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TILTAK OG AKTIVITETER

ENKELTINDIVIDER

Økt bevissthet, og kunnskap, om
hvordan den enkelte selv kan
redusere risiko for ulykkesskader.

• Utvikle og tilby informasjon til den enkelte
bl.a. gjennom å videreutvikle egne nettsider.
• Tydeliggjøre skaderisiko i ulike aldersgrupper
ved bruk av livsløpstenkingen.

Økt kunnskap om skader, ulykker
og forebygging for å motivere til
økt interesse for fagfeltet, inkl.
mer forskning.

• Søke samarbeid med relevante fagmiljø for
å utvikle felles strategier og tiltak.
• Anspore til mer forskning omkring effekt
og verdi av forebygging.

Økt forståelse for at det trengs
parallell innsats fra mange aktører,
særlig innenfor ’hjem og fritid’ – og
for betydningen av samarbeid på
tvers av fagsektorer og interessefelt.

• Utarbeide aktøroversikter som viser hvem
som arbeider innenfor hvilke områder.
• Arrangere møteplasser med deltakere fra
ulike aktører, og legge til rette for utvikling
av gode forebyggingsstrategier og -løsninger.

Økt forståelse for den sammensatte
samfunnsøkonomiske og helsemessige betydning av forebyggende
innsats.

• Synliggjøre skadeomfang og samfunnskostnad, også ved personlige skjebner.
• Synliggjøre effekten av forebyggingstiltak,
og Skafors rolle som pådriver på feltet.

FAGMILJØER

ORGANISASJONER

MYNDIGHETER

2015–2019

FORUM FOR
FOREBYGGING
PLATTFORM
FOR STYRING

Enkeltindivider omfatter den enkelte person selv, og i noen grad også de nærmeste (pårørende).
Fagmiljøer omfatter flere fagområder, i flere sektorer, inklusive relaterte forskningsinstitusjoner.
Organisasjoner omfatter aktører i offentlig, privat og frivillig sektor, inklusive offentlige etater.
Myndigheter omfatter sentralt, regionalt og lokalt nivå, inklusive storting, regjering, fylker, kommuner.

Arbeid med bevisstgjøring er en prioritert oppgave for Skadeforebyggende forum.
Målet er å få ulike typer aktører til å fokusere på skader, ulykker og forebyggingsmuligheter
innenfor egne virksomhets- og ansvarsområder – og på respektive arenaer. Dette gjelder for
enkeltindivider så vel som fagmiljøer, og ikke minst for sentrale og lokale myndigheter, inklusive
fylkeskommuner, regjering og sentralforvaltning – og Stortinget.

STRATEGISK PLATTFORM
for Skadeforebyggende forum

”Skadeforebyggende forum skal styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet,
redusere risiko for skader og ulykker som kan føre til 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

SAMFUNNET

Skader og ulykker utgjør en vesentlig del av
helsebildet i Norge.

Hvert år får rundt 500.000 mennesker legebehandling etter
ulykkesskader. Ulykkesskader er den viktigste dødsårsaken
for personer under 45 år i Norge. Tallene er svært høye;
forebygging må tas mer systematisk tak i. Mange eksempler
viser at det nytter.
Forebygging er en investering i livskvalitet for
den enkelte – og i et bedre, tryggere samfunn for alle. Det
er god samfunnsøkonomi, klok helsepolitikk. Trygghet og
sikkerhet er viktig for samfunnet, for foretak og organisasjoner – og for hver enkelt. Hverdagslige hendelser –
ulykker – rammer særlig i hjemmet og på fritiden. Det er
slike ulykker Skafor er spesielt opptatt av å forebygge.

FORUMET

Skadeforebyggende forum er en nasjona arena
og et sentralt nettverk.

Fra 1985 har Skafor vært en pådriver for samspill mellom
offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet tar utgangspunkt i et livsløpsperspektiv der alle har rett til trygghet
og sikkerhet i alle livets faser. Med fagrådene danner
medlemmer og partnere nettverk som fremmer og styrker
sikkerhetsarbeidet, og bidrar til økt samarbeid på tvers av
sektorer og faggrenser.
Skafor samler og deler kunnskap og erfaring;
sammenstiller og sprer informasjon; bygger nettverk og
formidler kontakt; initierer og utvikler prosjekter og tiltak –
og motiverer til innsats. Gjennom deltakelse i norske og
internasjonale nettverk har Skafor opparbeidet unik
kompetanse i arbeid for et sikrere samfunn.

FUNKSJONEN

Skafor er et bindeledd mellom mange aktører,
og et nasjonalt råd.

