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FORORD 
Mange av oss blir før eller siden berørt av ulykker. Aaron Wiladsky, Boston 1979, hevder at 
kun 10 % av folks helseproblemer kan avhjelpes av helsetjenesten og resterende 90 % bør 
foregå på andre arenaer  i samfunnet enn på helsesektorens. Helse er politikk og vi må hindre 
at mennesker havner i helsekø. Forebygging bør foregå i hovedsak på andre sektorer enn 
helsetjenestens. 

Spydeberg kommune fattet vedtak den 15.12.98 om følgende handlingsmål: 

• “Spydeberg kommune fokuserer på kriterier for et “Trygt lokalsamfunn” og søker 
om å få godkjent status i løpet av handlingsplanperioden” (Virksomhet 1.5 
handlingsmål 4.5) 

• “I løpet av 1999 skal en forsøke å ha nådd de 4 viktigste hovedkriterier av WHOs 
12 kriterier, for å oppnå status som “Trygt lokalsamfunn.(virksomhet 1.5 tiltak 5.1) 

Alt 1 år etter vedtok et nyvalgt kommunestyre i møte den  7.12.99 å forsterke dette vedtaket: 

• Spydeberg kommune skal: ”Delta aktivt i ”Norsk Nettverk av helse og 
miljøkommuner” og i nettverk innen ”Trygge kommuner”. 

• ”Søke om å få godkjent status som ”Trygt lokalsamfunn” i løpet av år 2000. 
(Virksomhet 1.5 tiltak 3.1-3.2) 

Vi ønsker med vår søknad å bidra til å utvikle en lokal sikkerhetskultur og kvalitetssikre det 
ulykkesforebyggende arbeid i Spydeberg kommune. Det er lagt vekt på et samarbeid på tvers 
av fag, etater og forvaltningsnivåer. 

Programmet er retningsgivende for det ulykkesforebyggende arbeidet i Spydeberg kommune. 
Programmet danner grunnlaget for de mål og forslag til tiltak som tas inn i kommunens 
handlingsplan først for perioden 1999-2002, så for 2000-2003 og siden for kommende 
rulleringer. Spydeberg søkte om medlemskap første gang 10 januar 2000.  Kommunen fikk da 
til svar at den skadeforebyggende delen ved kommunens folkehelsearbeid måtte tydeliggjøres 
i søknaden. Selve søknadsdokumentet er nå bearbeidet. 

Strategien som er lagt til grunn i handlingsplanen, er: En bevisst satsning på å få vekk 
risikofaktorer for at ikke ulykker skal skje, beskytte mot skader ved å oppmuntre til bruk av 
sikkerhetsutstyr og øke handlingsberedskapen og mestringsevnen til befolkningen. WHOs 
kriterier er lagt opp som mal og målkriterier og statusrapporten legger opp til å beskrive 
Spydeberg i forhold til godkjenningskriteriene.  

Handlingsplanen retter seg mot forskjellige aldersgrupper og nærmiljøer. Det er politisk 
oppnevnt en egen komite som har ansvaret for det skadeforebyggende arbeidet. Arbeidet i 
komiteen ledes, av ordfører, og medlemmer er rådmann, representant for politi, representant 
for næringsliv og folkehelserådgiver som også er sekretær. 

Det er et uttalt håp om at alvorlige hendelser som fører til dødsfall, skader og ulykker i 
kommunen med en økende helsefremmende og forebyggende innsats reduseres. 

 
Spydeberg, 20. januar 2002 

Gunnar Hjorthaug   
Folkehelserådgiver   
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1.0 SPYDEBERG KOMMUNE OG 
SKADEFOREBYGGENDE ARBEID 
 

Geografiske forhold 

Spydeberg kommune er en Norges innlandskommuner med landets største elv, Glomma, som 
grense. Kommunen ligger i Østfold fylke med byen Askim som nær nabo. Kommunen har 
mye gjennomgangstrafikk hvor både jernbanens østre linje og Europavei 18 går igjennom 
kommunen. 
 
 
Spydeberg kommune har et areal på i alt 142 km2. Over halvparten av kommunens areal er skog, men 
det er også en forholdsvis stor andel dyrket mark (Fig 1). 
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Figur 1. Spydeberg kommunes arealfordeling. 
 

Befolkning  
Utvikling av folketallet i Spydeberg siden 1950 viser at det var et stabilt folketall i underkant 
av 3 000 fram til slutten av 1960-tallet (Fig 2). Gjennom 1970-tallet og fram til 1985 økte 
folketallet mye, mens det i tiårsperioden fra slutten av 1980-tallet til slutten av 1990-tallet 
ikke var vekst. De siste årene har folketallet igjen økt, og vi passerte 4 500 innbyggere i løpet 
av år 2000. 
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Figur 2. Folketall per 1. januar i årene 1950 til 2001 i Spydeberg (data fra SSB). 
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Befolkningsframskriving fram til 2020 utarbeidet av Statistisk sentralbyrå viser at folketallet 
vil øke i årene framover (Fig. 3). Om utviklingen med høy vekst fortsetter, vi l Spydeberg få 
en stor økning i folketallet de neste 20 årene med 1 000 flere innbyggere.  
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Figur 3. Prognoser for befolkningsutvikling i Spydeberg basert på høy, middels og lav nasjonal vekst, og 
forskjellige grader av sentralisering. Kilde SSB. 
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kvinner 158 410 1337 228 106 
menn 190 450 1417 198 65 
begge kj 348 860 2754 426 171 

 
Sysselsetting og næringsliv  
Arbeidsledigheten i Spydeberg er lav. 1,5 % av arbeidsstyrken var uten arbeid ved utgangen 
av 2000. Dette tilsvarer 36 personer; et antall som er uforandret fra 1999. Ledigheten i 
Østfold og landet som helhet er henholdsvis 2,5 % o g 2,6 %. Spydeberg ligger altså meget 
godt an, vi har den laveste arbeidsledigheten i Indre Østfold og er også blant de kommunene i 
landet med lavest andel arbeidsledige. Den lave ledigheten gir seg utslag i at det er vanskelig 
å skaffe arbeidskraft på enkelte områder. Arbeidslivet i Spydeberg er i en stor grad preget av 
pendling. En undersøkelse fra Indre Østfold Bedriftssenter viser at ca 70 % av arbeidstakerne 
bosatt i Spydeberg pendlet ut fra kommunen i 1998. De fleste pendlet til Oslo, etterfulgt av 
Askim og Ski. Tall fra 1990, 1995 og 1998 for noen kommuner i Indre Østfold viser at 
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pendlerandelen øker. Gjennomsnittlig pendlet 55,8 % av arbeidstakerne i Indre Østfold ut av 
egen kommune i 1998. Selv om det er mange som pendler ut av kommune, er det også mange 
fra våre nabokommuner som pendler inn til Spydeberg for å arbeide. Avstanden mellom de 
forskjellige kommunen i Indre Østfold er så små at det er naturlig å arbeide utenfor egen 
bostedskommune. 
Til tross for stor andel pendling er det fremdeles et allsidig næringsliv i kommunen. 
Sysselsetningen i landbruket har gått ned, men fortsatt har mange næringsinntekt fra jord- og 
skogbruk. Mange innen landbruket har imidlertid annet arbeid ved siden av gårdsdriften. 
Spydebergs strategiske plassering mellom kontinentet og hovedstaden og med E18 og 
jernbanen gjennom kommunen, bidrar til at bedrifter finner det interessant å etablere seg her. 
Her finnes småindustri preget av mange småbedrifter som leverer et vidt spekter av varer og 
tjenester. Handel og service sysselsetter også mange.  
 
Kommunen har tradisjon for utviklingsarbeid og forebyggende innsats 
Skader representerer et av våre store helseproblem ved siden av hjertekarsykdommer og kreft. 
For gruppen barn er det ulykker som skaper det  største helseproblemet. Tapte leveår, 
funksjonshemninger, store samfunnskostnader og køer til behandlingsplasser er følger av de 
mange ulykkene. Spydeberg kommune har med sine 4 500 innbyggere lang tradisjon med 
helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor mange utviklingsprosjekter er utført med 
tverretatlig innsats. 

Spydeberg kommunes første møte med Safe Community var i Harstad i 1994 
I Harstad var vi representert på den tredje internasjonale Safe Communities konferansen. 
Harstad kommune og Spydeberg kommune hadde da sammen med 13 andre kommuner 
dannet et eget nettverk av “forebyggende” helse- og miljøkommuner. 

Fallulykkestiltak for eldre fra 1995 
I 1995 ble det startet et arbeid med å kartlegge risikosteder i hjem og nærmiljøer for eldre i 
kommunen for å forhindre fallulykker. Dette arbeidet ble videreført i et eget tverretatlig 
fallulykkesforebyggende program fra 1996-2000. Egen koordinator for det forebyggende 
arbeidet og kommunefysioterapeuten har ledet dette arbeidet. Pensjonister over 70 år har fått 
et tilbud om gratis sikkerhetspakke som foruten strøsand, inneholder en rekke 
sikkerhetsartikler og en egen lokal brosjyre med 10 gode råd mot fall. Opplæring er gitt til 
hjelpere innen omsorgssektoren. Samarbeid er etablert med frivillighetssentralen. Jevnlig har 
det vært gitt informasjon til lokalpressen, menighetsbladet og kommunes egen webside. 

Fallulykkestiltak for barn 
En tverretatlig gruppe har arbeidet siden 1997 med fallulykkesforebyggende tiltak for barn i 
skoler og barnehager. Alle inngangspartiene i skolene og barnehagene har fått sklisikre rister. 
Dette har gjort inngangspartiene mindre glatte. 
 
Forebygging av skader i arbeidslivet 
Innenfor pleie- og omsorgstjenestens pilotprosjekt “Aktiv Dialog” har en arbeidet for et best 
mulig arbeidsmiljø. I samarbeid med de ansat te har prosjektet støttet det omstillingsarbeidet 
som er i gang. Konsulenter har kartlagt og gått igjennom kjøkkentjenesten og 
renholdstjenesten. Opplæring og kompetansehevende tiltak er gitt. Det er anskaffet: 
arbeidsstoler for bedre arbeidsstillinger, sparkesykkel til innendørsbruk, sykler til 
utendørsbruk i sentrum. I samarbeid med KLP Forsikring (Kommunal Landspensjonskasse) 
har vi hatt et eget friskverntilbud til alle de ansatte innen pleie- og omsorgssektoren. Nesten 
halvparten av arbeidstakerne fikk en innføring i egentrening under veiledning av 
fysioterapeut. Kommunen som helhet har fått nye retningslinjer for oppfølging av de 
sykmeldte, nye retningslinjer for attføringsutvalgets arbeid og det er startet en gjennomgang 



 7 

av de personalpolitiske retningslinjer/opplæringsplaner og kommunens internkontrollrutiner 
(HMS-arbeidet). En viktig satsning har vært å få en ny gjennomgang av helse-, miljø- og 
sikkerhetsrutinene hvor de ansatte skal trekkes mer med i planlegging og evaluering. 
 
Selvmordsforebygging fra 1994 
Prosjekt LISS, (Lev I Sammen i Spydeberg) har siden 1994 gjennomført 3-4 
helgesamlinger/hytteturer med ungdom. Erfaringen så langt og tilbakemeldinger fra 
ungdommene har vært svært gode. En har ved medvirkning, samarbeid og ansvarliggjøring 
utviklet metoder og tiltak for å forebygge psykososiale problemer. LISS aktiviteten er nå 
omorganisert og skal inngå  i et nytt prosjekt for samme aldersgruppe “Grønn oppvekst” som 
skal ta opp i seg de gode erfaringene fra LISS (1999/2000). Kommunen har gått til innkjøp av 
en bondegård som nå er i ferd med å bli en miljø- og kulturgård hvor mange aktiviteter inne 
og ute har startet opp. 
 
