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FORORD 
Ulykker rammer mange. Forebygging av ulykker er et område som ingen eier, men som 
mange har et ansvar for og som derfor lett faller mellom flere stoler. Dette 
handlingsprogrammet er et viktig bidrag til fortsatt utvikling av sikkerhetskultur gjennom 
samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer i Rakkestad. 
 
Dette programmet er en videreføring av det arbeidet som ble satt i gang gjennom prosjektet 
”Rakkestad, den trygge kommunen” 1997-1999. Det dannet også grunnlaget for godkjenning 
fra Verdens helseorganisasjon som Trygt lokalsamfunn i 2000. Ressursgruppene for arbeidet 
blant barn, unge og eldre har gitt innspill til revideringsarbeidet. Arbeidsgruppen Trygge 
Rakkestad har ikke hatt innsigelser til planens innhold. Rådmannens plan- og 
utviklingsgruppe har gitt råd og innspill i revideringsprosessen. Rådmannens ledergruppe og 
Kriminalitetsforebyggende råd har gitt programmet sin anbefaling og fremmer planen for 
politisk godkjenning. Under arbeidet med planen ble organiseringen av folkehelsearbeidet 
gjennomgått og ny organisering ble vedtatt av kommunestyret 18.juni -03.   
 
Programmet er retningsgivende som en temaplan for det ulykkesforebyggende arbeidet i 
Rakkestad. Det er mer detaljbeskrivende når det gjelder tiltak enn hva som er mulig å 
beskrive i kommunens handlings- og økonomiplan, men programmet skal gi innspill til 
arbeidet med denne gjennom en årlig innsatsplan. Rapportering i forhold til temaplanen vil 
fortsatt gjøres i eget dokument som en del av ”Årsrapport for folkehelsearbeidet i Rakkestad”. 
 
Det skadeforebyggende programmet er en bevisst satsing på økt trygghet og sikkerhet for 
ulike aldersgrupper, miljøer og situasjoner. Målet er at antall skader som fører til dødsfall, 
sykehusinnleggelser og legebehandling pga ulykker skal reduseres. 
 
Skadeforebyggende arbeid forutsetter et samarbeid mellom ulike områder, sektorer og 
fagmiljøer. Programmet bygger derfor på en ansvarsdeling mellom ulike organisasjoner og 
nivåer. Også frivillige organisasjoner knyttes til programmet. 
 
 
Rakkestad, september 2003. 
 
 

John Thune 
ordfører 

 
 
Alf Thode Skog       Jørn Olav Authen 
rådmann        konst. skolesjef 
 
Terje Olav Eriksen       Iver Rode 
helse- og sosialsjef       teknisk sjef 
 
 
Bjørn Skaug        John Egil Nåmdal 
Rakkestad og Degernes      lensmann 
Brandkasse/ Gjensidige 
 



Skadeforebyggende program 2003-2014  Side 3    

Rakkestad, et trygt lokalsamfunn  

 
 
 

INNHOLD 

FORORD................................................................................................................................... 2 

INNHOLD................................................................................................................................. 3 

INNLEDNING OG FAKTAGRUNNLAG ............................................................................ 4 

BAKGRUNN............................................................................................................................. 5 

VISJON OG FORANKRING ................................................................................................. 6 

ORGANISERING .................................................................................................................... 6 

OPPDRAG ................................................................................................................................ 7 

INDIKATORER FOR ET TRYGT LOKALSAMFUNN .................................................... 7 

MÅL OG RETNING................................................................................................................ 7 

METODE OG STRATEGI ..................................................................................................... 9 

A) IDENTIFISERING OG REDUKSJON AV SKADE- OG ULYKKESFELLER ................ 9 
B) SAMARBEIDSLØSNINGER........................................................................................... 9 
C)    MOBILISERE NÆRMILJØENE TIL INNSATS............................................................... 9 
D)    ØKE KOMPETANSEN OM FOREBYGGING AV SKADER OG ULYKKER .................. 9 
E) DOKUMENTERE OMFANG OG EFFEKTER .............................................................. 9 
F) ÅRLIG INNSATSPLAN................................................................................................... 9 

RISIKOGRUPPER OG MILJØER ....................................................................................... 9 

EVALUERING OG OPPFØLGING.................................................................................... 10 

LITTERATUR / REFERANSER ......................................................................................... 10 

TILTAKSPLAN ..................................................................................................................... 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skadeforebyggende program 2003-2014  Side 4    

Rakkestad, et trygt lokalsamfunn  

INNLEDNING OG FAKTAGRUNNLAG 
Ulykkesskader utgjør et av våre store folkehelseproblemer. Ulykker ligger som nummer fire 
på listen over dødsårsaker i Norge (St.m.nr.16, 2002-2003). Når man måler etter tapte liv, 
tapte leveår og liggedøgn på sykehus kommer personskader på grunn av ulykker på 
andreplass etter hjerte- og karsykdom (I. Lereim). Fallulykker er vanligst, trafikkulykker, 
selvmord og drap følger deretter (St.m.nr.16, 2002-2003). Ut fra Personskaderegisteret ved 
Folkehelseinstituttet er det beregnet at det forekommer mellom 450.000 og 500.000 
ulykkesskader årlig som krever behandling fra helsevesenet. Antall sykehusinnleggelser på 
grunn av skader økte med i overkant av 2000 fra år 2000 til år 2001. I følge SSB ble det i 
2001 skrevet ut 76.670 pasienter (169 per 10 000 av befolkningen) med en skadediagnose fra 
somatiske sykehus. Dette tilsier for Rakkestads del ca 120 pasienter innlagt i sykehus med 
skadediagnose årlig, noe som stemmer med de tallene vi har mottatt fra Folkehelseinstituttet i 
perioden 1998-2002. På 1990-tallet var det beregnet at om lag 55.000 personer ble innlagt i 
sykehus årlig med skadediagnose (Handlingsplan 1997-2002, forebygging av ulykker i hjem, 
skole og fritid, SHD). 2000 flere sykehusinnleggelser årlig pga skader sier noe om det økte 
presset på sykehussengene og konsekvensene for planlagte innleggelser. I 2001 tilsvarte dette 
11 % av sykehusoppholdene i somatiske sykehus. 
Mange ulykker kan forebygges med aktive tiltak og sparte liv, færre lidelser, redusert 
belastning på helsevesenet og samfunnsøkonomisk gevinst vil være blant resultatene når 
forebygging lykkes. 
Et forsøk på en samlet oversikt over skadebildet i Rakkestad vises i tabellen nedenfor. Det er 
knyttet mange svakheter til tabellen. Personskader behandlet ved legevakt, i ambulanse/ ved 
utrykning, akuttmottak eller poliklinikk er ikke registrert. Noen skader er registrert flere 
steder og én person kan representere flere skader. Trafikkulykker med personskader er ikke 
alltid registrert ved politirapport (sykkel-, moped-/ en-person-ulykker). Den lokale 
registreringen er først og fremst et hjelpemiddel i det daglige arbeidet med å forebygge skader 
ved at fokus er rettet mot forholdet. Sammenlignbarhet og utviklingstrekk er mulig å følge fra 
1999, noe som gjør det mulig å sette realistiske målsettinger i forhold til skadereduksjon. 
 

