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ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2017     
 

 

Infrastruktur Trygge Lokalsamfunn Harstad 
 

 
 

 

Styringsgruppe Trygge lokalsamfunn 

Sammensatt av ordfører (leder), rådmann, politiet, Statens vegvesen, UNN, Norges 

arktiske universitet. 

 

Møtes 1-2 ganger i året og vedtar årsrapport, strategiplan og årshjul. 

Kommunal referansegruppe for Trygge lokalsamfunn 

Består av kommunens kommunalsjefer og enhetsledere. Møtes ved behov, for eksempel 

når aksjonsgrupper foreslår tiltak som skal implementeres i den kommunale 

organisasjonen.  

 

Iverksetter tiltak i egne organisasjoner eller på tvers av organisasjoner gjennom vedtak i 

virksomhetsplaner og i tråd med strategiplanen. Har ansvar for at evaluering av nye 

tiltak gjøres. 

 

Aksjonsgrupper 

Er bredt sammensatt og gir en unik mulighet for samarbeid på tvers av etater og 

organisasjoner.Aksjonsgrupper driver aksjoner fastsatt i årshjul, analyserer 

problemstillinger og kommer med ideer, muligheter og løsninger. 

 

Aksjonsgrupper skal evalueres underveis og opprettes og avsluttes i tråd med 

lokalsamfunnets behov. I dag er det to grupper i tillegg til Forebyggende forum for barn i 

risikosonen. Bør etter hvert utvides med aksjonsgruppe minoriteter. 

Aksjonsgruppe Eldre 

Deltagere fra aktivitetssentrene, helsestasjon for eldre, eldrerådet, frivillighetssentralen, 



 
 

3 
 

velferdsteknologi, koordinator Livsgledehjem, kommunal frivillighetskoordinator, Harstad 

pensjonistforening, Brann- og redningstjenesten, psykomotoriker, kreftkoordinator, 

fysioterapeut og ergoterapeut. 

Aksjonsgruppe Trafikk 

Deltagere fra politiet, Statens vegvesen, skole og barnehage, Drift- og 

utbyggingstjenesten, helsesøster, NAF, lastebileiere, folkehelsekoordinator og 

ungdomsrådet  

Trygge lokalsamfunn Harstad har en koordinator i 50% stilling. Denne ivaretar 

sekretærfunksjon i alle gruppene, koordinerer arbeidet og formidler informasjon mellom 

nivåene. 

 

Forebyggende forum for barn i risikosonen har en egen koordinator og vil ikke nevnes 

videre i denne årsrapporten. 

 

 

Møteaktivitet i 2017 
 

Møte Antall 

Styringsgruppe 2 

Kommunal referansegruppe 1 

Aksjonsgruppe eldre 8 

Aksjonsgruppe trafikk 7 

 

 

Aksjoner avholdt i 2017  
 

Verdens aktivitetsdag, 10. mai. Aktivitetsmesse for eldre.  

Gratis tilbud med 120-150 besøkende. Aktivitetsmessen fikk gode tilbakemeldinger fra 

besøkende og frivillige. 

 

Det ble tilbudt aktivitetsløype med quiz og hjelpemiddeldemonstrasjoner. Det ble servert 

kaffe, vafler og frukt. Det var ulike stands, bl.a. trafikk, Trygge lokalsamfunn og 

Livsglede. To fellestreninger ble 

arrangert hvor sikkerhetsøvelser for 

bedre styrke, bevegelighet og 

utholdenhet ble gjennomgått. 

Treningene hadde tilsammen 80 

deltagere. Flere av deltagerne på 

treningene har i ettertid rapportert at 

de gjør øvelsene fast hjemme. Trening 

er det viktigste fallforebyggende 

tiltaket hos eldre. 

