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Flere dyrker motion  
Børn og ældre får flere idrætsskader

af Bjarne Laursen og Hanne Møller, 
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Motion er godt, siger de alle – ja, en nødvendighed for at bevare sundhed og helse, 
siger eksperter. Og danskerne er da også blevet mere fysisk aktive op igennem 
80’erne – 90’erne og frem til i dag. Men samtidig er udbredelsen af det stillesid-
dende arbejde og den stillesiddende ”leg” ved pc eller tv i vækst, i kombination med 
at danskerne får kørt færre kilometer på cyklen og flere i bilen - alle faktorer, som 
trækker i den ”forkerte” retning. At få fysisk aktivitet integreret i hverdagen er derfor 
essentiel for at styrke folkesundheden i Danmark. Flere undersøgelser peger på, at 
børn og unge ikke får nok motion, mens de fleste ældre har forstået budskabet og 
er blevet mere fysisk aktive. 

Når man bevæger sig, dyrker idræt og konkurrerer, øges risikoen for at komme 
til skade, og derfor bør den øgede fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet følges op 
med indsatser for at undgå og forebygge skader. 

Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed indeholder oplysninger 
om tilskadekomst på fire sygehuse i Danmark – og altså også skader pådraget 
under idrætsudøvelse. På baggrund af denne stikprøve kan man beregne et skøn 
for forekomsten i hele Danmark. I artiklen her belyser vi udviklingen i idrætsskader i 
perioden 1998-2007, på baggrund af Ulykkesregisterets data vedr. idrætsskader.

Antallet af idrætsskader er konstant
Antallet af idrætsskader, der medfører kontakt til skadestuen, ligger årligt på ca. 
90.000 og har stort set været konstant siden 1998. Den øgede fysiske aktivitet hos 
danskerne, som flere undersøgelser peger på, ser altså ikke umiddelbart ud til at 
resultere i flere skader. Men nærmere analyser viser, at udviklingen er vidt forskellig 
i de forskellige aldersgrupper.

For børnenes vedkommende har antallet af skadestuebehandlede idrætsskader 
været stigende hos de 5-14 årige siden 1998 (+10%), set i forhold til befolkningens 
størrelse. Tilsvarende kan de voksne over 60 år noteres for en kraftig stigning i 
antallet af skader (+40%). Til gengæld har de 20-40 årige fået færre idrætsskader i 
løbet af perioden (-15%) - jf. figur 1 på næste side. Disse ændringer afspejler til en 
vis grad ændringer i idrætsaktiviteterne, hvor især de ældre er blevet mere aktive. 
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Alder gør en forskel
De sidste 10 års data mht. til børn, 
voksne og ældres idrætsskader viser, at 
der er stor variation i udviklingen mellem 
grupperne mht. til de idrætsaktiviteter, 
som er årsag til skaderne. 

Således sker stigningen i skades-
forekomst blandt børn især inden for 
fodbold, gymnastik og motocross. Hos 
de 20-40 årige er reduktionen i skader 
særligt tydelig inden for håndbold og 
volleyball, mens de er stigende ved 
ridning og skisport. Det samlede fald 
i forekomsten af idrætsskader blandt 
voksne mellem 20-40 år er dog over-
raskende, fordi også denne gruppe er 
blevet mere idrætsaktive. Forklaringen 
er formentlig, som en undersøgelse 
viser, at den øgede idrætsaktivitet især 
sker inden for aktiviteter, som sjældnere 
giver skader, f.eks. vandre- og cykelture, 
jogging og golf, eller ikke registreres 
som idrætsaktivitet. 

Hyppigheden af idrætsskader blandt 
de ældre over 60 år er, til trods for den 
betydelige stigning, kun godt én pr 1000 
ældre om året, eller næsten 40 gange 
mindre end for de 5-14 årige. Det er 
særligt antallet af skader ved løb og 
skisport der er stigende blandt de ældre. 

Generelt kommer børn og unge 
oftest til skade ved fodbold (især fald 
og kontaktskader) og håndbold (især 
kontakt- og overbelastningsskader), 
medens det for personer over 60 år især 
er badminton og golf, det går galt ved. 
Fodbold og ridning er dog også godt 
med i denne aldersgruppe. Blandt de 
ældre badmintonspillere er der mange 
akillesseneskader, og skaderne ved golf 
skyldes oftest fald, overbelastning, eller 
at man bliver ramt af en golfbold. 

Figur 2 illustrerer udviklingen i skader 
inden for en række idrætsgrene.

Skader ved motocross- og 
rideulykker stiger
Der er siden 1998 registreret mere 
end en 3-dobling i antallet af skader i 
forbindelse med motorcykelsport, især 
motocross. Denne udvikling hænger 
sammen med tilgangen i antallet af klub-
ber og medlemmer der er sket i samme 
periode, men tilgangen af medlemmer 
er dog ikke af samme omfang som 
stigningen i antallet af skader. Skader 
ved motocross skyldes oftest styrt og er 
forholdsvis alvorlige. Blandt skaderne 
er mange brud (28% af skaderne), især 
af kravebenet, arme og ben og det er 
særligt drenge/unge mellem 10 og 20 år, 
der kommer til skade. 

Også antallet af rideulykker har været 
stigende, især for kvinder over 25 år, 
hvor antallet af skader er mere end 
fordoblet siden 1998. Dette svarer til 
det stigende antal medlemmer af Dansk 
Rideforbund der er ældre end 25 år. 
Skader der pådrages i forbindelse med 
ridning er ofte alvorlige, med ca.  5% 
hjernerystelser og omkring 4% brud 
på kranie, kæbe, ribben, ryggen eller 
kraveben. Skaderne skyldes især fald 
fra hesten eller spark. 

Færre skader i holdidræt
En lang række holdidrætsgrene har 
oplevet en medlemsnedgang det sidste 
årti, mens mere individuelle idrætsgrene 
er i vækst. Denne udvikling afspejles 
tydeligt i skadetallene. Holdidrætsgrene 
som håndbold (-20%), volleyball (-30%) 
og basketball (-30%) har oplevet færre 
skader hos udøverne. Nedgangen 
svarer nogenlunde til faldene i medlems-
tallene i samme periode. Dog tegner 
disse konkurrencebetonede holdidrætter 
sig stadig for størstedelen af skaderne, 
totalt set.

Især basketball er årsag til et stort 
antal fingerskader, både forvridninger 
og brud. Skaderne ved håndbold er 
især forvridninger og forstuvninger 
(42%), især af ankel og fingre, samt 
muskel/senelæsioner (7%), især i knæ, 
underben og fingre. 

