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Sammanfattning
Barn med funktionshinder representerar gruppen "de individer som har det sämsta

skyddet och är mest känsliga för våld", vilka ska utforma trafiksystemet i enlighet med

0-visionen (SNRA, 1996).

I Sverige föds varje år något mer än 600 barn som har, eller tidigt kommer att

förvärva, ett eller flera funktionshinder. Många av dessa barn kommer att transporteras

sittandes i sitthjälpmedel såsom rullstol eller i anpassat specialsäte/barnbilstol.

Transporttillgänglighet, transportfunktionalitet och transportsäkerhet även för barn

med funktionshinder, är det långsiktiga syftet med det som denna pilotstudie är en del

av . Målet med projektet är att barn med svåra funktionshinder ska kunna resa säkert

och komma i och ur fordon på ett säkert sätt. Den kunskap som projektet ger ska bilda

ett underlag som kan användas vid utformning av föreskrifter för skyddsanordningar,

hjälpmedel och för anpassning av fordontill barn med funktionshinder. En pilotstudie

formar tillsammans med en litteraturbakgrund (Falkmer, Fulland & Gregersen, 2000)

och en enkätundersökning (Falkmer & Gregersen, 2000; Falkmer & Gregersen, 2000)

en kunskapsbas (Falkmer, 1999) för att uppnå det långsiktiga syftet. Detta VTI-notat

avser pilotstudien. Syftet med pilotstudien är att bilda ett underlag för enkätstudien

genom att djupstudera utvalda familjer, vars funktionshindrade barn har uttalade

problem i transportsituationen.

Pilotstudien omfattar barn med svåra rörelsehinder, ofta i kombination med ytter-

ligare funktionsnedsättningar, huvudsakligen i åldrarna 0 till och med 17 år. Samman-

lagt omfattar studien uppgifter från 38 familjer.

De familjer som ingår i svarsunderlaget är inte representativa för familjer med svårt

rörelsehindrade barn generellt. De intervjuade familjerna har valts ut på grundval av att

barnets resor inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Familjerna som sj älva har besva-

rat frågeformuläret har anmält sitt intresse med anledning av en notis i RBU:s med-

lemstidning Rörelse angående projektet. Resultatet från denna pilotstudie kan samman-

fattas enligt följ ande:

0 Alla barnen utom ett reser ofta eller ibland med familjens bil och många använder

även skolskjuts- och färdtjänst. Andra fordon som barnen färdas i ibland är bland

annat assistenters bilar, korttidshemmets bil och förskolans eller skolans fordon.

0 Det är mycket vanligt att barnen färdas framåtvända, även om de sitter i bilbarnstol.

När det gäller anpassningen av bilbarnstolar nämner några föräldrar att hjälpmedels-

centralen vägrar hjälpa till med detta med anledning av den som gjort anpassning-

arna kan göras ansvarig om en olycka sker.

0 Många barn har svårt att sitta bra under resorna. Det handlar bland annat om att

barnet behöver extra stödanordningar och bättre fastspänning på grund av spastici-

tet, bristande bålstabilitet och huvudkontroll. Om barnet har kramper kan det för-

svåra utformningen av lämpliga fastspänningsanordningar. En del barn med

beteendestörningar kan själva lyckas knäppa upp sitt säkerhetsbälte.

0 Många föräldrar saknar en informationskälla som besitter kompetens inom området.

Flera familjer är kritiska mot försäkringskassans regler när det gäller anskaffnings-

bidrag.

0 Många föräldrar är bekymrade över skolskjuts- och färdtj änstchaufföremas beteende

och kompetens. Slarv med fastspänningen av barnet, förankringen av hjälpmedlet,
bristande kunskaper när det gäller funktionshinder förekommer.
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Många föräldrar tycker att det är angeläget att arbeta med att utveckla krocksäkra

transportrullstolar och fastspänningsanordningar för såväl barnet som för att för-
ankra hjälpmedlet i bussen.