Småbarnsforeldre vil ha trygge leikeplasser og nærmiljøer viser en spørreundersøkelse 
1998/99.  
Trygge leikeplasser kom i fokus ved en spørreundersøkelse som helsestasjonen har vært med 
på. Skjema og en egen lokal informasjonsbrosjyre har vært utlagt på helsestasjonen. Dette har 
vært et samarbeid mellom folkehelseprosjektet, fylkeslegen og 8 kommuner i Østfold. 
Rapporten foreligger nå og den har vært presentert for kommunens administrative ledere og 
for kommunestyret. Rapporten gir et godt grunnlag for prioritetsdrøftinger og tiltak. En egen 
utredning om alle leikeplasser i kommunen er nå under utredning. 
 
Folkehelsekomiteens trygghetsskapende arbeid et nytt og nyttig forum fra 1996/97.  
I en egen folkehelsekomite og i arbeidsgrupper er frivillige lag og foreninger, 
forsikringsselskap og enkeltpersoner viktige støttespillere på lokalplan for å gjennomføre 
nyttige tiltak og prosesser for å fremme det ulykkes- og det skadeforebyggende arbeidet 
spesielt  og folkehelsen generelt. Komiteen har gjennomført sine møter med fortsatt stor grad 
av åpenhet preget av idedugnader og rådslag.  Den har de siste 3 år gitt klarsignal til 38 nye 
forebyggende småprosjekt. Disse er gitt tilsagn om prosjektstøtte på kr 100000 hvert år. 
Komiteen arbeider for at “Miljøkommunen Spydeberg” skal bli en mest mulig sunn og trygg 
kommune. Komiteen drøfter planlegging og saker tilknyttet trafikksikkerhet og Lokal Agenda 
21. Personskader i trafikken i løpet av året blir tatt opp på hvert møte. Som politisk 
representanter til folkehelsekomiteen er valgt ordfører og de tre politiske lederne for de faste 
utvalgene: Oppvekst og kultur, omsorg og plan og utvikling. Folkehe lsekomiten har 10 
representanter fra “lag og foreninger”, 1 representant fra kirke, frivillighetsentral og fra politi. 
 

Samarbeid med fylkeskommunen om ulykkesforebygging  
I 1996 ble kommunen med og dannet folkehelseprosjektet  som et prøvefylkeprosjekt i 
Østfold fylke. En ønsket her å etablere en arena for forebygging i Østfold. En skulle kartlegge 
og iverksette tiltak for å redusere årsakene til skader, ulykker, sykdom og lidelser blant 
befolkningen; lidelser som påfører samfunnet milliardbeløp og gir enkeltmennesker nedsatt 
livskvalitet. Spydeberg kommune har vært, sammen med Sarpsborg og Våler, 
forsøkskommuner i prøvefylkeprosjektet fram til sommeren 2000. Statens Institutt for 
Folkehelsen og Kommunenes Sentralforbund var samarbeidspartnere sammen med Sosial- og 
helsedepartementet og Miljøverndepartementet. Kommunen kommer videre til å samarbeide 
aktivt med fylkeskommunen om forebygging av skader og ulykker og styrke innbyggernes 
ressurser og nærmiljøer i årene som kommer. 
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“Miljøkommunen Spydeberg”, en vi sjon fra 1988 til bekjempelse av ulykker. 
Fra og med 1988 vedtok kommunestyret visjonen “Miljøkommunen Spydeberg” hvor hele 
oppvekstmiljøet skal stå i fokus. I kommunens arbeid for å fremme folkehelsen inngår 
bekjempelse av ulykker og skader. Dette fremkommer i kommunens samlede handlingsplan 
under virksomheten folkehelse. Kommunen har tradisjon for å samarbeide med andre 
kommuner, med frivillige organisasjoner og foreninger og brukergrupper innen 
helsefremmende og forebyggende arbeid. I 1995 var kommunen med å stiftet Norsk nettverk 
av Helse- og Miljøkommuner og kommunens folkehelserådgiver har siden det deltatt aktivt i 
styret for dette nettverket. 

 
Egen koordinator for koordinering av ulykkesforebygging og folkehelse. 
Egen prosjektleder med ansvar for arbeidet med skader og ulykker har vært ansatt i 
kommunen siden 1995. For å sikre gjennomføringen av integreringen på tvers av 
etatsgrensene er denne funksjonen direkte underlagt rådmannen. Viktige oppgaver er : 
1. Koordinere arbeidet med ulykkesforebygging og folkehelse  
2. Delta i gjennomføringen av folkehelseprosjektets mål og strategier 
3. Sikre at forebyggende strategier inngår i all planlegging 
4. Være bindeledd mellom kommunen og samarbeidspartnere. 
 
Spydeberg kommune har nå 
• Utviklet en saksbehandlingsmal hvor alle saksbehandlere skal gi en vurdering av 

miljøkonsekvenser/helsefremmende tiltak ved enhver sak hvor ulykkesrisiko inngår. 
• Forebyggende tiltak er nå med i flere virksomheter i kommunens handlingsplaner. 
• Forebyggende helse og miljø har fått en viktig del i kommuneplanens langsiktige del  
• Kommunestyret har vedtatt å forsøke og gå videre i arbeidet med å forebygge ulykker på 

flere områder og søke om medlemskap innen WHO nettverket Safe Communities. 
• Kommunen er med i Norsk Nettverk av Helse og Miljøkommuner hvor forebyggende 

arbeid er sentralt 
• Kommunen har vedtatt en egen handlingsplan for Lokal Agenda 21 hvor trygghet og 

forebygging er viktig. 
• Kommunestyret har vedtatt en egen trafikksikkerhetsplan (k.sak 30/2000). 
 
Tverretatlig strategi 
Å finne strategien og grensesnittet mellom en beskjeden stab og en mest mulig effektiv 
ressursinnsats ut mot brukere i tjenesteleddene, i tiltak og måloppnåelse har vært en 
utfordring. Strategien forøvrig har vært i alle tverretatlige arbeidsgrupper: Kartlegging, 
opplæring, informasjon og tiltak. 
 
Ulykkesforebygging er kvalitetssikring   
Kommunens ansatte gir uttrykk for å ha en presset arbeidssituasjon. Her ligger det mange 
utfordringer i motivasjonsarbeid om at ulykkesforebygging ikke bare er tilleggsbyrder, men 
kan være en anledning til å få et “løft”, et “påfyll”, hvor en blant annet kan forbedre sine 
rutiner og kvalitetssikre det arbeidet en er satt til å utføre. Arbeidsmiljølovens forskrifter om 
helse, miljø og sikkehetsarbeidet (HMS)  er her en stor utfordring for det forebyggende 
arbeidet. Det samme gjelder miljørettet helsevernsforskrift om internkontrollsystem for skoler 
og barnehager (MHV) hvor sikkerhetsrunder inngår. 
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Ting tar tid og tiltak og forebyggingsarbeid trenger stimulans.  
Kommunens erfaring med tverrfaglig ut viklingssamarbeid er at småprosjekter som får 
økonomisk oppstartingstilskudd fra det offentlige, trenger oppfølging. Prosjekt tar som kjent 
slutt, men forebygging av skader og ulykker og helsefremmende arbeid er langsiktige 
samfunnsforebyggende prosesser som “kun bør ha en start”. Forebyggende strategier og tiltak 
er investeringer i innbyggernes trygghet, trivsel,  helse og miljø. Det bør være et mål at 
ønskede tiltak, rutiner og omprioriteringer i størst mulig grad integreres i kommunens 
ordinære drift.  
 
Evaluering  
Effektene av forebyggende arbeid er ikke alltid like lett å måle, men det er en utfordring å 
sprenge grenser for evaluering også på dette området. I årsmeldingen kan en foreta en 
selvevaluering av grad av måloppnåelse hvor en også ser på forebyggende arbeid: struktur, 
prosess og resultat. 
 
Det politiske engasjementet og forankring har hatt økende tyngde  fra 1997 
Spydeberg kommunestyre vedtok i 1997 at kommunen skulle arbeide mot å bli en trygg 
kommune. Neste år i 1998 vedtok det samme kommunestyret (15.12.98) at kommunen  skal 
søke om godkjenning innen 2002. I 1999 ble dette forsterket i kommunestyret den 14.12.99 
hvor det nå heter at en skal søke “innen år 2000.” I 2001 vedtok Spydeberg kommune å 
forsterke det forebyggende arbeidet med en ny organisasjonsstruktur for det 
skadeforebyggende arbeidet. 

Verdens Helseorganisasjon ( WHO) og norske forhold 
WHO har arbeidet med ulykkesforebyggende arbeid på det internasjonale plan i flere år. For å 
få fram dette arbeidet er det utviklet et konsept med en status som det enkelte lokalsamfunn 
kan bygge sitt arbeid på. Kommuner som viser vilje og evne innen ulykkesforebygging, kan 
oppnå internasjonal status som “Safe Community” eller “Trygge Lokalsamfunn” etter dette 
konseptet. WHO oppfordrer kommuner over hele verden med dette til å satse på 
ulykkesforebygging. Kriteriene for å oppå slik status er tilpasset norske forhold. 

Det er opprettet et eget sekretariat i Norge, finansiert av Sosial - og helsedepartementet, som 
en pådriver og koordinator for det norske ar beidet med å utvikle “Trygge Lokalsamfunn- 
kommuner”. Dette sekretariatet er nå ved Statens Institutt for Folkehelse, en institusjon som 
Spydeberg kommune har arbeidet aktivt sammen med siden 1996. For kommunen er dette 
med nettverk, medvirkning og deltagelse av innbyggerne i planlegging og utvikling av 
kommunen blitt en erfaring som en ønsker å videreutvikle. 
 

2.0 LOVVERK OG NASJONALE 
HANDLINGSPLANER 

Helsefremmende og ulykkesforebyggendeaktiviteter kan hjemles innen for mange etaters 
lovverk og forskrifter. Arbeidet i den kommunale hverdag er mye knyttet opp til dette. De 
forskjellige etater og virksomheter har forskjellige lovverk å forholde seg til og her kommer 
en enkel guide:  

I St.meld.nr. 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid og 
Stortingets behandling av denne, har Sosial - og helsedepartementet fått et omfattende ansvar 
for området. Ved behandlingen av St.meld. nr. 37 sluttet Stortinget seg til følgende 
hovedsatsområder i det helsefremmende og forebyggende arbeidet hvor Sosial - og 
helsedepartementet fikk et pådriveransvar :  
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• Psykososiale problemer. “Flere leveår for alle” HP 1995-99-Barn og helse 
• Belastningslidelser HP 1994-1998 
• Ulykker og skader HP 1997-2000 
• Astma, allergi, inneklima sykdommer HP1997-2000 

I St. meld nr 58 (1996 - 97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling Dugnad for 
framtida blir bærekraftighetsbegrepet utredet. En bærekraftig utvikling blir definert som en 
utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners behov uten at det går på bekostning av 
framtidige  generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov. Menneskenes behov kan 
grovt deles inn i grunnleggende behov, som må ivaretas for å sikre overlevelse på et visst 
minstenivå, og mer sosio-kulturelt definerte eller sekundære behov som kan utvikles i mange 
retninger. 

