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Forord 
Dette dokumentet beskriver det skadeforebyggende arbeidet i Rakkestad. Det er et resultat av 
en prosess som begynte i 1996 og som på ingen måte er avsluttet. Mange mennesker og 
organisasjoner er delaktige, både i styrings- og ressursgrupper og innen sitt daglige arbeid. 
For at arbeidet skal lykkes og drives videre kreves mange menneskers engasjement. 
Rapporten baserer seg på opplysninger fra personer som på forskjellig måte er involvert. 

En stor takk rettes til engasjerte politikere og deltagere i styringsgruppen (har skiftet noe i 
perioden): Anita Grøseth, Turid Førrisdahl, Oddvar Olsen, Terje Olav Eriksen, Jorunn 
Rolstad, Tore Rønningen, Jon Ådalen, Kristian Larsen, Ingvar Brøske, John Egil Nåmdal, 
Marit Granås, Eva Lund, Bård Filtvedt, Hans Jørgen Fagereng, Erik Rønneberg og Arve 
Solbrekke. 

En spesiell takk rettes til initiativtagerne, daglig leder av Rakkestad og Degernes Brannkasse, 
Bjørn Skaug og tidligere plankonsulent ved Rådmannskontoret, Sigmund Afdal. Uten den 
aktive deltagelsen fra det lokale forsikringsselskapet hadde ikke arbeidet fått den styrke det 
har i dag. 

Vi vil også takke alle som har deltatt og fortsetter å delta i ressursgruppene innenfor arbeidet 
med barn og unge, eldre, skaderegistrering, landbruk og trafikk.  

Sosial- og helsedepartementet, Østfold fylkeskommune, og Rakkestad og Degernes 
brannkasse har støttet prosjektet økonomisk. Det har også vært til stor hjelp for arbeidet og 
sluttføringen av dette dokumentet den støtte og veiledning som er gitt oss av sekretariatet for 
”Trygge lokalsamfunn”, først ved Johan Weydahl og siden ved Camilla Sandvik Knudsen og 
Bent Olav Olsen. 

Underveis har veteranene Johan Lund og Svein Arne Hoff i Skadeforebyggende Forum gitt 
betydelige innspill og veiledning til arbeidet med skaderegistrering. Takk til disse. 

 

 
 
Rakkestad i september 1999 
 
 
 
_____________________________________ 
Torild Dramstad Nilsen 
Prosjektleder Rakkestad kommune  
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Bakgrunn 
Det har gjennom flere år vært drevet ulykkes- og skadeforebyggende arbeid på flere plan i 
Rakkestad kommune. Førskolebarna har fått spesiell oppmerksomhet ved helsesøsters samtale 
med foreldre fire ganger fra første besøk i hjemmet. I skolen har både lensmannen og 
organisasjonen Trygg Trafikk bidratt til oppmerksomhet omkring trafikkfarer siden slutten av 
1980-tallet. Brannvernopplæring har vært et fast opplegg for 6. og 9. klassinger siden 1979 og 
i de siste årene også for førskolebarna i barnehagen. Forsikringsselskapet Rakkestad og 
Degernes Brannkasse har siden slutten av 1980-tallet bidratt med mange tiltak i lokalmiljøet 
som førstehjelpskurs, kurs i skadeforebyggende arbeid for organisasjoner og bedrifter, 
foredrag om hjemmeulykker og bilulykker for skoleklasser og organisasjoner, salg og utlån av 
sikkerhetsutstyr og ”Røykvarslerens dag”. 

Sommeren 1996 deltok plankonsulent ved Rådmannskontoret i Rakkestad på den første 
nordiske konferansen for ”Trygge lokalsamfunn” i Skövde. Dette gav idéen om å 
systematisere og utvikle det ulykkesforebyggende arbeidet i Rakkestad etter kriteriene for 
Trygge lokalsamfunn. 

I 1996 ble det utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen som gav innspill til 
forebyggende og skadebegrensende tiltak. En krise- og beredskapsplan som viser hvordan 
større ulykker og andre påkjenninger skal møtes dersom de skjer, er utarbeidet på bakgrunn 
av denne.  

Revisjon av kommuneplanen (12-årsplan) ble igangsatt i 1997 og visjonen er ”Rakkestad, den 
trygge kommunen”. Som en del av arbeidet med kommuneplanen ble det opprettet et 3-årig 
prosjekt med en tverrsektoriell arbeidsgruppe, politisk og administrativ, som spesielt skulle ta 
seg av folkehelseaspektet med tiltak innenfor fire valgte innsatsområder (ulykker, 
belastningslidelser, astma / inneklima, psykososiale problemer).  

Østfold fylkeskommune startet sitt Folkehelseprosjekt i 1997 innenfor samme innsatsområder 
og samarbeid ble innledet og støtte gitt. 

Sosial- og helsedepartementet har fra 1997 støttet økonomisk hvert år og ved to anledninger 
besøkt kommunen.  

I 1998 ble det ulykkesforebyggende arbeidet tatt ut som eget prosjekt med ny styringsgruppe 
og 5 ressursgrupper. Et handlingsprogram for det skadeforebyggende arbeidet var da vedtatt 
av kommuneplangruppa og kommunestyret gav sin tilslutning til arbeidet. 

Det manglet lokale data på ulykker og skader for Rakkestad. Anslåtte tall fra Folkehelsa viser 
at 592 personer i Rakkestad trenger legebehandling for ulykker hvert år hvorav ca 100 
personer innlegges i sykehus. Nye opplysninger kan tyde på at de siste tallene stemmer. 
Antall sykehusinnleggelser økte fra 59 i 1992 til 122 i 1998.  

Målet er som det nasjonale: Å redusere antall ulykker som fører til sykehusinnleggelser og 
legebehandling pga skader med minst 10% fra år 1993 til år 2002. Det vil ikke være mulig å 
måle dette før all legebehandling av skader blir registrert.  
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1 Rakkestad kommune 
Rakkestad er en kombinert landbruks- og småindustrikommune med litt over 7000 
innbyggere. Kommunen ligger midt i Østfold fylke, ca 8 mil fra Oslo og 5 mil fra riksgrensen 
Svinesund. Av 435km2 er 24% dyrket mark, 62% skog og 14% vann, bebygget areal eller 
annet.  

Kommunen består av to tettsteder hvor ca 3500 innbyggere bor i Rakkestad sentrum og ca 
250 personer bor i Degernes sentrum. Det er i dag 4 skolekretser med hver sin barneskole. 
Ungdomsskolen ligger i Rakkestad sentrum. Rakkestad har ikke videregående skole.  

Innbyggertallet har de siste 10 årene vært synkende og befolkningssammensetningen følger 
landsgjennomsnittet. Kommunen har en noe høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet. 

 
Tabell 1. Aldersfordeling i % pr.1/1 1999, kommune, kommunegruppe*, fylket, landet. I 

parantes antall innbyggere. (* andre tilsvarende kommuner når det gjelder antall innbyggere) 
 0-15 16-24 25-66 67-79 80+ 
Rakkestad 20 (1414) 12 (865) 52 (3656) 11 (820) 5 (325) 
Kommunegrp. 22 12 52 10 4 
Fylket 20 11 54 11 4 
Landet 21 11 54 10 4 
 
Rakkestad ligger sentralt og har veiforbindelser til Oslo, Askim, Mysen, Aremark, Halden og 
Sarpsborg. Jernbanen går gjennom kommunen med direkte forbindelse til Oslo og Sarpsborg. 
Det er også god bussforbindelse mellom Sarpsborg – Rakkestad – Mysen. Nærmeste havn 
ligger i Sarpsborg. Gardermoen er nærmeste sivile flyplass. 

1,1% er helt arbeidsledige pr. mai 1999. Sysselsettingen fordeler seg slik (1996): 
 
Tabell 2. Fordeling av sysselsatte pr.1996. 
Bygg og anlegg    8%    Jord- og skogbruk  15% 
Industri   20%    Servicenæringer  57% 
 
Næringsmiddel- og mekanisk industri står sterkt. Av større bedrifter kan nevnes 
Sentralvaskeriet for Østlandet, Østfold Eggsentral S/L og Norsk Iskrem BA.  

Kommunen hadde en netto ut- og innpendling i 1997 på 393 personer (949 pendler ut, 556 
pendler inn). Det er 100 flere enn i 1990.  

Ca 1150 barn har plass i barnehager og grunnskoler i Rakkestad. Ca 330 elever pendler til 
videregående skoler. Av kommunens 1200 pensjonister mottar ca 300 kommunal hjelp i 
forskjellig art.  

Kommunen har i overkant av 200 lag og foreninger. Det kan tyde på stor grad av frivillige 
innsats og dugnadsånd. En av landets eldste boplasser finnes i bygda, og et bygdetun og et 
hjemmefrontsmuseum ivaretar den historiske tradisjon. Det er rike muligheter for friluftsliv.  
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2 Kriterier for et trygt lokalsamfunn 
Verdens helseorganisasjon har i sitt internasjonale skadeforebyggende program Safe 
Communities/ Trygge lokalsamfunn utarbeidet en modell for det skadeforebyggende arbeidet i 
lokalsamfunnet. Konseptet Trygge lokalsamfunn er også tatt inn i den nasjonale satsingen for 
å redusere ulykker i Norge. Det innebærer først og fremst at arbeidet må gjennomføres lokalt 
og organiseres tverrsektorielt. 