I modsætning til de nævnte hold-
idrætsgrene har antallet af skader ved 
fodbold været næsten uændret siden 
1998. Fodbold er anledning til omkring 
40% af alle idrætsskader. Hver 3. 
fodboldskade skyldes personkontakt, 
mens 27% er overbelastningsskader. 
De hyppigste skader ved fodbold er for-
vridninger og forstuvninger (37%). Hver 
6. skade er et brud, oftest i håndled 
og fingre, mens muskel/senelæsioner 
udgør godt 6%, næsten alle i benene.

Idrætsskader M/K
Flere mænd end kvinder kommer til 
skade ved idræt, selv om kvindernes 
andel af idrætsskaderne siden 1998 er 
steget lidt fra 37% til 39%. Kvindernes 
andel af skaderne er blandt andet 
stigende inden for fodbold (fra 12% 
til 15%) og boksning (fra 15% til ca. 
25%). Til gengæld er mændenes andel 
af skader stigende ved eksempelvis 
gymnastik (fra 34% til 40%) og skisport 
(fra 50% til 60%). Hos børn og unge 
er det pigerne, som pådrager sig de 
fleste skader indtil 12 år alderen, før de 
overhales af drengene. Det er særligt 
forstuvninger og forvridninger pigerne 
døjer med. Pigerne topper i 13-årsal-
deren mht. til antallet af skader – mens 
drengene først topper i 15-års alderen. 
Herefter tegner drenge/mænd sig for 
langt flere skader end piger/kvinder helt 
indtil midten af 50 års- alderen, hvoref-
ter de to køn følges nogenlunde ad.
Mænd får de fleste skader under 

Figur 1: Skadestuekontakter pga. idrætsskader 1998-2007, 
            fordelt på aldersgrupper.

Figur 2: Skadestuekontakter pga. idrætsskader 1998-2007, 
            fordelt på idrætsgren.
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Ved hjælp af tilgængelige ulykkesdata 
fra EU27-landene giver rapporten en 
omfattende statistisk oversigt over 
omfanget af ulykker indenfor de tre 
hovedsektorer – trafik, arbejde og 
hjemme-fritid. 

Rapporten, der er den 2. af sin slags, 
illustrerer bl.a. de store forskelle der er 
i ulykkesbyrden på tværs af EU med-
lemslandene. Fx er risikoen for at dø af 
en ulykke fem gange højere i Litauen 
end i Holland, ligesom 20.000 liv kunne 
reddes, hvis de nye EU lande lå på 
niveau med niveauet af dødsulykker i 
EU15. 

Rapporten benytter data fra officielle 
statistikker vedr. dødsårsager, officielle 
data vedr. trafik- og arbejdsulykker og 
endelig data fra EU Injury Database 
(IDB), der samler data i 12 EU-lande. 
IDB-data baserer sig på indberetninger 
fra en række skadestuer/hospitaler i 
de deltagende lande og er pt. ved at 
blive udbredt til flere af de nye EU-med-
lemslande. IDB-data giver mulighed 
for at se på detaljerne med hensyn til 
ulykkesmekanisme, ofrets aktivitet på 
skadestidspunktet, ulykkesstedet og 

involverede produkter og supplerer der-
for de officielle registre med væsentlige 
oplysninger om ulykkesbegivenhederne.

Info: 
Rapporten kan downloades sammen med 
pressemeddelelse og Faktablad på denne 
side:

http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosa-
fe2006.nsf/wwwVwContent/l3reports-
1.htm?OpenDocument

Ulykker i EU

Hvert 2. minut dør en europæer i en 
ulykke, mens 228 kommer tilskade

Ulykker er den 4. hyppigste dødsårsag i EU27, kun hjerte-
karsygdomme, kræft og luftvejssygdomme kræver flere liv. 
Hvert år dør rundt regnet 50.000 europæere efter en trafik-
ulykke,  6.000 dør i arbejdsrelaterede ulykker og hele 100.000 
dør pga. ulykker i hjemmet eller i forbindelse med fritidsaktivi-
teter.
   Den nys udkomne Rapport ’Injuries in the European Union’,  
beskriver ulykker, som en af de største sundhedstrusler i Europa 

udøvelse af idrætsgrenene fodbold, 
håndbold og motorcykelsport – hvor 
fodbold dominerer med over halvdelen 
af mændenes idrætsskader, medens 
kvinderne oftest kommer galt af sted 
ved håndbold, ridning og fodbold. Der er 
en betydelig kønsforskel i skadetyperne, 
idet mænd får dobbelt så mange åbne 
sår som kvinder (7% mod 3%). Denne 
forskel findes uanset skadesmekanis-
men eller idrætsgrenen.

Forebyggelse
Idrætsskader kan, lige som andre 
ulykker, forebygges. Metoderne vil 
dog være forskellige fra idrætsgren til 
idrætsgren. Ændring af træningsformer, 
opvarmning mv. ville kunne forebygge 
mange overbelastningsskader i de fleste 
idrætsgrene, og arbejde med værdier 
omkring fairplay vil muligvis kunne fore-
bygge mange skader i kontaktidræts-
grene. Derudover er det også vigtigt 
at se på træneruddannelsens indhold 
mht. skadesforebyggelse i de forskellige 
idrætsgrene.

Det skal understreges, at tallene i denne artikel 
alene omfatter personer, som er behandlet på 
fire skadestuer i Danmark. Tallene omfat-
ter derfor ikke skader behandlet i udlandet, 
på idrætsmedicinske klinikker, af samaritter 
eller af idrætslæger. Det reelle antal skader 
vil derfor være højere end præsenteret her. 
Endelig er en række idrætsgrene lokaliseret til 
forholdsvis få klubber og derfor ujævnt fordelt 
over Danmark, og tallene fra de fire skade-
stuer er derfor ikke repræsentative for disse 
idrætsgrene. 

Figur 2: Skadestuekontakter pga. idrætsskader 1998-2007, 
            fordelt på idrætsgren.
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Danmark har sammen med 17 EU-
lande deltaget i projektet ’Child Safety 
Action Plan’, der ledes af ’European 
Child Safety Alliance’ og er støttet af 
Kommissionen. Projektet har indsamlet 
materiale om sikkerhed for børn i alde-
ren 0-19 år i de respektive lande, inden 
for 9 indsatsområder og 3 strategi-
områder

Målet med undersøgelsen er at vise:
1.  Hvor meget hvert land gør for at   
 skabe sikkerhed for børn og unge
2.  Hvilke områder hvert land skal   
 arbejde mere med
3.  Hvilke tiltag og praksis som bør   
     indføres for at øge sikkerheden.

