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Trygt fylke - Handlingsplan 2012-2015 skade-
forebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 
er den første planen i sitt slag i Norge. Den beskriver 
hvordan vi skal skape et sikkert og trygt fylke for alle. 
Et grunnleggende fundament for dette er en god 
samhandling mellom alle sektorer og brukerutvalg.

Planen er et viktig steg på veien til å nå målet om 
en godkjenning fra Verdens helseorganisasjon 
(WHO) som et Trygt lokalsamfunn. Videre 
representerer den en tilnærming til det brede 
folkehelsearbeidet og prinsippet i folkehelseloven 
om å fremme folkehelse i alle sektorer. 

Gjennom handlingsplanen ønsker vi å sette fokus på 
at skadeforebygging er et felt som ingen eier alene, 

men som mange har delansvar for. Planen skal være 
en del av strategien som viser at vi arbeider målrettet 
og systematisk for å bedre folks livskvalitet.

Planen skisserer både sektorovergripende mål og 
tiltak innenfor hver enkelt sektor. For eksempel skal 
det iverksettes tiltak for utsatte grupper som ungdom 
og eldre, og tiltak i lokalsamfunnet der folk bor og lever. 
Tilbud om kompetanseheving og brukermedvirkning 
er et gjennomgående perspektiv i planen. Det skal 
samarbeides med kompetansemiljøer nasjonalt og 
regionalt, og ikke minst med kommunene som best 
vet hvor  ”skoen trykker”.

Det er tid for forebygging!

Fylkesrådet i Troms 2012. Foto: Knut Are Mortensen
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1 BESKRIVENDE DEL

1.1 INNLEDNING
I 2007 fattet Troms fylkesting et intensjonsvedtak om å 
kvalifisere fylket til å bli et Trygt lokalsamfunn1 . Dette 
vedtaket førte i 2009 til iverksetting av prosjektet “Troms 
fylke trygt og tilgjengelig”. Foreliggende handlingsplan 
vil danne grunnlaget for en søknad om godkjenning 
som et Trygt lokalsamfunn. En viktig bærebjelke i pro-
sjektet har vært et kompetanseprogram som har samlet 
et hundretall deltakere fra kommunene og fylkeskom-
munen. Dette programmet videreutvikles med støtte 
fra Helsedirektoratet til et nettbasert kurs som vil være 
allment tilgjengelig på internett fra 2014.

Troms er så langt den eneste fylkeskommunen i 
Norge som har utarbeidet en egen handlingsplan for 
skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid.

Mange oppfatter ulykker som noe skjebnebestemt, uten 
mulighet for påvirkning og forebygging. Ulykker blir 
derfor ofte betraktet som noe selvforskyldt og gjerne 
med forklaringer knyttet til “den menneskelige faktor”.

Det går nesten ikke en dag uten at vi hører om perso-
ner som er forulykket i trafikken, i vann, brann eller 
på annen måte. Ofte dreier det seg også om unge 
mennesker med mange leveår igjen hvis ikke ulyk-
ken hadde rammet. Ulykker er de enkelthendelser 
som tar flest liv blant personer under 45 år, og nes-
ten like mange leveår som kreftsykdommer. Mange 
av de som overlever alvorlige ulykker får varige ska-
der og nedsatt funksjonsevne.

Personskader som følge av ulykker er blant de stør-
ste folkehelseutfordringene i Norge og det er i særlig 
grad barn, unge og eldre som rammes. Transport-
økonomisk Institutt har beregnet at hjem-, skole-, 
idretts- og fritidsulykker koster det norske samfun-
net 167 mrd. kroner per år2. I alle aldersgrupper er 
det hjem - og fritidsulykker som dominerer og fall er 
den vanligste ulykkestypen.

Mye er gjort, men mer kan gjøres for å styrke det 
skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid, 
ikke minst i forhold til utsatte grupper som ungdom 
og eldre.

Bedre arbeidsmiljø, bedre veier, bedre materialer, 
sikrere konstruksjoner, ny lovgivning, sikkerhets-
opplæring og endrede holdninger har over de siste 
40-50 år ført til en betydelig reduksjon av alvorlige 
ulykker. Like fullt dør det hvert år i Norge rundt  
2 000 personer som følge av ulykker og rundt en halv 
million må til medisinsk behandling. Bak disse tal-
lene skjuler det seg store menneskelige lidelser og 
store omkostninger for samfunnet.

Norge fikk for første gang i 2009 en nasjonal tverr-
departemental strategiplan med siktemål å redusere 
omfanget av personskader som følge av ulykker.

1 Safe Community (Trygge lokalsamfunn) er en internasjonal organisasjon 
med opprinnelse fra WHO knyttet til skadeforebygging og sikkerhet

2 TØI; Rapport 880/2007

Forrige side: Trafikkulykke i Lavangsdalen. Foto: Torgrim Rath Olsen



8

1.2 PLANARBEIDET
1.2.1 Bakgrunn

De positive erfaringer som er høstet i Harstad kom-
mune siden 1994, som det første godkjente Trygge 
lokalsamfunnet i Norge, danner grunnlaget for 
arbeidet med å kvalifisere hele fylket som et trygt 
lokalsamfunn. Handlingsplanen skal dokumentere 
fylkeskommunens ambisjoner i det sikkerhetsfrem-
mende og skadeforebyggende arbeid med hensyn til 
systematikk, bærekraft og langsiktighet.

1.2.2 Formål og mål

Formålet med denne planen er å skape en bevissthet 
og en handlingsberedskap i fylkeskommunens arbeid 
med å skape et trygt og sikkert fylke for alle. Tiltakene 
er forankret i flere lovverk som blir nærmere beskre-
vet senere. Planen tar ikke for seg tiltak knyttet til 
universell utforming ettersom Troms fylkeskommune 
allerede har utarbeidet en slik handlingsplan3. Det 
understrekes likevel at universell utforming er en vik-
tig faktor når det gjelder å skape trygge lokalsamfunn.