Det er satt opp egne kriterier for godkjenning som Trygge lokalsamfunn. Lokalsamfunn som 
gis status som Trygge lokalsamfunn, inngår en avtale med Verdens helseorganisasjons senter 
for Trygge lokalsamfunn. Følgende kriterier må være oppfylt (iht. oversettelse av 17. mars 
1999 av Verdens Helseorganisasjons kriterier): 

• Det må etableres en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for det skadeforebyggende 
arbeidet. 

• De nettverkene som allerede finnes i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet. 
• Det må utarbeides et skadeforebyggende program som er rettet mot alle aldersgrupper, 

miljøer og situasjoner. 
• Programmet skal rette seg spesielt mot høyrisikogrupper og høyrisikomiljøer. Man må 

tilstrebe å sikre rettferdighet for utsatte grupper. 
• Programmet skal inneholde metoder som gjør det mulig å dokumentere skadefrekvens og 

årsaksmønstre. 
• Programmet må ha et langsiktig perspektiv, dvs. ikke være av kortsiktig varighet. 
• Evalueringen av arbeidet må inkludere indikatorer som viser effekter av arbeidet og som 

kan gi informasjon om prosessen underveis. 
• Hvert lokalsamfunn må analysere sine egne organisasjoner og deres muligheter til å delta i 

det skadeforebyggende arbeidet. 
• Det er viktig at helsetjenesten i lokalsamfunnet deltar både i registrering av skader og i det 

skadeforebyggende arbeidet. 
• Alle nivåer i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet med å løse skadeproblemet. 
• Informasjon om de erfaringene man har gjort, må spres både nasjonalt og internasjonalt. 
• Man må bidra til å styrke det det samlede nettverket av Trygge lokalsamfunn. 
 
Denne søknaden er skrevet slik at den beskriver det skadeforebyggende arbeidet i Rakkestad 
med bakgrunn i hvert av de 12 kriteriene.  

3 Strategi 
Det skadeforebyggende arbeidet i kommunen skal omfatte alle. Strategi for gjennomføring 
består av fire elementer: 

 Informasjon og opplysning 
 Utdanning 
 Kartlegging og oppfølging 
 Miljøforbedring 

 
Informasjon og opplysning 
Et viktig mål er å stimulere befolkningen til økt bevissthet og engasjement i forebyggende 
virksomhet. Informasjonen rettes mot ulike målgrupper. Gjennom media, utstillinger, messer, 
brosjyrer, årlige informasjonsmapper til nye pensjonister, rapporter og ulike besøk blir 
resultatene fra den lokale kartleggingen presentert og befolkningen motivert til å engasjere 
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seg. Det har ført til at flere grupper og enkeltpersoner har etterspurt mer informasjon og besøk 
i sine sammenhenger. En undersøkelse av omsetningen av sikkerhetsartikler i Rakkestad vil 
være en mulig kilde til å se om informasjonen har hatt effekt.  

Utdanning 
Utdanningen rettes mot spesielle yrkesgrupper som berøres av problemene eller har mulighet 
til å påvirke målgruppene for det forebyggende arbeidet. Dette gjelder ansatte i barnehager og 
skoler, ansatte i eldreomsorgen, Nærmiljøsentralen, idrettsledere og trenere, bønder og 
avløsere. Også organisasjoner og enkeltpersoner får tilbud om opplæring ved at aktuelle lag 
og foreninger besøkes, sikkerhetsombud i pensjonistforeningene får tilbud om opplæring og 
de eldre selv kurses. Elevene ved enkelte klassetrinn får mer direkte opplæring angående 
trafikksikkerhet, sikkerhet i og ved vannet og ulykkesforebygging i hjemmet. 

Kartlegging og oppfølging 
Registrering av farlige forhold mht ulykker i kommunen har pågått siden mars 1998 ved at 
innbyggerne selv kan kontakte prosjektleder som igjen melder forholdet til rett instans/ person 
og følger opp at forholdet blir vurdert og evt. rettet på. Kartlegging av risikofaktorer på 
arbeidsplasser og i bygninger foregår gjennom den årlige vernerunden pålagt av IK-systemet. 
Kommunale boliger for eldre gjennomgås i 1999 for å kartlegge risikofaktorer mht brann og 
ulykker. Sjekkliste for boligen er formidlet de fleste husstandene i kommunen gjennom 
brosjyrene ”Hold deg på beina” og ”Trygge barn”. Den løpende registreringen av skader på 
alle arenaer bidrar til å overvåke utviklingen. Tiltak følges opp gjennom kvartalsvis 
rapportering, årsmelding med resultatvurdering og kontinuerlig i ressursgruppene og i den 
enkelte etat. 

Miljøforbedringer 
Bare i mindre grad er konkrete fysiske tiltak gjennomført. Knyttet til nye forskrifter satses det 
på nytt lekeplassutstyr i kommende 4-års-periode. En plan for trafikksikkerhet er under 
utarbeiding og vil medføre konkrete tiltak. Den enkelte innbygger oppfordres stadig til fysiske 
sikkerhetstiltak i hjemmet, i fritiden og på veien. Likevel ser det ut til at mestring og atferd er 
de viktigste ”grepene” for å få ulykkestallene ned.  

4 Det må etableres en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for 
det skadeforebyggende arbeidet 

Det skadeforebyggende arbeidet i Rakkestad ledes i dag av en styringsgruppe oppnevnt av 
kommunestyret. I styringsgruppen deltar 2 politikere fra formannskapet, 1 politiker fra 
eldrerådet, 4 ledere fra administrasjonen (to fra helse, en fra skole og en fra teknisk), 
prosjektleder, representanter fra forsikringsselskap, næringsliv, bondeorganisasjonene, 
idretten, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Lensmannen, til sammen 14 personer.  

Styringsgruppen ble opprettet 1. januar 1998 med virkningstid til 31. desember 1999. Den 
møtes ca 6 ganger i året. I det daglige forholder prosjektleder seg til styringsgruppas leder og 
helse- og sosialsjefen. Prosjektleder er ansatt i rådmannens stab.  

Styringsgruppens mandat er:  
• å foreslå ulykkesforebyggende tiltak 
• godkjenne planer for disse 
• ta initiativ til evt. andre satsingsområder for forebyggende arbeid 
• gi anbefalinger og være pådriver overfor offentlige og ikke-offentlige instanser i 

Rakkestad når det gjelder forebyggende tiltak 
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• utvikle modeller for videreføring av det forebyggende arbeidet etter prosjektets slutt 
(folkehelsekomite) og utarbeide og utprøve et folkehelseprogram 

 
Leder i styringsgruppen er leder i forsikringsselskapet. Prosjektleder er styringsgruppas 
sekretær.  

I kommunen finnes en nyopprettet plangruppe som ivaretar rådmannens overordnede 
planansvar for hele kommunen. Her deltar prosjektleder sammen med miljøvernkonsulent, 
helse- og sosialsjef, økonomisjef og leder av planseksjonen ved teknisk etat. På denne måten 
er det løpende planarbeidet sikret tverrsektoriell medvirkning. Det skadeforebyggende 
arbeidet sikres gjennom overordnet planlegging i dette forumet. 

Seks arbeidsgrupper kalt ressursgrupper er dannet hittil. Hver gruppe består av 5-10 
representanter for kommune, stat, fylke, frivillige organisasjoner samt næringsliv. Gruppene 
arbeider skadeforebyggende ut fra sitt interesseområde. Idrettsrådet har dannet sin gruppe på 
tvers av idrettsgrener. 

Organiseringen av det skadeforebyggende arbeidet : 
         Ressursgrupper 
         Barn og unge 
         Eldre 
         Trafikk 
         Landbruk 
         Idrett 
         Skaderegistrering 

 

5 De nettverk som allerede finnes i lokalsamfunnet, må involveres 
i arbeidet 

Et framgangsrikt skadeforebyggende arbeid forutsetter alles delaktighet og engasjement. For 
det meste handler det om å øke menneskenes bevissthet om egen atferd, men det handler også 
om å skape et sikkert fysisk miljø. Derfor kreves det at arbeidet er forankret på alle nivåer i 
kommunen. I kommunestyre, formannsskap og det enkelte hovedutvalg vedtas kommunens 
økonomi- og handlingsplan. De ansatte ved alle kommunens virksomheter/ avdelinger, 
frivillige organisasjoner og alle som bor og arbeider i Rakkestad må få tenkingen og tiltakene 
”under huden” for at arbeidet skal lykkes.  

Høsten 1999 har hovedutvalgene (skole, teknisk, landbruk, helse- og sosial, kultur) for første 
gang måttet forholde seg til hele kommunens handlings- og økonomiplan for kommende 4-
årsperiode med et kapitel for tverretatlige oppgaver nevnt under hvert programområde. Her 
synliggjøres den enkelte etats ansvar for å videreføre bl.a. det skadeforebyggende arbeidet. 

Alle politiske nivåer blir gjennom dette involvert i det skadeforebyggende arbeidet og 
ressursbruk må synliggjøres i økonomiplanen.