Resultaterne fra projektet præsenteres i 
en række rapporter, bl.a. i report card el-
ler karakterbøger for hvert land, hvor det 
vurderes, hvor gode de enkelte lande er 
til at sikre børns og unges sikkerhed in-
den for følgende områder: Trafiksikker-
hed, bade/vandsikkerhed, faldulykker, 
forgiftninger, forbrændinger, skoldninger 
samt kvælning og strangulation. Præ-
stationerne vurderes på baggrund af 
eksisterende national lovgivning/regler, 
forebyggelsesprogrammer og kampag-
neindsatser med relevans for de enkelte 
områder.

Plads til forbedring
I karakterbogen roses Danmark for at 
have ydet en god indsats for børns og 
unges sikkerhed på vejområdet, når 
det drejer sig om deres trafikantroller 
som passager, fodgængere og cyklister. 
Derimod lader det ikke til at børn og 
unges ulykker i hjemmet, så som fald, 
drukning, forgiftning og kvælning har 

fået den samme opmærksomhed. 
På lovgivningsområdet peges på en 

række områder, hvor der er plads til 
forbedringer. Her kan som eksempler 
nævnes:

Passagersikkerheden i personbiler. 
Her kunne det ved lov påbydes at 
børn skal sidde på bagsædet indtil 
de er 13 år gamle – og at børn under 
fire år skal placeres i bagudvendte 
barnestole. 

Sikkerheden for cyklister kunne 
forbedres ved at indføre og hånd-
hæve lov om obligatorisk brug af 
cykelhjelm for alle aldre.

Forebyggelse af drukneulyk-
ker kunne styrkes ved at indføre 
lovgivning, der kræver indhegning af 
såvel private som offentlige svim-
mingpools.

Forebyggelse af brandskader kan 
forbedres ved at indføre krav om 
røgalarmer i alle hjem (nye såvel 
som gamle bygninger).

Forebyggelse af børns faldulykker 
kunne styrkes ved at introducere lov, 
der kræver miljømæssige ændringer 
for at forebygge, at børn fx falder ud 
af vinduer i etagebyggeri.

I en gennemgang af karaktererne for 
de enkelte områder fremgår det, at der 

•

•

•

•

•

også er mere der kan gøres inden for 
politik og programudvikling, implemen-
tering af forebyggende indsatser og 
opfølgning. 

Der er behov for at støtte ulykkes-
forebyggende indsatser der bygger 
på good practice, og som prioriterer 
indsatser, der kombinerer en tilgang af 
uddannelse, teknik og håndhævelse af 
standarder og regler på området.

Lederskab påkrævet
Rapporten påpeger, at lederskab på 
regeringsniveau er særdeles vigtig for 
at sikre udvikling og implementering 
af en koordineret national strategi, 
med specifikke mål for børns og unges 
sikkerhed. Det er væsentligt med en 
overordnet national strategi, som de 
lokale og regionale aktører kan bruge 
som et udgangspunkt og en ramme for 
deres ulykkesforebyggende arbejde. 
Ifølge rapporten bør strategien forholde 
sig til de nævnte prioriterede områder 
og til områder med manglende indsat-
ser/svagheder. 

Samtidig bør finansielle ressourcer 
stilles til rådighed til støtte for national 
koordinering og forbedring af eksiste-
rende infrastrukturer og kompetencer og 
derved sikre en koordineret og evidens-
baseret tilgang til at varetage børns og 
unges sikkerhed.

Sverige er bedst i Europa til at  sikre børns sikkerhed 
- EU rapport peger på huller i Danmarks   indsats 
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Af Hanne Møller,  SIF

Hvert år kunne 40 børns- og unges 
liv reddes, hvis Danmark havde det 
samme sikkerhedsniveau for børn og 
unge som i Sverige. Det er et af bud-
skaberne i Child Safety Report Card 
for Danmark der blev lanceret i no-
vember 2007. 



Knallert og motorcykel 
Fodgænger

Cyclist
Vand- og badesikkerhed

Faldforebyggelse
Forebyggelse af forgiftninger

Forebyggelse af skoldning og forbrændinger
Forebyggelse af  kvælning/ strangulering

Børnesikkerhed mht. lederskab
Børnesikkerhed mth. infrastruktur

Børnesikkerhed mht. kompetenceudvikling

DaNmarKS OmråDE-KaraKtErEr 
(ud af fem mulige stjerner)

Passagersikkerhed   

Sverige – hvorfor 
går det så godt?
Sverige klarer sig bedst af alle de delta-
gende lande. Indsatsen for at forbedre 
sikkerheden for børn og unge sam-
menholdt med antallet af børn og unge 
som dør pga. ulykker hvert år udgør 
målestokken, der sikrer vore naboer 1. 
pladsen. 

Sverige er ikke kommet sovende til 
deres førerposition. Svenskerne har 
arbejdet målrettet med området i mange 
årtier både nationalt og lokalt. En af 
årsagerne til succesen skyldes forment-
lig, at svenskerne langt tidligere end 
andre lande har betragtet ulykker som 
et vigtigt folkesundhedsproblem, og at 
de svenske regeringer gennem årene 
har afsat tilstrækkelige ressourcer til 
vedvarende indsatser. 

Allerede i 1954 blev der nedsat en 
børneulykkeskomité med en håndfuld 
dedikerede eksperter, der gennem 
flere årtier banede vejen for, at ulyk-
kesforebyggelse blev en integreret del 
af organisationers og myndigheders 
arbejdsområde, og at der blev etableret 
ulykkesforskningscenter og ulykkesre-
gistrering. I 1980 blev gruppen afløst af 
regeringens Barnmiljörådet, som i 1993 
afløstes af børneombudsmandens kon-
tor. Senest har man i Sverige, i 2005, 
nedsat et Barnsäkerhetsråd, med delta-

gelse af repræsentanter fra 14 forskel-
lige myndigheder og organisationer, der 
skal sætte styringen for det fremtidige 
børnesikkerhedsarbejde. Som led i det 
europæiske projekt har rådet besluttet 
at udarbejde en tværministeriel national 
handlingsplan, med konkrete mål og 
anbefalinger for arbejdet med børns 
og unges sikkerhed. Handlingsplanen 
ligger klar i løbet af 2008. 

Børns ulykker – et emne for 
forebyggelseskommissionen
Børns sundhed og sikkerhed er et 
oplagt emne for regeringens Forebyg-
gelseskommission. Kommissionen er 
nedsat i år og skal analysere og frem-
sætte forslag til en styrket forebyggende 
indsats, der kan fremme danskerne 
sundhed.

På ulykkesområdet er der inspiration 
at hente fra Sverige og fra andre lande, 
der i disse år vælger at sætte mere 
fokus på børns- og unges sikkerhed. 
Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Italien, 
Polen, Skotland m.fl. barsler alle i de 
kommende år med tværministerielle 
handlingsplaner for børns- og unges 
sikkerhed, enten som selvstændige 
handlingsplaner eller som dele af eksi-
sterende handlingsplaner for sundhed 
og sikkerhed, men med specifikke 
målsætninger for området. 