Målet innenfor handlingsplanens fireårige virketid er 
å oppfylle de sju kvalitetsindikatorer som gjelder for 
Trygge lokalsamfunn. Disse indikatorene er4:

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

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

3. Programmer som er rettet inn mot høyrisikogrup-
per- og miljøer og programmer som fremmer 
trygghet til utsatte grupper

4. Programmer som er kunnskapsbaserte
5. Programmer som dokumenterer omfang og årsa-

ker til personskader
6. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, 

prosesser og endringseffekter
7. Kontinuerlig deltakelse i nasjonale og internasjo-

nale nettverk av Trygge lokalsamfunn

Folkehelseloven sier at fylkeskommunen skal være en 
pådriver og koordinator for det sektorovergripende 
folkehelsearbeidet regionalt og lokalt, og med vekt 
på å understøtte arbeidet i kommunene. Dette stil-
ler blant annet krav til oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer som kan ha betydning for folkehel-
searbeidet. Oversikt over forhold som påvirker ulykker 
og personskader regnes som en del av dette ansvaret.

3 ”Tilgjengelighet for alle” 2009-2013
4 Guidelines for becoming a member of the International Safe Community 

Network; WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion/
Karolinska Institutet, Stockholm
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1.2.3 Arbeidgruppe og prosess
Arbeidsgruppen som har bidratt i prosessen har 
bestått av medarbeidere fra kulturetaten, tannhelse-
tjenesten, samferdselsetaten, plan- og næringsetaten, 
utdanningsetaten, fylkesrådet for funksjonshemmede 
og fylkeseldrerådet. Ungdommens fylkesråd har blitt 
konsultert og informert om prosessen underveis. 
NORSAFETY har fungert som sekretariat for arbeids-
gruppen og Skaderegisteret ved UNN Harstad/SKDE 

( Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) har 
bidratt med skadedata til kapittel 1.5.

Gruppen har avholdt ni møter, inkludert fire dagsse-
minar i forbindelse med kompetansesamlinger i annet 
halvår 2011. I tillegg har det blitt gjennomført et video-
møte med deltakere fra Vestfold og Sogn og Fjordane 
for innhenting av erfaringer fra disse fylkene.

1.2.4 Noen definisjoner
Skadeforebygging handler om å redusere risikoen for 
personskader. Det kan for eksempel gjøres gjennom 
trafikk- og svømmeopplæring i skolen, informasjon 
i pensjonistlag om bruk av brodder på fottøy, ved å 
lage separate gang- og sykkelveier eller ved hjemme-
besøk blant eldre for tilrettelegging av boligforhold 
med hensyn til sikkerhet.

Sikkerhetsfremmende arbeid omhandler hele miljøet 
og ikke kun risiko for fysisk skade, herunder arbeid med 
å etablere støttende miljøer og fokus på livsvilkår og 
muligheten for aktiv deltakelse. Et sikkerhetsfremmende 
tiltak er å arbeide etter trygge lokalsamfunnsmodellen.

En ulykke er en plutselig, ufrivillig og ikke planlagt 
hendelse, karakterisert av en plutselig utløsning av en 
kraft eller påvirkning som kan medføre skade.

En skade er det konkrete og påvisbare resultat av en ulykke, 
ytre vold eller selvutført handling med hensikt å skade.

En ulykkesskade er en ikke villet hendelse der en 
hurtigvirkende kraft eller annen påvirkning gir skade 
på materiell eller kropp. Voldsskader og selvpåførte 
skader regnes derfor ikke som ulykkesskader.

Personskadestatistikk beskrives gjerne etter kon-
taktårsak,  skadested, aktivitet, skademekanisme.

Risiko uttrykker den fare uønskede hendelser repre-
senterer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og kon-
sekvenser av disse uønskede hendelser.

Dersom det er tilløp til en uønsket hendelse som 
kunne medført skade med ubetydelige endringer i 
omstendighetene rundt hendelsen, omtales denne 
ofte som en nesten-ulykke.
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1.3 LOVVERK OG AKTUELLE NASJONALE STRATEGIER

befolkningen og andelen eldre over 80 år vil øke 
sterkt i løpet av de kommende 10-15 år. Barn og ung-
dom er en tredje stor gruppe som det må tas spesielle 
hensyn til i samfunnsplanleggingen generelt og i det 
skadeforebyggende arbeid spesielt.

Figur 1: Estimert oversikt over befolkningssammensetning 
i Troms fylke 2012-2025 basert på middels nasjonal vekst.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2025

2020

2015

2012

80+67-79 år45-66 år20-44 år16-19 år13-15 år6-12 år0-5 år

1.3.2 Plan - og bygningsloven

Universell utforming er nedfelt i plan- og bygningslo-
vens formålsparagraf. Her heter det at prinsippet om 
universell utforming skal ligge til grunn for planleg-
ging og kravene til det enkelte byggetiltak. Folkehelse 
defineres som en del av bærekraftbegrepet og inngår 

derfor i planlovens formålsparagraf hvor det heter at: 
”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjo-
ner”. Folkehelse omtales også i lovens paragraf 3 hvor 
oppgaver og hensyn i planleggingen presiseres. Her 

1.3.1 Innledning
Rundt 20 % av den norske befolkning har en eller 
annen form for varig funksjonsnedsettelse og rundt 
70 % av befolkningen vil oppleve å ha en eller annen 
funksjonsnedsetting i perioder av sitt livsløp. Ande-
len eldre utgjør i mange kommuner 15-20 % av 

Kilde: SSB
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1.3.4 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Norge universelt utformet 2025; 
Nasjonal handlingsplan 2009-2013
Loven inneholder en egen bestemmelse om plikt 
til generell tilrettelegging (universell utforming) av 
all virksomhet som er rettet mot allmennheten, for 
eksempel publikumsbygninger og tilhørende ute-
områder. ”Offentlig virksomhet skal arbeide aktiv og 
målrettet for å fremme universell utforming innen-
for virksomheten. Med universell utforming menes 
utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige 
funksjon kan benyttes av alle som har behov for god 

1.3.3 Lov om folkehelsearbeid

Videre skal folkehelse fremmes gjennom regional 
utvikling, der formålet er å skape en ønsket samfunns-
utvikling for egen region. Fylkeskommunen skal også 
understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, og ha 
oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i 
fylket. Oversiktsarbeidet skal baseres på opplysninger 
fra statlige helsemyndigheter, kommunene, tann-
helsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens 
virksomhet med betydning for folkehelsen.

tilgjengelighet. Offentlig og privat virksomhet ret-
tet mot allmennheten har plikt til å sikre universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så 
langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde 
for virksomheten.