Styringsgruppe Prosjektleder 
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I styringsgruppen og de 6 ressursgruppene finnes representanter fra mange ulike områder i 
kommunen: 

• Trygge barn, 0-16 år: Helsestasjonen ved helsesøster, barnehagen ved barnehagestyrer, 
grunnskolen ved rektor, skoleadministrasjonen ved barnehagekonsulent og pedagogisk 
konsulent, to elever fra elevrådet ved ungdomsskolen, en foreldrerepresentant. Det 
samarbeides med teknisk etat om sikre barnehager, skoler og lekeplasser iht forskrift. 
Lensmannen har sin gjennomgang med elevene i grunnskolen i forhold til trafikk, 
kriminalitet, vold og rus. Brannsjefen har undervisning og demonstrasjon på to klassetrinn 
samt noe tilsvarende i alle barnehagene hvert år.  

• Trygge eldre: Hjemmesykepleien v/ rodeleder, helse- og velferdssenteret ved leder (som 
også er leder for hjemmehjelpere), ergoterapeut, Nærmiljøsentralen (frivillighetssentral) 
ved leder, eldrerådet ved politiker (pensjonist). Sikkerhetsombud i de to 
pensjonistforeningene vedlikeholder fokus på skadeforebygging, kommunens parkvesen 
deltar i forhold til sandstrøaksjonen hver høst og vinter, vaktmestere ivaretar sikkerhet i 
kommunale boliger / bygninger for eldre, helse- og velferdssenteret følger opp med 
trimtilbud og et næringsrikt kantinetilbud. 

• Skaderegistrering: Kommunelegen, skoleadministrasjonen, helse- og sosialsjefen, 
forsikringsselskapets leder. Den daglige registreringen foretas av ansatte ved legesenteret 
(ikke leger), ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordning, ansatte i Pleie-, 
rehabiliterings- og omsorgssektoren, den skadede selv ved skade knyttet til 
landbruksvirksomhet. Skaderegistrering ved den interkommunale legevakten i Sarpsborg 
skal etter hvert komme igang ved at sykepleiere skal registrere sammen med pasient og 
lege.  

• Trafikksikkerhet: Leder i hovedutvalg for tekniske saker, planlegger ved teknisk etat 
(sekretær), skolesjefen, vegkontoret i Østfold, kjøreskolen (privat), lærer fra mopedgruppa 
på ungdomsskolen, NAF (Norges Automolbilforbund), representant fra MC-miljøet, 
Lensmannen. 

• Landbruk: Landbrukskontoret ved landbrukssjefen, avløserlagets leder, 
bondeorganisasjonene, bedriftshelsetjenesten v/ Landbrukshelsa. 

• Idrett: Representanter fra 6 idrettsgrener. 
I styringsgruppen deltar også politikere og representant fra Helselaget (Nasjonalforeningen 
for folkehelsen), idrettsrådet og næringsliv/ forsikringsselskap. 

Kriminalforebyggende råd er et tverretatlig organ formelt opprettet i 1993. I rådet deltar 
Lensmannen, helse- og sosialsjefen, skolesjefen, kultursjefen, soknepresten og 
forsikringsselskapet.  

Bedrifthelsetjenesten er eid av bedriftene i kommunen og Rakkestad kommune har ett av de 5 
styremedlemmene. Landbrukshelsen er en del av bedriftshelsetjenesten. 

Forebygging av selvmord er ikke spesifikt jobbet med. Kommunens psykiatriplan fra 1998 
har flere forebyggende tiltak som vil kunne medvirke til at færre får psykiske problemer, og at 
de problemene som oppstår kan løses på en bedre måte. 
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6 Det må utarbeides et program som er rettet mot alle 
aldersgrupper, miljøer og situasjoner 

Det skadeforebyggende programmet for Rakkestad inneholder tiltak for hele befolkningen 
med vekt på barn og eldre. Valg av arenaer og situasjoner for innsatsen gir seg selv, og viser 
at tiltakene må settes inn der barn og eldre oppholder seg og der ulykkesrisikoen er størst. 
Andre risikomiljøer som det er satset på er trafikk, idrett og landbruk. 

6.1 Ulykkesskadenes kjønns- og aldersfordeling 
På norske sykehus registreres alle utskrivninger med diagnose i Norsk pasientregister (NPR).  

Registreringen i forhold til skadediagnose gir kunnskap om type skade (skadediagnose), 
fordeling i aldersgrupper og kjønn, men ikke slik at dette kan sees i sammenheng. 
Registreringen fra 1992 – 1998 viser en økning på over 100% fra 59 til 122 personer fra 
Rakkestad utskrevet fra sykehus med skadediagnose. Helsetjenestens skadebilde er ikke 
fullstendig fordi registrering av skader ved akuttmottagelser, legevakt og kommunal 
legetjeneste ikke er kommet i gang.  

Denne registreringen som kun bygger på de alvorligste skadetilfellene, viser at de yngre og de 
eldre er mer utsatt enn befolkningen for øvrig. 

Tabell 3.  Utskrivninger (122) fra sykehus med skadediagnose i 1998 – andel skader fordelt 
på aldersgrupper og aldergruppenes andel av befolkningen* – alt i %. Norsk 
pasientregister. 
0-24 år 25-65 år 65 år og over 

Andel skader Andel av bef. Andel skader Andel i bef. Andel skader Andel i bef. 
22 32 34 52 44 16 

* Befolkningsstatistikk pr. 1.1.1999: 7080 innbyggere. 

Kjønnsfordelingen viser fortsatt att menn er mest utsatt for de alvorlige skadene, men 
utviklingen tyder på at forskjellen avtar. For de eldre er det kvinnene som dominerer 
skadebildet (figur 1). 

Figur 1. Antall personer utskrevet fra sykehusbehandling med skadediagnose fordelt på kjønn 1992 – 
1998. Kilde: Statens institutt for Folkehelse, rådata fra Norsk Pasientregister. 
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Kommentarer: 
Hva som utløser skadene og hvilke arenaer de skjer på, registreres heller ikke foreløpig. Den 
lokale registreringen fanger ikke opp hele befolkningen gjennom døgnet fordi legevakt 
benyttes etter kl. 16.00 og i helgene. Det er vanskelig å trekke konklusjoner fra et så lite 
tallmateriale. Nasjonal statistikk supplert med noe lokal statistikk gir derfor grunnlaget for at 
tiltak settes inn slik det er beskrevet i programmet. 
Det overordnede og nasjonale målet for det skadeforebyggende arbeidet er at antall skader 
som fører til dødsfall, sykehusinnleggelser og legebehandling på grunn av ulykker reduseres. 
Det skal være en reduksjon på minst 10 % fra 1993 til år 2002 når det gjelder ulykker som 
fører til sykehusinnleggelser og legebehandling. I praksis vil det ikke være mulig å benytte 
den nasjonale statistikken til å måle endringer lokalt. Med en befolkning på ca. 7000 og et 
antatt antall legebehandlede ulykkesskader på ca. 600 pr år, vil reduksjonen tilsi ca 60 for 
hele befolkningen eller nærmere 9 pr. 1000 innbyggere. Da det for Rakkestad pr. i dag 
mangler bakgrunnstall i skaderegistreringen, er effektmålene foreløpig definert mer vagt som 
reduksjon i antall ulykker. Det vil ikke være mulig å fastsette konkrete mål før hele 
helsevesenet registrerer skader.  

6.2 Barn og unges sikkerhet 
Effektmål:  * Redusert antall ulykker blant barn og unge 
 * Redusert antall ulykker i barnehage/ skole og på vegen til og fra skolen 
 
Det skadeforebyggende arbeidet for barn har lang tradisjon i Rakkestad. Fra helsesøsters 
første besøk i hjemmet etter at barnet er født, er temaet tatt opp. Deretter gjentas 
informasjonen og motivering for tiltak når barnet er et halvt år, to og fire år. En tavle med 
sikkerhetsmateriell på helsestasjonen viser foreldrene hva som finnes/ anbefales. Det finnes 
også flere låne- og leieordninger for sikkerhetsutstyr i bil til de minste barna. 

Ved skolestart for 6-åringene har det siden 1997 hvert år vært gjennomført ”Trygg skolevei” 
– aksjoner i bredt samarbeid med foreldre, skole, lensmann, trafikkmyndigheter og 
busselskap.  

I skolesammenheng har det lenge vært tradisjon for at både lensmannen og brannsjefen har 
deltatt aktivt i det skadeforebyggende arbeidet ved flere klassetrinn. 

Det lokale forsikringsselskapet satser på barn og unge gjennom kurs og foredrag i 
skadeforebyggende arbeid og førstehjelp for skoleklasser og klubber for barn og unge. 

Aldersgruppen 0-15år utgjør 20% av innbyggerne i Rakkestad (7080 personer). Sammen med 
aldersgruppen 16-24år utgjør disse 32% av befolkningen.  

Grunnskolen har ca 900 elever, 600 i barneskolen og 300 i ungdomsskolen med jevn 
fordeling av gutter og jenter. I barnehagene gis det tilbud til ca 270 barn fordelt på 9 
barnehager.  

Skolen registrerer skader hos barn som blir undersøkt og evt. behandlet hos lege. I 1995 gjaldt 
dette 23 barn. Den økte oppmerksomheten omkring registrering og ikke minst faren for 
senvirkninger av skade med påfølgende ansvar, har ført til at flere barn undersøkes av lege 
pga mulig skade.  
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Tabell 4.  Antatte og registrerte skader hos barn på forskjellige arenaer. I ( ) % av 
aldersgruppen totalt. 