Många familjer upplever att samåkning är ett problem eftersom barnens resor blir
mycket längre (ibland 30-50 minuter längre).

Många barn lyfts och bärs i alltför hög utsträckning, vilket betyder en mängd risker,

framför allt för föräldrarnas ryggar men även för barnet om föräldrarna ramlar,

snubblar, halkar och tappar greppet om barnet.

En del föräldrar oroar sig över att föremål ej surras fast i skolskjuts- och färdtjänst-

bussarna, till exempel väskor, vagnar och ståskal.

Det är vanligt att föräldrarna anpassar sitt körsätt med anledning av barnets funk-
tionshinder.

Eftersom alla barn i hela landet bör kunna åka skolskjuts och färdtjänst lika säkert

vore det lämpligt med nationella direktiv som gäller för alla kommuner, om hur

upphandling av tjänster från privata bolag bör ske, om hur färdtjänstfordonen bör

vara utrustade, om säkerhetsrutiner, vad som bör ingå i föramas utbildning. Många

av föräldrarna känner till mycket lite eller ingenting alls om de regelverk som gäller

för skolskjuts- och färdtjänstresor.
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1 Bakgrund

1.1 O-visionen

Vägverkets O-vision är baserad på antagandet om inga döda eller svårt skadade i

trafiken (SNRA, 1996). Vidare skriver man att trafiksystemet måste baseras på de som

har det sämsta skyddet och är mest känsliga för våld - de ska styra systemets utform-

ning. Detta i sin tur kräver att man kan definiera denna grupp och applicera kunskaper

om tolerans mot våld och skademekanismer på den definierade gruppen (Tingvall &
Lie, 1996).

En grupp som kan förväntas ha låg tolerans mot mekaniskt våld är barn. Gruppen

barn är dock heterogen. Följaktligen gäller det att finna den undergrupp inom gruppen

barn som kan förväntas vara mest känslig för yttre våld och dessutom ha det sämsta

skyddet. Det är troligt att undergruppen barn med funktionshinder är den grupp som
enligt O-visionen kan utgöra den dimensionerande faktorn.

1.2 Barns risker i trafiken

Barn som grupp är exponerade för en ökad skaderisk och dödsrisk i trafiksystemet på

grund av flera anledningar. En av dem är barnets anatomi. Barnets anatomi avviker från

den vuxnes inte bara vad gäller storlek utan även vad gäller proportioner av de olika

kropps segmenten (Tingvall, 1987) vilket illustreras av Figur 1 .

    

Figur 1 Människokroppens proportioner i relation till olika åldrar. Från vänster till

höger - nyfödd, Z-åring, Ö-åring, 12-åring och vuxen (25 år), (How-Christensen &

Poulsen, 1982).

Barnets vikt varierar mellan det nyfödda barnets genomsnittsvikt om 3,5 kg upp till 10 -

åringens genomsnittsvikt om 35 kg. Under samma period varierar längden mellan 50 -

140 cm. Huvudets längd hos ett nyfött barn motsvarar 1/4 av den totala kroppslängden

medan motsvarande kvot för en vuxen person är 1 till 7. På grund av detta förhållande
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är det lilla barnet extremt sårbart vid yttre våld. Anledningen är att den förhållandevis

stora vikten som utgörs av huvudet ska balanseras av ett förhållandevis klent och

outvecklat muskulärt system. Risken för Whiplash skador är därför större för ett barn än

för en vuxen person (Shaw, 1987). Även det skelettala systemet är outvecklat och har

därmed en lägre förmåga att absorbera och transferera energi från yttre våld. På grund

av detta kommer till exempel revben snarare bändas än brytas av yttre våld, vilket i sin

tur kan resultera i att lungor och hjärta belastas av det yttre våldet i högre grad än vad

som skulle varit fallet hos en vuxen person. Ryggradens kotor är inte färdigutvecklade

vilket innebär att yttre våld belastar ligamenten i viss mån. Detta i sin tur kan orsaka

ryggmärgsskador. Buken är till en mindre del skyddad av bröstkorg och bäcken hos ett

barn, än hos en vuxen. Även bäckenet är annorlunda hos barnet, i så motto att spina

iliaca anterior superior, ett utskott på övre bäckenbenskanten, saknas hos barn upp till

10 år (Tingvall, 1987).