Handlingsplan mot ulykker 1997 -2002, som er et samarbeidsprodukt fra 9 departement, 
viser til St.meld. nr 37 og behandlingen den fikk hvor området samtidig ble gitt følgende 
nasjonale mål: “Innen år 2002 skal samordnet planlegging og ut vikling av sikkerhetskultur i 
alle beslutningsnivåer og sektorer føre til nedgang i antall skader som fører til dødsfall, 
sykehusinnleggelser og legebehandling på grunn av ulykker.” 

I handlingsplanen sies det at det er et nasjonalt mål at 15 norske kommuner skal fylle WHOs 
kriterier for godkjenning som trygt lokalsamfunn innen år 2002. 

I kommuneloven av 25. september 1992 pålegges kommunene å bygge opp et folkestyre og 
en forvaltning. 

I skoler og barnehager er elever, lærere og foreldre med skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og 
oppfølgingstjenesten viktige medspillere. Dette gjelder både det psykososiale forholdet og det 
fysiske miljø som inneklima og skader i forbindelse med lek og fysiske aktiviteter. Forskrift 
til miljørettet helsevern av 1. desember 1995 er her svært sentral. Barnehageloven av 5. mai 
1995 og Opplæringsloven av 27. november 1998 fremhever at barn og unges interesser skal få 
den nødvendige oppfølging. Kommunene pålegges her å ha en pedagogisk-psykologisk 
tjeneste som skal hjelpe til med spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging, kompetansetiltak og 
organisasjonsutvikling til beste for barn under og i skolepliktig alder. 

Teknisk etat  er sentral med “Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr”, lov om 
brann- og eksplosjonsvern og Plan og bygningsloven av 14 juni 1995 med endringer av 
1.1.1997. 

Planleggingsloven gir påbud om en helhetlige planlegging i kommuner og fylker. En 
samfunnsplanlegging som setter  i sentrum: den enkeltes levekår, det fysiske, det kulturelle og 
sosiale livsmiljø, med bomiljø, nærmiljø og lokalsamfunn forutsetter politisk samordning av 
tiltak og innsats fra flere sektorer innenfor det enkelte lokalsamfunn eller kommune. En 
helhetlig, sektorovergripende planlegging av ulike velferds- og tjenestetilbud må nyttes som 
et målrettet redskap for å utvikle trygge og trivelige lokalsamfunn. En spesiell representant for 
barns interesser i plansaker skal utpekes av kommunestyrene i hver kommune. I tillegg til en 
aktiv informasjonstjeneste skal enkeltpersoner og grupper gis anledning til å delta i 
planprosesser. 

Lov om helsetjenesten i kommunene m.v. 19.november 1982 nr. 66 er en av hovedlovene for 
folkehelse. Den sier at kommunene, ved sin helsetjeneste, skal fremme folkehelse og trivsel 
og gode sosiale og miljømessige forhold, og forsøke å forebygge og behandle sykdom, skade 
og lyte. Kommunehelsetjenesten skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i 
kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne, og skal foreslå helsefremmende og 
forebyggende tiltak i kommunene . Gjennom opplysningstjeneste, rådgiving, uttalelser og 
deltakelse i planlegging skal helsefremmende og forebyggende prosesser fremmes i 
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kommunen. Hjem-, skole- og fritidsulykker har helsetjenesten et særlig ansvar for, hjemlet i 
kommunehelsetjenesteloven (rundskriv IK-33/95).  

Miljørettet helsevern (jfr. Ot.prp. nr. 40 (1986-87) omfatter ifølge loven de forhold som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet 
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Innen det miljørettede helsevern har 
kommunehelsetjenesten ulike virkemidler. Kommunestyret, eller den som har fått delegert 
kommunestyrets myndighet, kan pålegge rettet forhold ved en eiendom eller virksomhet 
dersom forholdet kan ha negativ innvi rkning på helsen. Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 stiller krav om at virksomheten planlegges og 
drives slik at skader og ulykker forebygges. 

I sosialtjenesteloven av 13. desember 1991 og i Barnevernloven av 17. juli 1992 gis 
kommunen klart oppdrag i forebyggende oppgaver. Generelt å forebygge sosiale problemer, 
utvikle og styrke sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet, informasjonstiltak i 
forebyggelse av misbruk av rusmidler og velferdstiltak og aktiviteter for utsatte grupper. 
Tverretatlig samarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner er nevnt spesielt. 

I Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 blir alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere 
pålagt å sikre arbeidstakere mot psykiske og fys iske skader og et meningsfylt arbeid. 
Internkontrollforskriften av 6 desember 1996 pålegger faste rutiner og sjekklister opp mot 
arbeidsmiljøet som skal forebygge skader og ulykker og sykdom gjennom et aktivt 
helsefremmende og forebyggende miljøarbeid. 

I vegtrafikklovens  § 40 a heter det at fylkeskommunen har et ansvar til å tilrå og samordne 
tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. 

3.0 TRYGGE LOKALSAMFUNN - 12 
KRITERIER 
Safe Community nettverk som utgjør en viktig strategi for statens nasjonale og for WHOs 
internasjonale skadeforebyggende program er en modell for det skadeforebyggende arbeidet i 
lokalsamfunnet. Bærebjelker i dette arbeidet er tverrsektorielt samarbeid på tvers av etater og 
nivåer hvor alle parter i lokalsamfunnet samarbeider for å oppnå et trygt nærmiljø og 
lokalsamfunn. For å oppnå status som en sikker og trygg kommune - A Safe Community- må 
en oppfylle visse internasjonale kriterier på organisering, program, dokumentasjon og 
arbeidsmetoder (oversettelse av 17 mars 1999): 

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

2. De nettverkene som allerede finnes i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet.  

3. Det skal være etablert et skadeforebyggende program som omfatter alle aldersgrupper, 
miljøer og situasjoner. 

4. Programmet skal rette seg spesielt mot høyrisikogrupper og høyrisikomiljøer. Man må 
tilstrebe å sikre rettferdighet for utsatte grupper.  

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

6. Programmet må ha et langsiktig perspektiv, dvs. ikke være av kortsiktig varighet.  

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

8. Hvert lokalsamfunn må analysere sine egne organisasjoner og deres muligheter til å 
delta i det skadeforebyggende arbeidet. 

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

10. Alle nivåer i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet med å løse skadeproblemet. 

11. Informasjon om de erfaringene man har gjort, må spres både nasjonalt og 
internasjonalt. 

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

 
Denne rapporten er skrevet slik at det skadeforebyggende arbeidet i Spydeberg beskrives med 
bakgrunn i hvert av de 12 kriteriene.  
 

4.0 STATUS – ULYKKESFOREBYGGENDE 
ARBEID OG DE 12 KRITERIENE FOR 
TRYGGE LOKALSAMFUNN 
4.1 Tverrsektoriell organisering 
 

Kriterium 1: 
Det må etableres en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for det skadeforebyggende 
arbeidet.  

 
Trygg kommune har hatt en prosjektorganisering fra 1997. Fra og med 2000 gikk det 
tverretatlige ulykkesforebyggende arbeidet over i ordinær driftsform med en egen koordinator 
for virksomheten. Fra og med 2001 har ordfører ledet en tverretatlig gruppe, styringsteamet,  
som koordinerer de ulike tverretatlige arbeidsgrupper som er i gang.  

Ordfører leder også en egen folkehelsekomite som arbeider med “Spydeberg Trygg 
kommune” og andre helsefremmende tiltak. 

Det er avsatt en hel stilling som folkehelserådgiver og koordinator for skadeforebyggende 
arbeid og folkehelse. Folkehelserådgiver er sekretær for styringsteamet og for 
folkehelsekomiteen. Organiseringen for det skadeforebyggende arbeidet i Spydeberg ser ut 
som følgende skisse: 

FOLKEHELSEKOMITEEN    

KRIMINALITET
FOREBYGGENDE

TEAM

 TRAFIKK
TEAM

BARN OG UNGDOM
TEAM

ELDRE
TEAM

STYRINGSTEAM:
Ordfører Stein Håland(leder),Lensmann Steinar Svendsen,
Rådmann Anne Marie Glosli, Repr.næringsforum Synnøve Olaussen
Folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug(sekr.)
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Styringsteam/tverretatlig gruppe består av: Ordfører, rådmann, lensmann, representant for 
næringslivet og folkehelserådgiver. 
Koordinator for “Spydeberg Trygg kommune”: Funksjonen ivaretas av en rådgiver ved 
rådmannens stab. 

Folkehelse-komiteen: Dette er en komite i Spydeberg som kom i gang i 1997 og som har 4 
møter årlig.  Ordfører leder møtet, og sammen med de 3 politiske lederne for hovedkomiteene 
møter de 10 representanter for lag og foreninger, frivillighetssentralen, menighetenes fellesråd 
og lensmannen. Komiteen har en åpen dialog om hvilke forebyggende mål og tiltak som 
kommunen bør rette fokus på. Folkehelsekomiteen er drøftingsorgan for trafikksikkerhet, 
skade og ulykkesforebyggende tiltak og Lokal Agenda 21 tiltak.  
 
Trafikksikkerhetsteam : Drøfter fortløpende kommunens trafikkskadestatistikk og 
oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Drøfter også plansaker og har en tidlig administrativ 
dialog om aktuelle saker. Har laget en egen tiltakssplan mot skader og ulykker. Består av 
representanter fra næringslivet/NAF(Norges Automobil Forbund), lensmannen, Statens 
Vegvesen, Trygg Trafikk, oppvekstkonsulent/kultur, avdelingsingeniør fra teknisk virksomhet 
og folkehelserådgiver som er koordinator for Spydeberg Trygg kommune.  
 
Barne- og ungdomsteam:  Samordne, drøfte aktuell status og ta initiativ til felles 
forebyggende tiltak. Kartlegge/drøfte status og behov. Informasjon/opplæring. 
Samarbeidstiltak om for eksempel trygge leikeplasser og møteplasser i kommunen. Følge opp 
aktuelle oppvekstplaner. Har laget en egen tiltaksplan for arbeidet. Deltakere er representanter 
for: Menighetenes fellesråd (leder), Ungdomsdiakon, Samarbeidsutvalget ved Hovin skole, 
Ungdommens kommunestyre v /leder, Helsetjenesten, Barnehage/Grunnskolen, Speiderne, 
Ungdomsklubben, Idrettsrådet, Folkehelserådgiver/prosjektleder. 
Barne- og ungdomsteamet forsøker å holde seg orientert omhele oppvekstområdet med 
hensyn til skader og ulykker og tar initiativet til dialog med grupper som arbeider med 
ungdom. f. eks kommunens  tverretatlige rusforebyggende gruppa. 
BU-teamet har også tatt initiativet til å aktivisere foreldreveiledningsarbeidet i kommunen. 
Dette arbeidet ledes av en tverretatlig gruppe som består av helsesøster, 1 representant fra 
skolen og 1 representant fra barneverntjenesten. Hovedoppgave har vært å lage kurs, rutiner 
og enkelte tiltak bl.a for forebygging av skader og ulykker. 
 
Kriminalitetsforebyggende team 
Tverretatlig gruppe som er i en oppbyggingsfase og som har satt seg som mål å arbeide  for: 
Redusert antall ulykker, skader, rusmisbruk og kriminelle handlinger ved å utvikle et lokalt 
tverretatlig samarbeid som virker kriminalitetsforebyggende i forhold til barn og unges 
oppvekstmiljø og dagligliv. 
Lensmann (leder i påvente av en koordinator), ungdomsdiakon, sosialleder, ruskonsulent, 
barnevernleder, kommunelege, Spydeberg skole, Hovin skole, Ungdomsskolen /inspektør, 
Natteravnene, Spydeberg Næringsforum, PP-tjenesten, Sosialmed.pol.klinikk, Østfold Fylke, 
Folkehelserådgiver/prosjektleder. 
 