ÅR Innlagt i sykehus Skoleskader 
 0-14år 15-24år Sum Totalt Registrert Antatt 

1995 9 27 36 (1,6) 93 (1,3) 23 35 
1996 11 15 26 (1,1) 94 (1,3) 28 35 
1997 9 13 22 (1,0) 91 (1,3) 37 35 
1998 11 16 27 (1,9) 122 (1,7) 53 35 

 
Registreringen ved det lokale legesenteret viste for siste halvår 1998 at 60 barn og unge ble 
behandlet her for skade og av disse var 40 barn 0-14 år.  

Materiale fra akuttmottak og legevakt savnes samt at sykehuset registrerer arena og situasjon 
som utløste skaden. Legesenterets registrering er også et minimum for å kunne bruke tallene 
til målrettet innsats.  

Skoleregistreringen viser at guttene har høyest antall skader fram til 1998. I 1998 ble 
fordelingen motsatt med 62 % av skadene hos jentene. 50% av skadene skjer i friminutt, 33% 
i kroppsøvingstimene.  

Av nasjonal statistikk vet vi at 146 barn i alderen 0-14 år i Rakkestad vil trenge 
legebehandling for ulykkesskader hvert år. Det samme vil gjelde 126 ungdommer. Det betyr 
at 33% av befolkningen vil stå for 46% av det totalt forventede skadeantall (592) i Rakkestad 
som vil trenge legebehandling hvert år. Denne kunnskapen gir nok grunnlag for fortsatt å 
satse på ulykkesforebyggende tiltak for barn og unge i Rakkestad. 

En bredt sammensatt ressursgruppe ble opprettet i februar 1998. En tiltaksplan for barns og 
unges sikkerhet på bakgrunn av det skadeforebyggende programmet er utarbeidet og følgende 
tiltak er iverksatt: 

Førskolebarna (0-6 år): 
• Registrering av ulykkesskader blant barna i barnehagen ble innført fra juni 1998. Dataene 

oppsummeres kvartalsvis/ årlig og formidles tilbake til barnehagestyrer sammen med en 
samlet kvartalsrapport/ årsmelding for det ulykkesforebyggende arbeidet. 

• Brosjyren ”Trygge barn” er utarbeidet med bl.a. sjekk- og tipsliste til foreldrene. 
Brosjyren formidles til foreldrene gjennom barnehagene i tilknytning til foreldremøter 
årlig (ca 270 barn) og gjennom helsestasjonen når barnet er 10 måneder.  

• Bag med sikkerhetsartikler og temaperm er formidlet alle barnehagene. Denne benyttes 
ved foreldremøter og temamøter for de ansatte. 

• Kjøpt inn nye sikkerhetsartikler til demonstrasjon på begge helsestasjonene. 
• Temadag for ansatte i skoler og barnehager hvor ulykkesregistrering og tiltak var tema 

(1998). 
• Møte med barnehagestyrerne, fakta og tiltak, første gang 1999, – gjentas årlig. 
• Førstehjelpskurs for alle ansatte i barnehagene som gjennomføres årlig, første gang i 

1999. 
• Verne- og godkjenningsrunder gjennomført i 1998 og tiltak for sikring av ute- og 

inneområder planlagt og er med i kommunens Handlings- og økonomiplan 2000-2003. 
Vernerunder gjentas årlig som en del av Internkontrollforskriften. 

• Fra tidligere:  
- Foreldreveiledning/ informasjon om ulykkesfarer og førstehjelp gis av helsesøster  

når barnet er født, ½ år, 2 år og 4 år (statlig materiell benyttes). 
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- Gåtrening i trafikken med barna i barnehagen kontinuerlig 
- Besøk i barnehagene av brannsjefen årlig 

• Gjenstår: 
- Nye presentasjonsmontere på helsestasjonene er utsatt pga bygningsmessige 

forandringer. 
- Rabattordninger på sikkerhetsutstyr knyttet til spesielle aldersgrupper/ aktiviteter – 

tas opp når helsestasjonene er i egne lokaler. Avhengig av bransjen. 
- Steds- og kroppsfesting av skaden – barnet skal gjøre dette sammen med en 

voksen i barnehagen, starter høsten 1999. Materiell mangler og må utarbeides.  
 
Skolebarna (6-16 år): 
• Registrering av ulykkesskader hos skolebarn i nytt skjema fra juni 1998. 
• Tema på møte med alle ansatte på hver skole (våren 1999) – fakta og tiltak. Gjentas årlig 

når årsmelding/ statistikk foreligger. 
• Verne- og godkjenningsrunder gjennomført i 1998 og tiltak for sikring av inne- og 

uteområder planlagt (er tatt med i Handlings- og økonomiplanen). Vernerunder gjentas 
årlig som en del av Internkontrollforskriften. 

• Fra tidligere: 
- Årlig fokus på barn i trafikken ved skolestartaksjonen, 1. klassingene er spesiell  

målgruppe. Følges opp av foreldrenes arbeidsutvalg og ansatte i skolen.  
- Busstrening for de 1. klassingene som er avhengig av buss til / fra skolen. 
- Refleksaksjon for 1.-3. klasse hver høst i regi av Trygg Trafikk. 
- Besøk av lensmannen / aktiviteter i 1. klasse (trafikkregler, gåtrening), 5. klasse 

(sykkel), 8.klasse (rus, vold, kriminalitet). 
- To skoler har skolepatrulje. Noen elever i 6. klasse får grundig opplæring og 

oppfølging av lærer.  
- Mopedopplæring som valgfag i 10. klasse, halvparten av elevene deltar. 
- Trafikkopplæring/ aktiviteter på glattkjøringsbanen for 10. klasse (NAF). 
- Besøk av brannsjefen i 6. og 9. klasse.  
- Helse, miljø og sikkerhet er tema for lærerne/ ansatte på en av plandagene årlig. 

• Gjenstår:  
- Gjennomføring av opplæringsplanen med integrering av ulykkesforebyggende 

læring i barneskolen (kroppen, miljøet, farer, førstehjelp m.m.). Spesiell satsing på 
5. klasse med egen brosjyre til hjemmet og oppfølging i foreldremøte. Vil starte 
høsten 1999. 

- Kropps- og stedfeste skaden (når den registreres). Barnet skal gjøre dette sammen 
med den som registrerer, starter høsten 1999. Materiell mangler og må utarbeides. 

- Systematisk førstehjelpsopplæring for ansatte i skolen med årlig repetisjon, 
kommer i gang fra høsten 1999. 

6.3 Kriminalforebyggende råd - voldsforebygging 
Effektmål: * Hindre rekruttering til kriminell virksomhet  

* Fange opp signaler så tidlig som mulig  
 
Kriminalforebyggende råd ble opprettet formelt av formannskapet i 1993 etter flere års 
uformelt samarbeid. Oppgavene består i å koordinere det forebyggende arbeidet rettet mot 
barn og unge for å nå målene ovenfor. Tiltakene skal skape sunne holdninger. 

Statistikk fra politiet viser at det er anmeldt 13 tilfeller av voldskriminalitet pr år (18,4 pr. 
10.000 innbyggere 1997/ 1998). Dette er ca 50% i forhold til tilsvarende kommuner i Norge. I 
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samme periode ble det anmeldt 304 lovbrudd pr. år (434 pr 10.000 innb.). Dette er ca 23% 
færre enn i tilsvarende kommuner, mens her er grovhetsgraden på høyde med de større 
bykommunene (90). Dette sier noe om gjennomsnittslovbruddets grovhet, basert på 
strafferammene i loven.  

Gjennomførte tiltak: 
• Naskeprosjekt på ungdomsskolen 
• Antivoldarrangement som en del av naskeprosjektet 
• Mobbeprosjekt rettet mot lag og foreninger 
• Mobbeprosjekt rettet mot barn og unge 
• Prosjekt mot rus 
• Stordiskotek i samarbeid med Lions, Lensmannen og andre 
• Deltagelse i forskjellige prosjekter (vold i billedmedia, trygge kommuner, rusistene, 

natteravning, rullebrettprosjekt) 

Planlagte tiltak: 
• Villmarksbase – et hytteprosjekt i samarbeid med den kommunale fritidsklubben og 

skogetaten – realiseres høsten 1999. 
• Temamøte for foreldre høsten 1999, RUS – tegn og symptomer.  

6.4 Trygghet for eldre 
Effektmål:  * Redusert antall ulykker blant eldre over 65 år 
 
16% av Rakkestads innbyggere (ca 1.145 personer pr. 1.1.1999) er 67 år og eldre. Av disse er 
ca 28% over 80 år (325 personer). Sammenlignet med tilsvarende kommuner i Norge har 
Rakkestad en større andel eldre, ca 2% flere over 67 år. Ved årsskiftet 1998/1999 hadde 203 
eldre personer behov for hjelp fra hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og/ eller hjemmehjelp) 
og 53 personer var innlagt i sykehjemmet. Disse tilsvarer ca 20% av aldersgruppen. Det 
finnes ingen oversikt over hvor mange av de eldre som trenger hjelp fordi de har vært utsatt 
for skader pga ulykke, men en kan anta at ca halvparten av de eldre som har vært innlagt i 
sykehus pga ulykkesskade vil trenge rehabilitering, hjelp i hjemmet og/ eller pleie. I 1998 kan 
dette ha dreid seg om 25-30 personer. 