 

Folkehelseuka i Harstad 2017, uke 36 

Aktiviteter for ulike grupper i ulike 

aldre. I programmet var det beskrevet 

tilsammen 25 ulike aktiviteter. Det ble 

arrangert stands på byens kjøpesenter 

for å informere om uka og folkehelse 

generelt. Det ble bl.a. arrangert 

trilletur med helsesøster, lunsjforedrag 

«Bedre helse med et godt parforhold», 

seniortrim i Generalhagen, opplæring i 

lekeplass-sikkerhet og Grottebadet Utklipp fra ht.no, datert 31.08.2017 

https://www.ht.no/nyheter/2017/08/31/%E2%80%93-La-bilen-st%C3%A5-neste-uke-15237236.ece
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hadde vannparty med livredningstema, Baywatch-party. Opplæring og informasjon om 

ulykkesforebygging er en viktig del av Trygge lokalsamfunn-arbeidet.  

 

La bilen stå, en konkurranse om hvilken arbeidsplass som har flest ansatte som går, 

sykler eller reiser kollektivt til jobben i Folkehelseuka i Harstad. Ni arbeidsplasser med 

tilsammen 134 ansatte deltok.  
 

Beintøft, miljøagentenes gå til skolen kampanje hadde oppstart mandag i Folkehelseuka i 

Harstad. Alle skolene ble kontaktet flere ganger og oppfordret til å delta. Tre klasser fra 

Medkila skole, fire klasser fra Bergseng skole og tre klasser fra Kila skole deltok. En 

klasse fra Medkila skole vant fylkespremien på 5000,-. Dersom flere barn går til skolen 

blir det mindre trafikk rundt skolene, noe som kan føre til færre ulykker.  

 

Brannvernuka, uke 38 

I etterkant av brannvernuka hadde Brann- og redningstjenesten infomøte om 

brannforebygging for innvandrerkvinner i den «internasjonale kvinnegruppen»på 

internasjonal kafe på Frivillighetssentralen. Dette er en viktig gruppe å nå da innvandrere 

er overrepresentert på brannstatistikker. Brann- og redningstjenesten arrangerte åpen 

brannstasjon. Dette er er meget populært tilbud, spesielt hos barnefamilier. 

 

Refleksdagen 20. oktober 

Helsesøster og NAF var sammen på Familiens hus. Helsesøster snakket om 

trafikksikkerhet og NAF delte ut reflekser av ulike typer. NAF, Statens vegvesen, Politiet 

og Harstad kommune ved Trygge lokalsamfunn stod på stand sammen. Det ble delt ut 

nærmere 4000 reflekser. Informasjon til befolkningen via facebook og kommunens 

hjemmeside. Refleksdagen fører til fokus på viktigheten ved å bruke refleks når mørket 

har kommet. Refleks gjør deg synlig i trafikken og er et enkelt og viktig tiltak for å unngå 

ulykker.  

 

Røykvarslerdagen 1. desember  

Brann- og redningstjenesten hadde stand på Sjøkanten senter. Fra kl. 12 og utover 

ettermiddagen delte de ut røykvarslerbatterier og informasjon. 15.11.2017 hadde Brann 

og redningstjenesten info-stand på UiT i Harstad, der delte de ut batteri og informasjon 

til studentene. Feiertjenesten benyttet perioden omkring 1. desember til å utføre 50 

boligtilsyn, med informasjon til boligeierne. Det å ha en fungerende røykvarsler vil berge 

liv ved en eventuell brann. 

 

 
Langsiktige tiltak for å sikre et trygt lokalsamfunn  
 

Barnas representant følger arealplanlegging fra første formøte og frem til og med 

planutvalget har vedtatt planen. Fokusområdet er barns rettigheter og behov, 

tilrettelegging, universell utforming og trafikale forhold. Barnehage- og skoleutbygging 

blir fulgt tett opp, barnas representant/miljørettet helsevern er med i prosjektgruppene 

fra start. 

 

Det utføres tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Barnehager og skoler blir ført tilsyn med hvert 2. år.  

 

Skolehelsetjenesten har undervisningsopplegg om vold og overgrep i 4. trinn på 

barneskolen. 

 

Undervisning om seksualitet i skolehelsetjenesten er betydelig utvidet de siste årene, 

dette for å bli trygg på sin egen seksualitet for å sette grenser for seg selv mot andre. 

Også for å forebygge uønskede svangerskap og seksuelt overførbare infeksjoner.  
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Bjørnis er i utgangspunktet en traumebamse som skal brukes for å forebygge/ hjelpe når 

barn har opplevd traumer i forbindelse med brann eller ulykke. Bjørnis skal være en 

venn, en trygghet. Det vonde blir snakket om og ting blir forklart for barnet. Barnet føler 

seg sett og ivaretatt på en god måte. 