Faktiske tall for ulykker i Rakkestad (1994-2002) 
Flere skader er registrert på forskjellige steder, kan ikke summeres. Pr. 1.april 2003 

Registrerings- og 
ulykkesarena 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Innlagt i sykehus fra  
Rakkestad pga skader 

77 93 94 91 122 120 110 126 130 

Behandlet på Rakkestad  
legesenter 

    118 
2. h.år

151 126 101 84 

Skader skjedd/ meldt  
på skoler og b.hager 12 26  28 37 61* 42 43 48 55 

Skader/ fall registrert på  
Skautun sykehjem 

    13 
2.h.år

31 39 72* 94* 

Skader/ fall registrert i  
hjemmebasert tjeneste 

    1 
2.h.år

6 11 38* 67* 

Arbeidsskader, meldt  
arbeidstilsynet 40 48 35 45 45 46 45 38 18** 

Skader registrert fra  
landbruket     6   5 6 3 2 

Trafikkulykker,  
ulykker/personskader 15/21 8/9 15/22 22/27 16/31 28/38 22/43 17/24 24/45

* Et forholdsvis høyt antall registrerte skader/ fall kan skyldes at registreringspraksisen ble skjerpet og 
kvalitetssikring/ melding om avvik ble tatt i bruk i PRO-sektoren. ** Her ventes etterslep i rapportering. 
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BAKGRUNN  
Det skadeforebyggende arbeidet i Rakkestad har lang historie og kan ikke bare knyttes til 
prosjektet ”Rakkestad den trygge kommunen” og godkjenningen som Trygt lokalsamfunn 
i 2000 selv om dette gav arbeidet langt større oppmerksomhet og muligheter. Fra tidligere har 
det vært rettet innsats mot skader både jevnlig gjennom helsestasjonen, i aksjonsform og 
gjennom mer spredte tiltak bl.a. i regi av skole, brannvesen, lensmann og forsikringsselskap. 

Den nære historien ligger i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse for Rakkestad som 
førte fram til politisk behandling høsten 1996. På bakgrunn av denne ble det utarbeidet en 
krise- og beredskapsplan (2001) som viser hvordan større ulykker og andre påkjenninger 
skal møtes dersom de skjer. Denne er testet ut gjennom en øvelse høsten 2002 og vil revideres 
bl.a. på bakgrunn av denne. I perioden  1997-1999 pågikk prosjektet ”Rakkestad, den trygge 
kommunen” som i stor grad fokuserte på det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet etter 
kriteriene for et Trygt lokalsamfunn (WHO). 

Det skadeforebyggende arbeidet ble etter prosjektets slutt i 1999 videreført som en del av et 
helhetlig folkehelsearbeid fra 2000. Organiseringen av dette arbeidet har i perioden 2000-
2003 skjedd gjennom et bredt Folkehelseforum ledet av Ordføreren samt arbeidsgruppene 
Trygge, Sunne og Levende Rakkestad ledet av hver sin politiker med en etatssjef som 
sekretær. Arbeidsgruppa Trygge Rakkestad har vært ansvarlig for gjennomføringen/ 
oppfølgingen av det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet beskrevet i det 
skadeforebyggende programmet. Denne har vært sammensatt av personer fra brannvern, 
forsikring, planavdeling/ trafikk, kriminalforebyggende råd, undervisningsetaten, eldreråd 
samt leder av teknisk hovedutvalg, teknisk sjef og folkehelsekoordinator. Ressursgruppene for 
Trygge barn og unge og Trygge eldre har møttes to ganger i året for oppfølging av tiltak og 
utveksling av erfaringer.  

Gruppene knyttet til trafikk, landbruk og registrering av skader har ikke møttes etter 
prosjektperiodens slutt. Oppfølgingen av det skadeforebyggende arbeidet knyttet til idretten er 
idrettsrådets/ den enkelte forenings/ klubbs ansvar og nevnes ikke spesielt i revideringen av 
programmet. Det samme gjelder skadeforebyggende tiltak knyttet til arbeidslivet som er en 
del av det lovpålagte Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.  

Departementenes handlingsplan 1997-2002 om forebygging av ulykker i hjem, skole og 
fritid hadde direkte fokus på det ulykkesforebyggende arbeidet i Norge. Rakkestad kommune 
mottok tilskuddsmidler gjennom denne planen i hele prosjektperioden. Stortingsmelding 
nr.16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge” ble behandlet i Stortinget våren 2003. Her 
står bl.a. at arbeidet med handlingsplanen for ulykkesforebygging skal videreføres i 2003, 
inkludert sekretariatet for Trygge Lokalsamfunn, og at det skal utvikles en ny strategi for det 
ulykkesforebyggende arbeidet. Prosjektet ”Rakkestad, den trygge kommunen” ble videreført 
gjennom et helhetlig folkehelsearbeid fra januar 2000.  

