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Det stilles mange krav på kommunene –  

Trygge lokalsamfunn kan bidra til å sette det 
forebyggende arbeidet inn i et samlet system 



 Skadeforebyggende forum er en  

 interesseorganisasjon, en faglig aktør en tverr-
 sektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for 
 skadeforebygging. 

 Et av våre oppdrag er å koordinere og utvikle 

 Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere 

 som et Support Center for det internasjonale arbeidet.  

  

www.skafor.org      



En nettverksorganisasjon med mange noder og 
muligheter for samarbeid på tvers 
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En sentral møteplass for skadeforebygging 

 

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

 Fem satsningsområder: 
 
• Sikkerhet for barn og unge 
• Eldreulykker  
• Drukningsulykker 
• Innhenting og bruk av skadedata 
• Skadeforebyggende arbeid på lokalt 

nivå, Trygge lokalsamfunn 
 
 Skafor er en interesseorganisasjon, og en faglig aktør. 

Skafor har samarbeidsavtale med Helse- og 
omsorgsdepartement og Finans Norge 
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Vår oppgave er å gi skytsenglene litt fri  

  

 Ulykke[def:] 

 En plutselig, uønsket, ikke 

planlagt hendelse som opptrer 
uavhengig av menneskelig vilje, 
karakterisert ved plutselig 
utløsning av en kraft eller 
påvirkning som kan medføre 
skade. 
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Skadeforebygging – en del av helheten  

Eksempler på faktorer som spiller inn       
Rammevilkår 

som spiller inn 

Økonomi 

Alkohol & 
rus 

Fysisk miljø 

Kultur 

Utdanning 

Skadefore-
byggingstiltak 

Holdnings
-skapende 

Atferds-
endrende 

Strukturelle 

Begrensende 
tiltak 

Rednings-
tjenester 

Beredskap 

Brannvern 

 Frivillige 

Ambulanse 

Sykehus 

Kunnskap  

Planer 

Utstyr 

Ulykke 
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Livsløpsperspektiv 

•  Alle har rett til en trygg hverdag – vi bruker et  
    livsløpsperspektiv  
 

•   I samarbeid med våre medlemmer og samarbeidsaktører    
    kan vi identifisere aldersspan, situasjoner og grupper som  
    trenger spesiell oppmerksomhet 
 

 



500.000 skadde og 1.900 døde årlig 
(i tillegg ca 550 døde etter vold / selvmord) 

Enkelte skadesektorer er godt ivaretatt med egne kunnskapsmiljøer. 
Skadeforebyggende forum bidrar til å fylle ”tomrom” og peke på 

områder som ikke er så godt ivaretatt av andre 
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En kommune med 10.000 innbyggere i et 

nasjonalt ulykkesstatistisk perspektiv   

 I en by med 10.000 innbyggere kan 
regne med at: 
• 80 personer vil søke lege hver måned 
•   8  vil bli lagt inn på sykehus 
• Hver 3. måned vil en dø på grunn av en 

ulykke 
 

Vi vet noe om hvor ulykkene skjer:  
• 25 i hjemmet 
• 15 på veien 
• 14 i sport og idrett 
• 12 i arbeidslivet  
•   7 i skole, barnehage eller på lekeplass 
•   3 i friluftsområder 
•   2  på sykehjem 
•   2  andre steder 
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Tre gode grunner for forebygging  
  

• Det handler om sparing. Den enkelte og de pårørende 
spares for lidelse og tap 
 

• Samfunnet sparer store kostnader og sykehuskøene 
kan reduseres 

 

 ”Om hver tiende skade hadde vært forebygget hadde 
vi spart  20 milliarder årlig”. 

 

• Innsats gir raske resultat! 
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Forebygging er ikke noe nytt 

 Når du bygger et nytt 
hus, skal du lage 
rekkverk på taket, slik at 
du ikke fører blodskyld 
over huset om noen 
faller ned fra det. 
 

5. Mosebok, 22,8 
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Safe Communities   
En modell og en metode utviklet i samarbeid med WHO  

Et nettverk av 300 kommuner og 21 support centers 

Safe Communities have:  
1. An infrastructure based on partnership and 

collaborations, governed by a cross- sector group 
that is responsible for safety promotion in their 
community 

2. Long-term, sustainable programs covering 
genders and all ages, environments, and 
situations 

3. Programs that target high-risk groups and 
environments, and programs that promote 
safety for vulnerable groups 

4. Programs that are based on the available 
evidence 

5. Programs that document the frequency and 
causes of injuries 

6. Evaluation measures to assess their programs, 
processes and the effects of change;  

7. Ongoing participation in national and 
international Safe Communities networks 
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”Klokskap satt i system”  

  Trygge lokalsamfunn er den norske versjonen av  
 Safe Communities og bygger på samme grunntanker:   

 
• Forankring i kommunens ledelse og planverk 
• Samarbeid på tvers av etats- og organisasjonsgrenser. 