Sverige er bedst i Europa til at  sikre børns sikkerhed 
- EU rapport peger på huller i Danmarks   indsats 
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Child Safety Country profile 2007, 
Denmark

Child Safety Report Card – Summary for 
18 countries, 2007

Action Planning for Child Safety

R Ekman, L Svanström and B Långberg. 
Temporal trends, gender, and geographic 
distributions in child and youth rates in 
Sweden Inj. Prev. 2005;11;29-32

Abraham B Bergman. Ragner 
Berfenstam’s legacy. Inj. Prev. 2000;6:4

http://www.srv.se/templates/SRSA_
Page____22684.aspx (link til Svenske 
Räddningsverkets hjemmeside om 
projektet)
Man kan læse mere om projektet på 
www.childsafetyeurope.org, hvor man 
også kan finde links til rapporterne

▒

▒

▒

▒

▒

▒

▒

▒
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”Vi kan se, at kampagnerne skærper 
opmærksomheden hos folk. Når vi laver 
kampagner, drejer det sig om at oplyse 
om de farer, som er en del af folks 
hverdag, hvad enten det er levende lys 
eller en tændt brødrister”.  
Sådan lyder ordene fra Beredskabs-
mester Jesper Stenbakken i Aalborg. 
Jesper Stenbakken har været en del 
af den udviklingsgruppe, der står bag 
www.brandkampagner.dk. Hjemmesiden 
er lanceret af Beredskabsstyrelsen i fe-
bruar 2008, og arbejdet med at udvikle 
hjemmesiden er udført i et samarbejde 
mellem fem kommunale beredskaber og 
Beredskabsstyrelsen. 

Hjemmesiden er et unikt værktøj, der 
skal bruges lokalt til at arbejde med 
holdnings- og adfærdspåvirkning på det 
brandforebyggende område. 

Fokus på blød forebyggelse
Beredskabsfolkene opererer til dag-
lig med to slags forebyggelse – det 
lovpligtige, regelbaserede, og så det 
bløde, kampagneorienterede forebyg-
gelsesarbejde. Mange beredskaber 
beskæftiger sig med det bløde forebyg-
gende arbejde, da det prioriteres som 
en indsats, der nytter noget. Men i en 
travl hverdag, hvor ressourcerne er 
begrænsede, kan der mangle tid til den 
adfærds- og holdningsbaserede indsats. 
Ved flere lejligheder har kommunerne 
udtrykt ønsker om Beredskabsstyrel-
sens assistance til den bløde forebyg-
gelse. På den måde er www.brandkam-
pagner.dk udviklet både ud fra et ønske 
fra kommunerne og i samarbejde med 
kommunerne. 

Projektets udviklingsgruppe har 
bestået af repræsentanter for fem 
beredskaber i Aalborg, Fredericia, 
Frederiksberg, Vejle og Tønder kommu-
ner. Alle fem repræsentanter har gode 
erfaringer med forebyggelsesaktiviteter 
og har bidraget med konkrete kampag-
neeksempler fra deres kommuner. 

Fra bruger til bruger  
De fire kampagneeksempler, der ligger 
på hjemmesiden er på den måde hentet 

i beredskabernes egen virkelighed. Ofte 
opstår en kampagne ud fra et konkret 
problem i en kommune. I Vejle kom-
mune skete der en tragisk dødsbrand i 
et kolonihavehus, og på den baggrund 
besluttede beredskabet at gennemføre 
en kampagne med fokus på brandsik-
kerhed i kolonihaver. Kolonihavehus-
kampagnen ligger nu som en færdig 
kampagne på www.brandkampagner.
dk med tilhørende arbejdsbeskrivelse, 
forslag til husstandsomdelt brev samt 
en færdig pressemeddelelse – lige 
til at downloade fra hjemmesiden. 
Hvert kampagneeksempel er desuden 
forsynet med telefonnummer og e-
mailadresse på den relevante person 
i beredskabet, så andre forebyggere 
kan tage direkte kontakt. På den måde 
understreges Beredskabsstyrelsens 
rolle som formidlende mellemled. 

Desuden indeholder hjemmesiden 
andre muligheder for brugerinddragelse. 
Et debatforum, en kalender med ideer til 
forebyggelsesaktiviteter samt et nyheds-
abonnement er værktøjer til at videndele 
inden for forebyggelsesaktiviteter. 

I 2008 udvides hjemmesiden med 
fem nye kampagner, der alle er hentet 
hos beredskaberne. Beredskabsstyrel-
sen håber dermed på at være med til 
at skubbe på samarbejdet mellem de 
lokale beredskaber omkring kampagne-
aktiviteter.

Succeskriterier: Brugere og 
forankring 
www.brandkampagner.dk har fokus på 
to målgrupper; den erfarne og den knapt 
så erfarne forebygger. De gennemprø-
vede kampagner er et godt værktøj til 
dem, der ikke har så meget forebyggel-

www.brandkampagner.dk 
 - et redskab til kommunalt forebyggelsesarbejde

I samarbejde med fem kommunale beredskaber har Beredskabs-
styrelsen udviklet et værktøj til brandforebyggelse. Hjemmesiden 
tager udgangspunkt i de lokale behov og ressourcer og skal med-
virke til at nedbringe antallet af brandulykker. 

Camilla Sieljaks, 
Fuldmægtig

Beredsskabsstyrelsen
www.brs.dk
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Fotos: Nicholai Just  

www.brandkampagner.dk 
 - et redskab til kommunalt forebyggelsesarbejde

I samarbejde med fem kommunale beredskaber har Beredskabs-
styrelsen udviklet et værktøj til brandforebyggelse. Hjemmesiden 
tager udgangspunkt i de lokale behov og ressourcer og skal med-
virke til at nedbringe antallet af brandulykker. 

Fakta om de kommunale redningsberedskaber: 
udfører udrykning til brand, redning og miljøuheld
udfører brandsyn på institutioner og virksomheder 
gennemfører forebyggelseskampagner
udfører andre kommunale serviceopgaver 

Fakta om Beredskabsstyrelsen:
leder det statslige redningsberedskab
koordinerer den civiles sektors beredskab
løser opgaver for Forsvarsministeriet 
rådgiver og fører tilsyn med de kommunale redningsberedskaber, 
fx brandvæsener
har cirka 650 ansatte
uddanner hvert år cirka 750 værnepligtige som brand – og red-
ningsfolk
råder over mandskaber og materiel, der indsættes mod katastro-
fer i udlandet
indsamler viden og data til brug for forebyggende indsatser 
forebygger brandulykker via kampagner og befolkningsoplysning
udgiver forskellige undervisningsmaterialer med brandforebyggende 
budskaber

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

seserfaring eller som måske har et kon-
kret problem, de hurtigt skal gøre noget 
ved. For de mere erfarne forebyggere 
er der desuden mulighed for at hente 
en miniprojekthåndbog. Håndbogen er 
en guide til arbejdet med at udforme en 
kampagne fra bunden.     