Eldreteam 
Ønsker å forebygge fallulykker blant eldre i hjem og nærmiljø. Består av: 
kommunefysioterapeut(leder), 1 representant fra teknisk etat, 1 representant fra eldrerådet, 1 
representant fra pensjonistforeningen, 1 representant fra hjemmebaserte tjenester. Har utviklet 
faste tiltak og rutiner i ordinær drift og en egen tiltaksplan. 
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Konklusjon - kriterium 1: Tverrsektoriell grupper som er ansvarlig for det skade- og 
ulykkesforebyggende arbeidet er etablert på flere nivåer og områder.  
 
Utfordringer videre:  
Kommunen skal tilstrebe at det "tenkes sammen" på tvers av faggrenser, sektorer og 
tradisjonelle sosiale, kulturelle og historiske barrierer.  
Politisk engasjement, medvirkning, deltagelse, ”delegasjon av makt” og  dialog med 
innbyggerne er avgjørende for fortsatt framgang i det forebyggende arbeidet.  
Etablerte grupper støttes i å holde ut over tid med forebyggende arbeid. Enkle tiltaksplaner 
lages for hver arbeidsgruppe. 

 

4.2 Involvering av lokalsamfunnets nettverk  
Kriterium 2: 
De nettverkene som allerede finnes i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet.  
 
På kommunalt nivå er det lokale arbeidsgrupper innen ordinær virksomhet. Nedenfor listes 
kort opp de gruppene som arbeider direkte eller indirekte med ulykkes-og skadeforebyggende 
tiltak.  
Disse grupperinger og organisasjoner er formelle medlemmer i en eller flere arbeidsgrupper 
eller i folkehelsekomiteen: 

Politikere, rådmann, rådmannens stab/plan og utvikling, skolekontor, kultur og fritidskontor, 
sosialtjenesten, barneverntjenesten, helsetjenesten, (Kommunelege /kommunefysioterapeut) 
helsesøstertjenesten, hjemmebaserte tjenester, tekniske tjenester, næringsmiddeltilsynet, 
astma og allergiforbundet, trygdekontoret, arbeidskontoret, landbrukskontoret, eldreråd, 
pensjonistforening, politi, sogneprest, menighetsråd, ungdomsklubb, frivillige lag og 
foreninger, forsikringsselskap, borettslag, fritids- og idrettsorganisasjoner, enkelt 
personer/innbyggere, Frivillighetssentralen. 
 
På fylkesplan deltar kommunen i samarbeidet for det skade og ulykkesforebyggende arbeidet 
i Østfold fylke. Spydeberg kommune har vært med på å utforme og utvikle samarbeidet med 
fylkeskommunens folkehelsesatsning i perioden 2001-2004 beskrevet i handlingsplanen: 
”Livets kvalitet” hvor vi arbeider aktivt med samarbeidet om ”Det trygge Østfold”. 
Kontrakten mellom kommune og fylkeskommunen styrer samarbeidet og er en viktig 
grunnstein i det forebyggende arbeidet som utvikles. Kommunen har deltatt i å lage felles 
interkommunale beskrivelser for undersøkelser og handlingsplaner for forsøk og 
utviklingsprosjekter slik at det skal være mulig å sammenligne resultater og lære av 
hverandres arbeid. Det er laget egne rapporter for det forebyggende arbeidet som er utført: 
Aktiv Dialog: Innsats mot skader og belastningslidelser i arbeidslivet. Sunt Innemiljø: 
Forebygging av skader/astma/allergi og inneklimasykdommer. Fiin Gammel: Forebygging av 
fallulykker i hjemmet.  

Kommunen samarbeider i fylkesnettverket og det er startet opp en felles skade- og 
ulykkesregistrering ved sykehus og legevaktsmottak. I løpet av de nærmeste år vil dette dekke 
hele Østfold fylket. Spydeberg kommune vil da få lokal skade - og ulykkesstatistikk og faglig 
bistand til å analysere de tall og årsaksforhold som da vil fremkomme. 
 
På nasjonalt nivå er Spydeberg kommune sammen med 14 andre kommuner og 1 
fylkeskommune med i Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner. Nettverket har bestått 



 15 

siden 1994 og samarbeider med WHOs Healthy Cities projects. Spydeberg kommune har fra 
starten vært en av initiativtakerne til dannelsen av nettverket og har hele tiden vært 
representert i nettverkets styre. Norsk Nettverk har besluttet at neste fase skal fokus rettes på 
LA 21, helse- og miljøprofiler og forebygging av skader og ulykker. 

 
Kommunens arbeidsstrategi: 
Det skadeforebyggende arbeidet i kommunen skal omfatte alle.  
Alle arbeidsgrupper anbefales å lage en enkel handlingsplanskisse med : 

• Målsetting 
• Enkel kartlegging (kartlegging av status) 
• Informasjonstiltak (Gjøre kjent skadestatistikk/skadesteder, hvordan forhindre, 

forebygge i media. menighetsbladet, flygeblad, brosjyrer, Internett, informasjon i 
grupper og møter) 

• Opplæringstiltak (til ansatte, foreldregrupper og frivillige) 
• Utvikle rutiner/iverksette tiltak (ved tjenestesteder, arbeidsplasser, 

skoler/barnehager og i hjemmet) 
• Evaluering (grad av måloppnåelse knyttet til fellesstatusrapporter og 

årsresultatsvurderinger) 
 
Konklusjon - kriterium 2:  Nettverk i lokalmiljøet er aktivisert.  
Utfordring: 
Prioritering, vedlikehold og få forebyggende arbeid som en del av hverdagen for flest mul ig. 
Tverretatlig samarbeid, informasjon og opplæring er her forutsetninger. 

 

4.3 Skadeforebyggende program for alle 
aldersgrupper 
Kriterium 3: 
Det skal være etablert et skadeforebyggende program som omfatter alle aldersgrupper, 
miljøer og situasjoner. 
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Gjennom flere år har Spydeberg hatt aktiviteter på tvers i det ulykkes- og skadeforebyggende 
arbeid. Innsatsen har variert etter behov og kommunens økonomi.  
 
Målgrupper har vært: 
Barn, ungdom, voksne, eldre, alle innbyggere. 
 
Miljøer og arenaer som Spydeberg kommune til nå har fokusert på: Hjemmiljøet/nærmiljø, 
Skole/barnehagemiljøet, Psykososiale miljø, Arbeidsplassene. 

 
Utfordringen fremover vil i tillegg være på områdene: 
IdrettsaktiviteterTrafikkmiljøer Mange av våre aktiviteter er rettet mot hele befolkningen via 
kartlegginger, informasjon og planlegging/tilrettelegging. 

 
 

4.3.1 BARN (0-6 ÅR): HJEMMILJØET/NÆRMILJØ 
 

Følgende er gjort:  

Kartlegging/spørreundersøkelse av småbarnforeldres syn på sitt nærmiljø.  Fylkeslegen i 
Østfold har sammen med 8 kommuner, deriblant Spydeberg, foretatt en kartlegging av 
småbarnforeldres syn på nærmiljøet. Målet med kartleggingen var å sette inn riktige tiltak i 
nærmiljøet, skape trygghet, trivsel og grobunn for sosiale nettverk. Gjennom kartleggings-
undersøkelsen ønsket en å høre brukernes syn og meninger. Å komme på sporet av gode 
forslag for barns oppvekstmiljø hvor utearealet stimulererer til læring, gir mulighet for 
utfoldelse og forebygger sykdom og skade. 

Resultatet av undersøkelsen er et godt redskap for kommunen for å kunne satse mer målrettet 
i forhold til å skape gode oppvekstvilkår for barn i kommunen. Småbarnforeldrene ønsket 
flere trygge møteplasser og treffsteder, mange foreldre og barn har noe for høyt stressnivå og 
flere uttrykker behov for flere barnehageplasser. 
 
Tiltak: 
 

• Resultatene av kartleggingsundersøkelsen er presentert i en egen rapport som er 
publisert og har vært presentert for og delt ut til kommunens administrative ledere 
og kommunestyret.  

• Informasjon er gitt i lokalpressen. 
• Ny park i sentrum av kommunen er kommet i stand med møteplasser og trygge 

leikeplasser. 
• Ny ”mødrekafe” en trygg møteplass og leikeplass på frivillighetssentralen er startet 

opp. 
• Bok og helse, et tiltakssamarbeid mellom helsestasjonen og biblioteket. 
• Flere barnehageplasser er planlagt i kommunen 
• Helsestasjonen har kontinuerlig informasjon om forebygging av skader og ulykker 

for småbarnsforeldre og gravide, fødselsforebyggende kurs, hjemmebesøk, 
samtalegrupper.  

 



 17 

4.3.2 BARN OG UNGDOMSIKKERHET - SKOLE/BARNEHAGEMILJØET  
 

Følgende tiltak er gjort/vil bli utført: 

• Alle barnehager og skoler er undersøkt, kartlagt og godkjent  både med hensyn til det 
fysiske innemiljøet og i henhold til helseforskriftene.  

• Innemiljø og trygghet i skoler og barnehager er forbedret. 

• Det er brannvernøvelser i barnehage og skoler hvert år med besøk av brannsjef. 

• Internkontrollsystemet etter forskriften om miljørettet helsevern (MHV)  skal 
utarbeides for å lage nye rutiner for i å spore opp skadefeller etter mal for kommunens 
helse, miljø og sikkerhetsarbeid,(HMS). 

• Alle inngangspartier er i ferd med å bli utstyrt med sklisikre skraperister utenfor 
inngangsdørene for å forebygge fallulykker og å “holde sanda ute”,(1999/2000) 

• Ny renholdsplan kom i 1999/2000 med nye rutiner som forebygger helseskader. 
 
• Innesko og skohyller i alle barnehager og barneskoler som forebygger rot og 

snublefeller.(1999/2000) 
 
• Opplæring i trygt og sunt inne/utemiljø er gitt  rektorer, barnehagestyrere, renholdere 

og vaktmestere. 
 
• Barnehagene arrangerer årlig førstehjelpskurs for alle ansatte 
 
• Ungdomsskolen har gjennom flere år hatt oppe tema om vold og rasisme  
 
• Hvert år arrangeres en rusfri 16. mai fest for ungdom 
 
• Ungdommens danseverksted er i ferd med å realiseres sammen med den kommunale 

ungdomsklubben. 
 

• Egen brosjyre er laget og sendt skoler og institusjoner og alle hjem i kommunen med 
15 tips for et tryggere og bedre innemiljø. Utbedring av ventilasjonssystemene foretatt 
m.m. 

• Egen statusrapport for et trygt og  “Sunt Innemiljø”er utarbeidet. 
 

• Nye utenomhusplaner er i ferd med å bli laget for skoler og barnehager med trygge 
leikeapparater i samarbeid med EU-prosjektet ”Grønn oppvekst”. 

 
• Egen kartlegging og handlingsplan for å trygge alle kommunens leikeplasser er 

utarbeidet.  
 

• Kommunens tverretatlige beredskapsgruppe vedrørende seksuelle overgrep mot barn 
(S.O.-TEAM) består av fagpersoner som møtes, drøfter og lager handlingsplan i 
konkrete saker i forhold til seksuelle overgrep og voldssaker mot barn og unge under 
18 år. I akuttsaker kan gruppen møtes innen det første døgnet etter at melding er 
mottatt. Gruppa består av representanter for barnevernet, helsestasjonen og barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk. 
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• Kommunen har utpekt egen barnetalsmann som representant i utvalg for plan og 

utvikling. 
 