Data fra Norsk pasientregister gir oss registrerte utskrivninger for årene 1992-1998 fordelt på 
kjønn, alder og skadediagnose. Det er vanskelig å bruke tallene til å styre innsatsen, men vi 
vet av nasjonale studier at de fleste ulykkene (75%) hos eldre skyldes fall og at dette skjer i 
boligen eller i nærområdet. Av antatte tall for Rakkestad går det fram at 96 personer over 65 
år vil trenge legebehandling årlig pga ulykkesskader. Dette er drøyt 7 av 100 innbyggere i 
aldersgruppen. I aldersgruppen over 80 år vil dette gjelde drøyt 10 av 100. Selv om det er 
flere eldre kvinner enn menn, forklarer ikke dette godt nok at det forventes dobbelt så mange 
ulykkesskader hos kvinner. Fysiologiske forhold og aktivitet kan være noe av forklaringen. 
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Figur 2. Antall personer over 65 år utskrevet fra sykehus med skadediagnose i perioden 1992 – 1998 
i forhold til samtlige utskrevne med skadediagnose.  
Kilde: Norsk pasientregister, rådata fra Norsk Pasientregister 
 

Figur 3: Antall utskrivninger fra sykehus med skadediagnose fordelt på lårhalsbrudd, andre brudd og 
alle skader i perioden 1992-1998. Kilde : Statens institutt for folkehelse, rådata fra Norsk 
pasientregister. 

Lokal registrering av skader hos eldre startet i 1998. Ansatte i sykehjemmet og 
hjemmebaserte tjenester registrerer fall/ ulykker som de observerer. En enkel 
skaderegistrering startet ved kommunens eneste legesenter i 1998. Tall fra disse 
registreringene gir foreløpig ingen data det er mulig å bruke. Antall registreringer er svært få 
og det tar tid å få innarbeidet rutinene.  

En bredt sammensatt ressursgruppe ble opprettet i februar 1998. Tiltakene i det 
skadeforebyggende programmet legger vekt på: 

 å bevisstgjøre gjennom informasjon, demonstrasjon og opplæring 
 å rette innsatsen mot alle eldre, de mest utsatte og ansatte i eldreomsorgen 
 å kvalitetssikre vedtatte sikkerhetsrutiner 

 
Gjennomførte tiltak: 
• Sandstrøaksjonen ble startet i 1997 og gjentas hvert år første lørdag i november. 250 

bøtter med saltblandet sand er delt ut til eldre, trygdede og etter hvert alle som vil ha. 
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Påfyll av sand foregår etter behov og arbeidet pågår gjennom hele vinteren i regi av 
Nærmiljøsentralen. Teknisk etat skaffer sanden og sikrer at sandkassene i bo-områdene er 
fylt. I 1997 fikk tiltaket dekning på TV gjennom distrikts- og rikskanalene. 

• Alle 80-åringer (47) fikk i 1998 tilbud om besøk i eget hjem for primært å gå gjennom 
boligens sikkerhet. 39 av disse tok imot besøk og med de som hadde ektefelle var det til 
sammen 60 eldre som fikk informasjon og gjennomgang av bolig. De som ikke mottok 
besøk, fikk i stedet tilsendt en mappe med informasjon, sjekkliste og tipsliste. Besøk til 
80-åringer blir videreført som et årlig tiltak, i 1999 gjennomført av leder i Nærmiljø-
sentralen. 

• Helse- og trivselskurs for eldre over ti ganger med 11 deltagere ble gjennomført høsten 
1998. Temaet var ”Det gode liv i eldre år”. Mange viktige sider ved det å bli eldre ble 
belyst av fagpersoner og hver kurssamling ble avsluttet med kaffe og trim. Kurset blir et 
årlig tilbud til alle pensjonister. 

• Som oppfølging av kurset ble en trimgruppe satt i gang og 20 personer trimmer ukentlig 
på helse- og velferdssenteret (eldresenteret). 

• 15 grupper og foreninger (ca 300-350 personer) har gjennom høsten 1998 og våren 1999 
fått besøk av prosjektleder for informasjon og demonstrasjon. Besøket har bestått av 
innledende foredrag, lysbilder om faresituasjoner og demonstrasjon av sikkerhetsartikler. 
Nye tilbud om besøk i foreningene vil bli gitt hvert 3. år og oppdrag tatt etter forespørsel. 

• To pensjonistforeninger er utstyrt med sikkerhetsbagen og blitt utfordret til å oppnevne 
sikkerhetsombud i foreningen som kan holde liv i temaet, demonstrere og evt. handle inn 
sikkerhetsartikler etter bestilling.  

• Informasjonsmappe til alle nye pensjonister (66-/67-åringer) ble sendt ut høsten 1998. 
(Om ulykkesforebygging, om tilbud for eldre i Rakkestad, kurstilbud, om det å være 
pensjonist osv.). Tiltaket følges opp årlig gjennom Nærmiljøsentralen. 

• 20 ansatte i PRO-sektoren (pleie, rehabilitering og omsorg) deltok høsten 1998 på kurset 
”Ja, vi kan” om forebyggende arbeid for eldre med vekt på forebygging av ulykker og 
brann. Våren 1999 deltok 15 hjemmehjelpere på to temadager om det samme. 
Ergoterapeut og brannsjef står for innholdet og opplegget vil gjentas årlig for 
hjemmehjelperne. 

• Bag med sikkerhetsartikler og temaperm er formidlet til ergoterapeut, hjemmesykepleien, 
hjemmehjelperne, Nærmiljøsentralen og to pensjonistforeninger. 

• Brosjyren ”Hold deg på beina” er utarbeidet med bl.a. sjekk- og tipsliste for egen bolig. 
Brosjyren formidles bredt, ca 900 er formidlet pr. september 1999.  

• Registrering av ulykkesskader hos eldre i sykehjemmet og i eget hjem med vedtak om 
hjelp - innført fra juni 1998. Dataene oppsummeres kvartalsvis/ årlig og formidles tilbake 
til avdelingslederne sammen med samlet kvartalsrapport/ årsmelding for det skade-
forebyggende arbeidet.  

• Temadag for bl.a. ansatte i eldreomsorgen hvor ulykkesregistrering og tiltak var tema 
(våren 1998).  

• Låne- og tilskuddsordninger gjennom Husbanken er informert om gjennom møter, 
informasjonsmappe og besøk. Hensikt å gjøre boligen trygg. 

• Vernerunder i kommunale institusjoner og boliger gjennomføres årlig som en del av 
Internkontrollforskriften. 

• Kartlegging av sikkerhet (brann, ulykker) i kommunale boliger for eldre gjennomføres av 
teknisk etat i 1999. Dette dreier seg om eierens ansvar. 

• Media (radio, lokalavis, TV) er flittig brukt som virkemiddel for å nå ut med budskapet.  
• Tips til gaver (sikkerhetsartikler) for eldre (jul/ fødselsdag) presentert i lokalavisa før jul. 
• Gjenstår: 
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- Oppfølging av sikkerhetsombud i pensjonistforeningene fra høsten 1999.  
- Markedsføringsplan for temaer gjennom året. 
- Vurdere innkjøp av hoftebeskyttelsestruse for bruk ved sykehjemmet og i 

omsorgsboliger. 

6.5 Trafikksikkerhet og trygt fysisk miljø 
Rakkestad er et trafikknutepunkt for riksveger og de fleste personskadeulykker skjer på disse 
veiene. I perioden 1987-1998 har antall ulykker med personskader variert fra 8 – 26 hvert år 
med et gjennomsnitt på 16 ulykker pr. år. Antall skadde og drepte har vært mellom 9 og 31 
personer. Av disse er 5 drept i denne perioden.  

Tallene bygger på politirapporterte trafikkulykker og hvert enkelt ulykkestilfelle rapporteres 
fra Vegkontoret til teknisk etat i kommunen.  

 
 

Figur 4. Antall trafikkulykker og skadde og drepte på veger i Rakkestad 1987-1998. 
Kilde: Statens vegvesen, politirapporterte trafikkulykker. 

Det er vanskelig å si noe om utviklingstrekk da tallene er små. Til tross for økt trafikkmengde 
har ikke ulykkene økt tilsvarende. 

Folkehelsa opererer med et antatt antall trafikkulykker for Rakkestad på 42 pr. år. De 
registrerte trafikkulykkene ligger godt under 50% av dette og skadde/ drepte tilsvarer ca  

3,7 % av antatte antall skader (592) som trenger legebehandling. 

Trygt fysisk miljø  -  melding om farlige forhold 
Det er viktig at innbyggerne engasjerer seg og at de har et sted å henvende seg til. De fleste 
har meninger om sikkerhet når det gjelder ytre fysiske forhold og da spesielt trafikksikkerhet. 
Gjennom presentasjonen av prosjektet ”Rakkestad, den trygge kommunen” fikk innbyggerne 
tilbud om å melde fra om farlige forhold i nærmiljøet. I 1998 kom det inn 21 meldinger. Disse 
er meldt til prosjektleder og videresendt ansvarlig myndighet som i 18 av tilfellene var 
Statens vegvesen ved Mysen Trafikkstasjon eller teknisk etat i kommunen. Ressursgruppa for 
trafikksikkerhet forsøker å løse disse sakene i fellesskap. 