  

Figur 2 Pilen indikerar ett utskott på Övre bäckenbenskanten, spina iliaca anterior

superior, hos en vuxen person och dess relation till korrekt midjebältesapplicering mot

kroppen. Bilden hämtad ur Wevers (1983).

Olikheterna i kroppsproportioner mellan barn och vuxna innebär även att tyngdpunkten

i ett barns kropp befinner sig högre än hos en vuxen. Detta påverkar kroppsrörelserna i

händelse av en olycka. Toleransen för kraftigt yttre våld (krockvåld) är annorlunda hos

ett bam. Skademönstret skiljer sig därför mellan barn och vuxna. Huvudskador är

betydligt vanligare hos barn medan övriga kroppsskador är relativt ovanliga. Det
omvända mönstret återfinns hos vuxna.

1.3 Barns skyddsutrustning i bil

I händelse av en kollision utsätts ett barn för extremt stora krafter. Till exempel kan

nämnas att kraften som ett säkerhetsbälte ska motstå vid en frontalkrock med ett

motsvarande fordon (vad gäller vikt och hastighet) i 32 km/h, motsvarar vad som

behövs för att lyfta 1,8 ton. På grund av barnets anatomi och det extrema krockvåldet
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måste bilbälten för barn vara anpassade till deras förutsättningar och därmed kunna

fördela krockvåldet över deras kropp (Shaw, 1987). Som nämnts tidigare så är axelpar-

tiet , bröstkorgen och bäckenet (vilka utgör de primärt bärande punkterna för ett säker-

hetsbälte för en vuxen) mindre utvecklade hos barn, varför säkerhetshältes systemet

måste utformas med hänsyn till detta. Trots barnets annorlunda anatomiskaförutsätt-

ningar går det att utveckla bältessystem för barn som reducerar skador p. g.a. yttre våld.

Gammon (1995) menar att ett adekvat utformat bältessystem minskar risken för svåra

skador hos barn med 40-70% och dödsrisken med 50-100%. Förutsättningarna för att

säkerhetshältes system för barn verkligen kommer till användning är goda, då acceptan-

sen för skyddsutrustning (bälten och bilstolar/bilkuddar) för barn i bil i Sverige är hög
(Anund, Sörensen & Yahya, 1999).

Samtliga barnbilstolar på den svenska marknaden idag måste vara försedda med ett

T-godkännande eller godkännande enligt ECE Regulation 44 med tillägg no 3 - ECE

R.44/03 - för att få säljas. Således finns det säkra system att tillgå för transport av barn i

bil. Detta gäller dock inte om barnet har ett funktionshinder som kräver att barnet måste

transporteras i specialstolar, sulkys eller andra sitthjälpmedel såsom rullstolar.

1.4 Skyddsutrustning för barn med funktionshinder

Anledningen till att barn med funktionshinder har ett behov av anpassade skyddsutrust-

ningar kan vara att barnets utvecklingskurva inte följer mönstret för normala barn

med avseende på kroppsproportioner. Det kan också bero på att barnets funktionshinder

gör att funktioner, såsom t.ex. bålstabilitet, avviker så pass att extra stödanordningar

behövs för att barnet ska kunna sitta i en barnbilstol. Skyddsutrustningarna är helt enkelt

utvecklade för barn med normal utveckling och utan funktionshinder. Funktionshinder

som medför nedsatt motorisk och sensorisk kontroll eller missbildning av extremi-

teter/anomalier och/eller vissa beteende störningar, kan medföra att marknadens utbud

av T-godkända eller ECE R 44-03-testade skyddsutrustningar inte kan erbjuda förut-

sättningar för en säker transport för detta barn.