• Kriminalitetsforebyggende team-(SLT-samordnet lokale forebyggende tiltak) er i ferd 
med å etableres i kommunen.(jfr. 4.1) 

• “LISS”, Lev I Sammen I Spydeberg:Et forebyggende oppvekstseminar for ungdom 
har pågått siden 1992, men er nå gått over i prosjekt ”Grønn oppvekst”. LISS var et 
samarbeidstiltak mellom skole, helse, sosial, kultur og fritid og 4 -5 frivillige 
voksenledere.  

• Hensikt: Å utvikle et tverretatlig forebyggende oppvekst- og samlivsmiljø blant 
ungdom i samarbeid med foreldre og voksne (ildsjeler) i nærmiljøet. Hensikten var å 
utvikle en samarbeidsmodell som bedrer livskvaliteten for barn som er skadelidende 
som følge av rusmisbruk i deres nærmiljø.  

• Kriseteam ( vold, selvmord, rusforebyggende): Lokal beredskapsgruppe kommer 
sammen ved akutte hendelser. Gruppa består av kommunelegen, ledende helsesøster, 
lensmann, sokneprest, psykiatrisk sykepleier, sosialleder. Gruppa har hatt møter for å 
øke kunnskap om hverandres arbeidsområde og rutiner i forbindelse med kriser. Egen 
handlingsplan er nå utarbeidet for å få igangsatt nødvendige tiltak i krisesituasjoner. 
(Psykiatrisk sykepleier er ansvarlig) 

 

Utfordringer: Skape engasjement i samarbeid med frivillige lag og foreninger for å drøfte 
forebygging av idrettsskader og igangsette familietilbud. Styrke samarbeidet på tvers av 
organisasjonsgrenser. 

 

4.3.3 VOKSNE -  Arbeidsmiljøet i kommunens pleie- og omsorgstjeneste 

Innenfor pleie- og omsorgstjenesten har det vært arbeidet målbevisst de siste årene for et best 
mulig arbeidsmiljø med minst mulige skader. I samarbeid med de ansatte har det vært foretatt 
et omstillingsarbeid og store fysiske ombyggingsarbeider har vært utført.  

• Konsulenter har kartlagt og gått igjennom alle deler av virksomheten.  
• En omfattende spørreundersøkelse blant alle ansatte om arbeidsmiljøet med 

møter/orienteringer til alle personalgrupper er gjennomført. 
• Opplæring og kurs er avholdt for de ansatte.  
• Arbeidsstoler for bedre arbeidsstillinger og forhindre belastningsskader er anskaffet. 
• Innendørs sparkesykkeler  og utendørs sykler til sentrumsbruk for å forebygge 

helseskader. 
• Alarmanlegg for brann- og røykvarsling er skiftet ut.  
• Mobiltelefoner og ”handsfree”-sett er montert i tjenestebil for å forebygge ulykker og 

øke tryggheten for hjemmetjenesten.  
• Søknad/samarbeid med KLP Forsikring (Kommunal Landspensjonskasse) har resultert 

i økonomisk støtte som bl.a. har gått til et eget friskverntilbud til alle de ansatte inne n 
pleie- og omsorgsektoren, 45 arbeidstakere har trent aktivt i fysikalsk institutt under 
veiledning av fysioterapeut for å forebygge rygg-, nakke- og skulderplager.  
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• Kommunen som helhet har fått nye retningslinjer for oppfølging av de sykmeldte, nye 
retningslinjer for attføringsutvalgets arbeid og det er startet en gjennomgang av de 
personalpolitiske retningslinjer/opplæringsplaner og kommunens internkontrollrutiner.  

 
Skader meldt til arbeidstilsynet:  
 
Perioden 1994-1999 viser at skadene har vært hyppigs t rapportert fra helse- og 
sosialtjenesten. 
 
Kilde: Fra arbeidstilsynet har kommunen fått tilsendt noe tallmateriale, men det meldes 
samtid om en stor underrapportering fra de forskjellige bedriftene slik at dette ikke er 
grunnlag for å lage en holdbar statistikk. 
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Utfordringer framover: 

Å styrke mosjonsaktivitet blant de ansatte for å forebygge belastningsskader. 

Øke kompetansen om hjelpemidler og løfteteknikker og bruk av informasjonsteknologi innen 
omsorgssektoren for å frigjøre tid til forebyggende arbeidsmiljø og forebyggende arbeid i 
tjenesten.  

En viktig utfordring er nå gjennomføring og medvirkning i  helse, miljø og sikkerhetsrutinene 
hvor de ansatte og personalmøtet trekkes mer med i planlegging og evaluering. 
Kvalitetskontroller av tjenestene er her kommet i fokus. 

 

 

 

4.3.4 SYSSELSETTING:  

 

Som kjent er arbeidsledighet ofte årsak til helseskader, rus og ulykker. Forebygging av slike 
tilstander er å få folk i tilpasset arbeid.  



 20 

Følgende er gjort: 

• Treårig tverretatlig prosjekt fullført i 1998 som tok for seg sysselsetting og 
rehabilitering av langtidsarbeidsledige og sosialhjelpssøkende i kommunen. Dette 
prosjektet fikk flere arbeidsledige ut i aktivitet og utviklingsarbeidet ga Spydeberg 
kommune erfaring på metodisk tverretatlig sosialt arbeid i forhold til oppfølging av 
arbeidsledige. Samarbeidskontrakt er etter dette inngått med våre samarbeidspartnere. 

• Basisteam/samarbeidsmøte består av representant fra sosialkontor, aetat og 
trygdekontor. Trygdekontoret har ansvar for innkalling og ledelse. Hensikten med 
arbeidsgruppa er: å tilby arbeidsledige/sosialhjelpssøkende arbeidstrening og 
kompetansetiltak.  

• Sysselsetting - minigruppe. Lokal arbeidsgruppe er i gang med en representant fra 
aetat og lokal tiltakskonsulent. Hensikt med arbeidsgruppa: Tilby rehabilitering, 
aktivitet og sysselsetting som alternativ til økonomisk trygd. 

 
4.3.5 ELDRE - FOREBYGGING AV FALLULYKKER  
 
Ulykker blant eldre utgjør ¾ av alle hjemmeulykker. Fallulykker er hovedårsak til ulykkene. 
De uheldige konsekvensene av fallskader anses å være meget store både i form av redusert 
livskvalitet for dem som rammes og for økte utgifter for det offentlige/trygdekontor. 
Gjennomførte tiltak: 
 
Kartlegging 

• Spørreundersøkelse1997, våren 1998. Kartlegging av risikosteder, analyse/bearbeiding 
og utarbeide lokal handlingsplan. 

 
Informasjonstiltak 

• Det er laget en informasjonsbrosjyre om 10 gode råd mot fall som er delt ut 
• Sikkerhetspakke deles ut hvert år til alle innbyggere som har fylt 70 år eller mere. 
• Det er innhentet informasjonsmateriale fra Husbanken om utbedringslån og tilskudd 

som er utlagt på teknisk etat og deles ut til interesserte husbyggere  
• Innslag i lokalpressen om forebygging av fallulykker 
• Egen informasjonsbrosjyre om kommunale tjenester laget til utdeling for innbyggerne  
• Menighetsbladet brukes til informasjon om forebygging av fallulykker 

 
Opplæringstiltak/kompetanse 

• “Miniseminar” for hjemmehjelpere og hjemmesykepleien og annet helsepersonale 
med informasjon om forebygging av fallulykker og anskaffelse av hjelpemidler, 
teknisk etat deltar og snakker om brannvern.  

• Demonstrasjonssekk med fallulykkeshjelpemidler er anskaffet som brukes ved 
hjemmebesøk hos pensjonister.  

• Ved kommunens institusjonsplasser er det årlige brannøvelser. 
 
Samarbeidstiltak 

• Samarbeide med lokal legevakt for å påvirke til å registrere alle ulykker i Indre 
Østfold 

• Medvirkning til oppstart av frivillighetssentral i Spydeberg 
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• Videreutvikle samarbeidet med Frivillighetssentralen for å tilby hjelp til utbedring av 
risikosteder, enkle vaktmestertjenester som å montere håndtak, sette på sklisikring, 
bytte lyspærer, bytte batterier i brannvarsler 

 
Øvrige tiltak 

• Dele ut sikkerhetspakke som håndtak til bad/dusj, WC, lommelykter, sklisikre remser 
til bad/dusj, reflekser, sandsekker m.m.til alle pensjonister. 

• Være pådrivere slik at boligbyggelagenes boliger er tilrettelagt for å forebygge 
fallulykker ved følgende tiltak: Montere opp sikkerhets-håndtak ved WC. Montere 
håndtak ved dusj/badekar. Montere terskeleliminatorer inne og ute.  

• Det samarbeides med frivillig organisasjon om tilbud om helseopplysning samt å 
utføre risikovurdering i hjemmet av kommunens hjemmetjenester. 

• Oppstart av innendørs pensjonist-trim på Grinitun 
• Oppstart av ettermiddagskafe på Grinitun 
• Samarbeid med Frivillighetssentralen om seniordans/helsedans 
• Hoftebeskyttere utprøves ved institusjonsplassene i kommunen fra 2002-01-17 
• Egne rapporteringsskjema er i bruk ved fallulykker som en del av kommunens 

internkontroll. 
 

 

4.3.6 ALLE ALDERSGRUPPER - FOLKEHELSEKOMITEEN  

Mål: Involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for å bevare miljø og 
helse. 
 
Delmål: 
1. Tilrettelegge, gjennomføre og evaluere: trygghetsskapende, forebyggende og 

helsefremmende innsats. 
2. Være møteplass for offentlige etater og frivillige organisasjoner i  det lokale forebyggende 

arbeidet. 
3. Stimulere til løsninger basert på lokale forhold, vurdere prosjektsøknader og fordele 

tilskudd innen gitt ramme. 
4. Delta i utviklingen av samarbeidet med Østfold fylkeskommune ”Trygge Østfold” 
5. Informere og rapportere om virksomheten. 
6. Være drøftingskomite for “Spydeberg Trygg kommune”, Lokal Agenda 21 og 

Trafikksikring 
 
Tiltak: 

• Møtene i folkehelsekomiteen er preget av god idedugnad og et åpent rådslag ved 
siden av at den har vurdert og fordelt kr 100000 til forebyggende  nye småprosjekter 

• “Spydeberg,  trygg kommune”:  Folkehelsekomiteen retter søkelys på 
helsefremmende, forebyggende og på trygghetsskapende arbeid. Lokal trafikkskade og 
ulykkesstatistikk blir hvert kvartal drøftet med situasjonsbeskrivelser og 
kartfastsetting.  

• Trafikksikkerhetsplan i Spydeberg  
Folkehelsekomiteen har medvirket i planarbeidet. Innkommet av informasjon ble 
gjennomgått med kartmateriell. Medlemmene med lokalkunnskap ga verdifull 
korrigering og supplement.  

• Lokal agenda 21 og lokalbefolkningens medvirkning til å avsløre ulykkesfeller. 
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Kort orientering om arbeidsgruppas arbeid gis. Folkehelsekomiteen er høringsorgan 
for planarbeid med Lokal agenda (LA21). 