Kommunens bygninger (institusjoner, boliger) og uteområder tilhører teknisk etats 
ansvarsområde. Det finnes ingen oversikt over hvor mange ulykker som er knyttet til disse. 
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En bredt sammensatt ressursgruppe ble opprettet i april 1998. Gruppens oppgaver er å : 
 følge utviklingen i trafikkbildet (ulykker, skader, standard) 
 kartlegge trafikkfeller v/befaring og meldinger fra innbyggere og andre 
 foreslå løsninger 
 følge opp saker 
 holdningsskapende arbeid og opplæring i alle målgrupper 
 være styringsgruppe for arbeidet med plan for trafikksikkerhet  

 
Gjennomførte tiltak: 
• Miljøprioritert gjennomkjøring, tiltak for bedret trafikksikkerhet og miljø i Rakkestad 

sentrum, ble anlagt i 1993. Strekningen var en av Østfold mest ulykkesutsatte før 
ombyggingen. Det er ikke registrert politirapporterte trafikkulykker etter ombyggingen.  

• Risikotelefonen / melding om farlig forhold til prosjektleder for videresending fra 1998. 
Ordningen videreføres, men er avhengig av markedsføring. 

• Årlig vernerunder i og kartlegging av kommunale bygninger, samt ute- og lekeområder. 
• Gratis strøsand til kommunens innbyggere. 
• Kartlegging av sykkelhjelmbruk høsten 1999. Vil gjentas våren 2000.  
• Gjenstår: 

- Plan for trafikksikkerhet ferdigstilles innen utgangen av år 2000 
- Alle tiltak i andre planer som gjelder trafikk samordnes inn i 

trafikksikkerhetsplanen 

6.6 Sikkerhet i næringsliv og landbruk 
Det skadeforebyggende programmet har ingen spesifikke tiltak rettet mot arbeidslivet, men en 
oversikt over ulykker knyttet til arbeidslivet innhentes årlig fra Arbeidstilsynet. Denne viser 
45 registrerte arbeidsulykker i 1997 og i 1998. Antatt antall er 50 ulykker pr. år. 

Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften (helse, miljø og sikkerhet) er gode virkemidler 
for bedriftene bl.a. i forhold til sykdoms- og ulykkesforebyggende arbeid. Kommunen og de 
fleste større bedriftene er medlem av Bedriftshelsetjenesten. Det kan være nyttig å knytte det 
videre skadeforebyggende arbeidet nærmere sammen innsatsen i Bedriftshelsetjenesten og 
Landbrukshelsen (se under). 

Høsten 1997 ble bedriftene kontaktet med tilbud om å gi sine ansatte en bøtte strøsand til jul. 
En bedrift tok imot tilbudet. De ble også oppfordret til å tenke ”24-timersmennesket” som 
betyr at det som skjer i den ansattes liv utenfor arbeidstiden har stor betydningen for det som 
skjer på jobb. Prosjektleder har også deltatt med informasjon og foredrag på møte med 
bedriftsledere og kurs for vernepersonell, tillitsvalgte og ledere i Rakkestad kommune. 

En ressursgruppe for ulykkesforebygging i landbruket ble opprettet i mai 1998. 
”Landbrukshelsen” er landbrukets ressurs for bl.a. forebygging av sykdom og skader og 
arbeider for helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Første oppgave var å få i gang registrering 
av ulykker knyttet til gårds- og skogsdrift. Alle medlemmer i bondeorganisasjonene, de som 
mottar produksjonstilskudd og ansatte i avløserlaget har fått tilsendt registreringsskjema og 
informasjon. Landbrukskontoret formidler og mottar. 

Samme skjema benyttes ved det lokale legesenteret. Svært få har benyttet dette – ca 6 meldte 
skader på et halvt år. En god oversikt er avhengig av at helsevesenet registrerer bedre. 

Som bevisstgjørende tiltak kan nevnes: 
• Informasjon gjennom landbrukskontorets pressekonferanser og andre reportasjer i 

lokalavisa jevnlig 
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• Artikkel i medlemsbladet ”Nytt og Nyttig” 1998 
• Stort temamøte om ulykker i landbruket i samarbeid med Bondeorganisasjonene og 

forsikringsselskap våren 1999 
• Kurs/ studieringer om kvalitetssystem i landbruket i regi av Bygdefolkets Studieforbund 

og Bondelagene avsluttet 1999 

6.7 Idrettsaktiviteter 
Det er antatt at ca 90 personer trenger legebehandling årlig pga skader knyttet til 
idrettsaktiviteter (sportsskader eksklusiv skoleidrett). Av samme grunn som nevnt flere 
ganger, er dette vanskelig å vite nøyaktig pga manglende registrering ved legevakt og 
akuttmottak. En del personskader går direkte til fysioterapeut eller til egen poliklinikk for 
idrettsskader i Oslo. På initiativ fra forsikringsselskapet (hovedsponsor) startet 
idrettsforeninger, lag og klubber høsten 1997 å registrere skader på trening og kamp. Det har 
tatt tid å få til gode rutiner, men oversikt for de fire første månedene 1999 viser at Rakkestad 
idrettsforening har rapportert 17 skader hvorav 10 gjelder senior fotball og 7 gjelder håndball 
damer over 15 år. 

Idrettsrådet som er et samlende organ for all idrettsaktivitet, har dannet sin ressursgruppe 
bestående av representanter fra 6 forskjellige grener. Disse skal sammen utarbeide en plan for 
forebygging og rask og riktig behandling av idrettsskader. Et temamøte om ulykkesskader i 
idretten samlet mange utøvere, trenere og ledere våren 1998. Arbeidet er kommet i gang, men 
på dette området gjenstår en god del som vil videreføres uavhengig av prosjektarbeidet. 
Høsten 1999 avholdes 3 kurskvelder for trenere og ledere over temaene førstehjelp, 
skadeforebyggende tiltak, og ”Bidrar idretten til å fremme eller hemme barns selvfølelse ?”  

7 Programmet skal rette seg spesielt mot høyrisikogrupper og 
høyrisikomiljøer  

Barn og eldre er spesielt utsatt når det gjelder ulykker. Det skadeforebyggende programmet 
har derfor konsentrert seg om tiltak for disse målgruppene. Kanalene for å nå dem er de 
kommunalt ansatte, barnas foreldre og andre som har virksomhet blant barn og eldre. 
Høyrisikomiljøer er først og fremst hjemmet, men nærområde, barnehage, skole og sykehjem 
er også nedslagsfelt for tiltak. 

Ca 60% av barna under 6 år har plass i kommunal-, privat- eller familiebarnehage. ”Forskrift 
for miljørettet helsevern i skoler og barnehager” har satt sikkerhet og førstehjelp på 
dagsordenen. Vernerunder, skaderegistrering, temamøter og opplæring av ansatte, 
informasjon og demonstrasjon av sikkerhetsartikler i foreldremøter er viktige tiltak i 
barnehagen. 

De minste barna er mest utsatt for ulykker i hjemmet. Foreldrene er derfor en viktig 
målgruppe. Samtaler, informasjon og demonstrasjon på helsestasjonen følges opp med 
brosjyremateriell og sjekklister. I vår lokale brosjyre finnes en oversikt over hvor 
sikkerhetsartiklene kan kjøpes og hva de koster.  

I skolen er tiltak rettet både mot elever, lærere og foreldre og miljøsikkerhet. Det er viktig å se 
annet holdningsskapende arbeid (rus, mobbing, vold, kriminalitet) i sammenheng med det 
skadeforebyggende arbeidet da det inngår i en helhet og har samme mål (Trygge barn). 

Eldres sikkerhet har fra starten av vært et viktig satsingsområde hvor lite konkret har vært 
gjort fra tidligere. I 1988 ble det gjennomført en sentral opplysningskampanje rettet mot 
eldres sikkerhet. Kommunelege og helsesøster deltok i dette arbeidet lokalt. 
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Flere eldre skal bo i egen bolig/ leilighet framfor institusjon og dette stiller større krav til 
boligens utforming med tanke på sikkerhet og den eldres funksjonsevne. En viktig oppgave er 
derfor å øke sikkerheten i boligen. Mentale og fysiologiske forhold må også tas alvorlig da 
det ofte er bakenforliggende årsaker til at eldre har lettere for å falle. Et godt 
rehabiliteringstilbud er viktig for at det skal være mulig å komme tilbake til et leveverdig liv 
etter en ulykkesskade og at det kan settes inn nok og riktig hjelp i hjemmet. Kommunen har 
satset stort på eldreomsorgen i mange år både med boligbygging, legedekning, rehabilitering, 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Mange eldre, ansatte i eldreomsorgen, familiemedlemmer 
og etter hvert sikkerhetsombud i foreninger er skolert for å ivareta eldresikkerheten. Utdeling 
av gratis strøsand er det mest konkrete tiltaket. 

Rådet for funksjonshemmede er et taleorgan for de funksjonshemmede. De uttaler seg og 
sørger for at behov for framkommelighet og sikkerhet blir ivaretatt på flere områder. 
Gjennom prosjektet er tre av de funksjonshemmedes foreninger besøkt med informasjon og 
demonstrasjon.  