Brudd på plikten til tilrettelegging vil være diskri-
minering, og kan medføre rettslige konsekvenser 
såfremt tilretteleggingen ikke medfører en uforholds-
messig byrde for den aktuelle virksomheten.

fremheves det at planlegging etter plan- og bygnings-
loven skal ”fremme befolkningens helse og motvirke 
sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 
kriminalitet”. Det sies også at planleggingen skal ” 

fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for 
tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruk-
tur, materielle verdier mv. ”.

Folkehelseloven slår fast at folkehelse er et tverr-
sektorielt ansvar. Dette innebærer blant annet at 
folkehelsearbeidet i større grad skal underlegges fol-
kevalgt styring og inngå i fylkeskommunens ordinære 
plan‐ og styringssystemer.

Fylkeskommunen har etter loven som oppgave å 
fremme folkehelse innen de oppgaver og med de vir-
kemidler som fylkeskommunen er tillagt, og å være 
pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. 
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1.3.5 Ulykker i Norge; Nasjonal Strategi 2009-2014
Strategien har to hovedmål: 
1. Tallfeste mål for reduksjon av ulykker som medfø-

rer personskader innen 2014
2. Forbedre det tverrsektorielle arbeidet med forebyg-

ging av ulykker 

Strategien har fem delmål:
1. Sikre oppdatert kunnskap om ulykker som medfø-

rer personskader i Norge, herunder kunnskap om 
forekomst, årsaksforhold og effektive forebyggen-
de tiltak

2. Videreutvikle det lokale og regionale skadeforebyg-
gende arbeidet

3. Styrke samarbeidet mellom det frivillige, det of-
fentlige og næringslivet

4. Gjennomgå organisering av det ulykkesfore-
byggende arbeidet på områdene hjem, fritid, 
opplæring og høyere utdanning, herunder ansvars-
deling og samarbeid

5. Sikre en hensiktsmessig nasjonal organisering av 
det skadeforebyggende arbeidet

Strategien ble lansert i oktober 2009 og er et sam-
arbeid mellom 11 departementer. Den skal være et 
redskap for å styrke koordineringen mellom departe-
mentene og det er oppnevnt en tverrdepartemental 
styringsgruppe for oppfølging.

Nasjonal handlingsplan har et mål om økt tilgjen-
gelighet i samfunnet. Man skal sikre at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne har tilgang til det fysiske 
miljøet, transport, informasjon og kommunikasjon, 
samt andre tilbud og tjenester som er åpne for eller 
tilbys allmennheten.

Et viktig prinsipp er at hovedløsningen i alle nyan-
skaffelser, nye bygninger og anlegg rettet mot 
allmennheten skal være universelt utformet. I 
tillegg til rettslige virkemidler skal universell utfor-
ming sikres gjennom aktuelle godkjennings- og 
tilskuddsordninger.

Nasjonal strategi

Ulykker i Norge 
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker 
som medfører personskade 2009–2014
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1.4 FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER

Fylkeskommunens oppgaver er i hovedsak knyttet 
til regional planlegging og utvikling, videregående 

1.4.1 Regional planlegging og kommuneplanveiledning

Fylkeskommunene skal med hjemmel i plan- og byg-
ningsloven utarbeide en regional planstrategi. En 
regional planstrategi skal inneholde:

• en redegjørelse for viktige regionale utviklings-
trekk og utfordringer

• en prioritering av spørsmål for videre regional 
planlegging

Regional planstrategi skal utarbeides av den enkelte 
fylkeskommune i samarbeid med kommunene, stat-
lige organer, institusjoner og organisasjoner. I plan 
og bygningsloven heter det også at regional plan-
myndighet skal veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver.

1.4.2 Folkehelseansvaret
Gjennom et systematisk folkehelsearbeid skal 
fylkeskommunen identifisere og drøfte sine fol-
kehelseutfordringer som skal inngå som grunnlag 
for en regional planstrategi. Videre skal det fast-
settes mål og strategier for folkehelsearbeidet, og 
iverksettes nødvendige tiltak med de virkemidler 
som fylkeskommunen har i egen forvaltning og i 
rollen som regional utviklingsaktør (samferdsel, 
regional planlegging og utvikling). Det forutset-
tes en gjennomgang av mål, strategier og tiltak 
som grunnlag for hver planperiode og behand-
ling og oppfølging av tiltak i fylkestinget.

opplæring, samferdsel og kollektivtrafikk, folkehelse, 
kultur og tannhelsetjeneste.

Senja. Foto: Parkas production
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Utdanning 
Utdanningsetaten har ansvar for 15 videregående skoler 
med omlag 6100 elever og 1400 ansatte, samt fagopplæ-
ring i arbeidslivet med omlag 1200 løpende kontrakter 
fordelt på 900 bedrifter. I tillegg gis det opplæring til ca. 
300 voksne hvert år, 300 studenter i fagskole, opplæ-
ring av barn og ungdom som er til behandling på sosiale 
og medisinske institusjoner, samt innsatte i fengsel. For 
utdanningsetaten er det viktig å sikre trygge forhold til/fra 
utdanningsstedene for de som omfattes av etatens tilbud, 
samt god sikkerhet i undervisnings- og arbeidsoperasjo-
ner. Etaten er videre opptatt av å skape gode holdninger 
til fysisk og psykisk helse, sunt kosthold og bevissthet om 
ungdom som utsatt gruppe for skader og ulykker. De som 
omfattes av etatens tilbud skal få differensiert og tilpasset 
opplæring uavhengig av skoleslag og læringsarenaer.