Hjemmesiden bliver markedsført i tæt 
kontakt med de kommunale beredska-
ber. Fx præsenterer Beredskabssty-
relsen hjemmesiden på besøg ved de 
kommunale beredskabschefers kreds-
møder i alle de nye regioner.

Desuden bliver miniprojekthåndbogen 
sendt ud i en trykt version, der skal virke 
både som en appetitvækker og en mere 
håndgribelig udgave af informationerne 
på hjemmesiden. 

”Formålet med www.brandkampagner.
dk er en hjemmeside, der er til gavn for 
beredskabernes forebyggelsesarbejde. 
Beredskaberne skal have fornemmelsen 
af, at de får en hjælpende hånd – og at 
de kan bruge hjemmesiden til at dele 
erfaringer inden for brandforebyggelses-
området.”, siger Martin Reland, chefkon-
sulent i Beredskabsstyrelsen. 

Fakta om www.brandkampagner.dk:
Udarbejdet efter ønske fra kommunale beredskaber
Udviklet i samarbejde med beredskabsfolk 
Fokus på holdnings- og adfærdsrelateret forebyggelse 
Hjælp-til-selvhjælp på flere erfaringsniveauer 
Indeholder kampagneeksempler, der er gennemført af kommunale 
beredskaber. Eksemplerne indeholder færdige dokumenter til down-
loads, fx pressemeddelelser 
Giver muligheder for at videndele indenfor forebyggelsesområdet 
via debatforum og nyhedsbrev 
Indeholder kalender med ideer til forebyggelsesaktiviteter 

•
•
•
•
•

•

•

Uge 40 - ’Lær om brand’ sætter hvert år fokus på brand-
forebyggende budskaber til landets mindste elever. 
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Sund By Netværkets temagruppe om 
fald har som sit overordnede formål 
at videreudvikle og implementere den 
gode kommunale model for faldforebyg-
gelse i fagpersoners hverdagspraksis til 
gavn for den ældre medborger. 

Der er årligt ca. 10.000 hoftebrud hos 
65+ årige i Danmark, som følge af en 
faldulykke. Hoftebrud og faldulykker ud-
gør en betydelig risikofaktor for ældres 
sundhed og livskvalitet. 

Temagruppen er bredt sammensat 
af fagpersoner fra praksis, hvoraf flere 
i dag arbejder med faldforebyggelse/
forebyggelse hos ældre borgere, som 
forebyggende medarbejdere til 75+ 
årige, faldkonsulenter, sundhedskon-
sulenter og ledere på mere strategisk 
niveau, flere af temagruppens medlem-
mer har Master uddannelser og erfaring 
fra forskning.

Borgerrettede pjecer 
Temagruppen har i 2007 udarbejdet 6 
borgerrettede pjecer, som med forskel-
lige vinkler til ældres hverdagsliv og 
trivsel har til formål at forebygge fald 
hos ældre. Pjecerne er i år udsendt til 
alle landets kommuner, hvor Sund By 
medlemskommunerne har fået 1000 stk. 
af hver pjece. Det påtænkes at trykke 
et nyt oplag, da alle pjecer er udleveret. 
Pjecerne udtrykker et ældrebillede med 
muligheder frem for begrænsninger og 
respekt frem for ynk. Pjecerne omhand-
ler fysisk, psykisk og social balance. 
De er skrevet til ældre og kan danne 
grundlag for ældres muligheder for at 
skabe sig et godt og sundt hverdagsliv. 

Efterfølgende har temagruppen fået 

bevilget projektmidler fra Trygfonden til 
den gode model for faldforebyggelse 
blandt ældre.

Projekt ’Den gode model 
for faldforebyggelse blandt 
ældre’
Temagruppen har nedsat en arbejds-
gruppe, der er gået i gang med projekt-
opgaven. Projekts formål er følgende:

At samle, systematisere og 
formidle eksisterende og evidens-
baseret viden om forebyggelse af 
faldulykker blandt ældre.
At denne viden udgives i en 
publikation indeholdende bl. a. 
anbefalinger, strategier og metoder 
til forebyggelse af fald i kommunalt 
regi.

Arbejdsgruppen planlagde i efteråret 
2007 processen og udvalgte fælles 
litteratur. I februar 2008 blev der afholdt 
et 2 dages opstartsseminar, hvor grup-
pen med hjælp fra proceskonsulent 
fik drøftet og planlagt, hvad den gode 
kommunale model for faldforebyggelse 
skulle indeholde, nemlig strategier, an-
befalinger og metoder. Derudover blev 
der arbejdet med begrebsafklaring og 
en foreløbig disposition. Dette mundede 

☻

☻

ud i en arbejdsplan, der indebar en 
uddelegering af de forskellige skrivepro-
cesser på baggrund af gruppemedlem-
mernes kompetencer, tid, resurser og 
interesse. 

Hvad er aldring? 
I maj afholder arbejdsgruppen en 
workshop, hvor der arbejdes videre med 
processen. Til workshoppen er ind-
kaldt eksperter, der både skal komme 
med oplæg, men også sammen med 
arbejdsgruppen drøfte særlige fokus-
områder som aldringsbegrebet og det 
kontinuerlige patientforløb. 

Det er nødvendigt, når man beskæfti-
ger sig med ældre mennesker i relation 
til forebyggelse, at gøre sig klart, hvilket 
ældrebillede/syn på ældre man har og 
dermed den tro man har på deres mulig-
heder for at få sig et sundt og godt liv.  

Arbejdsgruppen har, som processen 
ser ud i dag, særlig fokus på aldringsbe-
grebet set i forhold til forebyggelse og 
sundhedsfremme og tidlig opsporing i 
forhold til at kunne sætte ind med særlig 
sundhedsfremmende tiltag hos de ældre 
der er i størst risiko for at falde. 
Arbejdsgruppen får bistand i form 
af journalistisk støtte og vejledning i 
forhold til den videre skriveproces. Der 

Den gode kommunale model 
for faldforebyggelse

Hanna Vestenaa
Formand for 
temagruppen  og
sundhedskonsulent 
Holbæk Kommune

Sund By Netværket

www.sund-by-net.dk

 -En vision for Sund By netværkets faldtemagruppe

De seks borgerrettede pjecer er skrevet til de ældre selv og fokuserer på muligheder frem for 
begrænsninger og på respekt frem for ynk.



   9skal samarbejdes med en forsknings-
institution i forhold til at måle effekt af 
indsats.

