
 
 

Trygge Østfold 
Fakta ark  

 
Tiltakets tittel 
oppdragsgiver og 
”eier”: 

”Barnas sikkerhetsperm”. 
Spydeberg helsestasjon 

Mandat 
Mål 
Målgruppe 

Utvikle en planlagt og systematisk perm innen forebygging av skade og ulykke 
Gi systematisk foreldreveiledning til småbarnsforeldre fra barnet er 0-6 år 
Småbarnsforeldre 

Kort beskrivelse 
Oppstart-varighet 

Ringperm med inndeling av tema for de forskjellinge konsultasjoner og  livsfaser  
Brosjyremateriell og annet utviklet og samlet til utdeling og innsetting i permen 
Oppstart av tiltaket våren 2001  

Bilde 

Organisering, 
forfatterens rolle, 
arbeidsgruppe, 
ressurspersoner, 
nettverk 

Med utgangspunkt i en ide fra andre kommuner innen Safe Commnities har 
ledende helsesøster og folkehelserådgiver laget permen i samarbeid med de 
ansatte på helsestasjonen. Utformingen for øvrig er gjort etter ønske om enkel 
tilgjengelighet slik at foreldrene skal få et eieforhold til permen og ta den med 
på konsultatsjoner og møter på helsestasjonen. Spydeberg kommune henter 
inspirasjon og samarbeid innen:  

                                                  
Aktivitet, utfordringer Kartlegging av de ulike tema og brosjyremateriell som finnes på feltet forebygging 

av ulykker og skader for småbarn.  
Få til en utforming som er egnet for enekonsultasjoner og gruppearbeid og som gjør 
at foreldre kan bruke permen til oppslagsbok i sitt eget hjem. 

Lovverk, politisk vedtak Kommuneplanen for Spydeberg. Plan for Spydeberg trygg kommune, barne og 
ungdomsteam. Statens helsetilsyn ”Veileder for helsestasjon og skolehelsetj.IK26A 

Rapportering/Evaluering, 
helsefremmende resultat 

Ref.sak til politiske nivå. Et verktøy er utviklet, men ikke evaluert særskilt.En 
aktivitet som er planlagt for å få til et aktive og levende materiell som blir en råd tråd 
i barnets og foreldrenes møter med helsestasjonens foreldreveiledning.   

Info 
dokumenter 
webside 

Egen brosjyre utgitt. Egen perm utviklet som følger hvert enkelt barn 
Noe stoff om dette vil bli tilgjengelig på kommunens webside. 
http://www.spydeberg.kommune.no/ 

Finansiering Brosjyrer og perminnhold lages på kommunens egne kopimaskiner og en tar ikke noe 
betaling for materiellet 

Kontaktperson 
adresse 
tlf  
mail 

Grethe Stople.  
Spydeberg kommune, Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg. Norge 
69 83 35 23 
grethe.stople@spydeberg.kommune.no 
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