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Skadeforebygging er langsiktig samarbeid 

 

Skadeforebygging er en naturlig del av forsikringsnæringens virksomhet. For å lykkes 

arbeidet og oppnå effekt, er næringen avhengig av å samarbeide med andre. 

Næringen har gjennom flere år jobbet med skadeforebygging, både med felles 

prosjekter internt i næringen og med eksterne aktører som vi er helt avhengig av å 

samarbeide med.  

 

Mer enn noe annet ønsker næringen å bidra til å redusere forsikringstakernes og 

personers sårbarhet. Utfordringen er å formidle kunnskap om forebyggende tiltak og 

endre faktisk adferd.  

 

Næringens egne tiltak 

Et viktig forebyggende tiltak er Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) 

som koordinerer forsikringsselskapenes innsats. FGs formål er å utarbeide regler og 

godkjenne sikringsutstyr, og foretak, for å redusere risikoen for brann-, vann- og 

innbruddsskader. FG ivaretar selskapenes interesser i forhold til myndigheter, 

sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

http://fgsikring.no/ 

 

Restverdiredningen (RVR) redder verdier. FNO har koordinatorrollen i RVR-

samarbeidet mellom landets brannvesener og forsikringsselskapene og er et godt 

eksempel på praktisk samarbeid mellom det offentlige og det private. Brannvesenene 

er plassert lokalt og kan være raskt tilstede der skadene skjer. RVR har 19 

utrykningskjøretøyer plassert på brannstasjoner; fra Alta i nord til Kristiansand i sør. 

Med forsikringsselskapenes behov for å ivareta skadelidtes og egne økonomiske 

interesser, supplerer de to partene hverandre i RVR-arbeidet. 

 

http://www.rvr.no/ 

 

Et bredt samarbeid 

Forsikringsnæringens skadeforebyggende arbeid har røtter tilbake til 

bygdebrannkassene på 1800-tallet. Når langt over en million skadetilfeller behandles 

av forsikringsselskapene hvert år, får næringen kunnskap om skadeårsaker og 

konsekvenser. Ved å dele vår kompetanse med andre aktører, får næringen mye 

igjen og kan forebygge bedre.  

 

Noen av de viktigste samarbeidspartnerne, som er etablert på initiativ fra næringen, 

er:  
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• Stiftelsen Norsk brannvernforening  

Norsk brannvernforening arbeider for et tryggere samfunn. Gjennom informasjon, 

opplæring og rådgivning hjelper de mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta 

ansvar for sin egen brannsikkerhet. Eksempler på kampanjer er ”Nasjonal 

brannøvelse” og ”røykvarslerens dag”. I tillegg har de informasjonstiltak for 

barnehager, skoler, boligeiere, minoritetsspråklige og helseinstitusjoner.  

 

http://www.brannvernforeningen.no/ 

 

• Trygg Trafikk  

Trygg Trafikk bidrar til at alle barn og unge får en kontinuerlig og god 

trafikkopplæring, påvirker trafikantene til sikker atferd og setter trafikksikkerhet på 

dagsorden. Trygg Trafikk arbeider for trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

Trafikantenes atferd når det gjelder fart, rus og bruk av sikkerhetsutstyr har stor 

betydning for antall ulykker og for skadeomfang. Kunnskap om risikofaktorer og 

sikkerhetsutstyr i trafikken, påvirker trafikantene til å velge en sikker atferd. 

Eksempler på kampanjer er ”Refleksdagen”, ”Jentenes trafikkaksjon”, ”Real Life 

Auto”, ”Trafikksikker kommune” og ”Ikke tøft å være død”. 

 

http://www.tryggtrafikk.no/ 

 

• Skadeforebyggende forum 

Som et uavhengig nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan er Skadeforebyggende 

forum en sentral faglige møteplass for utvikling av det skadeforebyggende 

arbeidet i Norge, som samler aktører fra frivillige organisasjoner, 

forsikringsselskaper, næringslivet og offentlig sektor til felles innsats for et 

tryggere samfunn. Hovedinnsatsen skjer innen områdene drukning, eldre, barn og 

prosjektet Trygge lokalsamfunn. 

 

http://www.skafor.org/ 

 

• Vannskadekontor 

Vannskadekontoret som er en del av Norges byggforskningsinstitutt. 

Vannskadekontorets målsetting er å fungere som et service- og 

informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og 

myndigheter.  

 

http://www.sintef.no/byggforsk/vannskadekontoret/ 

 

Riktige tiltak gir resultater  

Forsikringsselskapene innførte i 2001 krav om sertifikat ved utførelse av de farligste 

formene for varme arbeider, Treteknisk brannkontroll, etter en lang rekke 
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unødvendige branner som skyldes dels mangel på kunnskap, dels menneskelig svikt. 

Resultatet er i færre branner. 

 

Treteknisk brannkontroll er et eksempel på at det nytter å redusere risikoen i 

trebearbeidende industribedrifter. Brannrisiko blir redusert i bedriften ved å fokusere 

på og rangere tekniske forhold, organisatoriske forhold, forbyggende tiltak og adferd i 

samarbeid med Treteknisk brannkontroll. Tilsvarende ordning for andre 

næringsgrupper bør etableres.  

 

FNO har i 2012 etablert en løsning for elkontroll i næringsbygg. Løsningen vil sikre at 

kontrollen utføres av kvalifisert personell og sannsynligheten for brann blir redusert 

ved at identifiserte feil og mangler blir dokumentert og utbedret. 

Langsiktig perspektiv 

Skadeforebygging er innsats som skal forhindre uønskede hendelser og tilstander, 

fremme sikkerhet og forebygge skader. Skadeforebyggende arbeid krever 

tålmodighet og et langsiktig perspektiv. 

Strengere krav til sikkerhet blir stilt av myndigheter i deres lover og forskrifter, samt i 

næringens sikkerhetsforskrifter som vil gi positivt utslag på skadestatistikkene.  

 

Risiko kan ikke elimineres, men det er mulig å kartlegge risikonivå og iverksette tiltak 

for å redusere risikonivået. Den enkeltes adferd og vilje til å forhindre skadelige 

hendelser er avgjørende for å redusere antall ulykker og skader. Næringen på sin 

side jobber aktivt med å få til det.  

 

Hvor hyppig inntreffer hendelser? 

Her er noen uvalgte faktaopplysninger på bakgrunn av tilgjengelig statistikk: 

• Hvert 10. minutt oppstår det en vannskade. 

• Hvert 20. minutt oppstår det en brannskade. 

• Hver time utbetales det en halv million kroner i brannerstatning. 

• Hver dag mister fem mennesker livet som følge av ulykker. Ulykkesgrupperingen 

er trafikk-, druknings-, brann-, fall- og forgiftningsulykker. 

• Nærmere 500.000 behandles av lege for en ulykkesskade hvert år. 36.000 av 

disse får varige mén, cirka halvparten får ulik grad av funksjonshemming. 