Kommunen deltar som 1 av 9 kommuner sammen med Østfold fylkeskommune om 
gjennomføringen av Fylkesplanens folkehelseprogram ”Livets kvalitet” bl.a. ved strategien 
”Trygge Østfold”. Dette samarbeidet er vedtatt forlenget til ut 2005 avhengig av 
kommunenes og fylkeskommunens tilslutning. Fylkestinget vedtok forlengelse i juni 2003.   

Kommunedelplan for folkehelse, egengodkjent av Rakkestad kommunestyre 7. februar 
2002, har bl.a. som tiltak under temaområdet Trygge Rakkestad, at det skadeforebyggende 
programmet fra 1998 skal revideres innen utgangen av 2002. Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet (2001) samler alle tiltak som gjelder trafikksikkerhet i Rakkestad for 
perioden 2001-2012. Sammen med de nylig reviderte internasjonale kriteriene for Trygge 
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lokalsamfunn/ Safe Communities utgjør de nevnte dokumentene bakgrunnen for 
videreføringen av det skadeforebyggende arbeidet i Rakkestad.  
 
Endrede forutsetninger. 
I prosjektperioden var det avsatt 80 % stilling til arbeidet. Ved overgangen til koordinering av 
et helhetlig folkehelsearbeid ble stillingen øket til 100 %. Fra 1. september 2003 er stillingen 
redusert til 50 % hvor det anslagsvis vil gjenstå en 20 % ressurs til koordinering av det 
skadeforebyggende arbeidet. Denne planen må derfor i større grad synliggjøre ansvaret for 
gjennomføringen av tiltak og rapportering av disse.  
 
VISJON OG FORANKRING  
Visjonen for Rakkestad kommune er «Rakkestad, et trygt, sunt og levende lokalsamfunn». 
Det skadeforebyggende arbeidet er spesielt forankret i Kommuneplanen (1999-2012) 
gjennom visjonsdelen ”- den trygge kommunen” og fulgt opp i kommunens strategidokument 
av 2002 som ”Tverrsektorielle oppgaver for en bærekraftig utvikling” herunder Folkehelse 
(side 6-7). Folkehelseprogrammet 2002-2014 med visjonen ”Godt liv lenge for alle i 
Rakkestad” gir rammen for det skade-/ sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeidet i 
Rakkestad.  
Her er de overordnede målene for Trygge Rakkestad 

1. Økt bevissthet om ulykkesrisiko i hele befolkningen 
2. Redusert omfang av skader pga ulykker i hele befolkningen 
3. Skader pga vold, rus og selvmord reduseres gjennom kriminalitetsforebyggende 

innsats og tilrettelegging av gode oppvekstforhold for barn og unge. 
Gjennom det årlige arbeidet med handlings- og økonomiplanen får folkehelsearbeidet sin 
plass som en del av de områdeovergripende oppgavene/ tverretatlige utfordringene. 
Årsmelding med resultatvurdering viser hvordan etatene har arbeidet med disse utfordringene. 
Det har siden 1997 vært skrevet egen årsrapport for det skadeforebyggende arbeidet/ 
folkehelsearbeidet (fra 2000).   
 
ORGANISERING   
En grundig evaluering av folkehelsearbeidets organisering m.m. ble gjennomført høsten 2002 
og resultatene av denne samt ny organisering av kommunens politiske og administrative 
virksomhet, utgjorde grunnlaget for kommunestyrets vedtak om videreføring og ny 
organisering av folkehelsearbeidet 18. juni 2003. Fra vedtaket refereres punktene 2, 3 og 4: 

- Arbeidsgruppa Trygge Rakkestad og ressursgruppene Trygge barn og Trygge eldre 
legges ned når revidert skadeforebyggende program vedtas våren 2003.  

- Kriminalforebyggende råd får utvidet sin sammensetning og sitt mandat til også å 
gjelde oppfølgingen av Rakkestad som Trygt Lokalsamfunn/ det reviderte 
skadeforebyggende programmet. Rådet konstituerer seg selv og finner en 
hensiktsmessig organisering.  

- Registrering av skader lokalt i Rakkestad innarbeides som en del av ordinære 
rutiner og databaseres så langt det er mulig. Den enkelte virksomhet bearbeider og 
framstiller årsstatistikk og utvikling ved egen virksomhet (legesenter, barnehage, 
skole, sykehjem, hjemmebasert tjeneste, trafikkseksjonen).  

Arbeidet kobles opp til det helhetlige folkehelsearbeidet gjennom et nyetablert 
folkehelseforum som møtes to ganger årlig. Arbeidsformen er i hovedsak knyttet til ordinær 
drift, men vil ha preg av prosjektarbeid når nye tiltak skal utprøves/ settes i gang.  
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OPPDRAG  
Kommunens forpliktelse knyttet til godkjenningen som Trygt lokalsamfunn i 2000 forutsetter 
at det finnes et eget skadeforebyggende program. Vedtak i sak om videreføring og søknad til 
WHO i 1999 inneholder forpliktelser om at arbeidet skal være langsiktig og bygge på et 
program som omfatter alle aldersgrupper, miljøer og arenaer. På bakgrunn av stor innsats på 
mange områder gjennom flere år og lokal registrering av skader i mer enn 4 år, er det 
nødvendig å oppdatere dette programmet. Det generelle ansvaret for det ulykkesforebyggende 
arbeidet er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og mer spesifikt i Forskrift om miljørettet 
helsevern av 25. april 2003 § 4, § 5: Kommunen skal ha oversikt over faktorer som påvirker 
folks helse, vurdere disse faktorene som for eksempel ulykkesrisiko, vurdere helseeffektene 
og foreslå mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak. Forskrift om 
miljørettet helsevern i skoler og barnehager trådte i kraft på slutten av 90-tallet og har 
kommet i ny versjon i 2003.   
 
