Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge
som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme
eller sovne fra komfyren. Komfyrvakt redder liv! Skafor deltar i kampanjen «Alt vi kan mot brann». Se film.

«Klok av skade?» Skafors årskonferanse, torsdag 26. april kl 9 – 13.45, Thon hotel Opera, Oslo
Årskonferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser. I år vil du bl. a møte Magne Nylenna som
belyser temaet «Planlegging for helse, trivsel og trygghet», Hidde Toet fra «Veiligheid», sikkerhetsinstituttet i
Nederland, en av våre masterstipendiater som vil presentere sin oppgave om hvordan rettslig regulering kan
bidra til å kontrollere og redusere risiko ved fjellturisme og du vil få høre om bruk av ny teknikk i
redningsarbeid. Påmelding til post@skafor.org innen 19. april. Begrenset deltakerantall.
Årsmøte, torsdag 26. april 2017, kl 14.00-15.00, Thon Hotel Opera, Oslo
I forlengelse av konferansen holdes det årsmøte. Årsmøtet vil behandle årsberetning og regnskap, vedta mål og
tiltaksplaner og foreta valg til styre og valgkomité. Saksdokumenter vil, i tråd med vedtektene legges ut på
www.Skafor.org senest en uke før årsmøtet. Ta gjerne kontakt med valgkomiteens leder Solveig Rostøl Bakken
hvis du har innspill og forslag på kandidater. Påmelding til post@skafor.org innen 19. april.
Trygge lokalsamfunn – Nettverksmøte, 27. april 2016, kl 9-14, Thon Hotel Opera, Oslo
Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn er vårt møtested for kommuner og fylker. Dagen byr på faglig påfyll,
erfarings- og informasjonsutveksling og nye kontakter. Bruk av sosiale medier for å posisjonere det
ulykkesforebyggende arbeidet, vise frem de gode historiene og påvirke politikere og andre beslutningstakere er
et av de temaer vi vil ta opp. Tilsynsmyndighetens rolle innenfor folkehelsearbeidet og lokale tiltak og
aktiviteter står også på programmet. Påmelding til nettverksmøtet på pst@skafor.org, innen 19. april.
Begrenset deltakerantall.
Vi minner også om Årsrapporten for «Trygge lokalsamfunn», den vil vi ha innen 22. mars. Mal til årsrapporten
(NB husk å endre årstall i oppsettet). Det er behov for å revidere årsrapporten. Kom gjerne med innspill til
hvordan den kan forbedres.
Skadedata – nasjonale ulykkestall 2017 – døde i brann, trafikk og drukning
I 2017 omkom kun 25 personer i brann (mot 40 i 2016). Det er det laveste antallet siden registrering av
omkomne startet i 1979. Foreløpige tall fra SSB viser at 109 personer ble drept i vegtrafikkulykker (mot 135
året før). Drukningsstatistikken fra Redningsselskapet viser at 94 personer druknet i 2017 (mot 91 året før).
Gjennomsnittstall for de siste 10 år viser en gledelig nedgang på antall døde innenfor flere ulykkessektorer. Det
viser at helsesektoren kan redde stadig flere, men også at forebygging, ny teknikk og holdningsskapende
innsatser nytter. Samtidig ser vi at mange blir alvorlig skadd. Her har vi ikke like gode data å vise til, og 600.000
personer søker lege for ulykkesskader hvert år. Vi har fortsatt behov for mer og bedre statistikk om skader,
ulykker og årsakssammenheng.
Du er vel med på Risikorydding?
Prosjektet ble lansert i 2016 og videreført i 2017. Nå fortsetter ryddingen. Mange har vært på risikorydding
sammen med oss i året som har gått. Vårt nettsted www.Risikorydding.no med sjekklister og informasjon er en
kilde til kunnskap og inspirasjon. Mange kommuner benytter siden – og lenker til den slik at kommunens
innbyggere kan lære mer om hverdagssikkerhet. Sjekklistene er populære, ikke minst hos småbarnsfamilier og
hos de som går på hjemmebesøk til eldre, eller vil sjekke sikkerheten hos pårørende. To nye sjekklister er på
plass; for rullator og moped.

