eikaas
og Monica Siem Grønfoss

•

•

Tema: Eldre i trafikken, Ida Bergene Konsgrud, Statens vegvesen presenterte nytt
informasjonsmateriell og invitere til diskusjon rundt bruk av materiellet.

”Hva vet vi om skader og ulykker innenfor jakt og fiske? Kan vi lære noe fra nesten-ulykker og hvordan kan vi spre informasjon og dele erfaringer?” Kommunikasjons
konsulent Håvard Skjerstad Andersen, Norges Jeger og fiskerforbund

•

”Hvordan kan vi bruke kunnskapen?” Diskusjon og take-home-message

•

Tema: Skaderegistrering á la Os, Helge Lund fortalte om skaderegistreringen i Os
kommune, frustrasjoner og muligheter med et lokalt registreringssystem.

•

Lokale tiltak; informasjons- og erfaringsutveksling

•

”Skade- og ulykkesforebyggende arbeid – hvordan kan det inngå som en del av det
lovpålagte Folkehelsearbeidet”, Eivin Bjørnstad, lektor på høgskolen i Buskerud og
Vestfold og medlem i sertifiseringsrådet

•

Nasjonalt Råd for Trygge lokalsamfunn – årsmøte og valg
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Nettverkssamling for Trygge lokalsamfunn
Onsdag 30. nov, KS- møtesenter Agenda, Oslo
Nettverkssamlingen er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide systematisk
og langsiktig med forebygging av skader og ulykker. Oppdatert informasjon, faglig påfyll,
diskusjoner, informasjons- og erfaringsutveksling.
•

”Trygge lokalsamfunn nasjonalt, status, aktuelle saker og veien videre”, Eva J Vaagland

•

”Gullfunn og andre erfaringer fra kommunebesøk”, to TL-sertifisører, Christoffer Knudsen
og Eyvind Bjørnstad, delte erfaringer fra givende og inspirerende møter og site visits
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•

”Vi trenger skadedata!” oppfølging av diskusjon på vårens TL-møte. Hva kan vi gjøre på
kommunenivå for å få sykehus, helseforetak og departement til å prioritere
skaderegistrering? Diskusjon og forslag

•

”Risikorydding og Trygghetsvandringer” Nye nyttige verktøy i det lokale arbeidet.
Christoffer Knudsen, prosjektleder for prosjekt Risikorydding.

•

Markering av at Vågå er re-godkjent som Trygt lokalsamfunn

Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet
6. desember, KS-møtesenter Agenda, Haakon VIIs gt 9
Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling, informasjons- og
erfaringsutveksling for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet.
•

”Hva skjer med kroppen og sinnet når vi blir eldre?”, Geriater Hege Ihle-Hansen, Oslo
Universitetssykehus

•

”Legemiddel; bruk eller misbruk? Brukes det for mye legemidler? Hvordan ser utviklingen
ut?” Pernille Bruusgaard, overlege med spesialfelt sykehjemsmedisin

•

”Den nye vinen – utfordringer i nye drikkemønstre blant eldre”, Generalsekretær Mina
Gerhardsen, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

•

”Ta kjøkkenpraten”, Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å
omkomme i brann som resten av befolkningen. Inger Johanne Fjellanger, DSB

•

”Ikke vær så tålmodig”, Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke
som kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de
mener de har behov for. Margit D. Våner, Pasient og brukerombudet i Oslo og Akershus /
Sosial- og eldreombudet i Oslo

•

”Hvordan kan vi bruke kunnskapen?” Diskusjon, overføringsverdi og take-home-message

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 2016. For mer informasjon se
www.skafor.org, der de fleste publikasjoner også kan lastes ned.

Risikorydding er en kampanje for å forebygge ulykker og skader. Gjennom informasjons
materiell og lokale tiltak inviteres enkeltpersoner og organisasjoner til en dugnad for et
tryggere nærmiljø. På nettsiden www.Risikorydding.no gis informasjon om risiko og sikkerhetstiltak i egen bolig. Facebooksiden med samme navn har mange følgere som får aktuelle
sikkerhetstips hver uke.
Til prosjekt Risikorydding er det utarbeidet plakater, roll-ups og annet informasjonsmateriell
som blir brukt i ulike sammenhenger, bl. a. på lokale aktiviteter. Plakatene er bl. a tilbudt
helsestasjoner.
Risikorydding•NO

Risikorydding•NO

Risikorydding•NO

FORGIFTNING
SKADER MANGE!
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Passer du på å tørke opp søl som medfører
glatte gulv og sklifarer?

Oppbevarer du medisin trygt
– også på badet?

Har du barnesikret komfyren
og stekeovnen?

Har du sikret at barnet ikke kan klatre opp
på kjøkkenbenken og komfyren?

Oppbevarer du parfymeprodukter
utenfor barns rekkevidde?

Sørger du for å aldri bære eller
holde barn og varme ting samtidig?