Arbeidet oppleves å ha svært god 

effekt.  
 

Bjørnis brukes også forebyggende ved 

at alle førskolebarn (i barnehager) i 

Harstad, Kvæfjord og Ibestad får besøk 

av Bjørnis. Barna får etter tur med seg 

Bjørnis hjem på overnatting. I hjemmet 

skal Bjørnis være med å funksjonsteste 

røykvarslere og kontrollere  

brannslukningsapparater. Bjørnis kan 

også sjekke besteforeldres hjem. 

Bjørnis har en egen dagbok hvor 

foreldrene skriver hva som er 

undersøkt. På bakgrunn av 

informasjonen i dagboken føres det statistikk. Siden høsten 2014 har 1095 barn gått 

1157 brannrunder, 4687 røykvarslere er sjekket og 174 av dem virket ikke! 1608 

brannslukningsapparater er ettersett og 373(!) nye røykvarslere er kjøpt inn og montert. 

Bjørnis har avdekket flere barnefamilier som bor uten å ha fungerende røykvarslere, men 

gjennom denne brannrunden så har de nå fått installert varslere. 

Bjørnis er en unik mulighet til å komme inn og jobbe forebyggende i hjemmet. Ingen 

etater har i dag hjemmel eller ressurser til noe lignende. 

 

Harstadpakken. De første tiltakene er iverksatt. Harstadpakken vil bidra til å øke 

sikkerheten for de myke trafikantene. 

 

Trafikksikkerhetsplanen ble lagt ut på høring i november 2017. Trafikksikkerhetsplanen 

beskriver blant annet arbeidet med å bli en trafikksikker kommune som har oppstart i 

2018. I tillegg beskriver trafikksikkerhetsplanen en del fysiske tiltak. 

 

Trygg og tilgjengelig er Harstad kommunes handlingsplan for skadeforebygging og 

sikkerhet. Handlingsplanen skal oppdateres i løpet av 2018. 

 

Tiltak som er rettet inn mot risikogrupper  
 

Harstad kommune bruker programmet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Alle 

barneskoler i Harstad bruker læremodellen PALS (positiv adferd og læring i skolen). I 

tillegg tilbys PMTO (foreldreveiledning) for foreldre og sosial ferdighetstrening for elever 

som har behov for det.  

 

Skolehelsetjenesten har samtalegrupper for barn med foreldre i to hjem for barn i 5. og 

9. klasse.  

 

«Psykologisk førstehjelp» er i innføringsfasen i barneskolen også dette utføres av 

skolehelsetjenesten. 

 

Flyktningehelsesøstrene bruker ICDP som metode for foreldreveiledning. 

 

Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for studenter i samarbeid med Norges arktiske 

studentsamskipnad. 

 

 

Bjørnis på ferga til Grytøya. Foto: @harstadbrannogredning 

https://www.facebook.com/harstadbrannogredning/
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Bergsodden sykehjem har støtdempende gulvbelegg på alle pasientrom. Dette for å 

forebygge fallskader. Karlstads universitet forsker på gulvbeleggets effekt. 

 

Trening er et av de viktigste fallforebyggende tiltakene. Harstad kommune har flere 

treningsgrupper for eldre. Sterk og stødig er et nytt forskningsbasert konsept med 

treningsgrupper for eldre basert på et samarbeid mellom Harstad kommune og frivillige. 

Det har i 2017 vært jobbet med å igangsette Sterk og stødig i Harstad kommune og 

opplæring av frivillige vil skje i april 2018. 

Helsestasjon for eldre ble opprettet i 1990. Tilbudet er endret de siste årene med tanke 

på at folk er friskere lengre og lever lengre. Det avholdes temakveld for 70 -og 75-

åringer, «Leve godt som senior» og det gis tilbud om hjemmebesøk ved fylte 80 år. Det 

er åpen helsestasjon og det gis tilbud om foredrag. Helsestasjon har også 

hørselskontakt. Tilbudene skal være med på å gjøre de eldre mer bevisste på hvilke valg 

de tar slik at de klarer seg hjemme lengre og får en bedre livskvalitet. Tilbudene i 

grupper (som temakveld) er også ønsket å gi en sosial effekt. 