Samferdsel
Fylkeskommunen arbeider for at fylkets innbyggere og 
næringsliv skal ha et godt og hensiktsmessig transport-
tilbud, både i form av rutetilbud og infrastruktur. Dette 
gjelder både transport av personer og gods. Infrastruktu-
ren skal dekke behov for kjørende, gående og syklende, 
inkludert funksjonshemmede. Fylkeskommunen har 
ansvar for innkjøp av buss- og båtruter for kollektivtran-
sport og skoleskyss. I tilknytning til kollektivtransport 
har fylkeskommunen også ansvar for terminalfunksjoner, 
ekspedisjonskaier, ruteopplysning mv. Fylkeskommunen 
skal tilby kollektiv-transport som er universelt utformet 

- tilgjengelig for alle. Videre har fylkeskommunen ansva-
ret for transporttjeneste for funksjonshemmede, tildeler 
ruteløyver, godstransportløyver, drosjeløyve samt utø-
ver planlegging av transportberedskap og overordnet 
transportplanlegging.

Trafikksikkerhet
Fylkeskommunen har etter veitrafikklovens § 40 a 
et særskilt ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 
fremme trafikksikkerheten i fylket. I Troms er dette 
ansvaret delegert til et eget trafikksikkerhetsutvalg 
(TFTU). Utvalget består av tre politisk oppnevnte 
medlemmer med fylkesråden for samferdsel som 
leder. Utvalget har konsultative medlemmer fra Sta-
tens vegvesen, Trygg Trafikk, Politiet, Fylkesmannen 
og utdanningsetaten. Samferdselsetaten fungerer som 
sekretariat for utvalget. Retningsgivende for utvalgets 
arbeid er blant annet plan for trafikksikkerhet og plan 
for tilrettelegging for gående og syklister. Utvalget 
har eget budsjett og innvilger også tilskudd til ulike 
formål til kommunale trafikksikkerhetstiltak.

 
Kultur 
Kultur er en strategisk og viktig innsatsfaktor i utviklin-
gen av robuste og attraktive lokalsamfunn. Kulturetaten 
omfatter områdene bibliotek, kulturarv og museer, 
kunst- og kulturformidling, folkehelse, idrett og frilufts-
liv inkludert forvaltning av høstbare vilt- og fiskearter, 
den kulturelle skolesekken og landsdelsmusikerne, 
Troms fylkeskultursenter, samisk språk og kultur og kul-
tursamarbeid i Barentsregionen. Kulturlivet i Troms skal 
være bredt anlagt og favne et mangfold av kulturuttrykk. 
Folkehelse, idrett og friluftsliv er en del av kultursatsin-
gen i fylket. Et mål i folkehelsearbeidet er å forbedre 
oppvekst- og levekårene for alle gjennom helsefrem-
mende og forebyggende arbeid lokalt og regionalt.

1.4.3 Virksomhetsområder og tjenester
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Tannhelse
Fylkeskommunen ved «Den offentlige tannhelse-
tjenesten» har et primæransvar for aldersgruppene 
fra 0 til 20 år, psykisk utviklingshemmede uansett 
alder og langtidspasienter i hjemmesykepleie og på 
institusjon. Fylkeskommunen har også ansvar for å 
organisere tannlegevaktordninger. Tannskader er 
normalt ikke regnet som alvorlige helseskader, men 
de er ofte varige og medfører livslangt behandlings-
behov. Ved hurtig og riktig utført førstehjelp kan man 
redusere utvikling av livslange skadekomplikasjoner.

Bygg- og eiendomsforvaltning
Troms fylkeskommune disponerer en bygnings-
masse på ca. 250 000 m2 hvorav det meste eies og 
forvaltes av fylkeskommunen. Skolebygg utgjør den 
største andelen av bygningsmassen. Her adminis-
treres også ubebygde tomtearealer og utmark, kjøp, 
salg, leie av lokaler og felles skadeforsikringsordnin-
gen for bygninger, biler, båter osv. Skadebehandling 
administreres fra bygg- og eiendomsforvaltningen i 
samarbeid med forsikringsselskap.

1.4.4 Viktige samarbeidspartnere

NORSAFETY (Norwegian Safety Promotion Cen-
tre AS) eies av Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen 
i Harstad, Harstad kommune og Høgskolen i Harstad. 
Selskapets hovedformål er å etablere et regionalt kom-
petansesenter innen skaderegistrering, skadeforebygging 
og sikkerhet. Norsafety har på oppdrag fra Troms fylkes-
kommune hatt et prosjektlederansvar i gjennomføringen 
av prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig.

Helse Nord RHF har inngått en samarbeidsavtale 
om folkehelsearbeid med de tre nordnorske fylkes-
kommunene. Avtalen ble inngått i 2007, og følges opp 
med jevnlige møter partene imellom. NORSAFETY 
er utpekt som en hovedsamarbeidspartner i Helse 
Nord sin folkehelseplan når det gjelder styrking av 
kunnskapsgrunnlaget for sikkerhetsfremmende og 
skadeforebyggende arbeid.

Kommunene i Troms inngår i det regionale folkehel-
sesamarbeidet som er tuftet på en partnerskapsmodell. 
Et flertall av kommunene har også deltatt i gjen-
nomføringen av prosjektet Troms fylke trygt og 
tilgjengelig. Sju kommuner i fylket har så langt laget 
egne handlingsplaner for sitt sikkerhetsfremmende 
og skadeforebyggende arbeid og fler er underveis. 
Tre kommuner har iverksatt egen kommunal skade-
registrering og flere planlegger slik aktivitet.