Har du sklisikret løse tepper og filleryer?

Oppbevarer du rengjøringsmidler
utenfor barns rekkevidde?

Passer du på å slå av alle plater
og apparater når du er ferdig?

550 000 mennesker må ha
behandling for skader hvert år.
De fleste skadene kan unngås.

550 000 mennesker må ha
behandling for skader hvert år.
De fleste skadene kan unngås.

550 000 mennesker må ha
behandling for skader hvert år.
De fleste skadene kan unngås.

RYDD OPP, REDD LIV!

RYDD OPP, REDD LIV!

RYDD OPP, REDD LIV!
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Trygghetsvandringer er et enkelt og effektivt verktøy for å involvere barn, unge og eldre i arbeidet med å gjøre nærmiljøet tryggere, triveligere og tilgjengelig for alle. Brosjyren gir deg oppskriften
til å komme i gang i ditt nærmiljø. Det er også utarbeidet guider til
ulike typer av vandringer som beskriver punkter som bør undersøkes og drøftes underveis.

SUPPORTIVE NATIONAL

NORWEGIAN
SAFETY FORUM

NORWEGIAN SAFETY FORUM is a
national advocate for safety awareness.
A non-profit membership based organization connecting key stakeholders
from public sector, private businesses
and non-governmental organizations.
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Norwegian Safety Forum works in close
cooperation with authorities in various
sectors, with businesses and NGOs to
develop tools to support the municipalities
in their safety efforts.

Kunnskap for en
tryggere hverdag

INNBRETT

SA

NORWEGIAN
SAFETY FORUM

Joint action for safety promotion
and injury prevention, and
a pathway for safer communities

Among the members and co-operation
partners you`ll find: Directorate of Health,
Directorate for Civil Protection, Public Roads
Administration, counties, municipalities,
universities, research institutions, NGOs,
nurseries, schools and nursing homes.
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On National level the forum takes part in
lobbying and forming national policies.
On local level projects are carried out,
experiences shared and best practice formed.
On International level the Safety Forum
takes part in European Projects, professional
networks and frequently contributes on
International conferences.

Norwegian Safety Forum,
box 2473 Solli, 0202 Oslo, Norway
www.Skafor.org post@skafor.org
+ 47 23284200
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The Norwegian Safety Forum is a hub for
knowledge, information and contacts – an
advocate for safety promotion and injury
prevention. It`s the National Center for
Safe Communities in Norway.

2mind design as

• Accidents in Norway 2009 – 2018;
A National strategy for prevention
of accidental injuries involving 11
ministries
• The Law of Public Health
• The Planning and Building Act
• The Civil Protection Act
• National plans for Occupational
Safety, Traffic Safety, Fire Safety,
Crime prevention etc.

With cooperation partners from different
parts of society, different sectors and
disciplines the Norwegian Safety Forum
has unique position when it comes to
gathering information, forming policies
and recommending best practice.
The work is supported by the Ministry of
Health and the major insurance companies,
represented by Finance Norway.

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.

Drukningsforebyggende råd;
styrekontakt Solveig Rostøl Bakken

Barnesikkerhetsrådet; styrekontakt
Tori Grytli og Sigrid Egeland

Bad, park og idrett, Alice Boyd

DSB Marte Ervik

Badeland.no, David Koht-Norbye

S

Safety aspects have a given place in
Norwegian society. National guidelines
favor prevention and collective action.
The need for coordinated activities on
different levels of society and participation
and collaboration with voluntary sector is
underlined. Examples of significant laws
and regulations.

N

FRAMEWORK FOR SAFETY
Skadeforebyggende
forum deltar
i flere internasjonale sammenhenger. Brosjyren ”Norwegian Safety
Forum” presenterer organisasjonen
og virksomheten på engelsk.

FAGRÅD

The Forum is a recognized partner in safety,
acting both as a think-tank and an activist.
It`s a well-established meeting place,
a provider of public information and an
initiator of awareness campaigns.

FORSIDE

BARN, VANN OG
SIKKERHET

Under overskriften ”Kunnskap for en tryggere hverdag”
er det utviklet en serie sikkerhetskort til ulike målgrupper.
Kortene forteller kort om ulykkesrisiko og gir tips og råd for
hvordan man kan unngå ulykker. De to første rettet seg mot
eldre og handlet om fallulykker og trygghet i hjemmet. I 2016
har vi fulgt opp med to kort om barnesikkerhet; ”Barn, vann
og sikkerhet” og ”Brannskader hos barn 0–4 år”.