Barnet är då hänvisat till att, under transport, förbli sittande i det sitthjälpmedel som

barnet erhållit från hjälpmedelscentral eller liknande. Hjälpmedlet är ofta utformat för

att optimera förflyttning av barnet, men inte för att fungera som ett alternativ till bilstol

och/eller skyddsutrustning i fordon. Till exempel kan nämnas att sitthjälpmedlets rygg-

stöd ofta inte klarar de påfrestningar som ett krockvåld beskrivet ovan utlöser. Den

bärande konstruktionen av hjälpmedlet är optimerad för låg vikt, inte för att klara

krafter om 20 G eller mer. En del av hjälpmedlen har inbyggda bälten (seatbelts), vilka

har funktionen att stabilisera och stödja de posturala funktionerna hos barnet med

funktionshinder samt att kunna motstå hans/hennes vikt vid en olycka i normal gång-

hastighet. I motsats till säkerhetsbälten (safety belts) så är inte dessa bälten (seatbelts)

utformade för att kunna motstå det krockvåld om 40-60 G som ett barn med funktions-

hinder skulle utsättas för vid ett Euro NCAP test (en 40% offset krock mot eftergivlig

barriär i 64 km/h)1. Dock kan i vissa fall det inbyggda bältets (seatbelt) utformning

förleda betraktaren att tro att bältet har en skyddande funktion vid en motsvarande

olycka.

 

1 Barnets placering i förhållande till färdriktningen är av stor betydelse för konsekvenserna av en olycka.

Euro NCAP (New Car Assessment Program) testet förutsätter att barnet sitter framåtvänt. Svenska

experter rekommenderar dock att barnet sitter bakåtvänt särskilt med avseende på små barn (Turbell &

Aldman, 1983).
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Vissa barn med funktionshinder kan trots allt använda marknadens utbud av god-

kända barnbilstolar. Dock förekommer det felanvändning av skyddsutrustningen. På

grund av att barnets ofrivilliga rörelser, bristande posturala funktioner och/eller bete-

ende problem - t.ex. då barnet behöver barnbilstolen för att förbli fastspänt - kommer

vissa barn med funktionshinder att använda marknadens utbud av skyddsutrustning

högre upp i åldrarna än vad barnbilstolama är avsedda för.

1.5 Trafiksäkerhets problem för barn med funktionshinder

Sammantaget indikerar detta att det med stor sannolikhet föreligger ett trafiksäkerhets

problem för gruppen barn med funktionshinder, vilka inte kan nyttja godkänd skydds-

utrustning för transport i bil, dels beroende på att målgruppen har en extremt låg tole-

rans mot krockvåld, dels för att man inte kan nyttja (eller felanvänder) adekvat skydds-

utrustning för transporter. Om 0-visionens mål, om att de individer som har det sämsta

skyddet och är mest känsliga för våld ska styra trafiksystemets utformning (SNRA,

1996), ska uppnås så förefaller det troligt att barn med funktionshinder utgör en del av

målgruppen.

Trots att adekvat skyddsutrustning inte alltid finns att tillgå för barn med funktions-

hinder och att informationen är bristfällig, så förväntas dessa barn bli transporterade av

föräldrar och/eller yrkestrafik, till och från barnomsorg, skolor och sjukvårdsinrätt-

ningar etc. precis som alla andra barn (Stout-Everly et al., 1993).