Fylkesmannen i Troms har bidratt med finansiering 
til gjennomføring av kompetansetiltak i prosjek-
tet Troms fylke trygt og tilgjengelig og har i 2012 
også bevilget skjønnsmidler til spesifikke tiltak ret-
tet mot skadeforebygging blant eldre. Et prosjekt i 
regi av NORSAFETY vil omfatte et titalls kommu-
ner i Troms.
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Helsedirektoratet har fulgt prosjektet Troms fylke 
trygt og tilgjengelig gjennom deltakelse i referanse-
gruppe. Direktoratet har også bidratt med midler i den 
innledende fasen av prosjektet til kompetansetiltak, 
og vil være en viktig samarbeidspartner fremover når 
det gjelder helseoversikt og ikke minst når det gjelder 
oppfølgingen av nasjonal strategi om skadeforebygging. 

Skadeforebyggende forum er et nasjonalt kontakt- 
og samarbeidsorgan, og en sentral faglig møteplass 
for utvikling av det skadeforebyggende arbeidet i 
Norge, nasjonalt og lokalt. Forumet er en medlems-
organisasjon for organisasjoner og virksomheter i 
Norge – og er selv medlem av internasjonale sam-
menslutninger. Troms fylkeskommune er medlem i 
skadeforebyggende forum.

Statens vegvesen og Politiet er viktige statlige regio-
nale samarbeidspartnere, spesielt i det forebyggende 
arbeid som skjer i regi av Trafikksikkerhetsutvalget.

Trygg Trafikk inngår også som et konsultativt 
medlem i Trafikksikkerhetsutvalget. Troms fylkes-
kommune bidrar med betydelige midler til det arbeid 
som utføres av organisasjonen Trygg Trafikk.

FoU- institusjoner må regnes som viktige part-
nere i den videre kompetanseoppbygging på feltet 
folkehelse og skadeforebygging/sikkerhet. Univer-
sitetet i Tromsø har fått seg tillagt viktige nasjonale 
kompetanseoppgaver for hele landsdelen i implemen-
teringen av folkehelseloven. Høgskolen i Harstad har 
deltatt i referansegruppen til prosjektet Troms fylke 
trygt og tilgjengelig og har utført viktige oppgaver i 
tilknytning til følgeevaluering. Kasfjord, Harstad. Foto: Jan Helge Kjærland 
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1.5 SKADEBILDE

Skaderegistret ved UNN Harstad har siden midten av 
1980-tallet registrert skadeomfanget i Sør-Tromsregi-
onen. I perioden 2001-2010 er det her blitt registrert 
over 34 000 skadetilfeller. Av disse ble 20 prosent inn-
lagt på sykehus. De alvorligste skadene utgjorde 23 
omkomne og over halvparten av disse omkom som 

følge av trafikkskade. Hvert år må ca. 10 % av befolk-
ningen til legebehandling som følge av ulykkesskader. 
Skaderegisteret ved Harstad sykehus inngikk i perio-
den 2000-2001 i et nasjonalt prosjekt for beregning 
av nasjonale skadedata.

1.5.1 Hvem skader seg hvor i Norge

Prosentfordeling i hver aldersgruppe

Aktivitet/skadested 0-14 15-24 25-64 65+ Totalt
Trafikkulykke 5,2 10,4 9,8 3,0 7,7
Utdanning/oppl. (inkl. skoleidrett) 16,4 7,5 0,4 0,1 6,0
Idrett/trening (ekskl. skoleidrett) 14.0 28,6 14,1 1,7 14,9
Gate/vei (ikke trafikkulykke) 4,6 9,0 10,3 15,6 9,2
Hjemmeulykke 33,7 15,4 26,9 46,9 29,5
Barnehage-/lekeplassulykke 8,7 0,1 0,1 2,5
Syke-/aldershjem 0,1 0,2 8,7 1,3
Friluft-/hav-/sjø-/vannområde 3,9 2,1 4,1 2,5 3,5
Annet/uspesifisert 11,2 12,7 11,2 19,2 12,6
Ikke opplyst 2,3 4,1 6,9 1,7 4,4

(Kilde: Personskaderegisteret ved Folkehelseinstituttet 2001- 2002; Harstad sykehus/legevakt, Regionsykehuset i Trondheim)

Tabell 1: Skader fordelt etter aktivitet og aldersgruppe 
behandlet hos legevakt eller på sykehus.
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Skadde/døde - type ulykke/skade Norge Troms 0-14 15-24 25-64 65-
Personskader i alt 500 000 16 054 4640 3448 5826 2140
Varige mén som følge av ulykker 36 000   1 080
Uførhet som følge av ulykker 1 300       40
Dødsfall som følge av ulykker 1 800 50      
Dødsfall, personer eldre enn 65 år 1 100 32      
Trafikkskadde 50 000   1 575
Døde i trafikkulykker (faktiske tall 2011) 170       15
Arbeidsskader 70 000      2 100 
Lårhalsbrudd 10 000 320    
Andel hjemmeulykker  35 %     5 500
Andel idrettsskader 17 %     2 700
Innlagt sykehus 10 - 15 

%     2 360

1.5.2 Ulykker og personskader i Troms
Troms fylke har en befolkning på ca. 158 000 perso-
ner som utgjør ca. 3 % av Norges befolkning. Med 
utgangspunkt i erfaringstall fra skaderegisteret ved 

Tabell 1: Omfang og konsekvenser av ulykker; Norge og Troms fylke

UNN Harstad er det beregnet et antall på drøye  
16 000 personskader pr år Troms fylke.

(Kilder: SSB, FHI og UNN Harstad)
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Nedenstående figur viser skadehyppighet fordelt på 
alder og kjønn. Store barn og ungdommer er de som 
totalt sett skader seg mest. Når det gjelder eldregrup-
pen skjer det en dramatisk stigning fra rundt 70 år. 

Gutter og menn dominerer opp til 50-60 års alder, 
deretter overtar kvinnene. Tidlig i 20-årene år har 
menn omtrent dobbelt så høy skadefrekvens som 
kvinner.

Figur 2: Skadehyppighet pr. 1000 innbyggere pr. årsklasse. 
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Figur 3: Fordeling av skadde i Troms fylke beregnet etter skaderaten i definerte aldersgrupper i Harstad/Narvik.