Målgrupper
Målgruppen er primært kommunale 
beslutningstagere og fagpersonale, der 
har med behandling, pleje og om-
sorg blandt ældre at gøre, men også 
regionernes sygehuspersonale og de 
alment praktiserende læger vil kunne få 
gavn af publikationen i forbindelse med 
det nødvendige samarbejde, der skal 
etableres mellem primær og sekundær 
sundhedssektor – mellem patientrettet 
og borgerrettet forebyggelse.

Tidsplanen for projektet er, at publi-
kationen færdiggøres ultimo 2008 og 
vil blive udgivet i marts 2009. Der vil 
herefter blive afholdt inspirationsdage i 
de 5 regioner. Evaluering er planlagt til 
ultimo 2010.

Den gode kommunale model 
for faldforebyggelse, er en let-
tilgængelig og praktisk vej-
ledning i hvordan kommuner 
kommer i gang med at iværk-
sætte forebyggelse indenfor et 
givent område.

Info: yderligere oplysninger fås ved hen-
vendelse til  Hanna Vestenaa 
Tlf. 72 36 80 99, E -Mail:have@holb.dk
De seks pjecer: Hold dig fysisk aktiv, Et sundt 
og godt hverdagsliv, Sovemedicin og beroli-
gende medicin, Mad og drikke, Hold kroppen i 
balance og En god nats søvn - kan alle hentes 
på www.Sund-by-net.dk under publikationer.

Kampagnen Godt Arbejde har i forårsmånederne gjort danskerne bevidste om  
deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø, bl.a. vha. 12 tv-programmer på DR2 
der har sat fokus på arbejdsulykker, sikkerhed, nedslidning, stress, sygefravær 
og meget andet. 2010-handlingsplanen danner baggrund for de 12-tv-ud-
sendelser, som DR2, Videnscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet har 
produceret og som er sendt under fællestitlen ”Godt Arbejde”. Som baggrund 
for tv-udsendelserne er der udarbejdet en række papirer som kredser om, 
hvad man kan gøre på arbejdspladserne. Disse papirer er nu offentliggjort 
på Arbejdsmiljørådets hjemmeside under titlen ”Forebyggelse”. Målet med 
kampagnen har været at inspirere og motivere medarbejdere og ledere på 
arbejdspladserne til at skabe et godt arbejdsmiljø. 

Der er også udarbejdet et tilhørende kampagnesite, www.godtarbejde.dk, 
hvor der er samlet et omfattende materiale om de 12 emner indenfor arbejds-
miljø, der har været fokus på.  Sitet rummer desuden interview med medarbej-
dere og eksperter. Bl.a. fortæller eksperter fra Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø om, hvordan man kan blive bedre til at forebygge ulykker og 
giver gode råd til, hvordan man kan arbejde med sikkerhed på virksomhe-
derne.  

Info:
www.godtarbejde.dk
www.arbejdsmiljoviden.dk

Godt arbejde
- Kampagne for et bedre arbejdsmiljø
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Ingram JG, Fields SK, Yard EE, Com-
stock RD. Epidemiology of Knee 
Injuries Among Boys and Girls in 
US High Schools Athletics. AM J 
Sports Med. 2008 Mar 28.
Williams College, Williamstown, Mas-
sachusetts.
Knæleddet er den 2. hyppigst skadede 
kropsdel og knæskader den primære år-
sag til operation efter sportsulykker blandt 
gymnasieelever. Knæskader er blandt de 
dyreste sportsskader at behandle og kræ-
ver ofte efterfølgende kirurgiske indgreb 
og genoptræning. Studiet undersøger in-
cidens, risiko og alvorlighed af knæskader 
i forbindelse med gymnasieidræt i forhold 
til køn, ulykkestype og eksponering. I 
perioden 2005-2007 blev 100 gymnasier 
tilfældigt udvalgt til en national repræsen-
tativ stikprøve. Data om skaderne blev 
indhentet vha. et online injury surveillance 
system, High School RIO, inden for ni 
High school sports. Resultat: Der blev 
rapporteret 1383 knæskader i forbindelse 
med 3.551.131 sportslige eksponeringer, 
hvilket resulterede i en rate på 3.89 knæ-
skader pr. 10.000 eksponering. Selvom 
drenge generelt havde en højere rate af 
knæskader (1,38RR), så havde pigerne 
dobbelt så stor risiko for at pådrage sig en 
operationskrævende skade, og dobbelt 
så stor risiko for at pådrage sig alvorlige 
knæskader uden kontakt med andre.

Lawrence DW, Laflamme L. Using 
online databases to find journal 
articles on injury prevention 
and safety promotion research: 
key journals and the databases 
that index them. Inj Prev. 2008 
Apr;14(2):91-95
Karolinska Institutet, Department of 
Public Health Sciences, Division of 
International Health, Injuries’ Social 

Aetiology and Consequen-
ces Group, Stockholm.
Formålet med studiet er (1) at bestemme 
udviklingen i antallet af tidsskrifter, der 
publicerer artikler om ’injury prevention 
and safety promotion (IPSP) og antallet 
af artikler publiceret hvert år fra 1900 til 
2006, (2) at bestemme dækningen af 
hovedartikler om IPSP i bredt benyttede 
litteraturdatabaser. Resultat: Af 17.839 
vurderede tidsskrifter levede 597 op til 
inklusionskriterierne for dette studie. I 
2006 blev der publiceret 6.100 IPSP-re-
laterede artikler. Kun 160 af tidsskrifterne 
(26,8%) er inkluderet i alle de fem centrale 
databaser (EMBASE, ERIC, PsycINFO, 
PubMed/Medline, Web of Science). 
Konklusion: Nogle af nøgle-IPSP tids-
skrifterne er helt ekskluderet fra flere af 
litteraturdatabaserne. Derfor vil søgning 
i en enkel database kunne medføre, at 
man mister vigtig information fra en af de 
mange discipliner, der publicerer IPSP 
relevant information.

Holtslag HR et al. Individual and 
population burdens of major trau-
ma in the Netherlands. Bull World 
Health Organ 2008 Feb;86(2):111-7. 
Department of Rehabilitation and 
Sports Medicine, University Medical 
Center Utrecht, Holland.  
h.r.holtslag@umcutrecht.nl
Studiets formål er at vurdere konsekven-
serne af større traumer for individers og 
befolkningers sundhed. Data fra regionale 
traumeregistre for årene 1999 og 2000 
blev benyttet, og data vedr. alle traume-
dødsfald og ikke fatale, alvorligt skadede 
patienter (med injury severity score > 15) 
blev inkluderet. Man målte på Years of 
life lost (YLL), terms of years lived with 
disability (YLD) og Disability-adjusted life 
years (DALYs). Der blev fundet 567 døde 
og 335 overlevende. På individ niveau 
giver det 32 YLLs pr. person for de døde, 
og 12 YLD for de overlevende. Hvert offer 
for et alvorligt traume bidrog i gennemsnit 
med 25 DALYs til sygdomsbyrden. På 
befolkningsniveau blev alvorlige traumer 
årsag til 10 DALYs pr. 1000 indbygger 
– størstedelen pga. trafikulykker.