Bad, park og idrett, Helene Bugge

Finans Norge, Hildegunn Bjerke

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

Norges Livredningsselskap, Mats Melbye

Bærum kommune, Merete Huseby

Norges Dykkerforbund, Sølve Stubberud

Forum for miljø og helse, Rune Skatt

Norges Idrettshøgskole, Bjørn Harald Olstad

Harstad kommune, Solveig Rostøl Bakken

Norges Padleforbund, Sven Nordby
Anderssen

Helsedirektoratet, Finn Martinsen, Tone
Figenschou Sandvik

Norges Røde Kors, Sara Kornberg

Norges Røde Kors, Kjell Arne Langseth

Norges Svømmeforbund, Tore de Faveri

Oslo universitets sykehus, Ullevål, Hilde Berge

Norsk Folkehjelp, Ivar Christensen

Trygg Trafikk, Tori Grytli

Oslo Politidistrikt, Roar Isaksen

Ullevål universitetssykehus, Tor Einar Calish

Redningsselskapet, Torgeir Nergaard

Universitetet i Oslo, Johan Lund

Tryg Forsikring, Monica Rimestad
Observatør: Sjøfartsdirektoratet – Lorna
Mannes Dyrkolbotn

Eldresikkerhetsrådet; styrekontakt
Kari Aursand

Samarbeidskontakt MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap)

Hamar kommune, Inger Marie Raabel

Skadeforebyggende forum -

interesseorganisasjon og faglig aktør.
Gjennom informasjon og samarbeidstiltak
arbeider vi for en tryggere hverdag

Høgskolen i Oslo og Akershus, Astrid
Bergland
Norsk Ergoterapeutforbund, Torill Laberg

Verktøypakken med grunndokumenter
for Trygge lokalsamfunn oppdateres jevnlig.
Modell- og metodeheftet gir en innføring i
metoden og mange eksempler på lokale tiltak.

Norsk Fysioterapeutforbund, Kari Karlsrud
Norsk Pensjonistforbund, Anne Hanshus
NTNU, Jorunn Helbostad
Oslo kommune Almas Hus, Sigrid Aketun
Samarbeidskontakt 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.
Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) omfatter de kommuner som er sertifisert.
NRTL s årsmøte velger leder og nestleder for rådet. 2016 / 2017 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)
Andebu
Alvdal
Bergen
Fredrikstad
Flora
Gloppen
Harstad
Høyanger
Klepp
Kvam

Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Spydeberg
Stokke
Stovner bydel i Oslo
Troms fylkeskommune
Trondheim
Vågå
Årdal

Luster
Larvik
Nissedal
Nøtterøy
Os i Østerdal
Rakkestad
Re
Sande
Sandefjord
Ski

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.
Halden
Hvaler
Lardal
Lyngen
Narvik

Råde
Surnadal
Telemark fylkeskommune
Tromsø
Trøgstad

Tønsberg
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

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

MEDLEMSOVERSIKT PR 31.12.2016
Akershus fylkeskommune

Norges Automobil - Forbund

Andebu

Norges Livredningsselskap

Alna bydel, Oslo kommune

Norges Røde Kors

Alvdal kommune

Norsk Ergoterapeutforbund

Askim

Norsk Folkehjelp

Arbeidstilsynet

Norsk Landbruksrådgiving, HMS

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Nøtterøy kommune

Bergen kommune
Bærum kommune

Norwegian Safety Promotion Center
(NORSAFETY)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norsk brannvernforening

Eidsberg kommune

Norsk Luftambulanse

Eika Forsikring

NHO

Finans Norge

Oslo kommune

Flora kommune

Oppegård kommune

Folkehelseinstituttet

Os kommune

Forum for helse og miljø

Pensjonistforbundet

Fredrikstad kommune

Rakkestad kommune

Gjensidige Forsikring ASA

Re kommune

Gloppen kommune

Redningsselskapet

Gol kommune

Røyken kommune

Giftinformasjonen

Råde kommune

Halden kommune

Sande kommune

Hamar kommune

Sandefjord kommune

Harstad kommune

SINTEF

Hvaler kommune

Ski kommune

Horten kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyanger kommune

Sparebank 1 Gruppen AS

If Skadeforsikring

Spydeberg kommune

Klepp kommune

Stovner bydel, Oslo kommune

KLP skadeforsikring AS

Telemark fylkeskommune

Kompetansetorget AS

Tekna-Teknisk naturvitenskapelig forening

Kvam herad

TØI Transportøkonomisk Institutt

Larvik kommune

Troms fylkeskommune

Lekeplassinspektøren as

Trondheim Kommune

Lek og natur

Tromsø kommune

Lillehammer kommune

Trøgstad kommune

Luster kommune

Tønsberg kommune

MA Rusfri Trafikk og Livsstil

Tryg Forsikring

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Trygg Trafikk

•

Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

•

Liv Marit Bølset, Ski kommune

•

Steinar Drægni, Årdal kommune

Nes kommune

Vestfold fylkeskommune

•

Christoffer Paur Knudsen, Styrkr

Nissedal kommune

Vågå kommune

Nordland fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Nord-Trøndelag 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 2016, for mer informasjon, se www.skafor.org.

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

