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Skadeforebyggende Forum
en liten organisasjon med store nettverk

• Samler aktører fra frivillige organisasjoner, 
næringsliv  og offentlig sektor

• Arbeider tverrsektorielt 

• Møtested - sprer informasjon og motiverer 
til innsats, aktiviteter og forskning. 

• Pådriver (og vaktbikkje) - rolle

• Unik erfaring, kompetanse og         
nettverk, etablert i 1985

• Grunnfinansiering fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og 
Finansnæringens fellesorganisasjon

• Deltar i internasjonale nettverk og 
prosjekter



Skadeforebyggende forum 



Skadde og døde innenfor ulike 
skadesektorer
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Oversikt over skadesektorer: antall døde og skadde 

Sektor Vold Selvpåført Brann Trafikk Arbeid Idrett HSF 
(hjem, skole,  fritid)  

Antall døde 
pr år

40 550 60 300 60 5-10? 1.300

Antall skadde 
legebehandlet  

25.000 10.000 5.000 40.000 80.000 90 000 270.000











Engasjerte skadeforebyggere 
Trygge lokalsamfunn-samling, 
Lysebu, 17.-18. januar 2011

Foto: Steinar Drægni

Strategi- og utviklingsseminar for 

Trygge lokalsamfunn, Lysebu 17. – 18. januar 2011





Publikasjoner



EU-prosjekter 

• INTEGRIS - Integration of European Injury 
Statistics

• IDB 3 – European Injury Data Base
• TACTICS – Tools to Address Children a 

Trauma, Injury and Children`s Safety Child 
Safety Report Cards 

• JAMIE – Joint Action on Monitoring Injuries 
in Europe

• CSAP -Child Safety Action Plan 
Development of European Child Home 
Safety Curriculum
Initiative recognized at international 
meeting



Dagens situasjon for 

skadeforebyggende arbeid

• Generelt liten interesse for 
fagfeltet

• Mangel på nasjonale satsinger, 
skaderegister, og forskning

• Mangel på støtteordninger  og 
stimuleringsmateriell

• Mangel på medvirkning i og 
samarbeid med internasjonale 
nettverk

• Skadeforebygging blir ofte 
nedprioritert i forhold til andre 
folkehelsetiltak

• Mange aktører og gode innsatser,  
men helhetsbildet er fragmentert



Mot lysere tider? 
Signaler på økt interesse for skadeforebygging

• Ny nasjonal strategi
• Samhandlingsreformen
• Fylkets nye rolle i 

folkehelsearbeidet
• Ny plan- og bygningslov
• Universell utforming
• Ny folkehelselov
• Nysatsing på Trygge 

lokalsamfunn i samarbeid med 
Gjensidigestiftelsen

• Politisk interesse for 
forebygging (?)



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 arbeidet  med 
spesiell fokus på hjem, fritid, opplæring 
og høyere utdanning

• Sikre en hensiktsmessig nasjonal 
organisering av det skadeforebyggende 
arbeidet 



Samarbeid for økt innsats



Det stilles mange krav på kommunene

• Hvordan skal vi få ulike etater til å samarbeide?

• Hvordan skal vi få på plass en helhetsstrategi for skadeforebygging? 

• Hvordan kan vi få mer kunnskap om hvor i kommunen vi har flest ulykker?

• Kan vi løfte inn arbeidet mot skader og ulykker i kommunens planarbeid?

• Kan vi spare penger gjennom å forebygge i stedet for å reparere? 

• Kan vi jobbe mer bevisst for å forebygge ulykker i skoler og barnehager?

• Finnes det kriterier som gjør jobben vår enklere når vi vil tenke 

skadeforebygging?

• Hvordan får vi kommunens ledelse til å støtte arbeidet?

• Finnes det nettverk-og ressursgrupper der vi kan hente kunnskap og 

inspirasjon?

Trygge lokalsamfunn !





Alle har et ansvar   - HMS i hverdagen









Visjonen
av ein betre verden
er ein betre verden

- litt på veg

Åse-Marie Nesse



Takk for oppmerksomheten ! ☺☺☺☺

Eva Jakobson Vaagland
eva.vaagland@skafor.org

www.skafor.org

www.skafor.org