Hughes K, et al. Older persons’ 
perception of risk of falling: impli-
cations for fall-prevention cam-
paigns. Am J Public Health 2008 
Feb;98(2):351-7.
School of Public Health, Queensland 
University of Technology, Australien. 

b.newman@qut.edu.au 
Studiet undersøger ældres holdninger 
til fald, og betydningen disse holdnin-
ger har for design af faldforebyggende 
kampagner. Der blev benyttet data fra 
telefoninterinterview udført i 2002, med 
personer over 60 år, fra steder med 
tidligere faldforebyggelsesprogrammer, 
og kontrolgruppe fra steder uden disse 
programmer; dertil data fra 8 fokusgrup-
per. Resultat: Deltagere fra steder med 
tidligere faldforebyggende programmer 
var i mindre grad end kontrolgruppen 
enige i, at fald ikke kan forebygges og 
mente i højere grad at faldforebyggelse 
bør have høj prioritet. Der var ikke forskel 
på de to gruppers selvrapporterede risiko 
for at falde, således angav flere end 60% 
deres risiko for at falde som lav. De, der 
angav en lav risiko for fald var i højere 
grad mænd, yngre, gift/samlevende og 
privat forsikrede, samtidig rapporterede 
de et bedre helbred og ingen tidligere 
faldhistorie. Fokusgruppedata pegede 
på, at de ældre foretrækker budskaber, 
der lægger vægt på sundhed og selvhjul-
penhed, snarere end på fald, da de fleste 
ikke ser faldbudskaberne som værende af 
personlig relevans.

Fernández-Muñiz B, Montes-Peón 
JM, Vázquez-Ordás CJ. Safety Cul-
ture: analysis of the causal rela-
tionships between its key dimen-
sions. J Safety Res. 2007;38:627-41.
University of Oviedo, Spanien. 
beatriz@uniovi.es 
Flere faglige forskningsområder viser en 
stigende interesse for sikkerhedskultur 
som et middel til at reducere ulykker på 
arbejdspladser. Imidlertid hersker der, på 
tværs af fagene, en del forvirring om be-
grebet og mangel på konsensus. Studiet 
foreslår i artiklen en model for en positiv 
sikkerhedskultur og tester denne model 
på et udvalg af 455 spanske virksomhe-
der. Resultat: Ledere spiller en vigtig rolle 
for at fremme de ansattes sikkerhedsad-
færd, både direkte som rollemodeller, i 
kraft af deres egne holdninger og adfærd, 
og indirekte ved at udvikle  sikkerheds-
styringssystemer. Studiet identificerer 
hoveddimensionerne i sikkerhedskultur og 
validerer samtidig en måleskala til brug for 
vurdering af sikkerhedsstyringssystemet.  
Måleskalaen vil hjælpe organisationerne 
med at definere områder, hvor de har brug 
for udvikling, hvis de skal forbedre deres 
sikkerhed.
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Af Ham/SIF

Små børns sikkerhed  
Med henblik på at forebygge ulykker har Sundhedsstyrelsen ud-
givet pjecen ’Vigtigt at vide om små børns sikkerhed’, til forældre 
med børn under tre år. Hvert år kommer cirka 31.000 børn under 
tre år på skadestuen som følge af ulykker eller alvorlige uheld i 
hjemmet og deres nære omgivelser. Pjecen skal hjælpe forældre 
med at beskytte barnet mod ulykker fra fødslen, og giver gode 
råd om hvilke produkter man skal købe eller være opmærksom-
me på, hvordan man sikrer hjemmet og undgår ulykker udenfor 
boligen, brug af sikkerhedsudstyr mv. Samtidig beskriver pjecen hvad man som 
forældre kan gøre, hvis ulykken er sket.

Info:
Pjecen kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  eller bestilles i Komiteen for Sund-
hedsoplysning
http://www.sst.dk/upload/forebyggelse/cff/boern/boernesikkerhed.pdf
http://www.sundkom.dk/

Sverige får ny myndighed for ulykker og kriser
Den svenske regering har besluttet at oprette en ny myndighed, der skal forstærke 
Sveriges kriseberedskab og som samler alle spørgsmål vedr. samfundets beredskab 
og beskyttelse under sig. Myndigheden får navnet ’Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskab’ (MSB). Beslutningen indebærer samtidig at Räddningsverket, Kris-
beredskapsmyndigheten og Styrelsen för psykologiskt försvar nedlægges, men store 
dele af disse myndighedsområder videreføres i den nye myndighed. Der er nedsat en 
MSB komite, der skal udarbejde forslag til virksomhedsplan, målsætninger og forfat-
ningsændringer. Myndigheten för samhällsskydd og beredskab starter sin virksomhed  
1. januar 2009 – med sit hovedsæde i Stockholm, men med filialer i en del andre byer.

Info: Komiteen har sin egen hjemmeside: www.sou.gov.se/msb 
Regeringens pressemeddelelse af 18. marts 2008: www.regeringen.se/sb/d/10203/a/101106 

Formandsskifte i Sund By Netværket
Sundhedschef i Århus Kommune, Christine Kousholt blev valgt til 
formand på Sund By Netværkets Årsmøde i marts I år.  Årsmødet 
var også et farvel til Kirsten Lee, der har fungeret som netværkets 
formand gennem de sidste 3 år. Rollen som formand har fået 
tiltagende betydning i takt med, at kommunerne har overtaget cen-
trale sundhedsopgaver som forebyggelse og genoptræning, og at 
netværket samtidig er vokset fra en medlemsskare på 12 kommuner 

og 6 amter til nu 53 kommuner og 1 region. 
Info: læs mere om formandsskiftet på: ww.sund-by-net.dk under Nyheder – klik på ’Sund 
By Netværkets nyhedsbrev april 2008’

Nyt folkesundhedsprogram i EU 
EU Kommissionen har åbnet for call for proposal til ‘Community action in the field of 
Health’ 2008-2013 – der er det 2. folkesundhedsprogram i rækken. Frist for ansøgning 
om midler er 23. maj 2008.  Programmets overordnede målsætninger er:
- at forbedre beskyttelsen af EU-borgernes sundhed og sikkerhed
- at fremme sundhed og reducere social ulighed i sundhed
- at udbrede sundhedsinformation og viden
I ansøgninger til det nye program er der åbnet for flere finansieringsmekanismer end 
før, bl.a. kan der søges støtte til driftsudgifter hos NGO’er eller specialiserede netværk 
og til afholdelse af konferencer.