• Spydeberg helseprofil, befolkningens egenrapporterte helse – og ulykkesprofil 
Østfold helseprofil (1997) og Norgesprofilen (2000) hvor Spydebergs statistikk er  
laget 

• Informasjon om folkehelsekomiteens arbeid og utlysning av økonomisk støtte til 
forebyggende småprosjekt foretas i lokalpressen og i menighetsbladet. Det har vært 
åpent for frivillige grupper, lag og foreninger og kommunale virksomheter å søke 
oppstartingstilskudd til helsefremmende og forebyggende prosjekter. Kriterier for 
prosjektene er at de: tar utgangspunkt i folks egne ressurser, viser nye veier innen 
helse- og miljøfremmende arbeid, skaper lokalt engasjement oppmerksomhet om 
folkehelsearbeidet, gjerne skape nye nettverk og bidra til at lag og foreninger trekkes 
med/samarbeider. Tilskudd skal ikke dekke tiltak som det på ordinær drift er satt av 
penger til. De som kan søke er enkeltpe rsoner, foreninger, virksomheter og andre 
interesserte 

• Eksempler på ”småprosjekter”: Nye trygge leikeplasser, førstehjelpsekk og 
refleksvester til barnehagene, ( Røde Kors med flere), “Voksentrimmen”, “Ut på tur” , 
utgivelse av trygge turforslag med kartskisser, “Trygt fiske” , Seniordans, 
Natteravngruppe, svømmetrim osv 

• Frivillighetssentralen i Spydeberg: Sentralen er igangsatt av frivillige enkeltpersoner 
og lag og foreninger støttet av stat og kommune. Sentralen har igangsatt mange 
verdifulle forebyggende tiltak. 

 

4.3.7 TRAFIKKMILJØER 
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Kilde: Statens vegvesen Østfold, Vegkontoret: 
 
Trafikksikkerhetsplan er vedtatt i kommunestyret som en kommunedelplan.  
Trafikksikkerhetsteamet arrangerer hvert år en familiens sykkeldag. 
I samarbeid med folkehelsekomiteen har Spydeberg Røde Kors delt ut klassesett av 
refleksvester  og hatt opplæringstimer med politiet i samtlige 1. og 2. klasser i kommunen. 
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Egen plan/kart for 6 -åringer på skolevei er utarbeidet. Skoleveiene er sikret med nye 
gang/sykkelveier. 

Rutiner for sikker skolevei ved skolestart er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid. 
Trafikksikkerhetsplangruppa er i ferd med å sluttføre kommunens trafikksikkerhetsplan. 

Blomsterveien. Et eget tiltak hvor et blomstersymbol er malt på asfalten på trygge stier og 
gangveier i sentrum for skolebarn. 

Statistikk på ulykker i ferd med å bli tegnet inn på kart. 

Trafikksikkerhetsteamet og Folkehelsekomiteen behandler fortløpende gjennom året alle 
personskadeulykkene som skjer i kommunen. Det er Statens vegvesen som oversender 
statistikk og kartskisser med påtegnede koordinater for ulykkespunktene. Samtidig får vi 
oppdatert ulykkeshistorikk på de mest trafikkbelastede veistrekningene. Politiet tar en 
befaring og en gjennomgang i møtet med ulykkesplassen og hendelsesforløp. Komiteen 
drøfter deretter om det er noe som kan gjøres for å gjøre ulykkesplassen utbedret slik at 
ulykker ikke skal forårsake flere skadde eller drepte. I konklusjonen på drøftingen går det 
fram hvem og hvilke instanser som skal følge opp saken.  

 

 

Konklusjon - kriterium 3 : 
Skadeforebyggende program som omfatter mange alders- og yrkesgrupper, miljøer og arenaer 
er under utarbeidelse. Det nye folkehelsearbeidet, Lokal Agenda 21 arbeid og 
trafikksikkerhetsarbeid er i Spydeberg forutsatt skal samarbeide tett for å få størst mulig 
effekt i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 
 
Mål: Innen år 2004 skal det fremmes en sikkerhetskultur i alle beslutningsnivåer og sektorer 
som fører til nedgang i antall skader på grunn av ulykker. 
 

 

4.4 Høyrisikogrupper - miljøer og tiltak 
 
Kriterium 4: 

Programmet skal inneholde spesifikke tiltak rettet mot høyrisikogrupper og 
høyrisikomiljøer. Man må tilstrebe å sikre rettferdighet for utsatte grupper.  

 

 
I Spydeberg har vi definert høyrisikogrupper og høyrisikomiljøer. Vi arbeider derfor både 
med å gjøre noe med ulykkesforebygging og andre faktorer som forårsaker “uhelse”. 

Følgende høyrisikogrupper har vært høyt oppe på vår prioriteringsskala: 

• Småbarn og deres miljø 
• Barnehagebarn - inne og utemiljø 
• Skolebarn - inne og utemiljø 
• Ungdom og deres oppvekstmiljø  
• Familier i forhold til arbeidsløshet, 

manglende sosialt nettverk og 
vanskelige psykososiale forhold 

• Mennesker utsatte for 
selvmordsproblematikk 

• Ansatte på arbeidsplasser med stor 
fare for belastningslidelser 

• Eldre og deres forhold til sitt hjem 
og nærmiljø 
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De følgende miljøer er klassifisert som høyrisikomiljøer: 

• Hjemmemiljøet 
• Barnehage og skolemiljøet 
• Leikeplasser 

• Arbeidsløshet 
• Gater og trafikk 

 
 
 
 
Konklusjon - kriterium 4: Spydeberg kommune har startet opp med et program med 
spesifikke tiltak rettet mot risikogrupper og - miljøer. 
 
Spydeberg kommune ønsker å prioritere noen områder av gangen slik at vi sikrer at det vi 
gjør, skal være godt og gi gode effekter. 
 
 
 
 
 

4.5 Samarbeid etableres med alle nivåer -      
skaderegistrering og tiltak 
Kriterium 5: 
Programmet skal inneholde metoder som gjør det mulig å dokumentere skadefrekvens og 
årsaksmønstre 
 
Antall utskrivninger fra sykehus med skadediagnose, fordelt etter kjønn og utskrivingsår for 
Spydeberg kommune viser at det er liten forskjell på menn og kvinner. Antallet skadde totalt 
svinger mellom 55 og 85 i tidsperioden. 
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Kilde: Statens institutt for folkehelse og Norsk Pasientregister  
 
Østfold Helseprofil I prøvefylkesprosjektet har vi samarbeidet med fylkeskommunen og 
statlige representanter på fylkesnivå i et prøvefylkeprosjekt der vi blant mange prosjekt har 
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utviklet Østfold Helseprofil - Befolkningsundersøkelse på innbyggernes egen helsetilstand i 
1997. Denne er spredd til mange av landets kommuner og fylkeskommuner. 

Norgesprofilen. Østfold helseprofil ble i år 2000 utvidet med flere spørsmål om 
innbyggernes syn på sitt nærmiljø og ble gjennomført i Spydeberg og 14 andre kommuner 
over hele landet.  

Registrering av skader og ulykker ved sykehusinnleggelser / legevakt I samarbeid med 
fylkeskommunen og kommunenes interkommunale legevakt arbeides det for å få til en 
registrering av skader og ulykker ved sykehusinnleggelser / legevakt i hele fylket. 
Registrering er iverksatt for en del av fylket i november 1998 og vil med tiden omfatte hele 
fylket 
 
Samarbeidsmøter mellom forvaltningsnivåer. Det er regelmessige samarbeidsmøter 
mellom kommune, fylkeskommune og stat ved fylkeslegen.  
Kommunen er med i et samarbeid med fylkeskommunen om å utvikle fylkesplanen for 2000 –
2004 hvor ulykkesforebyggende innsats, ”Det trygge Østfold” og folkehelsearbeid inngår 
(”Livets Kvalitet”). Tidligere har vi vært med på fylkesplanene ”MONA” og ”Det Sunne 
Østfold”.  

Fra offentlige registre har vi satt opp statistikker for kommunen for i en helhet og få kartlagt 
det aktuelle skade- og ulykkesbildet i kommunen. Resultatene er presentert for politiske fora 
og for folkehelsekomiteen. 
Kommunens første handlingsplan for lokalt ulykkesforebyggende arbeid 
/folkehelsevirksomheten ble vedtatt i kommunestyret under sak 82/98 
 
Trafikkskadeprofil og skadehistorikk i samarbeid med statens vegvesen. Kommunen får 
av veivesenet som en fast tjeneste tilsendt lokale skadestatistikker og kart over 
ulykkesstedene. Kommunen har på den måten fått en egen trafikkskadeprofil og 
skadehistorikk for personskadene i trafikken. 4 ganger i året blir de nyeste skadeulykkene 
drøftet og gjennomgått i trafikksikkerhetsteamet og i folkehelsekomiteen. Komiteen kan ut fra 
dette komme med initiativ til forbedringer over for andre instanser. Dette kan være å fjerne 
ulykkesfeller, bedre skilting, fartsreduksjoner, fartsdumper osv. I mange tilfelle er det 
kommunens planutvalg som må ta tak i folkehelsekomiteens innspill og forslag for videre 
behandling. 
 
Arbeidsskader Alle arbeidsskader skal ved alle arbeidsplasser umiddelbart rapporteres til 
Arbeidstilsynet. Rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er etablert for de kommunale 
arbeidsplassene. 
 
Risikomelding  på kommunens web-side. Det er under etablering en mulighet for å melde fra 
om risikosteder utenom arbeidstid på kommunens hjemside evt sende et elektronisk/eller 
vanlig brev. Innbyggerne kan også melde fra om dette i arbeidstida til kommunen over 
telefon. 
 
 
Konklusjon - kriterium 5: Samarbeid er etablert. Gjennom skadestatistikk får Spydeberg 
kommune etter hvert økt kunnskap om skader og ulykkers omfang.  
Ved å satse på utvalgte grupper kan vi få en oversikt og vi kan bedre foreta viktige og riktige 
prioriteringer. 
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4.6 Langsiktig perspektiv 

 
Kriterum 6: 
Programmet må ha et langsiktig perspektiv, dvs. ikke være av kortsiktig varighet. 
 
Satsning på forebyggende prosjekter har pågått i Spydeberg siden begynnelsen av 1980-årene. 

Informasjon: 
Helseopplysning via egen informasjonsavis: helse- og sosialposten.(Nå inngått) 
Helseopplysning via menighetsbladet hvor kommunen har kjøpt faste informasjonssider  
Aktiv bruk av lokalpressen. 
Internett opplysning, kommunens hjemside. 
Personalnytt, kommunens egen elektroniske interne informasjonsavis. 
Kommunale saker til politiske utvalg og rapporter er tilgjengelige for innbyggerne på 
biblioteket og på kommunens webside. 
 
Utviklingsprosjekter som har gitt kommunen metoder og utprøvinger som den kan bygge 
videre på i forebyggende tiltak: 
Spydebergprosjektet - sysselsetting og nærmiljøtiltak 1985-88 
Rusprosjekt (Østfoldprosjektet) 1987-90.  
BIK-prosjektet (Barnehageutvikling i kommunene)… 
ROP, Resultatorientert planlegging…. 
Tverretatlig Rehabilitering og Sysselsetting (TRS-prosjektet)1995-1998  
Folkehelseprosjektet, (fallulykker, arbeidsskader, trygt og sunt innemiljø, 
folkehelsekomite)1996-2000 
”Grønn oppvekst”(1999-2000) et EU-prosjekt 
Folkehelseprogrammet for Østfold, Det Trygge Østfold 2001-2004 
 
Saksbehandling: 
Det er utviklet en egen saksbehandlingsmal og saksbehandlerveileder i Spydeberg kommune 
som alle saksbehandlere er forpliktet til å bruke. Denne innebærer at forebyggende og 
helsefremmende/miljømessige vurderinger skal drøftes i alle saker.  
 