 

Dokumentasjon av skadesituasjoner, hyppighet og årsaker til 
skader 
 

Gode lokale skadedata er viktig i det skadeforebyggende arbeidet. UNN Harstad har hatt 

en komplett skaderegistrering siden 1985. Fra 2016 har denne skaderegistreringen 

opphørt og i 2017 ble nasjonalt traumeregister tatt i bruk. Kommunens tilgang til 

komplette lokale skadedata opphørte derfor i 2016.  Det arbeides for at flere parametere 

enn det som er mulig i dag skal kunne registreres i sykehusets journalsystem slik at 

skadedata til bruk i forebyggende arbeid igjen skal kunne hentes ut. Det anses som et 

viktig poeng i dette arbeidet at lokale data må kunne hentes ut lokalt.  

 

Kommunen har et elektronisk avvikssystem hvor alle skader og ulykker som skjer i den 

kommunale tjenesten skal registreres.  

 

I dag gjøres det få kommunale registreringer av fall hos hjemmeboende eldre. Rundt 60 

% av fall med skade skjer i hjemmet. For å forebygge fall og evaluere tiltak er det viktig 

å vite hvor og hvordan fallene foregår. Registrering kan gjøres ved at hjemmetjenesten 

spør, hver gang de er innom en bruker; «har du falt siden sist». Ev. fall kan så 

registreres i tilpasset skjema i det kommunale avvikssystemet. En slik registrering vil 

kreve ressurser i det kommunale systemet. I 2014 ble ett hoftebrudd beregnet til å ha en 

gjennomsnittskostnad på 500 000 kroner. I 2013 hadde Harstad kommune 48 

hoftebrudd, noe som ble beregnet til 12,5 millioner kroner i kommunale utgifter. Dersom 

forebygging gir fire færre fall, har en i kommunen spart inn kostnaden av minst en 

stilling. Det vil lønne seg å forebygge fall hos hjemmeboende eldre, både økonomisk for 

kommunen og ikke minst personlig for den som faller og familien rundt.  

 

Evalueringstiltak  
 

Støtdempende gulvbelegg på Bergsodden sykehjem evalueres ved at alle fallskader 

registreres i det kommunale avvikssystemet. I samarbeid med forsker på Karlstads 

universitet analyseres avvikene og ved nok innhentede tall vil en kunne få svar på 

gulvbeleggets effekt som skadeforebyggende tiltak. 

 

Trygge Lokalsamfunn og skadeforebygging er konkretisert i flere planer i kommunen og 

arbeidet vil bli evaluert i forbindelse med ev. revidering og sluttevaluering av de ulike 

planverkene.  

 

Det er ønskelig med et sterkere fokus på evaluering av igangsatte tiltak. Når et tiltak 

initieres må det også sørges for avsatte midler til evaluering. 
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Aksjoner evalueres etter endt aksjon av den aksjonsgruppen som hadde hovedansvar. 

 

 

Direkte resultat av Trygge lokalsamfunn-arbeidet  
 

Bergsodden sykehjem har støtdempende gulvbelegg på alle pasientrom. Dette for å 

forebygge fallskader. Karlstads universitet forsker på gulvbeleggets effekt. 

  

Flere aktører i Harstad jobber med å redusere skader og ulykker. Arbeidet med Trygge 

Lokalsamfunn gjennom mange år, har bidratt til en holdningsendring. 

 

Bruken av piggsko/isbrodder har økt markant de 

siste årene. Holdningsskapende arbeid over mange 

år har skapt resultater. På aktivitetssenteret har vi 

«piggstol» ved utgangen for å kunne sette seg ned 

og ta av/på piggsko eller isbrodder. 

 

De ulike gruppene i Trygge lokalsamfunn Harstad 

er sammensatt på tvers av etater, både kommunalt 

og ellers i samfunnet. Dette fører til en utvidelse av 

nettverk og vi har allerede ett år etter den nye 

organiseringen sett at nettverket brukes.  