Info: yderligere informationer findes på: 
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/howtoapply/call_for_propal_en.htm

Forskere fra SFI har 
undersøgt hvordan 
ulykker i fritiden 
påvirker livet for de 

tilskadekomne mht. til arbejdsliv, indkomst 
og helbred. Undersøgelsen er publiceret 
i  Rapporten ’Livet efter en ulykke’, som 
udkom i april måned i år.

Undersøgelsen omfatter godt 5000 ska-
delidte, hvis sager Arbejdsskadestyrelsen 
efter anmodning har vurderet i hhv. 1997 
og 2002 mht. erhvervsevne og erhvervs-
evnetab. Af de skadelidte var godt 80% 
kommet til skade ved et færdselsuheld, 
heraf var ca. 60% piskesmældsulykker.

Helbred: Undersøgelsen viser, at de, 
der mister mere end 15 pct. af deres 
erhvervsevne oplever markant forringelse 
af deres livskvalitet i årene efter ulykken. 
70% af de skadelidte angav problemer i 
forhold til personlige gøremål, så som at 
komme ud af sengen, klæde sig på og 
vaske sig. 60% oplevede problemer med 
at være sammen med andre mennesker 
pga. depression mm. Og hele 80% meldte 
om forringet koncentrationsevne og 
hukommelse. Piskesmældsofre vurde-
rede deres helbred dårligere end andre 
skadelidte ved samme erhvervsevnetab/
méngrad.

Arbejdsliv: En del af de skadelidte er 
blevet interviewet 5 og 10 år efter ulykken. 
Resultaterne fra disse interview viser, at 
kun 2 pct. var sygemeldt på interview-
tidspunktet. Analyserne viste desuden, at 
det var ulykkens alvor målt ved erhvervs-
evnetab og evt. mén grad, der var mest 
afgørende for skadelidtes efterfølgende 
arbejdsmæssige placering 5 og 10 år efter 
udtalelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.
 
Indkomst: Hvorvidt de skadelidte har 
kunnet opretholde levestandarden, 
afhænger i høj grad af, om de har kunnet 
udnytte deres resterhvervsevne. 70% af 
de skadelidte, som var i ordinær beskæf-
tigelse på interviewtidspunktet i 2007, har 
nogenlunde kunnet opretholde leve-
standarden fra før ulykken, efter eget 
udsagn. 

Info:
Rapporten kan læses eller bestilles på SFI 
– Det Nationale Forskningscenter for 
velfærds hjemmeside www.sfi.dk - under 
udgivelser - rapporter

Livet efter 
en ulykke



Redaktion: 
Kommunikationsmedarbejder:
Hanne Møller, m.fl.

Grafisk tilrettelæggelse: 
Hanne Møller
Trykkeri: Kailow Tryk

9. årgang.  Udkommer 3 gange årligt. 
Deadline, næste nummer:  11.  august 2008
Næste nr. udkommer i september 2008

Oplag: 800 ex.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, 
forkorte eller redigere de indsendte indlæg. 

Alle indlæg skal være forsynede med afsen
dernavn og adresse. Indlæg sendes til Hanne 
Møller: ham@si-folkesundhed.dk

Artikler eller større uddrag 
må gengives med 
kildeangivelse – 
og efter aftale med 
forfatteren.

Nyhedsbrevet er udgivet af:

Center for Ulykkesforskning

Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal
1399 København K

Tlf.: 3920 7777
Telefax: 3920 8010
www.si-folkesundhed.dk/cuf

olofonK

Om nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet udgives både i papir
version og på internettet: 
www.si-folkesundhed.dk/cuf. 
Ønsker du at modtage en elektronisk 
udgave af nyhedsbrevet, kan du 
tilmelde dig mailinglisten på hjemme
siden. Ønsker du at modtage papir
versionen bedes du maile til: 
ham@si-folkesundhed.dk

Konferencer

2nd World Congress on Sports 
Injury Prevention
Tromsø, Norge 26. - 28. juni 2008
http://congress.ostrc.no/

XVIII World Congress on Safety 
and Health at Work: A Societal 
Responsibility
Seoul, Korea, 29. juni - 2. juli 2008
http://www.safety2008korea.org

Trafikdage 2008
Aalborg Universitet, 25. - 26. aug. 
2008 
http://www.trafikdage.dk/

Children and Injuries
International Conference
Cape Town, Syd Afrika 31. aug. – 3 
sept. 2008 
www.uct-cmc.co.za/Conferen-
ces/2008/ISVIP/1st Announcement

Sund By Netværkets 
Sommerhøjskole
Køge, 10. - 12. sept. 2008. 
Opdatering på: www.sund-by-net.dk 

Folkesundhedsdage. Folkesund-
hedens vilkår - er udviklingen på 
ret vej?
24. - 25. sept. 2008. Nyborg Strand.
www.danskselskabforfolkesundhed.
dk

Kalenderen

Kurser

2nd International  Master’s De-
gree Programme in Public Health 
Sciences: Safety Promotion.
August 2008 - juni 2010. Internet
http://www.phs.ki.se/csp/pdf/cour-
ses2008/Master2008.pdf
Email: lars-gunnar.horte@ki.se

Ph.D. COURSE
5th International Course - A Ph.D. 
Course. Research in Injury Preven-
tion and Safety Promotion: De-
signs, Methods & Analysis
20. okt. - 21 nov. 2008
Stockholm, Sverige
Email: Reza.Mohammadi@ki.se

4th International Conference - 
Workingonsafety.net 
Kreta, Grækenland, 30. sept. - 3 okt. 
2008 
www.wos2008.conferences.gr

7th Nordic Safe Community 
Conference
Oslo, Norge, 30. sept. - 1. okt.  2008
jan@harsem.no

2nd European Conference on Injury 
Prevention and Safety Promotion 
Paris, Frankrig, 9. - 10. oktober 2008 
www.eurosafe.eu.com/csi/eurosa-
fe2006.nsf

2008 International Healthy Cities 
Conference
Zagreb, Kroatien 15. - 18. oktober 
2008 
Opdatering på: www.sund-by-net.dk

17th International Safe Community 
Conference 
Christchurch, New Zealand,
20. - 23. oktober 2008 
www.conference.co.nz/index.cfm/
Iscc08/Welcome/

16th European Conference on Pub-
lic Health. I-health: Innovation and 
health in Europe
Lissabon, Portugal 6. - 8. nov. 2008 
www.eupha.org/html/2008_lisbon/
EUPHA_Lisbon_2008_First_an-
nouncement.pdf