Planarbeid, helhetlige handlingsplaner og kommunedelplaner med forebyggende mål: 
Helhetlig kommuneplan, kortsiktige del, fra 1987 og rullering og evaluering hvert år siden. 
Helhetlig kommuneplan, langsiktige del, fra 1987 og rullering 1998 (Spydeberg 2016) 
Fra 1998 er Folkehelse et eget program/virksomhet i Spydeberg kommune hvor arbeidet for at  
Spydeberg skal få status som trygg kommune er en av hoveddelene. Dette er nedfelt i 
kommunens handlingsplan /økonomiplan for 1998-2001 og kommer fram i alle mål. 
Plan for sosialtjenesten med forebyggingsmål siden 1984 
Edruskapspolitisk handlingsplan fra 1988 og siden jevnlig rullert. 
Psykiatriplan: 1998 og rullering 1999 
Omsorgsplan: 1999 , med helsefremmende og forebyggende mål/tiltak 
Rehabiliteringsplan: 1999 med helsefremmende og forebyggende mål/tiltak 

Konklusjon kriterium 6: Spydeberg kommune har påbegynt et forebyggende og 
helsefremmende planarbeid med et langsiktig perspektiv. Det er viktig at dette nå 
kvalitetssikres og forankres stadig bredere i hele den kommunale organisasjon med 
medvirkning fra innbyggerne. 
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4.7 Evaluering, indikatorer og effekter 
 
Kriterium 7: 
 
Evalueringen av arbeidet må inkludere indikatorer som viser effekter av arbeidet og som 
kan gi informasjon om prosessen underveis.  
 
 

Statistikk og lokal dokumentasjon 
Spydebergs kjente sogneprest, J.N.Wilse var først ute med dokumentasjon over sykdommer, 
skade og død i Spydberg. I sin bok ”Spydebergbeskrivelser fra 1779” har han levert 
”Spydebergprofiler” med en systematikk som var beundringsverdig tidlig ute og som vi med 
glede kan studere i dag. Seinere s ystematiske lokale oversikter over spydebergforhold finnes i 
følgende dokumentasjoner: 

 

Resultatvurdering/årsmelding : 
Kommunen har siden 1985 foretatt resultatvurderinger av deler av sin virksomhet og fra 1987 
fra hele sin virksomhet. Grad av måloppnåelse og effektene av innsats er vurdert.  

 

Prosjektevaluering   
Utviklingsprosjekter har i sin sluttrapport en egenevaluering som kommer til politisk drøfting 
i sluttrapportene.  

 

Dokumentasjon samles fra følgende kilder: 
 

• Østfold helseprofil egenrapportering av helse og skader. 

• Nasjonale sammenligningstall - Styrings- og informasjonssystemet 
• Lokal statistikk over meldte skader fra Arbeidstilsynet 
• Lokal forsikringsstatistikk (TRAST) Statens vegvesen, Østfold 
• Vegtrafikkulykkesstatistikk for Østfoldkommunene, fra Norges forsikringsforbund 
• Data fra sykehusenes utskrivingsstatistikk for kommunen - Folkehelsa 
• Regionalstatistikk fra Statistisk sentralbyrå 
• Personskaderegisteret ved Folkehelsa 
• Kartfastsetting av ulykkessteder - bistand fra Statens vegvesen, Østfold. 
 

Registreringen av ulykker og skader fra tilgjengelig statistikk er nevnt for kommunestyret i 
kommunens handlingsplan første gang i 1998 for årene 1995-97. 
Østfold skaderegister som er varslet, kommer til å gi ytterligere informasjon om skadebilde 
ved at alle henvendelser til legevakt og sykehus blir statistikkført. 
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Trafikkulykker og personskader i Spydeberg kommune viser fra 1995 en gjennomsnittlig 
økning av antall skadde. 
 

 
 
 
 

Konklusjon kriterium 7: Det er i kommunen utviklet og påbegynt evaluering av program for 
forebyggende virksomhet. Kommunen har tilgjengelig statistikk på noen områder. 

Utfordringen er nå at opplysningene skal være mer oppdatert, korrekte og tilgjengelig. Det er 
nødvendig å utvikle forenklede statusrapporter, sjekklister og systemrevisjoner som viser grad 
av måloppnåelse og noe om effekten av tiltak og innsats. Det er viktig å ha noen få kortsiktige 
mål og tiltak ved siden av de langsiktige investeringer innen forebyggende virksomhet.  

Kommunen bør bli flinkere til å bruke og å fremstille statistikk og data som foreligger. Det 
bør oftere legges opp til åpne drøftinger og høringer, hvor analyser og årsaksmønstre 
presenteres for politikere og innbyggerne. På samme måte bør engasjementet hos 
administrasjonen holdes oppe blant de som er med på registreringen, ved at de får 
tilbakemelding og ser resultatet av hva de har bidratt til av verdifull registrering. 

 
 

4.8 Egne organisasjoner og muligheter 
 
Kriterium 8: 
 
Hvert lokalsamfunn må analysere sine egne organisasjoner og deres muligheter til å delta i 
det skadeforebyggende arbeidet. 
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Nasjonale sammenligningstall. Styrings- og informasjonssystemet blir fremlagt til politisk 
behandling en gang per år. Dette kan i saksbehandlingen bli gjenstand for analyser. 
Administrasjonen og politikerne kan bruke materialet til å se kommunen i lys av lokal 
statistikk og sammenligne situasjonen med andre kommuner.  
 
Antall utskrivinger fra sykehus med skadediagnose, fordelt etter aldersgrupper og 
utskrivingsår i Spydeberg kommune viser totalt tall på mellom 55-85 i perioden. De eldste 
gruppene har flest skader. 
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Skader fordelt etter diagnose og utskri vingsår: 

0

5

10

15

20

25

30

35

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lårhalsbrudd

Andre brudd

Forstuvning

Hjernerystelse/-skade

Åpent sår

Brann-/etseskade

Forgiftning

Andre skader

 
Kilde: Statens institutt for folkehelse og Norsk Pasientregister 
 

Barn og unge (0-16 år) 

De siste årene har vi fokusert på forebygging av skader og ulykker hos barn ved mange 
prosjekt. Alle skoler og barnehager har fått sklisikre rister foran hver inngangsdør. Ved 
skolene er adkomsten for barn skilt fra biltrafikken. Det er bygget nye sikre gang- og 
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sykkelveier fram til skolene. For de yngste skolebarna (6-åringene) er gangveien merket med 
et eget blomstersymbol (blomsterstien). 

Fra og med 1999 styrket kommunen sitt kvalitetssikringsarbeid innen HMS og 
internkontrollsystemet i skoler og barnehager.  
 
For å skape et trygt og sunt bo - og leikemiljø i kommunens sentrum er det avsatt og etablert et 
eget friområde kalt Folkehelseparken fra 1998.  
 

Eldre (70 år+) 

Antall utskrevne eldre over 70 år med skade-diagnose, fordelt etter diagnoser og utskrivingsår 
i Spydeberg kommune viser at lårhalsbrudd og andre bruddskader topper statistikken. 
”Fiin Gammel” - Forebygging av fallulykker i hjemmet og dets nærmiljø arbeider aktivt for å 
få ned denne statistikken. 

Alle aldersgrupper 
Rådmannens virksomhetsledergruppe. Hele det skadeforebyggende arbeidet som 
styringsteamet leder, blir drøftet i rådmannens ledergruppe. Her kan rådmannen påvirke og 
kontrollere at alle virksomheter har med det helsefremmende og forebyggende arbeidet i all 
planlegging og drift. 
 
Folkehelsekomiteen er den andre av kommunens sentrale tverretatlige fora. Her er ordfører 
med på å prege de politiske lederne og organisasjonsrepresentantene til å ”gløde for” 
forebygging av skader og ulykker. 
 
 
 
Konklusjon - kriterium 8: 
Spydeberg kommune har begynt med et viktig og riktig arbeid ved at dens egne 
organisasjoner er med på å analyserer sine krefter og muligheter til å sikre trygge og gode 
oppvekstmiljøer og nærmiljøer for barn, ungdom, voksne og eldre.  
 

 
 
 

4.9 Helsetjenesten deltar 
 
Kriterium 9: 
 
Det er viktig at helsetjenesten i lokalsamfunnet deltar både i registrering av skader og i det 
skadeforebyggende arbeidet. 
 
Arbeidet med å skape et trygt lokalsamfunn i Spydeberg har sin begynnelse i 
kommunevisjonen, ”Miljøkommunen Spydeberg” hvor trygghet og trivsel inngår i 
kommunens oppvekstmiljø. Et mer systematisk samarbeid har vært utført de siste 6 årene 
hvor kommunene har deltatt i samarbeid med Østfold fylkeskommune. 
Her har helsetjenesten vært aktiv og deltatt i samtlige arbeidsgrupper.  
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Den fylkeskommunale helsetjenesten har i samarbeid med kommunene startet opp 
registrering av skader og ulykker ved legevakter og sykehus. I løpet av kort tid skal alle 
legevaktene delta og alle kommunene kan raskt få ta ut skadedata over internett for sitt 
lokalmiljø.  
Vi samarbeider også med Statens institutt for folkehelse for å få fram lokale skadedata.  
 
 
Konklusjon - kriterium 9  
 
Helsetjenesten i lokalsamfunnet deltar i det skadeforebyggende arbeidet.  
 
Utfordring: Registreringen ved vår lokale legevakt er planlagt igangsatt i 2000.  
Helsetjenestens virksomheter må i tillegg til sine behandlende tjenester prioritere 
forebyggende arbeid rettet mot skader og ulykker, annet helsefremmende arbeid og være 
premissleverandører for andre virksomheters planlegging.  
 
 

 
 
 4.10 Alle nivåer i kommunen er involvert 
 

Kriterium 10: 
 
Alle nivåer i lokalsamfunnet må involveres i arbeidet med å løse skadeproblemet. 
 
Arbeidet med å forebygge skader og ulykker har både med systemer og enkeltmennesker å 
gjøre. Svikter en av disse delene får en lite utrettet. Dette krever at alle nivåer må se sitt 
ansvar for å forankre arbeidet best mulig i det daglige virke  på alle områder i lokalsamfunnet. 
Kommunestyret må følge opp sine politiske handlingsmål med nødvendige ressurser.  
 
Da Harstad ble godkjent som medlem i Safe Community i 1994 var representanter fra 
Spydeberg kommune med på begivenheten. I de kommuner som er tatt opp som medlemmer 
etter dette har vi møtt opp etter invitasjon, noe som har vært svært inspirerende i utviklingen 
av vårt eget trygghetsskapende arbeid. 
 
 
Kommuneplanens langsiktige del, Spydeberg mot år 2016 

“Spydeberg kommune skal legge til rette for utbygging av gang/sykkelveinettet, 
trafikksikringstiltak”, heter det i kommuneplanens langsiktige del, Spydeberg mot år 2016 av 
25. november 1997. Det heter også at kommunens framtidsvisjon skal være: “ 
”Miljøkommunen Spydeberg”. “Visjonen innebærer at livsmiljøet settes i sentrum, 
innbyggerne skal ha det godt i Spydeberg, alle skal sikres sosial trygghet...”   