INDIKATORER FOR ET TRYGT LOKALSAMFUNN 
De 12 kriteriene som lå til grunn ved godkjenningen av Rakkestad som Trygt lokalsamfunn, 
er endret til 6 indikatorer (2002). I praksis innebærer disse det samme og det er ikke 
nødvendig å prøve det lokale arbeidet på nytt mot disse for å opprettholde godkjenningen. 
Indikatorene kan ses på som en modell for arbeidet og fungere som kvalitetssikring av dette. 
Indikatorene vil ha stor overføringsverdi til annet folkehelsearbeid ved å sette helse og uhelse 
inn der det står trygghet og skader.  
Indikatorene er beskrevet som en tilstand: 
Trygge lokalsamfunn har: 

1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe 
som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn;  

2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldre, 
miljøer og situasjoner;  

3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og -miljøer og programmer som 
fremmer tryggheten til utsatte grupper;  

4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader;  
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av 

forandringer;  
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn.  

MÅL OG RETNING  
Målene for det lokale skadeforebyggende arbeidet knytter seg til kommunens overordnede 
visjoner: 

”Rakkestad, et trygt, sunt og levende lokalsamfunn” 
”Godt liv lenge for alle i Rakkestad” 

 
OVERORDNET MÅL i kommunedelplan for folkehelse 2002-2016 er disse: 

1. Økt bevissthet om ulykkesrisiko i hele befolkningen/ hos den enkelte 
2. Redusert omfang av skader pga ulykker i hele befolkningen 
3. Skader pga vold, rus og selvmord reduseres gjennom kriminalitetsforebyggende 

innsats og tilrettelegging av god oppvekstforhold for barn og unge.  
 
De nasjonale målene om nedgang i antall skader pga ulykker var i Handlingsplanen 1997-
2002 beskrevet som en nedgang i % fra et gitt år til et annet. Målingen skulle ta utgangspunkt 
i antall dødsfall pga ulykker, sykehusinnlagte og legebehandlede skader i perioden. Lokalt er 
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slike mål avhenging av sammenhengende og gode data fra helsetjenesten både lokalt og 
regionalt. Nye nasjonale målsettinger knyttet til en strategiplan vil diskuteres i løpet av høsten 
2003 og Rakkestad vil slutte seg til disse.  
 
I det forrige skadeforebyggende programmet var det definert mål for struktur, prosess og 
effekt. Dette var nødvendig for å komme i gang og synliggjøre både forutsetninger og metode 
slik at effekt kunne oppnås. Indikatorene for Trygge lokalsamfunn beskriver noe av det 
samme. Med bakgrunn i registrert utvikling i perioden 1997-2002, er det mulig å være mer 
konkret i ønsket måloppnåelse for perioden 2002-2006. Dette forutsetter også mer konkrete 
tiltak. 
 
Overordnet mål 1 og 2 skal synliggjøres gjennom resultatmålene: 
* Redusert antall ulykker med personskader i hele befolkningen med 10% over en 5- 
årsperiode med utgangspunkt i perioden 1998-2002. Konkrete mål er: 

a) Antall personer innlagt i sykehus pga ulykkesskade overstiger ikke 110 pr år i 
gjennomsnitt for perioden 2002-2006. Gj.sn. 98-02: 122 

b) Antall personer behandlet/ undersøkt for personskade ved Rakkestad legesenter 
overstiger ikke 104 pr. år (i snitt ca 2 skader pr. uke) i gjennomsnitt for perioden 2002-
2006. Gj.sn. 99-02: 116. 

 
* Redusert antall ulykker blant barn og unge. Konkrete mål er: 

a) Antall barn 0-14 år innlagt i sykehus pga ulykkesskade overstiger ikke 10 pr år 
(reduseres 25 %) i gjennomsnitt for perioden 2002-2006. Gj.sn. 98-02: 14 

b) Antall barn 0-14 år behandlet/ undersøkt for personskade ved Rakkestad legesenter 
overstiger ikke 28 pr. år (reduseres 25 %) i gjennomsnitt for perioden 2002-2006 
(00:51, 01:27, 02:33). Utgangspunkt er 37.  

c) Ingen gjennomsnittlig oppgang pr. år i antall registrerte skader hos barn i barnehage 
for perioden 2002-2006 (00:14, 01:15, 02:9). Utgangspunkt er 13. 

d) Ingen gjennomsnittlig oppgang pr. år i antall registrerte skader hos barn i skolen/ på 
skolevei i Rakkestad i perioden 2002-2006 (00:29, 01:33, 02:45). Utgangspunkt er 36. 

e) Ingen barn under 16 år er innblandet i trafikkulykker med personskader i Rakkestad.  
 
* Redusert antall ulykker blant eldre over 65 år med 25 % over en 5-årsperiode. 
Utgangspunkt i perioden 1998-2002. Konkrete mål er: 

a) Antall voksne over 65 år innlagt i sykehus pga ulykkesskade overstiger ikke 32 pr år i 
gjennomsnitt for perioden 2002-2006 (gjennomsnitt 1998-2002 er 42) 

b) Antall personer med lårhalsbrudd overstiger ikke 14 pr. år i gjennomsnitt for perioden 
2002-2006 (gjennomsnitt 1998-2002 er 18).  

 
Overordnet mål 3 vil i mindre grad være målbart pga kommunes størrelse (antall innbyggere  
og tilgjengelige data vedr. voldsskader, rusrelaterte skader, selvpåførte skader og selvmord). 
Veien til målet kan synliggjøres gjennom andre planer og prosjekter: 

a) Oppdatert plan for psykisk helsearbeid bidrar til økt fokus på og flere tiltak innen 
forebyggende arbeid, spesielt overfor barn og unge. 

b) Færre barn og unge rekrutteres til kriminelle og rusbelastede miljøer i Rakkestad bl.a. 
som et resultat av det 3-årige prosjektet ”Ungdomsdiakon” (2003-2006) og positive 
klubb- og kulturaktiviteter for barn og unge. 

c) Foreldre for styrket sin rolle og får støtte som oppdragere og omsorgspersoner for 
egne og andres barn gjennom kontakt med helsestasjonen, større grad av medvirkning 
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i barnehage og skole og gjennom frivillig innsats eller deltakelse i nettverksgrupper og 
kompetansebyggende virksomhet.  