Nedenstående figur viser de viktigste skadetyper og 
alvorlighetsgrad for de ulike aldersinndelinger 0-14 år, 
15-24 år, 25-64 år og 65 år og eldre. Figuren viser blant 
annet at fall er en meget hyppig årsak til skader blant 

barn og eldre, mens idretts- og fritidsskader domine-
rer blant ungdom og yngre voksne. Ungdomsgruppen 
er også sterkt overrepresentert når det gjelder tra-
fikkrelaterte skader.

Kilder: UNN Harstad /Narvik og SSB
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1.5.3 Spesielt skadeutsatte grupper

Nedenstående figur viser at eldre over 70 år er blant de mest skadeutsatte grupper.

Figur 4: Skader pr. 1000 
innbyggere i årsklasse 65 
år og eldre

Nedenstående figur viser at eldre skader seg mest i 
hjemmet og i de nære omgivelser. Fall er den desi-
dert hyppigste skadeårsak. Bolig/inne utgjør 30 %, og 

Figur 5: Sted eller aktivitet ved 
skadetilfelle for eldre over 65 år

bolig ute 10 %, vei 11 %, trafikkskade 3 %, sykehjem 
17 %, i naturen 4 %, annet skadested 5 % og uspesi-
fisert skadested 20 %.

Ungdom og yngre voksne oppviser et helt annet ska-
debilde. Disse skader seg mest utenfor hjemmet, og i 
forbindelse med fritid og idrett. Idrettsskader utgjør 

ca. 18 % av fritidsulykkene. Ungdom er overrepre-
sentert i forhold til trafikkulykker og unge menn er 
langt mer skadeutsatt enn unge kvinner.

Figur 6: Sted eller aktivitet ved 
skadetilfelle for unge 15-24 år

Kilde figur 4-6: Skaderegisteret UNN Harstad (2010)
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2 HANDLINGSDEL

2.1 SEKTOROVERGRIPENDE MÅL OG TILTAK

De sju indikatorer som er retningsgivende for god-
kjenning som Trygt lokalsamfunn, danner grunnlag 
for foreliggende mål og tiltak. Det vises til side 6 hvor 
disse er gjengitt. I tillegg vises det til fylkesrådets 

tiltredelseserklæring, gjeldende fylkesplan, annet 
relevant planverk og intern strategi for fremme av 
folkehelsearbeid i Troms fylkeskommune 2010-2013.

2.1.1 Overordnet organisering - tverrsektorielt samarbeid

Tiltak:
• Troms fylkeskommune skal ha en infrastruktur 

i sitt skadeforebyggende og sikkerhetsfrem-
mende arbeid som er basert på partnerskap og 
samarbeid. Det er fylkesrådet som skal være an-
svarlig for den tverrsektorielle gruppen.

2.1.2 Kommuneplanveiledning

Mål:
Troms fylkeskommune skal i sin rolle som myndig-
het etter plan- og bygningsloven bistå kommunene 
med råd og veiledning i deres planlegging

Tiltak:
• Forebygging av skader og ulykker integreres som 

et tema og ansvarsområde i den veiledning og 
rådgivning som fylkeskommunen skal yte over-
for kommunene i deres planlegging.

Mål:
Troms fylkeskommune skal fremstå som en hel-
hetlig og tydelig aktør i det skadeforebyggende 
og sikkerhetsfremmende arbeidet og skal innen 
2014 ha en internasjonal godkjenning som et Trygt 
lokalsamfunn (Safe Community)�



23

2.1.3 Det fylkeskommunale folkehelseansvar

Tiltak:
• Fylkeskommunen skal lage en oversikt over fore-

komsten av skader og ulykker, for fylket som 
helhet og for den enkelte kommune. En første 
oversikt distribueres til alle relevante parter, så 
snart som det foreligger tilfredsstillende skade-
registerdata fra Norsk Pasientregister.

• Fylkestinget skal forelegges en rapport om 
helsetilstand, påvirkningsfaktorer og folkehel-
seutfordringer der skade- og ulykkesdata inngår 
som en del av den samlede rapportering.

2.1.4 Opplæring og kompetansebygging

Mål:
Fylkeskommunen skal styrke kompetansen 
innen skade og- ulykkesforebyggende arbeid 
blant ansatte, politikere, brukerråd, og frivillige 
organisasjoner�

Tiltak:
• Fylkeskommunen skal gjøre aktiv bruk av til-

gjengelige nettbaserte opplæringstilbud om 
folkehelsearbeid og skadeforebygging i forhold 
til de utpekte målgrupper.

• Fylkeskommunen skal understøtte kommune-
ne i deres kompetansebyggende arbeid gjennom 
utvikling av egnede verktøy og metoder og gjen-
nom tilrettelegging av møteplasser.

Mål:
Fylkeskommunen skal fremme folkehelse i alle 
sektorer, ”Helse i alt vi gjør”, og sørge for å ha 
nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket 
og de positive og negative faktorer som kan virke 
inn på helsetilstanden�
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2.1.5 Brukermedvirkning

Mål:
Øke bevisstheten i den fylkeskommunale forvalt-
ning om betydningen av en aktiv og fortløpende 
brukermedvirkning om skadeforebyggende og 
sikkerhetsfremmende arbeid�

Tiltak:
• Fylkeskommunale brukerråd skal trekkes ak-

tivt og tidlig inn i planlegging og iverksetting 
av tiltak som følger av denne planen, og i eva-
luering av planen.

• Det iverksettes kompetansetiltak om eg-
nede metoder og virkemidler for effektiv 
bruker-medvirkning for ansatte og de fylkes-
kommunale brukerrådene.