I rulleringen av kommuneplanen som skjer i 2002, vil det ulykkes- og skadeforebyggende 
arbeidet komme tydelig fram. 
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Kommunens handlingsplan for 1998-2001, K.sak 85, er det opprettet et eget program for 
skadeforebyggende arbeid og folkehelse med overordnet mål: “Å utvikle en folkehelsemodell 
av høy kvalitet”. Av handlingsmål er satt opp:  

1. Dokumentere effektene av innsatsen. 
2. Ulykkes og skadeforebygging innen kommunen på kort og lang sikt. 
3. Høyrisikogrupper/skadeutsatte grupper og høyrisikomiljøer skal ha særskilte tiltak. 
4. Ulykkesregistrering, frekvens og årsaksmønstre skal forsøkes dokumentert innen 

kommunen og i samarbeid med fylkeskommunale instanser. Evaluering samkjøres med 
kommunes resultatvurdering/årsmelding. 

5. Realisere at miljøkommunen Spydeberg skal konkretiseres på en langsiktig og 
“bærekraftig måte” i alt forebyggende og trygghetsskapende arbeid. Denne delen av 
kommunens strategi ses på i e n helhet.  

 
Tiltak som nevnes innenfor dette handlingsprogrammet: 

Kartlegging og tiltak i forhold til forebygging av fallulykker.  
Forebygge arbeidsmiljøet innen pleie- og omsorg.  
Brukerundersøkelse blant småbarnsforeldre.  
Utarbeide skaderegistreringssystem ved legevakt og sykehus.  
Søke om statlig støtte til å planlegge tiltak i Spydeberg for å oppnå status som en trygg 
kommune. 

• Kommunen er i gang med å utarbeide en kommunal trafikksikkerhetsplan og en plan 
for Lokal Agenda 21 som en ønsker å drøfte sammen med det trygghetsskapende 
forebyggende arbeidet i et helhetlig perspektiv. 

 

Kommunens handlingsplan for 1999-2002, k.sak 82/98 her er det en egen virksomhet for 
folkehelse. 

1. Mobilisere nærmiljøer til trygghetsskapende og forebyggende innsats 
2. Ulykkesregistrering, frekvens og årsaksmønster skal forsøkes dokumentert innen 

kommunen og i samarbeid med fylkeskommunale instanser 
3. Kommunen skal søke erfaringer fra andre kommuners forebyggende arbeid og bidra til at 

egne resultater/erfaringer spres til andre kommuner. f. eks i nasjonale nettverk. 
4. Pilotprosjektene skal fullføres og positive rutiner og erfaringer forsøkes videreført. 
5. Spydeberg kommune fokuserer på kriterier for et “Trygt lokalsamfunn” og søker om å få 

godkjent status i løpet av handlingsplanperioden. 
 

Kommunens handlingsplan for 2000-2003 overordnede mål: 

“Folkehelsen skal fremmes og medvirkning skal prioriteres for at best mulig helse for alle kan 
oppnås av innbyggerne selv. Spydeberg skal prioritere helsefremmende og forebyggende 
arbeid.” 

Av handlingsmål er satt opp: 

• Spydeberg kommune vil skape trygge, likeverdige og miljømessige gode oppvekstvilkår 
for barn og ungdommer. 

• Spydeberg skal i større grad arbeide for medvirkning og stimulere til støttende miljøer for å 
fremme folkehelsen. Innen folkehelsearbeidet arbeides det etter prinsippet: “det er bruk for 
alle” og at vi ser hverandre og hverandres helse som ressurs. Nye boområder gis ekstra 
oppmerksomhet. 
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• Kommunen skal få økt sin kompetanse og informasjon om tverretatlig helsefremmende og 
forebyggende arbeid ved utviklingsarbeid internt og i nettverk med andre helse- og 
miljøkommuner (Handlingsplan 2000-2003 Spydeberg kommune Virksomhet 1.5) 

 
Kommunens økonomiplan for 2002-2004: 
Oppvekst:Delmål 1. 
• ”Spydeberg kommune skal ha et trygt og helsefremmende oppvekstmiljø..” 
 
Helse og omsorg:Delmål 3. 
• ”Helse- og ulykkesforebyggende arbeid skal fremmes …….” 
 
Omgivelser: Delmål infrastruktur: 
• Gangveier, kommunale veier og vedlikehold som ivaretar hensynet til  
            trafikksikkerheten …” 
 
Konklusjon - kriterium 10: 

Alle nivåer synes å være deltagende.  
 
Tverretatlig forebyggende innsats innen ordinær virksomhet og medvirkning med 
innbyggerne bør utvikles til å være første prioritet og av god kvalitet. 

Skadeforebyggende program er forankret i kommunens øverste beslutningsorgan som er 
Spydeberg kommunestyre.  

Skadeforebyggende mål bør tas inn blant kommunens langsiktige mål. Nødvendige 
virkemidler settes inn for å få en sunn og trygg utvikling både på ulykkes- og 
skadestatistikken og på de økonomiske utgifter til behandling. 

 
 

4.11 Informasjon om de erfaringer man har 
gjort, spres nasjonalt og internasjonalt 
 
Kriterium 11: 
 
Informasjon om de erfaringer man har gjort, må spres både nasjonalt og internasjonalt 
Nettverk for “trygge kommuner” 
 
Siden 1996 har vi deltatt på nasjonale og regionale samlinger innen forebygging av skader og 
ulykker. 

Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. 

Kommunen har siden 1994 deltatt i nasjonalt nettverk av kommuner som ønsker å profilere 
seg på forebyggende arbeid innen skader og ulykker, folkehelse- og miljøarbeid, Norsk 
nettverk av helse- og miljøkommuner. Arbeidet i nettverket har vært å delta årlig med et 
tverretatlig team i 2 x 3-dagers nasjonale samlinger.   
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Folkehelsenettverket 

Kommunen har siden 1996  deltatt i nettverksamlinger på fylkesnivå om folkehelse og 
forebyggende tiltak gjennom folkehelseprosjektet i Østfold som tidligere er omtalt. 

Internasjonale kontakter: 

• Latvia: Siden 1992 har Spydeberg kommune hatt et aktivt vennskapsforhold til 
Straupe kommune . I dette vennskapssamarbeidet har kommunen bistått med flere 
forebyggende prosjekter. Blant annet er Spydeberg sitt arbeid med skader og ulykker 
gjennomgått og drøftet både på vennskapskonferanser i Spydeberg og i Straupe. 
Sammen med sekretariatet for trygge lokalsamfunn har vi arrangert et miniseminar på 
Norsk institutt for folkehelse for Straupe og Cesis fylkeskommune. 

      Spydeberg har vært med på å ta initiativ til å danne rødekors-forening i Straupe. 

• Danmark-Tyholm: Vennskapskommune med mange kulturutvekslinger og besøk hvor 
vi på fellesseminar har tatt opp forebyggingsarbeid.  

• Sverige-Kungsör Vennskapskommune med mange kulturutvekslinger og besøk hvor 
vi på fellesseminar har tatt opp forebyggingsarbeid og utveksling av rapporter. 

• Sverige- Säffle. Siden 1999 har Spydeberg og Säffle hatt et forebyggende 
prosjektsamarbeid for barn og ungdom. Spydeberg har her redegjort for sitt arbeid 
med trygge lokalsamfunn og Säffle har nå satt seg som mål ytterligere å utvikle dette 
forebyggende arbeidet i egen kommune. 

Internasjonale konferanser: 

• Spydeberg har deltatt på de nordiske konferansene innen Safe Community.  
• I juni planlegges et internasjonalt reiseseminar hvor kommunen står som vertskap 

for en av dagene. 

Annen utadrettet informasjon 

• Kommunens plandokumenter har siden 1986 hatt mål og tiltak nedfelt for forebygging 
av skader og ulykker.  

• Kommunens plandokumenter innen helse- og sosialtjenesten har vært brukt som 
eksempel i en “lærebok” :”Budsjettering og planlegging i kommunens helse- og  
sosialtjeneste”(1990 Bastø og Dahl) hvor kommunens forebyggende arbeid er gjengitt 
i sin helhetsidene 155-178.(Hjorthaug.G.) 

• Erfaringer fra Spydeberg kommune sin planlegging og helhetlige forebyggende arbeid 
er presentert i: NIBR rapporter om helhetlig resultatorientert planlegging (ROP1-3), 
(Østmo Kleven Fürst 1986)Utredning om miljø og helseoppfølging av Helsinki - 
deklarasjonen. IK-2529 og NOU 1998; 18 fra SHD 17.11.98 Statens helsetilsyn sidene 
112-122.(Rø og Hjorthaug). Siden 1998 har kommunens erfaringer og planarbeid 
innen forebyggende ar beid vært presentert på Internett på kommunens hjemside 
(www.spydeberg.kommune.no) 

• Koordinator og folkehelserådgiver har i flere seminarer de siste årene presentert 
Spydeberg kommunes arbeid innen forebygging av ulykker og folkehelse.  

• I tverrdepartemental t seminar 1997, 

• Østfold og andre kommuner og fylker i 1998-1999.  
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• Oslo, for Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner, Om Spydeberg kommune og 
ulykkesforebyggelse og folkehelsearbeid  

• Stavanger, for Rådet for psykisk helse,   

• Strømstad, for Grensekomiteen Interreg II  

• Skien, for fylkeslegen i Telemark fylke –SOHO sitt årsmøte 

• København, for det Danske nettverk av “Sunne Byer”.  

• Stavanger, for Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner Spydeberg trygg 
kommune og folkehelsekomiteen. 

• Drammen, nasjonal konferanse om forebyggende arbeid, Spydeberg trygg kommune 
og folkehelsekomiteen v/ordføreren i Spydeberg. 

• Odda, Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner Spydeberg trygg kommune og 
folkehelsekomiteen 

• Rakkestad, Østfoldkonferanse for funksjonshemmedes råd Spydeberg trygg kommune 
og folkehelsekomiteen 

 

 

Konklusjon - kriterium 11:  
Spydeberg kommune har med sin begrensede kapasitet som en liten kommune forsøkt å 
bringe videre til andre kommuner og våre naboland informasjon om de erfaringer man har 
gjort. Via noe deltagelse på internasjonale konferanser har en også delt ut noe materiell. 
 
Utfordring: Oversette enkelte brosjyrer og erfaringsrapporter til engelsk og legge dette ut på 
en lett tilgjengelig plass på kommunens web-side og på stand på internasjonale konferanser 
hvor kommunen deltar. I samarbeidsrelasjoner og vennskapskontaktene : Straupe i Latvia, 
Tyholm i Danmark og Kungsör og Säffle i Sverige skal arbeid med skader og ulykker og  
forebyggende erfaringer utveksles. 
 
 
 

4.12 Bidrag til å styrke det samlede nettverket 
av Trygge lokalsamfunn  
 

Kriterium 12: 

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

 

Konklusjon - kriterium 12:  
 
Kommunen har de siste 2 år hatt som vedtatte politiske mål å prioritere helsefremmende og 
forebyggende tiltak og søke bli en sikker og trygg kommune og bli medlem av WHOs 
nettverk av Safe Communities.  
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Spydeberg kommune deltar i lokale og nasjonale nettverk og samarbeider med andre 
kommuner som ønsker å bli trygge og sikre lokalsamfunn og gode helse- og miljøkommuner. 
 
Spydeberg kommune har deltatt på de siste nordiske konferanser innen Safe Communities og 
har til hensikt å følge opp kontakten med det internasjonale nettverket ved å ta del i det 
samlede nettverket av “Trygge lokalsamfunn.” (Safe Communities) 
 
Spydeberg kommune ser fram til å få større erfaring på et systematisk og helhetlig 
forebyggingsarbeid og utvikle dette i samarbeid med andre "trygge vennskapskommuner". 
Med våre rapporter, brosjyrer, webside og erfaringer vil vi orientere om kommunens 
forebyggende arbeid . Dette ønsker vi å fremme og utveksle erfaringer på i vårt kommende 
medlemsskap i Safe Communities. 