Hørt om International Media Safety Award?
Det er en internasjonal konkurranse som blir arrangert annet hvert år for å motivere til bruk av film og media
for å fremme sikkerhet og forebygging. Alaska Injury Prevention Center står bak konkurransen. På deres
nettsider kan du finne tidligere vinnerbidrag og informasjon om årets konkurranse. Frist for innsending av
bidrag er 31. mars 2018. Vinnerne blir kåret på WHOs Internasjonale konferanse «Safety 2018» i Thailand i
november. Mange av våre kontakter lager filmer og annet materiell. Meld dere til konkurransen!
Folkehelseinstituttet har publisert nye folkehelseprofiler for kommuner og bydeler.
Oversiktene gir kunnskap om helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker helsen vår. Profilene
presenterer fire nye indikatorer; alkoholomsetning, cannabisbruk, hvor mange som bor trangt og hjerte- og
karsykdom. Skafor har i flere sammenhenger etterlyst flere indikatorer på skader, ulykker og forebygging. Vi
håper de kommer etter hvert.
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Skafor deler også i år ut to masterstipend á kr 10.000 kr. Søknadsfrist 9. mars
Vi har igjen noen av våre flotte plakater om fallulykker, forgiftning og skålding. Plakatene våre passer
til å henge på et legekontor, hos helsesøster, i en barnehage, klasserom eller på SFO. Eller kanskje et
helt annet sted? Ta kontakt hvis du vil ha våre plakater. Først til mølla.
Aktuelle seminar: Brannvesenkonferansen i regi av DSB, Gardermoen, 21.-22. mars. Her vil Skafor
delta med stand. Fritidsbåtskonferansen i regi av Sjøfartsdirektoratet, Haugesund, 20. april.
Trafikksikkerhetskonferansen i regi av Trygg Trafikk, Oslo, 24.-25.april.
Temaseminar om Barnesikkerhet, 29. mai, KS Møtesenter Agenda, Oslo. Programmet er under
utvikling, aktuelle temaer; sikkerhet på nye lekearenaer, sikkerhetsarbeid i skoler, idrettsskader og nye
transportmidler.
«Sikkerhet i hverdagen» – skadedata, forebygging og trygge lokalsamfunn», seminar i regi av NOFS i
samarbeid med Tekna, Skafor og FHI, Oslo 23.-24. aug
"Achieving sustainable development goals - towards violence free community" Europeisk Safe
Community-konferanse i Skopje, Republikken Makedonia,3.-5. oktober
Folkehelsekonferansen 2018, 16.-17. oktober, Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen
“Advancing Injury and Violence Prevention towards SDGs (Sustainable Development Goals)” WHOs
verdenskongress, Bangok, Thailand, 5. – 7. november.
Temaseminar; Innhenting og bruk av skadedata, 22. november, KS møtesenter Agenda, Oslo. Vi samler
ressurspersoner fra ulike sektorer; de som registrerer data, de som analyserer og de som omsetter
kunnskapen til praktisk forebygging. Programmet er under utvikling.
Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet 29. november, Oslo. Seminaret er et møtested for
kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av
eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet. Aktuelle temaer for årets seminar er bl. a frivilliges rolle,
demens og sikkerhet, fallforebygging og trygghet i hjemmet.

Tips oss!
Send oss gjerne informasjon om lokale tiltak, aktuelle rapporter, nye sikkerhetsprodukter eller prosjekter! Vi er
avhengige av gode lytteposter som kan hjelpe oss å fange opp nytenking og utviklingstiltak.
Eva J Vaagland
Daglig leder, Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum, Pb 2473, Solli, 0202 OSLO, 23 28 42 00, post@skafor.org, www.skafor.org
Skadeforebyggende forum er en uavhengig ideell organisasjon og en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i
Norge. Pådriver, nettverksbygger og knutepunkt for tverrsektorielt samarbeid. Målsettingen er å øke kunnskapen om
skader, ulykker og årsakssammenheng, redusere antall ulykker og konsekvensene av ulykker når de først skjer, gjennom
informasjon og samarbeidstiltak.