1.6 Målgruppen - barn med funktionshinder
Funktionshinder hos barn är till övervägande delen beroende på medfödda eller tidigt

förvärvade skador/sjukdomar. Andelen som kan hänföras till olyckstillbud är liten

(Molin, 1987). Dejeammes (1998) rapporterade att det i Frankrike fanns 317 000 per-

soner som hade medfödda funktionshinder. Mer än en tredjedel av dessa var under 14

år. Omräknat till ett prevalenstal, 5,3 per 1000 födda, visar sig denna siffra korrelera väl

med svenska förhållanden, 6,3 per 1000 födda (Molin, 1987). I Sverige föds i runda tal

100 000 barn per år, vilket skulle motsvara lite mer än 600 barn per årskull med funk-

tionshinder. Många av dessa barn kräver specialutrustningar och/eller anpassade
skyddsutrustningar för att transporteras i bil. I en engelsk studie fann man att av 11 500

elever som åtnjöt skolskjuts så använde 32 rullstol vid transporten (Thomthwaite &

Pettitt, 1993). Det innebär att tre promille av eleverna transporterades i rullstol. Vale

(1995) rapporterade från Australien att 5,2 promille av en population 0-18 år behövde

någon form av specialanpassade säkerhetsbälten på grund av neurologiska bakom-

liggande orsaker. Tyvärr framgick det inte av denna studie vilken typ av sitthjälpmedel

dessa personer använde. Det är svårt att exakt ange hur stor målgruppen är då graden av

funktionshindret, ålder, längd, vikt och graden av autonomi påverkar behovet av an-

passad skyddsutrustning.

Dessutom saknas adekvat biomekanisk kunskap om gruppen barn, med funktions-

hinder. Således finns det heller inte krockdockor (ATD :Anthropomorphic Test

Device) utformade för att efterlikna barn med olika funktionshinder.

1.7 Regelverk och standards

Det är intebara skyddsutrustning och kunskaper som är begränsade till att omfatta icke

funktionshindrade, utan även regelverk och standards. Producenter av vägbunden per-

sontransport har regelverk som är skrivna för att optimera masstransport av, i första

hand, vuxna icke funktionshindrade. För att komplettera detta system har man infört

6 VTI notat 71-1999



STS (Special Transport Services, dvs. skolskjutsar, färdtjänst, sjuktransport etc.)

(Knutsson, 1997). Oftast lyder dessa under olika huvudmän och därmed varierande

upphandlingsprocedurer. Detta medför i praktiken att ett barn med funktionshinder kan

transporteras i ett och samma fordon under enoch samma dag med flera olika regelverk

gällande för utformandet av transporttjänsten. Det finns starka skäl att misstänka att

variationen av upphandling också påverkar praxis vad gäller skyddsutrustningar för de
barn med funktionshinder som transporteras.

1.8 Sammanfattning av bakgrunden till projektet

Sammanfattningsvis kan konstateras att:

Barn med funktionshinder representerar gruppen "de individer som har det sämsta

skyddet och är mest känsliga för våld", vilka ska utforma trafiksystemet i enlighet

med O-visionen (SNRA, 1996).

I Sverige föds varje år något mer än 600 barn som har, eller tidigt kommer att

förvärva, ett eller flera funktionshinder. Många av dessa barn kommer att transporte-

ras sittandes i sitthj älpmedel såsom rullstol eller i anpassat specialsäte/barnbilstol.

Barn med funktionshinder har samma eller större behov av transport som andra barn

och därmed också behov av skyddsutrustning för transport i bil.

Utbudet av krocktestade skyddsutrustningar anpassade för barn med funktionshinder

är obefintligt.

De barn med funktionshinder som tvingas färdas i ett sitthjälpmedel, färdas i
produkter utformade för att klara av transport i gånghastighet. Sitthj älpmedlen (och

interna bälten) utgör med all sannolikhet en säkerhetsrisk i händelse av en olycka

med krockkrafter över 20 G.

Det saknas biomekaniska och antropometriska kunskaper om barn med olika typer
av funktionshinder. Krockdockor för målgruppen finns inte.

Det är oklart vem som har ansvaret för att kompatibilitet och trafiksäkerhet

optimeras för vägbunden transport av barn med funktionshinder som är hänvisade

till att färdas i sitt sitthjälpmedel. Detta är inte i enlighet med O-visionen (SNRA,

1996).