 

Strøsandprosjektet, et samarbeid mellom 

arbeidslaget i Harstad kommune og 

Frivillighetssentralen. 

 

Aksjonene Aktivitetsmesse for eldre, Kurs i 

lekeplassikkerhet, Folkehelseuka i Harstad, La bilen 

stå  

 

 

Aktiviteter gjennomført i samarbeid 
med frivillige organisasjoner, lag og 
foreninger 
 

Frivillighetssentralen er viktig i det 

skadeforebyggende arbeidet i kommunen med blant annet internasjonal kafé, 

ledsagertjeneste, flyktningeguider, natteravn, utleie av bilstoler og utkjøring av strøsand 

til eldre. Utkjøring av strøsand har pågått siden 2000. Frivillighetssentralen er også 

møteplass for tidligere alkoholikere og narkomane.  

 

Aksjonsgruppene er bredt sammensatt, både frivillige organisasjoner og foreninger er 

representert. Aktivitetsmesse for eldre og refleksdagen er arrangert i samarbeid med 

flere ulike organisasjoner og foreninger.  

 

Aktivitetssentrene for eldre drives i stor grad av frivillige pensjonister, med bistand fra 

kommunalt ansatte.  

 

Profilering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet 
 

Safe community-logo på alle brevark i kommunen. 

 

Harstad kommunes hjemmeside:  

@tryggelokalsamfunnharstad 05.12.17 

https://www.facebook.com/tryggelokalsamfunnharstad/


 
 

8 
 

http://www.harstad.kommune.no/trygge-lokalsamfunn.4880738-177704.html 

 

Trygge lokalsamfunn Harstad 

opprettet i mai 2017 en egen side 

på facebook, 

@tryggelokalsamfunnHarstad.  

 

Siden har hittil 171 følgere. 

Intensjonen er minimum ett 

innlegg i uka. Her deles lenker 

med ulykkes- og 

skadeforebyggende innhold og 

informasjon om aktiviteter i 

Trygge lokalsamfunn Harstad. 

Gjennomsnittlig nås 100 personer 

med hvert innlegg. Saken som har 

blitt sett flest ganger har blitt sett 

av 3000 personer. Der avisen før 

var den viktigste 

informasjonskanalen, har nå 

facebook og andre sosiale medier 

også blitt viktige. Det er helt klart potensiale for å nå ut til flere innbyggere på denne 

måten.  

 

Oversikt skader og ulykker 

 
 

@tryggelokalsamfunnharstad 04.09.17 

http://www.harstad.kommune.no/trygge-lokalsamfunn.4880738-177704.html
https://www.facebook.com/tryggelokalsamfunnharstad/
https://www.facebook.com/tryggelokalsamfunnharstad/
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Statistikken er nå i en annen form enn det som har vært tidligere, da tidligere tall har 

basert seg på det lokale skaderegisteret ved UNN Harstad. Da skaderegistreringen i det 

gamle registeret nå er avsluttet vil bl.a årstallene for tilgjengelig statistikk nå være 

forskjellig fra tidligere årsrapporter. Grunnet overgang fra et tallgrunnlag til et annet er 

det i år ikke hensiktsmessig å ta med tidligere års statistikk. 

Brannstatistikken er innhentet fra lokalt brannvesen. Drukningsstatistikken er hentet fra 

Redningsselskapet. Trafikkstatistikk er hentet fra Statens vegvesen, denne viser 

politianmeldte ulykker med personskade. 

 
Kommunens deltakelse og medvirkning i nasjonalt og 
internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn. 
 

 Medlem av det Norske nettverket av Trygge Lokalsamfunn.  

 Deltatt på to nettverksmøter arrangert av i Skadeforebyggende forum 

 Medlem av det Europeiske nettverket av Safe Community.   

 

 
Navn på lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn  
 

Kontaktperson: Elin Storsletten, Koordinator Trygge Lokalsamfunn 

E-post: elin.storsletten@harstad.kommune.no 

 

Koordinator Trygge lokalsamfunn er en 50% stilling i Harstad kommune, Enhet for helse 

og mestring. 

 

 

mailto:elin.storsletten@harstad.kommune.no