 
METODE OG STRATEGI 
En tiltaksplan for skadeforebyggende arbeid omfatter flere aktiviteter: 
 
A) IDENTIFISERING OG REDUKSJON AV SKADE- OG ULYKKESFELLER 
Dette bygger igjen på kartlegging og registrering gjennomført på forskjellige arenaer, knyttet 
til målgrupper og aktiviteter. Reduksjon av skade- og ulykkesfeller inngår i det vi tidligere 
kalte miljøforbedringer. 
 
B) SAMARBEIDSLØSNINGER 
Flere av tiltakene vil måtte løses på tvers av sektorer og gjerne i samarbeid med frivillige 
organisasjoner og det private næringsliv. Ulykkesfeltet eies av mange. Koordineringen vil 
skje gjennom kriminalforebyggende råd som bl.a. vil etterspørre resultater når det gjelder 
kartlegging, registrering og tiltak. Frivillige og private aktører inviteres til samarbeid der 
tiltakene vil virke på deres områder. 
 
C) MOBILISERE NÆRMILJØENE TIL INNSATS 
Det meste av den fysiske tilretteleggingen for sikkerhet er det offentliges ansvar. Men 
nærmiljøene, dvs. der folk bor i et større fellesskap/ boområde, har annen kompetanse på hva 
som skaper trygghet der de bor og kan bidra i større grad når det legges til rette for det. 
 
D) ØKE KOMPETANSEN OM FOREBYGGING AV SKADER OG ULYKKER 
Kontinuerlig oppmerksomhet om temaet vil gi hele befolkningen en generell øking av 
kompetanse på dette. Samtidig er det nødvendig å gi enkelte grupper spesiell kompetanse 
innenfor et avgrenset område (foreldre, ansatte i barnehage, skole, eldreomsorg, pensjonister). 
 
E) DOKUMENTERE OMFANG OG EFFEKTER 
Dette gir mulighet til å se om tiltak virker og er et viktig ledd i evalueringen av programmet. 
Dette forutsetter et løpende registreringsarbeid og et årlig rapporteringssystem. 
 
F) ÅRLIG INNSATSPLAN 
For å gjøre arbeidet mer håndterbart vil tiltaksdelen brytes ned i en konkret innsatsplan for 
noen utvalgte innsatsområder/ tiltak gjeldende for ett år ad gangen knyttet til rulleringen av 
handlings- og økonomiplanen. Dette vil spesielt gjelde nye tiltak og tiltak hvor det er 
utfordringer knyttet til økonomi og/eller samarbeid, og tiltak som trenger revitalisering. 
 
RISIKOGRUPPER OG MILJØER 
I følge skadestatistikken er det barn, unge og eldre som er mest utsatt. Fram til 60 års alder 
er det gutter og menn som dominerer skadebildet. Deretter overtar kvinnene. 
Hjemmeulykker fører til flest antall sykehusinnleggelser i alle aldersgrupper, med unntak av 
ungdom 15-24 år hvor ulykker i forbindelse med idrett/ sport dominerer. Dødsulykker i denne 
aldersgruppen skyldes trafikkulykker (65 %).  
Undersøkelser viser en klar sammenheng mellom helsetilstand og sosial posisjon. Dette betyr 
at yrke, inntekt og utdanning har betydning for helse og forekomst av sykdom og død. Dette 
bildet gjelder også skader pga ulykker. Fremmedspråklige vil ha større behov for 
tilrettelegging av informasjon og kompetanse for selv å kunne ta et ansvar for egen helse og 
forebygge ulykker og skader.  
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Osteoporose er en prosess der beinmassen gradvis tapes og risikoen for brudd gradvis øker. 
Medisinsk behandling, forebygging av fall og konsekvenser av fall vil være 
bruddforebyggende. Påvirkning av ytre faktorer som lar seg forebygge (undervekt, inaktivitet 
og røyking, samt sikre adekvat kosthold), er også av betydning for denne gruppen og må gå 
hånd i hånd med den primærforebyggende innsatsen med fysisk aktivitet og tilstrekkelig 
kalsium blant barn og unge.  
 
EVALUERING OG OPPFØLGING 
Resultater knyttet til det skadeforebyggende arbeidet vil først og fremst vise seg på 
ulykkesstatistikkene hvor konkrete mål er satt for perioden 2002-2006. Årsrapportene for 
folkehelsearbeidet vil følge opp om utviklingen er på rett vei. Årsmelding med 
resultatvurdering og kommunens handlings- og økonomiplan må følge opp signalene gitt i det 
skadeforebyggende programmet. Justeringer skal kunne foretas uten at planen bør revideres. 
Arbeidet med en større revidering av det skadeforebyggende programmet tar til i begynnelsen 
av 2007 når skade- og ulykkesdata for 2006 foreligger. Programmet behandles hvert 4. år av 
det aktuelle kommunestyret.  
 
LITTERATUR / REFERANSER 
Det kongelige helsedepartement. Rundskriv I-3/2003. Om miljørettet helsevern. Forskrift av 
25. april 2003 nr.486  

Det kongelige helsedepartement. St.meld.nr. 16 (2002-2003). Resept for et sunnere Norge. 
Folkehelsepolitikken 

Sosial- og helsedepartementet. Handlingsplan 1997-2002 forebygging av ulykker i hjem, 
skole og fritid 
 
Østfold Fylkeskommune. Livets kvalitet. Folkehelse i Østfold 2000-2003 
 
Rakkestad kommune: 

• Evaluering av folkehelsearbeidet i Rakkestad – ny organisering: K.sak 31/03 av 
18.06.03 

• Strategi og utvikling 2002-2014, vedtatt 07.02.02 
• Kommunedelplan for folkehelse, vedtatt 07.02.02 
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2001-2012, vedtatt 21.06.01 
• Kommuneplan 1999-2010, vedtatt 17.06.99 
• Handlingsprogram for det skadeforebyggende arbeidet 1998-2009 av 15.01.98 
• Sluttrapport for prosjektet ”Rakkestad, den trygge kommunen” 01.01.97-31.12.99. 
• Folkehelsearbeidet i Rakkestad, årsrapport 2000, 2001, 2002. 