2.1.6 Oppfølging og evaluering

Mål:
Fylkeskommunen skal innen 2016 dokumentere 
at alle sju indikatorer for Trygt Lokalsamfunn er 
ivaretatt og at skadeforebygging og sikkerhet er 
godt integrert i fylkeskommunens virksomheter�

Tiltak:
• Det gjennomføres en samlet evaluering av hand-

lingsplanen innen utgangen av planperioden.
• Hovedmomenter i planen søkes innarbeidet i re-

gional folkehelseplan dersom det i den regionale 
planstrategi blir vedtatt at en slik folkehelseplan 
skal utarbeides i innværende valgperiode.
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2.2 SEKTOR- ELLER MÅLGRUPPERETTEDE MÅL OG TILTAK
2.2.1 Videregående opplæring

Mål:
Utdanningsetaten skal bidra til at ansatte, elever 
og foresatte ved de videregående skoler får en 
større bevissthet om ungdom som utsatt gruppe 
for skader og ulykker, og kunnskap om forebyg-
gende tiltak som kan iverksettes på ulike områder, 
i og utenfor skolehverdagen�

Fylkeskommunen skal sørge for at videregående 
skoler tar inn skadeforebyggende og sikkerhets-
fremmende arbeid som et tema i undervisning om 
folkehelse og påvirkningsfaktorer�

Tiltak:
• Skolemiljøutvalgene ved to utvalgte videregå-

ende skoler i fylket får et mandat til å lage et 
program for «Trygg skole i Troms», hvor det 
skal utvikles og iverksettes systematiske skade-
forebyggende og sikkerhetsfremmende tiltak.

• Utviklingsarbeidet med «Trygg skole i Troms» 
markedsføres og startes opp med en felles te-
madag om skadeforebygging og sikkerhet for 
ungdom hvor det blant annet fokuseres på den 
svenske forskningsrapporten om «De udødelige».

• Det fylkeskommunale ungdomsråd inviteres til å ta 
ansvar for å arrangere en årlig temadag som fokuse-
rer på ungdom sin utsatthet for skader og ulykker.

Foto: Anders Aa.Hagen/Trygg trafikk
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2.2.2 Samferdsel og trafikksikkerhet

Tiltak:
• Det skal være trygge ganganlegg eller anlegg både 

for gående og syklende i gangavstand fra skolene 
i Troms (2-4 km).

• Det skal gjennomføres holdningsskapende tra-
fikkopplæring i videregående skoler.

• Det skal satses på å få et universelt utformet 
kollektivtilbud både gjennom opplæring av 
personell som utfører transporttjenester, tilde-
ling av konsesjoner, kjøp av transporttjenester, 
og oppgradering av terminaler og holdeplasser. 
All ny infrastruktur og materiell skal være uni-
verselt utformet. Oppgradering av eksisterende 
infrastruktur skal prioriteres, slik at også den blir 
universelt utformet.

Mål:
Fylkesvegplanen (2010-2019) har som mål at trans-
portpolitikken i fylket skal bygge på null-visjonen 
om ingen drepte og ingen hardt skadde i trafik-
ken, og at transportsystemet skal være universelt 
utformet�

Kattfjordeidet. Foto: Per Ivar Somby
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2.2.3 Kultur, idrett og friluftsliv

Mål:
Med bakgrunn i den omfattende transport av barn 
og unge som foregår til og fra fritidsaktiviteter og 
i regi av den kulturelle skolesekken hver dag, skal 
en søke å styrke idrettslagenes og kulturorganisa-
sjoners oppmerksomhet på trafikksikkerhet, hos 
aktive, trenere, ledere og foresatte�

Det skal tilrettelegges tilgjengelige og trafikksikre 
adkomster og parkeringsmuligheter til viktige tur- 
og utfartsområder�

Tiltak:
• Det søkes iverksatt en holdnings- og opplys-

ningskampanje i samarbeid mellom TFTU, 
Idrettskretsen, kulturorganisasjoner, skolene og fyl-
keskommunen med formål å få iverksatt ulike tiltak 
som kan bedre tryggheten rundt transport av barn/
unge til/fra idretts- og kulturarrangement.

• Med bakgrunn i prosjektet om kartlegging og 
verdivurdering av friluftsområder i Troms søkes 
det gjennomført tiltak for god sikkerhet og til-
gjengelighet i fem utvalgte områder som har 
høy besøksfrekvens men dårlig sikkerhet og 
tilgjengelighet.

2.2.4 Tannhelse

Tiltak:
• Tannhelsetjenesten skal utrede innføring av skadere-

gistrering i ny versjon av elektronisk pasientjournal.
• Tannhelsetjenesten skal utrede hvordan det kan 

innhentes bedre data om tannskader fra skade-
registeret ved UNN Harstad og skoletannskader 
innmeldt NAV.

• Tannhelsetjenesten skal utarbeide en opplysnings-
brosjyre om førstehjelp ved utslåtte tenner som 
distribueres fysisk og via nettsteder til relevante 
adressater.

• Tannhelsetjenesten skal sørge for at det settes opp 
opplysningsplakat om førstehjelp ved utslåtte ten-
ner på alle tannklinikker, skoler og idrettshaller.

Mål:
Å skaffe tilveie bedre statistikk for tannskader�

Øke kompetansen om riktig førstehjelp ved 
utslåtte tenner�
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2.2.5 Eldresikkerhet i hjem og på institusjon

Tiltak:
• Fylkeskommunen skal gjennom eksisterende til-

skuddsordninger sette fokus på eldre sikkerhet, 
og derigjennom bistå med 
at friville lag og foreninger 
i kommunene iverksetter 
tiltak som utdeling av sand 
og sandstrøing.

• Fylkeskommunen 
skal bistå med kompe-
tanseoverføring til alle 
kommuner etter erfa-
ringer som høstes av et 
eldresikkerhetsprosjekt i 
Sør-Troms.