Forumet arbeider i tett samspill med mange aktører på
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i nærmiljøet – i gode,
tverrsektorielle nettverk.
Kunnskap og erfaring utviklet her gir næring
til nye tiltak i samvirke mellom aktører fra ulike fag og
sektorer. Forskere bidrar med viten og statistikk, praktikere med kunnskap og erfaring, nasjonale og internasjonale nettverk gir innsikt i trender og utvikling. Samarbeid
på tvers åpner for nytenking og bedre ressursutnyttelse. Nye
prosjekter utvikles for å nå nye målgrupper – på nye arenaer.
Som arena og tenketank vil Skadeforebyggende forum spre
kunnskap og øke bevissthet om at forebygging er klokt og
effektivt.

SAMFUNNSROLLE
INNSATSOMRÅDER

PÅDRIVER

Skafor er en pådriver for kunnskapsbasert
innsats.

Innsatsen skal bidra til kunnskapsutvikling, som styrker
og legitimerer pådriverrollen. Med utgangspunkt i etablert
viten og erfaring vil kunnskap formidles i ulike former
gjennom informasjon og påvirkning, i dialog med organisasjoner og partnere.
Til tross for studier som påviser at forebygging
gir ønsket effekt og er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er
det nødvendig med mer forskning om skader, ulykker og
årsakssammenhenger. Både nasjonalt og lokalt er det
behov for bedre skadedata, mer systematikk og grundigere
analyser.

NIVÅ

HOVEDMÅL

Skafor 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.

NETTVERKSBYGGER

Skafor er en tverrsektoriell nettverksbygger,
et knutepunkt.

Kontaktnett er viktig på alle nivå i organisasjonen. Med
fagråd og nettverksmøter, dialogmøter og rundebordsamtaler er det utviklet flere faste strukturer for møter og
seminarer, kunnskaps- og erfaringsutveksling på nasjonalt
nivå.
Med Trygge lokalsamfunn som veiledningskonsept,
modell og metode, utvikles nettverk på kommune- og
fylkesnivå. Gjennom ulike tiltak kan nettverket vokse til å
omfatte lag, foreninger og enkeltpersoner. For Skafor er
det viktig å kunne arbeide sammen med andre – og gjennom
andre.

STATUS,
UTFORDRING

HOVEDTILTAK

Skafor vil styrke, utvikle og tydeliggjøre seg selv som nettverksorganisasjon, gjennom flere samarbeidstiltak og med
møter på nye arenaer.
ROLLE,
FUNKSJON

NASJONALT

REGIONALT / LOKALT

INDIVID / ALLE

SKADEFOREBYGGENDE FORUM

FAGRÅD

TRYGGE LOKALSAMFUNN

PROSJEKTER

• Redusert antall ulykker som
fører til personskader.
• Økt bevissthet og kunnskap om
skader, ulykker og forebygging.
• Økt interesse for skadeforebygging som fag.
• Tydeligere forståelse for
Skafors rolle og innsats.
• Styrket organisasjon, inkl.
sekretariatet.

• Styrket posisjon og funksjon
som tenketanker og formidlere
av kunnskap og kompetanse.
• Styrket forankring hos ansvarlige myndigheter.

• TL kjent som tiltak og tilbud
i alle landets kommuner.
• TL innarbeidet som en anerkjent og verdsatt modell
og metode.
• Flere kommuner og fylker
aktivt med i TL-arbeidet.
• Formalisert samarbeid mellom
TL og aktuelle samarbeidsaktører.
• Styrket TL-organisasjon.

• Utvidet prosjektporteføljen
for å styrke aktivitetsnivå og
organisasjon, nettverksbygging
og gjennomslagskraft.
• Komplementære prosjekter
for å skape synergi og økt
skadeforebyggende effekt.

• Fortsatt høyt antall ulykker og
skader, på flere område.
• Bevisstheten om muligheter for,
og verdien av, forebygging er
begrenset.
• Begrenset forståelse og interesse for skadeforebygging
som fag.
• Skafor er anerkjent; rolle og
virksomhet er for lite kjent og
forstått.
• Skafor har en svært begrenset
organisatorisk kapasitet.

• Fagråd for barnesikkerhet,
eldresikkerhet og drukningsforebygging bidrar med
kunnskap, kontakter og nettverk; råd og innspill.
• Rådene er virksomme, men
faglig og institusjonell bredde
kan utvides, aktivitet økes.
• Rådene er for lite kjent og
anerkjent som fagorganer,
og rådsfunksjonen bør styrkes.
• Virtuelle råd kan bidra til økt
bredde, kjennskap og verdi.