 
Stiftelsen Østfoldforskning. Evaluering av folkehelsearbeidet i Rakkestad kommune. Helge 
Ramsdal og Knut Aarvak. Desember 2002 
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TILTAKSPLAN 
 
Dette kapitlet inneholder en rekke tiltak og aktiviteter innenfor de nevnte grupper og arenaer. Lista er sjekket ut med de ansvarlige innenfor hvert 
område. De fleste tiltakene kom i gang gjennom prosjektarbeidet 1997-1999, noen var der tidligere og noen få nye er føyd til. Nye tiltak er 
merket i fet skrift. Lista kan suppleres/ justeres og det er viktig at de som arbeider innenfor det enkelte område prioriterer aktiviteter i forhold til 
mulig tidsbruk, personell og økonomi. Det skal rapporteres årlig etter planen og forslag til justeringer behandles i kriminalforebyggende råd.  
Tiltak som er relatert til trafikksikkerhet vil vurderes nærmere gjennom revidering kommunedelplan for trafikksikkerhet i løpet av 2004.  
For alle områder gjelder det at den enkeltes egeninnsats for å bevare/ styrke egen helse og funksjon er den viktigste aktiviteten. 
 
Planen er delt inn etter målgruppe, arena hvor tiltaket foregår eller skal virke, ressurser/ kostnader og ansvarlig ledelse. 
 
Tiltak  Målgruppe Arena Ressurser / kostnader Ansvarlig 
FØR SKOLE     
Foreldreveiledning/ informasjon om 
ulykkesfarer og førstehjelp. 
Se på mulighet for utvikling av en 
”helse- og sikkerhetsperm” for 
barnet som kan følge det fram til 10. 
klasse (eies og brukes av foreldrene) 
 

Barn  0-6 år gjennom 
foreldrene 

Hjem 
Fritid  
Trafikk 
(ved lek, i bil, 
på sykkel, i båt) 

Statlig materiell, materiell fra Trygg Trafikk, 
lokal brosjyre (Trygge barn), bag med 
sikkerhetsartikler, ordninger med 
forsikringsselskap og forretninger som selger 
sikkerhetsutstyr. 
 ”Skreddersy” for fremmedspråklige, benytte 
materiell på flere språk 

Helsestasjonen  
 
Tverrfaglig gruppe/ 
folkehelsekoordinator 
koordinere 

Barnas trafikklubb – informasjon 
om muligheten og premiering ved 
tegning av medlemskap. 

Alle 3-åringer 
gjennom foreldre 

Trafikken Trygg Trafikk 
Medlemskap (2,5 år) koster 340,- 
Samarbeid med næringslivet om premiering 
(eks. sykkel, hjelm) 

Trafikksikkerhets- 
seksjonen 

Årlig kurs i førstehjelp på barn for 
småbarnsforeldre og andre 

Foreldre og andre med 
ansvar for barn  

Hjem 
Fritid 

Ca kr. 3000,- pr. kurs  
(i 2003, uten egenandel) 

Frivillig organisasjon/ 
kursarrangør 

Ulykker og skader som årlig tema ved 
foreldremøte i barnehagen  

Barn i barnehage 
gjennom foreldre 

Barnehage, 
hjem og fritid 

Bag med sikkerhetsartikler, brosjyren Trygge 
barn og evt. annet statlig materiell 

Styrer i barnehagen 

Gå-trening i trafikken og forberedelse 
til skolestart/ skoleveien 

Barn i barnehagen Barnehage, 
trafikk 

Materiell fra Trygg trafikk, filmen om Franklin 
m.m. 

Styrer i barnehagen 

Brannvesenets forebyggende avdeling 
møter alle barnehagebarn 
 

Barn i barnehagen Barnehage Brev til foreldre, brosjyrer, film m.m. 
Et årlig tiltak 

Brannvernavdeling 
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Tiltak  Målgruppe Arena Ressurser / kostnader Ansvarlig 
SKOLE     
Rutinehåndbok utvikles for hele 
grunnskolen hvor alle forebyggende 
tiltak innarbeides (trafikk, 
hjemmeulykker, førstehjelp, giftige 
sopper m.v. + evt. folkehelsetiltak) 

1.-10. klasse Skolen Statlig materiell, Trygg trafikk m.m. Kommunesjef oppvekst 

Trafikkaksjon ved skolestart 
(skoleskysskampanje, foreldrekjøring, 
skolevei m.v.) 

6-åringer Skolen Materiell fra Trygg trafikk, vegkontoret og  
fylkeskommunen. Lensmann og trafikkstasjon 
deltar ved skolestart. 

Rektor/ FAU 

Skoleveisuka hver høst (sikker 
skolevei, refleks, opplevelse, 
konkurranser m.v.) 

1.-7. klasse Skoleveien Materiell fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg, 
Trygg trafikk 

Rektor/ FAU 

Skolebarnas trafikklubb – oppfordre 
familien til medlemskap ved sponsing 
av første halvår  

1.-3. klasse Trafikken Trygg trafikk/ tilbud i juni-juli 
Medlemskap koster totalt kr. 744 for 3 år, 
første halvår (skolestart) kr. 124.  

Trafikksikkerhets-
seksjonen 

Fokus på bruk av sykkelhjelm gjennom 
sykkelopplæring og sykkelhjelmtelling 
årlig  

5.-7. klasse Skolen Trygg trafikk 
 

Rektor  

Skolepatrulje (elever i 6. og 7. klasse) 
ved to skoler 

1.-7. klasse Skolen Opplæring ved NAF-banen dekkes av NAF  Rektor 

Brannvesenets forebyggende avdeling/ 
EL-tilsynet underviser elevene 

6. klasse 
9. klasse 

Skolen Statlig materiell m.m. Brannvernavdeling 

Tema rus, vold og kriminalitet – 
undervisning ved Lensmannen 

8. klasse 
konfirmanter/ foreldre 

Skolen 
Kirken 

 Lensmannen/ 
ruskonsulenten 

Mopedopplæring som tilvalgsfag i 10. 
klasse (bør gjøres mulig for alle 
elevene). Nye regler på gang. 