2.2.6 Andre tiltak

Mål:
Informasjonsmateriell som brosjyrer og egnede 
nettsider om skade- og ulykkesforebyggende 
arbeid må gjøres lett tilgjengelig�

Mål:
Fylkeskommunene skal bidra til kunnskaps-
spredning, holdningsskapende arbeid og 
implementering av god fore-
byggende praksis i kommunene 
i Troms og i helseforetaket UNN, 
samt bidra til å styrke informa-
sjonen ut mot befolkningen i sin 
alminnelighet om skadeforebyg-
ging og sikkerhetsfremmende 
tiltak i forhold til eldre�

Tiltak:
• Fylkeskommunen skal være en pådriver slik 

at statlige myndigheter oversetter viktig 
opplysnings- og informasjonsmateriell om 
forebygging av skader og ulykker til engelsk 
og andre språk, med hensyn til flyktninger, 
asylsøkere og andre fremmedspråklige.

• Fylkeskommunen skal se på muligheten for et 
samarbeid med Sametinget for drøfting av ska-
deforebyggende prosjekter og tiltak som kan 
ha spesiell relevans for samiske miljø og samisk 
næringsvirksomhet.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
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Nr. Tiltak Avgjørelse/hovedansvar Iverksetting
1 Tverrsektoriell styringsgruppe Fylkesrådet/Fylkestinget 2012
2 Kommuneplanveiledning Plan- og næring fra 2013
3 Skadebilde - skadedatarapport Plan-næring og kultur fra 2013
4 Folkehelserapport til fylkestinget Plan-næring og kultur fra 2013
5 Kurs/opplæring – skader/ulykker Alle etater fra 2013
6 Tilrettelegging regionale møteplasser Alle etater og brukerråd fra 2013
7 Kurs/opplæring - brukermedvirkning Alle etater og brukerråd 2015
8 Samlet evaluering av handlingsplan Alle etater og brukerråd
9 Regional folkehelseplan Alle etater og brukerråd 2014
10 «Trygg skole-prosjektet»; 2 år Utdanning/Ungdomsråd 2014-2015
11 Kikk-off-seminar «De udødelige» Utdanning/Ungdomsråd 2014
12 Temadag «Ungdom og Ulykker» Ungdomsrådet årlig fra 2014
13 Trygge gang-/sykkelstier til skoler Samferdsel/TFTU fortløpende
14 Trafikkopplæring v.g. skoler Samferdsel/TFTU/    Trygg 

Trafikk m.fl.
fortløpende

15 Kampanje «Trygt dit og hjem» Kultur/TFTU m.fl. 2014
16 Prosjekt «Trygge utfartssteder» Kultur/TFTU m.fl. 2014-15
17 Skaderegistrering i tannhelsetjeneste Tannhelse fra 2013
18 Skadedata fra SKDE/NAV Tannhelse fra 2013
19 Opplysningsbrosjyre tannskader Tannhelse 2013
20 Opplysningsplakat - infotavle Tannhelse 2014
21 Eldresikkerhetsprosjekt Kultur 2013
22 Info-materiell beregnet på flyktninger/asylsøkere m.fl. Kultur/alle etater 2014
23 Utredning prosjekter og tiltak samisk miljø/næringsvirksomhet Kultur 2013

3 TILTAKSOVERSIKT
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ULYKKER I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV BARN 0-14 UNGE 15-24 VOKSNE 15-64 ELDRE 65+

U
LY

KK
ER

Hvor mange ulykker 
skjer hvert år? 1 120 000 90 000 210 000 60 000

Hvor skjer det flest 
ulykker? 2 1. Hjemmeulykker

2. Idrett og trening
3. Utdanning og 

opplæring

1. Idrett og trening
2. Arbeid
3. Hjemmeulykker

1. Hjemmeulykker
2. Arbeidsulykker
3. Idrett og trening

1. Hjemmeulykker
2. Gate og vei (ikke 

trafikk)
3. Fritid/annet uspesifisert

D
Ø

D
SU

LY
KK

ER Hvor mange dødsfall 
fører ulykkene til? 3 21 116 610 1160

Hvilke er de hyppigste 
dødsårsakene? 4 1. Trafikk

2. Drukning
3. Kvelning

1. Trafikk
2. Forgiftning
3. Drukning 5

1. Forgiftning
2. Trafikk
3. Fall

5 1. Fall
2. Trafikk
3. Kvelning

IN
VA

LI
D

IT
ET

Hvor mange blir 
invalide eller uførepen-
sjonert (15-64 år) etter 
ulykker hvert år?

6 Ukjent 30 1400 Ukjent

Hvilke ulykker fører 
hyppigst til invaliditet? 6 Ukjent Trafikkulykker Arbeidsulykker Ukjent

PR
O

D
U

KT
ER Hvilke produkter er 

hyppigst innblandet i 
ulykker

7 Sykkel
Trapp
Fotball

Bil
Fotball
Trapp

Trapp
Bil
Fotball

Underlag ute og inne
Trapp
Bil

TI
LT

A
K

Tiltak som virker:
Hvilke forebyg-
gende tiltak har 
beviselig effekt på 
ulykkesstatistikken?

Bruk av sykkelhjelm
Svømmeopplæring
Brannvarslere i 
hjemmet
Barnesete i bil

Politiovervåking på 
veiene over fart og 
alkohol
Setebelte i bil
Forebyggende tre-
ning i idrett

Forebyggende 
øvinger på 
arbeidsplassen
Opphøyde fotgjen-
geroverganger

Strøing
Kommunale 
prosjekter
Forebyggende 
hjemmebesøk

1 Ulykker som medfører 
skader som krever medi-
sinsk behandling

2 Forebygging av skader og ulykker. En 
strategiplan for sektorovergripende sam-
arbeid. Sosial- og helsedirektoratet

3 Årlig gjennomsnitt. 
2006-2010 4 Dødsårsaksre-

gisteret, SSB, 
2006-2010

5 Forgiftning inkluderer 
overdosedødsfall 6 Lund J, Bjerkedal T: Permanent 

impairments, disabilities and disability 
pensions related to accidents in Nor-
way. Accident Analysis and Prevention 
2001;33:1930

7 Nasjonal ulykkes- 
og skadestatistikk, 
rapport fra Skadere-
gisteret nr. 4, 1989

Etter original fra Skadeforebyggende forum
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