Involvering av hele lokalsamfunnet. 
• Livsløpsperspektiv og helhetlig tilnærming med spesielt fokus 

på utsatte grupper 
• Tiltak og prosjekt basert på forskning og erfaring, data og 

lokal kunnskap 
• Evaluering og kunnskapsdeling 
  
• I den nasjonale modellen tar vi utgangspunkt i norsk 

virkelighet, lover og regleverk;  bl a Folkehelseloven, Plan-  og 
bygningslov og krav om lokal beredskap 

Skadeforebyggende forum 



Ulykker i Norge – nasjonal strategi for forebygging av 
ulykker som medfører personskade  2009-2014 

• Sette oss i stand til å tallfeste mål for 
reduksjon av ulykker som medfører 
personskader  seinest 2014 

• Gi  oss mer  kunnskap om ulykker 

• Forbedre det tverrsektorielle arbeidet  

• Videreutvikle det lokale og regionale 
skadeforebyggende arbeidet  

• Styrke samarbeidet mellom det 
frivillige, det offentlige og næringslivet  

• Gjennomgå organisering av det 
ulykkesforebyggende 

• Sikre en hensiktsmessig nasjonal 
organisering av det skadeforebyggende 
arbeidet  

• To huvudmål, fem delmål, 40 
underpunkter 
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Fokus på forebygging   
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Trygge lokalsamfunn i Norge 
 

• Det er etablert en sterk plattform for arbeidet i 
Norge med jevnlige møter og 
rapporteringsordninger.  
 

• 21 godkjente kommuner og  to godkjente 
fylkeskommuner, 10–15 interesserte / på vei mot 
godkjenning 
 

• Eget fylkesnettverk er etablert i Sogn og 
Fjordane, Troms Vestfold,  Østfold (og Telemark) 

 
• Nettverkssamlinger to  ganger pr år med faglig 

oppdatering,  informasjons- og 
erfaringsutvekslinger, best practice-modeller, 
materiell og aktiviteter 
 

• Temahefter  og informasjonsmateriell  
 

• TL-modellen er presentert på en rekke 
konferanser; bl a Nordiske  folkehelse-
konferansen, lokale folkehelsedager,  SINTEFs 
sikkerhetskonferanse, KS- folkehelsenettverk og  
internasjonale konferanser.  
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 ALVDAL  BERGEN FREDRIKSTAD 
HARSTAD  HØYANGER  KLEPP 
KVAM  LARVIK 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 



Nettverket – vår viktigste ressurs 
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Nasjonal modell i Norge 

 

 Nasjonal godkjennelse 
som en parallell ordning 
til den internasjonale 

 Det er utarbeidet: 
• Veileder  
• Metodehefte 
• Intensjonsavtale 
• Trygghetsprofil 
• Rapportskjema  

 
www.Skafor.org for mer informasjon 

 

http://www.skafor.org/


Modellen bygger på fire grunntanker 

Tverrsektorielt samarbeid mellom 
kommunens ulike avdelinger og etater 
og med ressurser utenfor kommunen; 
frivillige lag og foreninger, næringsliv 
etc.  
 
Kunnskapsbasert metode  - vi bygger 
på etablert kunnskap og erfaringer og 
ser på effekten og / eller prosessen 
rundt tiltak 
 
Medvirkning fra innbyggerne i 
risikokartlegging og forebygging 
 
Livsløpsperspektivet legges til grunn 
for risikokartlegging og forebygging 



Åtte trinn fra etablering til sertifisering og 
årlig rapportering 
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Sandefjord, 6. mai 2013 

”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 administra-
sjonen og bra for innbyggerne.”  

 

Varaordfører i Vestfold fylkes-
kommune, og leder for 
styringsgruppen for Trygge 
lokalsamfunn i Vestfold, 
 Hans Hilding Hønsvall:  



  

Fagseminar i Sandefjord 6. mai 2014 



TL-som månedens eksempel hos KMD 
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Nyhetsbrevet til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), 
presenterer hver måned et eksempel 
på et vellykket kommunalt tiltak. 
Trygge lokalsamfunn (TL) og Nøtterøy 
med et samarbeidstiltak om 
svømmeopplæring, ble omtalt i august 
2014.  Se artikkelen.  
 
Skadeforebyggende forum hadde et 
møte med politisk ledelse i KMD 
tidligere i sommer og møtte en lydhør 
statssekretær som så Trygge 
lokalsamfunn som et viktig bidrag for 
forebygging og effektivt bruk av 
kommunale ressurser. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/2014/Kommunalnytt-nr-7-2014.html?id=765983


Bestill vårt nyhetsbrev – følg med 
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Nissedal, Telemark 



Innsats nytter 

• Harstad kommune har arbeidet 
aktivt for å redusere skoldnings-
skader hos barn. Med 
informasjon og 
holdningsskapende kampanje er 
skadene redusert med 30% 

• Helge Lund, kommunelege i Os, 
har drevet med 
skaderegistrering i mange år, og 
sett betydningen av sandstrøing. 
Hoftebrudd er redusert med 
50% i kommunen.  
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• Vi tilbyr og en modell som vil bidra til å 

effektivisere, systematisere og forenkle 
kommunens arbeid og sette kommunale 
oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i 
en samlet helhet. 
 

• Vi trenger samarbeidspartnere for å ta ut  den 
potensial som ligger i modellen og metoden.  

 
• Vi vil gjerne ha flere kommuner med på laget 

 
• Velkommen til samarbeid! 
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Trygge lokalsamfunn – 
veien videre  
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Ta gjerne kontakt med oss for 
mer informasjon:  

 

Eva Jakobson Vaagland 

Eva.Vaagland@skafor.org  

Tlf: 23 28 42 00 / 93 03 93 12  
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