VTI notat 71-1999 7



2 Syfte
Transporttillgänglighet, transportfunktionalitet och transportsäkerhet även för barn med

funktionshinder är det långsiktiga syftet. Målet med projektet är att barn med svåra

funktionshinder ska kunna resa säkert och komma i och ur fordon på ett säkert sätt. Den

kunskap som projektet ger ska bilda ett underlag som kan användas vid utformning av

föreskrifter för skyddsanordningar, hjälpmedel och för anpassning av fordon till barn

med funktionshinder. En pilotstudie formar tillsammans med en litteraturbakgrund

(Falkmer, Fulland & Gregersen, 2000) och en enkätundersökning (Falkmer &

Gregersen, 2000; Falkmer & Gregersen, 2000) en kunskapsbas (Falkmer, 1999) för att

uppnå det långsiktiga syftet. Detta VTI-notat avser pilotstudien. Syftet med pilotstudien

är att bilda ett underlag för enkätstudien genom att djupstudera utvalda familjer, vars

funktionshindrade barn har uttalade problem itransportsituationer.

Beskrivningen av delstudiernas resultat följer nedanstående översikt av de olika

delfrågorna.

Projekt design - översikt över de olika delfrågorna och deras relation till varandra

 

Resvanor

för barn med

funktionshinder

    

 

    

Regler, praxis och
standards

               

           

Veckodagarl Upplevda säkerhetsrisker?

Helger Föräldrars och yrkesförares oro

I vilken omfattning, tidsmässigt? Familjens bil
Skolskjuts
Färdtjänst

Annat fordon

Resans mål? I- och urstigning

Vem transporterar? Under resans gång

Hur transporteras barnet? Anpassat körsätt?

Ensamt/ med assistans? 5 Kännedom om
regelverk för

de olika

färdmedlen?

Alternativa transportmedel?
:52.................................. i ......... i . . i" ......I ................. i . ,. i .....

   

Figur 3 Projekt design, de olika delfrågornas strukturering och relation till varandra i

materialet.

Inom ramen för detta projekt har det inte varit möjligt att undersöka gruppen som inte

reser (markerad med grått i Figur 3). Likafullt finns de med i projektdesignen då

gruppen till kvantitet och kvalité är okänd, och därför bör bli föremål för kommande

kartläggande forskning.
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3 Metod - Barnen och familjerna i pilotstudien
Studien omfattar barn med svåra rörelsehinder, ofta i kombination med ytterligare

funktionsnedsättningar, huvudsakligen i åldrarna 0 till och med 15 år. Ett par av barnen

är dock ett eller två år äldre.

I stort sett alla familjer har en bil som barnen ibland eller ofta färdas i. De flesta

barnen använder även färdtjänst och/eller skolskjuts. De åker i "vanlig" bil och/eller

specialfordon såsom minibuss/van.

Materialet baseras på intervjuer med 23 familjer, svaren från 15 familjer som på egen

hand besvarat ett frågeformulär samt filmade videosekvenser. Intervjuerna har genom-

förts av fem arbetsterapeuter. Sammanlagt omfattar studien uppgifter från 38 familjer.

Frågeformulär har utformats av Karin Paulsson och Åsa Fasth vid Riksförbundet för

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) och resultaten har sammanställts av Åsa

Fasth.

Vi vill betona att de familjer som ingår i svarsunderlaget inte är representativa för

familjer med svårt rörelsehindrade barn generellt. De intervjuade familjerna har valts ut

av arbetsterapeuterna på grundval av att barnets resor inte fungerar på ett tillfreds-

ställande sätt och att deras situation skulle behöva förbättras. Familjerna som sj älva har

besvarat frågeformuläret haranmält sitt intresse med anledning av en notis i RBU:s

medlemstidning Rörelse angående projektet.

Alla barn som nämns vid namn i citat i rapporten heter i själva verket något annat.