8 Programmet skal inneholde metoder som gjør det mulig å 
dokumentere skadefrekvens og årsaksmønstre 

I fylkeskommunens Folkehelseprogram skal det satses på skaderegistrering ved sykehus, 
poliklinikker og legevakter. Etablering av utstyr og rutiner er klart, men det gjenstår en del på 
å få den enkelte avdeling med på å gjøre dette. 

Dette kriteriet er vanskelig å oppfylle for et lite lokalsamfunn som Rakkestad da registrering i 
helsevesenet er avhengig av samarbeid med instanser vi ikke har myndighet over. Dette 
gjelder privatpraktiserende leger, interkommunal legevakt hvor Rakkestad kommune eier 1/7, 
Sykehuset Østfold med felles akuttmottak, poliklinikker og sykehusavdelinger. 

8.1 Sentrale registre 
Kommunen kan hente data fra tre sentrale registre: Dødsårsaksregistreret, Norsk 
pasientregister og Personskaderegisteret ved Folkehelsa.  

Dødsårsaksregisteret gir tall på antall døde personer pga ulykker fra Rakkestad og i 
Rakkestad. Dette er sikre, men svært små tall og de er tilgjengelige først 3-4 år seinere.  

Norsk pasientregister viser antall registrerte utskrivninger fra sykehus med kommune, 
diagnose, kjønns- og aldersfordeling. Dette registeret er rimelig komplett fra 1990 og gir oss 
tallene på de mest alvorlige ulykkene i Rakkestad hvert år.  

Disse to registrene gir oss data om ulykkesfrekvens når det gjelder de alvorligste ulykkene, 
men sier ikke noe om årsaksmønster.  

Personskaderegistrering ved Folkehelsa (Skaderegistret). Det mottas årlig ca 45.000 
meldinger på bakgrunn av registrering ved 5 store sykehus i Norge. På bakgrunn av data 
herfra er det beregnet tall for en 3-årsperiode (1994-96) for den enkelte kommune. De 
beregnede tallene gjelder skadetilfeller fordelt etter diagnoser, etter aldersgrupper og kjønn og 
etter ulykkestyper. Skaderegisteret omfatter ikke alle legebehandlede ulykker. Ca 20-25% 
behandles hos annen lege og i tillegg kommer skader som behandles av bedriftsleger, 
skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste. 

Vi kan også hente tall fra regionale kilder utenfor helsevesenet. Statens vegvesen Østfold ved 
Vegkontoret registrerer på bakgrunn av politirapporter antall trafikkulykker, skadde/ drepte, 
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alvorlighetsgrad og vegkategori. Tall fra denne registreringen vil være en korreks til tall fra 
Skaderegisteret angående antatte trafikkulykker i Rakkestad. 

Arbeidstilsynet gir oss oversikt over skader som er meldt på skjema til Rikstrygdeverket 
sortert etter næringskoder. Det skjer betydelig flere skader enn de som registreres, hevder 
Arbeidstilsynet.  

8.2 Lokal skaderegistrering 
En ressursgruppe for lokal skaderegistrering ble opprettet i februar 1998. Den største 
utfordringen har vært å få i gang registrering av skader ved det lokale legesenteret. Det er 
mulig å registrere skader i datajournalsystemet, men legene ønsket ikke å gjøre dette. Fra juli 
1998 har det vært registrert skader ved mottagelsen på legesenteret på et enkelt samleskjema. 
Registreringen gjelder første gangs undersøkelse og evt. behandling og omfatter kjønn, alder, 
tidspunkt, skadested (arena) og aktivitet (ulykkestype). Etter ett års erfaring viser det seg at 
det er lett å glemme registreringen, det er personalutskiftninger og skjemaet har ikke variabler 
nok. Folkehelsa har i 1999 satt i gang et arbeid for å kunne forbedre den lokale 
skaderegistreringen. Vi ser fram til resultater av dette arbeidet som startet i 1999.  

Alle barnehagene og skolene benytter samme skjema for skaderegistrering fra juni 1998. I 
tillegg registrerer skolen på Rikstrygdeverkets skjema slik praksis har vært i mange år. Det 
statistiske materialet bygger på de ulykkene som krever undersøkelse/ behandling av lege, 
men de ansatte er oppfordret til også å registrere det som krever en reaksjon fra dem eller 
foreldrene. Dataene fra denne registreringen er ganske detaljerte og gir god mulighet til 
analyse og vurdering av tiltak. Tannhelsetjenesten registrerer ikke skader pga ulykker, men 
skole- og barnehageregistreringen gir et bilde av omfanget av tannskader hos disse barna.  

Registrering av eldreulykker innenfor sykehjemmet og hjemmebaserte tjenester startet også i 
juni 1998. De ansatte registrerer det de observerer og som krever en reaksjon. Det tar tid å 
innarbeide rutinene og foreløpig er tallene så små at de ikke kan benyttes samlet. Den enkelte 
registrering har verdi i seg selv i forhold til bevisstgjøring og oppfølging av den enkelte. En 
bedret registrering i det behandlende helsevesenet vil muligens gjøre arenaregistreringen 
overflødig.  

Registrering av ulykker i landbruket startet i juli 1998 som en del av registreringen ved 
legesenteret. Den skadede får et detaljert skjema som han/ hun selv frivillig fyller ut. I tillegg 
har alle bøndene fått skjemaet tilsendt, og ved skade leveres dette utfylt ved 
landbrukskontoret (anonymt). Arbeidstilsynets registrering gir også et bilde (mangelfullt) av 
disse skadene. 

Høsten 1997 startet idrettsforeninger, lag og klubber en enkel registrering av skader under 
trening og kamp. Registreringen følges opp av det lokale forsikringsselskapet som har knyttet 
en del av sponsormidlene sine til denne aktiviteten. Det er vanskelig å sammenstille disse 
dataene med annen registrering i helsevesenet, men registreringen gir viktige signaler tilbake 
til den enkelte klubb og bevisstgjør for forebygging. 

I det skadeforebyggende programmet fantes et tiltak om å registrere skader ved 
telefonintervju hos alle husstander i Rakkestad. Etter vurdering av kostnader og nytteeffekter, 
ble dette forlatt.  

Deltagerne i ressursgruppene henter ut de tallene som er aktuelle for sitt område. Manglende 
registrering fra legevakt og mangelfull registrering ved sykehus og legesenter gjør det 
vanskelig for alle å se helheten innenfor sitt område. Det er derfor en utfordring de nærmeste 
årene å få i gang en bedre registrering i helsevesenet.  
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9 Programmet må ha et langsiktig perspektiv 
Gjennom prosjektet ”Rakkestad, den trygge kommunen” har det skadeforebyggende arbeidet i 
Rakkestad fått en start. Helt fra forberedelsen i 1996 har arbeidet vært knyttet til arbeidet med 
kommuneplanens kortsiktige og langsiktige del (10 -12 år). Her er det skadeforebyggende 
arbeidet som en del av folkehelsearbeidet og kommunens visjon, gitt gode betingelser 
gjennom overordnet og tverretatlig forpliktelse. I den årlige revideringen av kommunens 4 -
årige handlings- og økonomiplan har det helsefremmende og sykdoms-/ skadeforebyggende 
arbeidet fra 1999 fått sitt eget avsnitt under hvert programområde. 

Arbeidet opphører som skadeforebyggende prosjekt fra januar år 2000. Intensjonene for det 
videre arbeidet er knyttet til en modell for bredt folkehelsearbeid hvor erfaringene fra det 
skadeforebyggende arbeidet vil ligge til grunn.  

En varig nedgang i antall ulykker og skader er avhengig av at det enkelte menneske deltar og 
engasjerer seg. Det er et langsiktig arbeid både å bevisstgjøre den enkelte i forhold til egne 
holdninger og atferd samt å implementere arbeidet i den bestående virksomheten i og utenfor 
offentlig sektor. 

10 Evalueringen av arbeidet må inkludere indikatorer som viser 
effekter av arbeidet og som kan gi informasjon om prosessen 
underveis 

Evalueringen av det skadeforebyggende arbeidet omfatter både antall skader og de prosesser 
og metoder som er benyttet i arbeidet. Evalueringen skjer i forhold til de mål som er satt opp; 
struktur-, prosess- og effektmål.  

Skadefrekvens og årsaksmønster 
Skaderegistreringen gir fakta om skadeomfang og årsaksmønster. Sentral, regional og lokal 
skaderegistrering må sammenholdes slik at det er mulig å forholde seg til en lokal 
skadeutvikling som kan følges over tid. Registreringen er et viktig instrument når den foregår 
kontinuerlig og er nøyaktig slik at bortfall/ dobbeltregistrering er så lite som mulig. Viktige 
indikatorer er antall skader, ulykkestyper, alder, kjønn, skadearena, alvorlighetsgrad, 
(behandling) osv. 

 
 
Rapportering og evaluering 
Kvartalsvise rapporter oppsummerer antall skader på forskjellige lokale arenaer og aktiviteten 
i perioden. Årsmelding med resultatvurdering gir svar på hvorvidt de oppsatte struktur-, 
prosess- og effektmålene er nådd. Det skadeforebyggende programmet vil inngå som en del 
av et folkehelseprogram og justeres etter hvert som mål er nådd og nye tiltak er nødvendig. 