10. klasse Skolen Avsettes lærerressurser fra skolen 
Egenandel for eleven i dag kr. 1.500. 

Skolen/ 
Trafikksikkerhets-
seksjonen 

Trafikkopplæring/ aktiviteter på 
glattkjøringsbanen (foreldre/ elev på 
kveldstid) 

10. klasse Skolen Trafikksikkerhetsmidler ca  kr. 15.000 
Innarbeides i skolens budsjett ?? 

Skolen/ NAF/ 
trafikksikkerhetsseksj. 

Nylig innført obligatorisk 
trafikkopplæring inkl. førstehjelp før 
øvelseskjøring legges til rette med 
delvis sponsing.  

10. klasse 
(16-åringer) 

Trafikken Trafikksikkerhetsmidler kr. 200,- pr. elev i 10. 
klasse (ca 80 elever pr. år), utløses etter 
gjennomgått kurs. Kommunen tilbyr 
kurslokale. 

Kjøreskole/ foreldre/ 
ungdomsskolen/ 
trafikksikkerhets-
seksjonen 
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Tiltak Målgruppe Arena Ressurser / kostnader Ansvarlig 
Ungdomsdiakon som et oppsøkende 
lavterskeltilbud til ungdom (2003-
2006) 

Ungdom fra 8. kl. og 
ut videregående skole  

Klubber, 
aktivitetshus, 
utemiljøer 

Tverrfaglig gruppe 
Kriminalforebyggende råd er styringsgruppe 

Kriminalforebyggende 
råd/ kirken 

Forebyggende mobbeplan for 
grunnskolen i Rakkestad 

6-16 år Skolen Eget prosjekt i 2003/ 2004 
 

Kommunesjef oppvekst 

Villmarksbase/ Kleverhytta – for 
utfordring og stimulering  

Ungdom ved 
aktivitetshuset 

Kultur En aktivitetsansvarlig må ”dra” det Kriminalforebyggende 
råd 

Kontroll og positiv dialog med 
forretninger som selger alkohol 

Ungdom under 18 år Forretninger 
med alkoholsalg

Lovverk/ sanksjoner  Lensmannen/ 
kriminalforebyggende 
råd 
 

VOKSNE/ ELDRE      
Opplæring gjennom kurs for 
pensjonister (helse og trivsel), 
annethvert år (senvinter) 

75 + for spesiell 
invitasjon, åpent for 
alle pensjonister 

Hjem og 
nærområde 

Statlig materiell, brosjyrer m.m. 
Egenandel for deltagere kr. 200,- pr. kurs (5 
ganger).  

Rakkestad helse- og 
velferdssenter 

Trafikkopplæring – 
oppfriskningskurs, legge til rette for 
lokal tilpasning 

Bilførere 65 + 
(fra 60 år) 

Trafikken Opplegg fra statens vegvesen, 4 samlinger + 
evt. kjøretur. 
Deltakerpris fra kr. 500 til kr. 800 

Kursarrangør/ 
Trafikksikkerhets-
seksjonen 

Informasjon gjennom årlig utsendelse 
av materiell til 67-åringer, besøk/ 
foredrag ved eldreinstitusjoner og 
foreninger i bygda – tema: ”godt liv i 
eldre år” 

67-åringer 
brukere av helse- og 
velferds-sentrene, 
foreninger 

Hjem og 
nærområde 

Lokal informasjonsmappe, revidert materiell 
Film, lysbilder, brosjyrer m.m. 
Utarbeide en felles mal for slike presenta-
sjoner (avh. av tema og målgruppe for info – 
ansvarlig folkehelsekoordinator)  
 

Rakkestad helse- og 
velferdssenter/  
Forsikringsselskap/ 
Lensmann 

Sikkerhetsuke arrangeres annenhver 
høst fra - 01 (siste i oktober) med fokus 
på brann, trafikk og ulykker i hjem og 
nærområde. 

Alle,  
men eldre er 
hovedmålgruppe 

Hjem og 
nærområde 

Utstilling og forskjellige foredrag på R. helse- 
og velferdssenter, sikkerhetsartikler, salg av is-
brodder o.a., demonstrasjoner og 
brannslokking m.m. 
  

Rakkestad helse- og 
velferdssenter 

Årlig sandstrøaksjon første lørdag i 
november og gratis tilbud om strøsand 
til alle gjennom vinteren  

Primært eldre og 
funksjonshemmede, 
ellers alle 

Trapp, 
gårdsplass 

Bøtter til sand, kr. 20,- 
Saltblandet sand ved uteseksjonens garasjer, 
innkjøpt av kommunen. Bringes til de som 
ikke kan hente selv.  

Frivillighetssentral/ 
uteseksjonen teknisk 
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Tiltak  Målgruppe Arena Ressurser / kostnader Ansvarlig 
Tilrettelagte tilbud om fysisk aktivitet i 
grupper, arbeide målrettet med 
markedsføring og rekruttering 

Alle pensjonister 
Diverse 
diagnosegrupper 

På senter, i 
nærområde  

Seniordans, seniortrim, stavgang, 
varmtvannsbading, gubbetrim, hjertetrim er 
alle tilbud i dag.  

R. helse- og 
velferdssenter 
kulturavdeling, 
idrettsforening, fysikalsk 
institutt 

Øke og kvalitetssikre bruk av 
hoftebeskytter hos de med 
osteoporose/ falltendens/ nedsatt 
almentilstand    

Pasienter i 
kottidsavdeling/ 
beboere i 
sykehjemmet, andre 
med fall-/ 
bruddtendens. 

PRO-sektor Kr. 450,- pr. hoftebeskytter/ kr. 1.800 pr. 
bruker pr. år. i institusjon. På blå resept for 
hjemmeboende. 
(3 pasientsett innkjøpt til korttidsavdeling i 
2002) 

PRO-sektor ved ledere i 
sykehjem/ 
hjemmetjeneste. 