• TL er et veiledningskonsept
med sertifiseringsordning
for lokalt skadeforebyggende
arbeid.
• Et nettverk av kommuner og
fylker møtes jevnlig for å utveksle informasjon og erfaring.
• TL er for lite kjent, ikke minst
på politisk nivå; økt kjennskap
er en forutsetning for bredere
utrulling.
• TL må anerkjennes som viktig
folkehelsevirkemiddel, og ses
som et offentlig anliggende,
forvaltet av Skafor.

• Prosjekter utvikles i forhold til
aktuelle temaer og realiseres
med ekstern finansiering.
• Prosjekt ’Risikorydding’ og
’Safety Smart’ er igangsatt fra
2015; andre prosjekteres.
• Tiltak med flere partnere
– også på nye arenaer – for
større effekt.
• Tydeliggjøre rollen som en
katalysator – en motivator og
inspirator som bistår andre
i å drive utøvende forebygging.

• Systematisere og styrke informasjons- og kontaktvirksomhet.
• Inngå samarbeidsavtaler med
nasjonale aktører som kan
bidra i lokal forebygging.
• Utvikle portefølje av delbare,
dokumenterte og anbefalte
forebyggingstiltak.

• Utvikle og realisere nye prosjekter.
• Identifisere samarbeidspartnere og utforme søknader
for å finansiere økt aktivitet.
• Identifisere flere arenaer, og
inngå flere samarbeid med
nye aktører.

• Forsterke utadrettet aktivitet
med faktiske tilbud og verktøy.
• Utvikle kunnskap, spre informasjon og motivere til innsats.
• Forsterke nettverksbygging,
etablere samarbeid med aktører
fra offentlig, privat og frivillig
sektor.

• Tydeliggjøre fagrådenes rolle,
og gjøre dem bedre kjent.
• Videreutvikle kontakten
mellom rådene, Skafors øvrige
virksomhet og ansvarlige
myndigheter.
• Vurdere behov og eventuelt
etablere nye fagråd.

Møteplass / pådriver / premissleverandør
POLITIKK – FAG – RAMMEVILKÅR

Møteplass / motivator /initiativtaker
SAMARBEID – METODEUTVIKLING

Skadeforebyggende forum arbeider på flere nivåer og med forskjellige
metoder og virkemidler. På nasjonalt nivå er Skafor et fagråd for skadeforebygging – og har dertil tematiske, spesialiserte fagråd.
På regionalt og lokalt nivå når Skafor særlig ut med konseptet Trygge
lokalsamfunn, som bygger på den samme tverrsektorielle og tverrfaglige tilnærming som arbeidet for øvrig. På alle nivåer søker Skafor å nå
ut og skape effekt gjennom ulike prosjekt.

FAGRÅD

Skafor er et fagråd med flere fagråd.

Informasjon / bevisstgjøring
VERKTØY – AKSJONER

Forumet er et bindeledd mellom aktører fra flere sektorer og innen flere fag. Skafor er et
nasjonalt råd for skadeforebygging generelt, og arbeider innen prioriterte områder gjennom
egne fagråd, for forebygging blant henholdsvis barn og eldre, og drukningsulykker.
Fagrådene samler ressurspersoner fra ulike miljøer, bidrar med erfaring og
kunnskap, og styrker innsatsen på prioriterte områder, og er referansegrupper i prosjektsammenheng. De er verdsatte møteplasser for kontakt og kunnskapsutveksling på områder med behov for samordning på nasjonalt nivå.
Skafor vil styrke fagrådene som formidler av kunnskap, og bruke dem også til å styrke
identiteten til forebygging som kunnskapsområde.

SEKRETARIAT

Skafor er en ubyråkratisk organisasjon.

Forumet er i hovedsak et nettverk og et bindeledd, en pådriver, påvirker og partner; et
knutepunkt, en kunnskapskilde og katalysator. Det øverste organ er årsmøtet, som velger
styret. Sekretariatet er det utøvende ledd, navet i organisasjonen.
Den administrative kapasitet er for liten til å realisere de mange muligheter som
finnes. For å skape en fortsatt positiv utvikling må det sikres finansiering som gir rom for
å styrke sekretariatsfunksjonen. Dette vil gi muligheter for å drive mer utadrettet virksomhet, og gjøre Skafor til en sterkere samfunnsaktør.
Skafor vil fortsette å styrke den organisatoriske plattformen, og videreutvikle forumet som
brobygger, fagforum og motivator.