11 Hvert lokalsamfunn må analysere sin egne organisasjoner og 
deres muligheter til å bidra i det skadeforebyggende arbeidet 

Det skadeforebyggende arbeidet ledes av en styringsgruppe oppnevnt av kommunestyret. Her 
deltar politikere, administrasjon og representanter fra forsikringsselskap, næringsliv, 
lensmann og organisasjoner. Styringsgruppens mandat er knyttet til prosjektets varighet, men 
en fortsettelse av arbeidet som folkehelsearbeid vil kreve en tilsvarende organisering.  

Ressursgruppene består av de som har det daglige ansvaret for sitt område og arbeidet er 
derfor nært knyttet til den ordinære virksomheten. Gjennom deltagelse i rådmannens 
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plangruppe har prosjektleder en unik mulighet til å påvirke planprosesser og ivareta det 
forebyggende aspektet i planleggingen. En tilsvarende funksjon vil også finnes i det 
framtidige arbeidet. 

Prosjektmidler har i prosjektperioden delvis finansiert en del tiltak innenfor informasjon og 
utdanning. Dette må i større grad inngå i den enkelte sektors budsjett. Midler til 
miljøforbedringer er budsjettert der de er planlagt.  

Med forpliktelsen i kommuneplanen og de mer konkrete tiltakene i handlings- og 
økonomiplanen er kommunens mulighet til å delta og videreføre arbeidet på sikt, ivaretatt. 

12 Det er viktig at helsetjenesten i lokalsamfunnet deltar både i 
registreringen av skader og i det skadeforebyggende arbeidet 

Prosjektet ”Rakkestad , den trygge kommunen” er et resultat av samarbeid mellom 
kommunen, det lokale forsikringsselskapet, fylkeskommunen og sosial- og 
helsedepartementet. Statlige rundskriv og handlingsplaner sammen med fylkesplanen 
”Sammen om det sunne Østfold” danner basis for hvordan det lokale skadeforebyggende 
arbeidet bør legges opp.  

Initiativet til samarbeid ble tatt av leder av Rakkestad og Degernes Brannkasse i 1996. 
Kommunens deltagelse på den første nordiske konferansen i Skövde i 1996 skaffet de 
nødvendige kontakter med andre samarbeidspartnere. 

Den fylkeskommunale helsetjenesten er ansvarlig for registrering av skader ved sine enheter. 
Dette arbeidet har ikke kommet slik i gang at det er mulig å få ut data for skadeomfang i vår 
kommune. Den interkommunale legevaktsordningen har heller ikke kommet i gang med 
skaderegistrering for vår kommune. Systemer og utstyr er klart, men det er foreløpig ikke tatt 
i bruk. Framdriften er avhengig av samarbeid med legene og vedtak i politiske utvalg. 

Den statlige helsetjenesten via Statens institutt for folkehelse gir de dataene som kommunen 
foreløpig bygger sine rapporter på og det er jevnlig kontakt med denne seksjonen ved 
Folkehelsa. Forslag til systemer for lokal skaderegistrering vil bli utviklet her og mye godt 
utviklingsarbeid er i gang. 

Den lokale helse- og omsorgstjenesten bidrar med registrering ved legesenteret, i 
hjemmetjenesten og ved sykehjemmet. Det samarbeides nært med helsetjenesten om 
forebyggende tiltak for eldre og små barn. Kommunelegen deltar i styringsgruppen og 
helsesøstrene deltar i ressursgruppe for barn og unge. 

Det framtidige folkehelsearbeidet i Rakkestad fra år 2000 vil være avhengig av nært 
samarbeid med fylkeskommunen og sosial- og helsedepartementet. Sak om videreføring og 
samarbeid er under forberedelse. 

13 Alle nivåer i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet med å løse 
skadeproblemet 

Arbeidet med å redusere skader pga ulykker berører alle i kommunen. I prosjektet deltar i dag 
ca 40 personer i styrings- og ressursgrupper. Mange flere i de ulike virksomhetene er 
engasjert gjennom registrering av skader og gjennomføring av tiltak. Det må stadig arbeides 
for å holde kontakten ved like mellom offentlig og annen virksomhet. Metoder som benyttes 
ved lokal medvirkning (Lokal Agenda 21), vil i større grad tas i bruk for det videre 
folkehelsearbeidet. 
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Den enkelte innbygger i Rakkestad må også informeres og engasjeres. Det skjer både ved 
direkte kontakt og gjennom media. 16 foreninger og grupper har hatt besøk med foredrag og 
demonstrasjon av sikkerhetsartikler i løpet av ett år.  

Trygdeforeningen og Pensjonistforeningen følger opp i egen forening ved at det er oppnevnt 
sikkerhetsombud. Besøk hos alle 80-åringer og kurs for pensjonister regnes som den mest 
effektive metode for å nå fram til enkeltpersoner. 

Det lokale næringsliv er engasjert ved at de selger og formidler informasjon om 
sikkerhetsartikler (17 forretninger).  

Lokalavisa har skrevet mange artikler og stiller villig opp når noe skjer. Kommunes egen 
informasjonsavis har aktuelt stoff fra ”den trygge kommunen” ved hver utgivelse og 
kommunens interne avis ”Ukesnytt” benyttes for å holde de ansatte informert og engasjert. 

Lokalradio, Radio Øst, og NRK Østfold (radio og TV) følger opp når de får informasjon. 
Prosjektleder deltar ukentlig i et program på lokalradio som når den godt voksne del av 
befolkningen.  

Alle har mulighet til å melde fra om farlig forhold i nærmiljøet. Dette har vesentlig vært 
benyttet i forhold til trafikkfeller.  

Gjennom bedriftshelsetjenesten og andre nettverk som omfatter næringslivet gis informasjon 
og arbeides det for at alle skal tenke sikkerhet – også utenom arbeidstiden.  

14 Informasjon om de erfaringer man har gjort, må spres både 
nasjonalt og internasjonalt 

Det skadeforebyggende arbeidet i Rakkestad er inspirert av arbeidet i andre ”trygge 
kommuner”. Gjennom det andre har gjort, blir vi motivert for egen innsats og mer kunnskap. 
Vår erfaring formidles til andre både etter forespørsel og på eget initiativ.  

• 1 deltager fra Rakkestad deltatt på Safe Com Nord i Skövde 1996  
• 10 deltagere fra Rakkestad deltatt på Safe Com Nord i Fredrikstad august 1997 
• 2 deltagere fra Rakkestad deltatt på Safe Com Nord på Island august 1999, prosjektleder 

bidratt med abstract, poster og foredrag på sesjon ”Sikkerhet for eldre” 
• Deltatt i planlegging av nasjonale nettverkskonferanser i 1997 
• Deltatt med foredrag på nettverkskonferanser i 1998 (Hamar, Drammen, Haugesund) 
• Deltatt med foredrag i organisasjoner utenfor fylket (Sivilforsvaret landseminar, Telemark 

fylkeskommune/ Fylkesmannen, Kvinners frivillige beredskap i Telemark, Hareid 
kommune ved Ålesund) 

• Deltatt i fylkeskommunale arbeidsgrupper/ idédugnad 1997 og 1998 knyttet til arbeidet 
med fylkesplanen ”Sammen om det sunne Østfold” 

• Deltatt på fylkeskommunale/ regionale konferanser både som ordinær deltager og hatt 
innlegg og formidlet informasjon 

• Arrangert egen konferanse med deltagelse fra andre kommuner i fylket i 1998. 
• Arrangert egen stand med informasjon og demonstrasjon av sikkerhetsmateriell på 4 

messer og markeder i Rakkestad og Mysen 1997, 1998 og 1999 
• Studiebesøk til Harstad i 1997 
• Besøk fra Skövde i 1997 
• Studiebesøk til Uddevalla i 1999. 19 personer deltok fra: styringsgruppe, politikere, 

administrasjon, forsikringsselskap, Folkehelsa og Sosial- og helsedepartementet. 
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• Besøk fra sekretariatet for Trygge lokalsamfunn i Harstad og Sosial- og 
helsedepartementet i 1996 

• Formidlet skriftlig informasjon og materiell etter forespørsel fra andre kommuner, 
organisasjoner og enkeltpersoner  

• På eget initiativ formidlet informasjon til de nærmeste 6 kommunene som arbeider 
skadeforebyggende etter kriteriene (Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Våler, Spydeberg, 
Ski) 

15 Man må bidra til å styrke det samlede nettverket av Trygge 
lokalsamfunn 

Rakkestad kommune søker om å bli godkjent som et trygt lokalsamfunn. I og med dette søker 
vi også om å bli medlem i Verdens Helseorganisasjons nettverk ”Safe Communities”. 

Det norske nettverket av godkjente trygge lokalsamfunn består foreløpig kun av Harstad 
kommune. Vi har deltatt på konferanse i Harstad, men som nevnt i forrige punkt har vår 
kommune bidratt i stor grad overfor andre kommuner i Norge. Vi har deltatt aktivt i det 
regionale nettverket av kommuner som arbeider for å bli godkjente trygge lokalsamfunn i 
Drammen og Fredrikstad i 1998. 

Vår deltagelse på Safe Com Nord på Island 1999 er Rakkestad kommunes første skritt mot 
mer aktiv internasjonal deltagelse og styrking av nettverket. Deltok også på de to forrige Safe 
Com Nord i 1996 og 1997.Vi ser fram til å kunne bidra med vår erfaring og videreutvikle det 
skadeforebyggende arbeidet samt å inngå som en aktiv del i nettverket.  
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