
Sammen for tryggere samfunn
Skadeforebyggende forum ønsker 
velkommen til samarbeid !

Sikkerhetskonferansen i regi av Bad, park og idrett, Bergen, 2.-3. nov 2016

Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum 





Forum for forebygging

Målet er å forebygge alvorlige 
ulykker og fremme forebyggende 
arbeid gjennom informasjon og 

samarbeidstiltak
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Skadeforebygging
– en del av en større helhet 



Vi trenger aktører fra mange ulike 
sektorer

Det handler om å:
1. finne fakta
2. formidle kunnskap
3. samarbeide – og motivere 
til innsats

... på tvers av sektorer og 
fagmiljøer, med bredest mulig 
involvering og innsats



Vårt oppdrag er å etablere møteplasser 
spre kunnskap og motivere til innsats 

Målet er å forebygge alvorlige 
ulykker og fremme 
forebyggende arbeid gjennom 
informasjon og 
samarbeidstiltak.



Livsløpet

• Hvem rammes av ulykker – og blir skadet?
Alle

• Alle aldre – gjennom hele livsløpet, og vi vet en god 
del om hvem, hvor og hvorfor



Fire prioriterte områder i tillegg til lokalt 
skadeforebyggende arbeid  

• Barnesikkerhet
• Eldresikkerhet
• Drukningsforebygging 
• Innhenting og bruk av 

skadedata

• Møter, nettverk, seminar og 
internasjonale kontakter 
innenfor hvert område.

• Deltar med faglige innlegg på 
møter og seminar

• Sprer informasjon



10 %



Tapte leveår 
Hjerte/kar, kreft og ulykker som helseproblem i Norge 

Kilde: NOU - Forebyggingsstrategier
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Ca 2.500  plutselige dødsfall hvert år;  
ulykker, vold og selvpåført



Epidemiologi

• Læren om befolknings-helse, 
sykdommers forløp, årsak og 
konsekvens, utbredelse og 
demografi. 

• John Snow ”father of
epidemiology”.

• London 1854; 500 dødsfall på 10 
dager i et begrenset område. Snow
studerte dødsfallene. Hvilke 
fellestrekk kunne man finne?

• Årsak - urent drikkevann fra the
Broad Street pump

• Systematiske undersøkelser gir 
nyttige kunnskap og muligheter til 
forebygging.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Snow_memorial_and_pub.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Snow_memorial_and_pub.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Snow.jpg
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Antall ulykker 580, antall meget alvorlig skadde 47, 
antall alvorlig skadde 489, antall døde 123

Trafikkulykker, Vestfold  2000 – 2010



Bergen sett med nasjonale skadetall
Av byens 420.000 innbyggere vil 3.360 søke lege hver måned, 336 vil bli lagt 
inn på sykehus og 168 vil dø

Vi vet noe om hvor disse 
ulykker  vil skje?
 210  på skoler
 84 på sykehjemmet
 84  på lekeplasser og i 

barnehager
 504 på arbeidsplasser
 1.050 i hjemmene
 630 i veien / trafikken
 126 i friluftsområder
 588 i sport og fritid
 84 andre steder 



Trygge lokalsamfunn

Tverrsektorielt samarbeid mellom 
offentlig, privat og frivillig sektor

Kunnskapsbasert metode gjør nytte av 
etablert kunnskap og erfaringer

Medvirkning fra innbyggerne i 
risikokartlegging og forebygging

Livsløpsperspektivet legges til grunn 
for risikokartlegging og forebygging



Kjennetegn for Trygge lokalsamfunn 

•Systematisk og langsiktige arbeid
•Forankret i politisk og administrativ ledelse
•Tiltak basert på kartlegging og lokal kunnskap
•Bruk av eksisterende strukturer
• Livsløpsperspektiv
•Samarbeid på tvers 

Og man er forpliktet seg til å dele kunnskap og erfaring



Folkehelsemeldingen 2015, 
Mestring og muligheter  

Trygge lokalsamfunn: 

”- 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.”



”Trygge lokalsamfunn er en nyttig 
modell for å motivere til innsats og 
sette kommunens ulike tiltak inn i 
et samlet system – det er bra for 
politikerne, bra for 
administrasjonen og bra for 
innbyggerne.” 

Hans Hilding Hønsvall, tidl. varaordfører 
i Vestfold fylkeskommune, leder for 
styringsgruppen for Trygge lokalsamfunn 
i Vestfold. 



Åtte trinn til trygghet



Andebu kommune ble kjent med  Trygge lokalsamfunn –
modellen gjennom Vestfold fylkeskommune, 
nabokommuner og Skadeforebyggende forum.  

Trygge lokalsamfunn  ble vurdert som en god modell for 
forebygging av skader og ulykker  og for å fremme 
trygghet og sikkerhet  i kommunen.    

Andebu kommune – fra intensjonsavtale til 
status som «Trygt lokalsamfunn»



Etablering



Kartlegging og prioritering  



Forankring i plandokument



Site visit



Organisering, medvirkning og iverksetting –
tiltak for ulike målgrupper



Organisering, medvirkning og iverksetting 
av tiltak for ulike målgrupper



Sertifiseringsuttalelse



Markering av at kommunen er blitt 
sertifisert 



Markering med informasjon og aktiviteter 





ANDEBU ALVDAL BERGEN FREDRIKSTAD 
FLORA HARSTAD  HØYANGER KLEPP KVAM 
LUSTER LARVIK LUSTER NISSEDAL
NØTTERØY OS I ØSTERDALEN RAKKESTAD  
RE SANDEFJORD SANDE SKI SOGN OG 
FJORDANE SPYDEBERG STOVNER BYDEL 
TRONDHEIM TROMS VÅGÅ ÅRDAL

…  det største nettverket i Europa! 

Godkjente Trygge lokalsamfunn -
kommuner og fylker - i Norge



Hvem har ansvar for turistenes
sikkerhet? 
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• Øke bevisstheten

• Endre atferd

• Noen ganger kreves      
strukturelle forandringer

”Nudging” / Dulte folk i rett retning



Kreative løsninger
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Risikorydding er en kampanje for å 
forebygge ulykker og skader. 

I samarbeid med kommuner, 
frivillighetssentraler, skoler, eldre-
senter, lag og foreninger, familier og 
ildsjeler vil vi gjøre Norge tryggere. 

Nettsted - Facebook- Informasjons-
materiell og lokale prosjekter

www.Risikorydding.no

http://www.risikorydding.no/
klomsen_final_h264.mov
klomsen_final_h264.mov


Arenaer: Hjem



Trygghetsvandring

• Trygghetsvandring er en metode for å 
oppnå et bedre, tryggere og mer 
innbydende nærmiljø 

• Fokus på trivsel – trygghet og 
tilgjengelighet

• Velg et område, samle en gruppe,  gå på 
tur og kartlegg, diskuter og rapporter  
(evt. kan gruppen selv utbedre noen 
forhold)

• Trygghetsvandring er en måte å skape 
samhold – og trygghet

• Metoden kan brukes av kommuner, 
skoler, barnehager, frivillighetssentraler, 
eldresenter, borettslag, velforeninger 
etc.

• Metoden er en del av satsningen på 
helsefremmende nærmiljøutvikling i tre 
Vestfold kommuner   

TRIVSEL, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET





www.skafor.org

Takk for oppmerksomheten!

www.skafor.org
Eva.Vaagland@skafor.org

http://www.skafor.org/