KARTLEGGING AV RISIKO OG 
REGISTRERING AV SKADER 

    

Kvalitetsikring av bl.a. opplæring, 
vernerunder og avvikshåndtering etter 
forskrifter og IK-systemer (HMS). 
Legge til rette for medvirkning fra 
ansatte/ brukere/ elever i dette 
arbeidet. 

Brukere av / beboere i 
institusjoner 
Ansatte ved enhver 
bedrift 

Institusjoner 
Arbeidslivet 

Ressurser kan tilknyttes gjennom 
Næringsmiddelstilsynet, Arbeidstilsynet m.fl.  
Opplæring i førstehjelp og annet forebyggende 
arbeid (brann, ulykker) vil medføre utgifter. 
 

Ledere av institusjoner, 
bedrifter. 

Kartlegging av ulykkesfeller i hjemmet 
ved tilbud om besøk til alle 80-åringer, 
tilbud til nye mottakere av 
hjemmehjelp/ hjemmesykepleie/ 
ergoterapi/ fysioterapi. 
 

Hjemmeboende 
pensjonister: 
80-åringer og  
nye brukere av 
hjemmetjenesten 

Hjemmet Sikkerhetsbag, sjekklister og brosjyremateriell 
Lokal brosjyre: ”Hold deg på beina” 

Frivillighetssentral 
Ansatte i PRO-sektor 

Vernerunder i kommunale boliger med 
spesielt fokus på brannfarer/elektriske 
inst. og fallulykker. 

Eldre og 
funksjonshemmede i 
kommunale boliger 

Hjemmet Avsette en ressurs i 2 uker hvert 3. år fra 2001. Kommunesjef teknisk/  
eiendomsansvarlig 

Vernerunder i sentrum og etablerte 
bo-områder, på lekeplasser og  
skoleveier med fokus på vegetasjon, 
gangveier/ fortau, kummer og annen 
sikring m.v.  (4 – års turnus). 

Trafikanter (myke, 
harde og syklende), 
lekende barn. 

Nærområdene Avsette ressurser til særlige oppdrag i april 
hvert år (første gang 2004). Innarbeides i 
skolens miljøopplæring (L 97) som prosjekt i 
samarbeid med teknisk etats uteseksjon, 
velforeninger og nærmiljøgrupper. 
 

Kommunesjef teknisk  
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Tiltak  Målgruppe Arena Ressurser / kostnader Ansvarlig 
Registrering av skader pga ulykker som 
medfører undersøkelse eller behandling 
i helsevesenet (også tannlege). 
Forutsetter en samordnet innhenting og 
framstilling årlig – se kolonne fire i 
punktet under. 

Hele befolkningen 
med spesiell vekt på 
barn 0-14 og eldre 65+

Rakkestad 
legesenter (1) 
Interkommunal 
legevakt (2) 
Barnehager og 
skoler (3) 

Databasere registreringen ved Rakkestad 
legesenter/ innarbeides i avtalen mellom 
kommune og leger (1). 
Gjennom samarbeid med Sarpsborg  (2) 
kommune få til en enkel registreringspraksis. 
Lokal registrering utenfor helsevesenet (3) 
bygges opp etter modellen om avviks-
håndtering i kvalitetsarbeidet  

Rådmannen/ 
kommunesjef  
helse (1 og 2) 
Kommunesjef oppvekst 
(3) 
 

Oversikt over trafikkulykker og 
arbeidsulykker (herunder landbruk,) 
framskaffes årlig. 

Trafikanter 
Arbeidstakere/ 
gårdbrukere 

Trafikken 
Arbeidsplasser/ 
gårdsbruk 

Data og utvikling framskaffes og legges inn på 
kommunens fellesområde ”Statistikk for 
kommunen”. 

Trafikksikkerhets-
seksjonen 
Bedriftshelsetjenesten 

TILTAK RETTET MOT HELE 
BEFOLKNINGEN OG PÅ FLERE 
ARENAER 

    

Reflekterende husnummerskilt 
monteres på alle hus med vei-/ 
gatenummer for å lette utrykning i en 
nødsituasjon. 

Alle innbyggere med 
vei-/ gateadresse 

Hjemmet Ski og Skiptvedt kommuner har gjennomført 
dette, erfaring kan innhentes. 
Kostnader knyttet til innkjøp og informasjon 

Kommunesjef teknisk/ 
brann- og 
beredskapsavdeling 

Etablere nabohjelpsordninger/ 
nærmiljøgrupper for trygghet i bo-
områdene  

Alle husstander i 
avgrensede bo-
områder  

Hjemmet, 
nærområdet 

Velforeninger, borettslag og nærmiljøgrupper 
utgjør en ressurs for å videreutvikle samholdet. 
Kostnader knyttet til skilt og merkeutstyr. 

Kriminalforebyggende 
råd 
Boligbyggelag/ Vel o.a. 

Organisasjoner/ foreninger som søker 
kommunal støtte dokumenterer i sin 
søknad hvordan de arbeider for å 
forebygge/ redusere skader hos sine 
medlemmer (i idrett og annen aktivitet, 
ved transport/ reiser)  

Foreninger som søker 
kommunal støtte, 
primært med barn og 
unge som målgruppe 

Fritid  Søknadsskjemaet må gi rom for slik 
rapportering. Det kan være mulig å søke om 
støtte til spesielle tiltak (førstehjelpkurs, 
sikkerhetsartikler m.v.) 

Kulturavdeling / 
Idrettsråd og sang- og 
musikkråd. 

Lettere tilgjengelighet på 
sikkerhetsartikler – se på mulige 
ordninger.  

Hele befolkningen Hjem, trafikk, 
fritid 

Tiltaket baseres på videreformidlingssalg av 
artikler og utleie av f.eks redningsvester, 
barnesikringsutstyr m.v.  

Frivillighets- 
sentralen ? 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 
rulleres  

Hele befolkningen Trafikken Gjeldende plan vedtatt i 2001 skal rulleres i 
2004. Flere av de ovennevnte tiltakene er og 
vil bli innarbeidet i denne. 

Trafikksikkerhets-
seksjonen 
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