3.1 Kommuner

Familjerna bor i följande kommuner:

Alingsås, Alvesta, Danderyd, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Järfälla,

Kiruna, Lessebo, Lidingö, Ljusdal, Mjölby, Nordanstig, Sandviken, Sollentuna, Solna,

Sölvesborg, Täby, Uppsala, Varberg, Åkersberga, Örnsköldsvik Österåker, Östhammar
och Övertorneå.

3.2 Län

De län som finns representerade är:

Blekinge, Dalarnas, Gotlands, Hallands, Kronobergs, Stockholms, Gävleborgs,

Norbottens, Uppsala, Västernorrlands, Västra Götalands och Östergötlands län.

3.3 Diagnoser
Tjugo barn har CP-skada. Ett av barnen har en kombination med Hydrocephalus

Toxoplasmus ("ser ljus + mörker") och ett annat barn har en kombination med

Hypoxisk-Postischaemisk encephalopathi (hjärnskada).

Tre barn har muskelsjukdom (varav ett barn har den progredierande sjukdomen

Duchennes muskeldystrofi).

Sex barn har 01 (Osteogenesis Imperfecta).
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Nio barn har andra diagnoser/funktionsnedsättningar:

- Avsaknad av lillhj ärna

- Corpus Callosum Agenese

- Godartad hj ärntumör

- Gravt utvecklingsstörd med autistiska drag

- Metatropisk dysplasi (kortväxt) + ryggmärgsskada

- Polyneuropati ("Förlamning" nedsatt nervledningshastighet)

- Psykomotorisk utvecklingsstörning

- Rassmusens encefalit (inflammation i hjärnan som skapar svåra kramper)
- Retts Syndrom

- Smith Lemli Opitz Syndrom

3.4 Barnens förflyttningssätt inomhus

Många (25) av barnen i svarsunderlaget bli skjutsade i rullstol. En del (13) barn kan gå

med rollator eller gåstol och en grupp barn (11) kör manuell rullstol.

Andra förflyttningssätt men som är mindre vanliga bland barnen är krypa, stjärthasa

eller liknande (8 barn) och köra elrullstol (7 barn). Vi kan notera att alla barnen med OI

kryper, stjärthasar eller liknande och använder manuell rullstol ibland.

Fem barn har något annat förflyttningssätt (till exempel blir burna eller skjutsade i

specialstol) och enbart två av barnen kan gå utan hjälpmedel men med vissa svårigheter.

3.5 Arm-handfunktion

Ett stort antal (24) barn i studien har svåra funktionsnedsättningar i båda armarna och

händerna. De övriga har antingen god funktion i båda armarna och händerna, god eller

relativt god funktion i ena handen och armen eller lättare funktionsnedsättningar i båda.

Tre familjer har uppgivit ett annat svar angående arm-handfunktionen som beskriver att

barnens utvecklingsstörning påverkar deras förmåga.

3.6 Ytterligare funktionsnedsättningar

Endast två av barnen i studien har enbart rörelsehinder. Det är vanligt att barnen har ut-

vecklingsstörning, svårigheter att tugga, dricka och svälja, kramper/epilepsi och inkon-

tinens. En del barn har talsvårigheter, saknar tal, synnedsättning som inte kan korrigeras

med vanliga glasögon och svårare scolios eller kyfos.

Andra funktionsnedsättningar som förekommer i mindre utsträckning är perceptions-

störningar, nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser), kortväxthet, astma, svårare allergi,

shuntproblem och ledsyn eller mindre än ledsyn. Fyra barn har andningssvårigheter. Tre
av dem använder respirator och ett barn använder ventilator.

Fyra barn har någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom, bland annat utveck-

lingshämning, hostsvårigheter, en leversjukdom som heter Criegler Najjar ("Solar 12
tim/dygn") och benskörhet (OI).

10 VTI notat 71-1999



4 Resultat

Resultaten presenteras i enlighet med projektdesignen i Figur 3. Formen för presenta-

tionen tar utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats, där resultaten presenteras

sammanfattat och som utvalda citat. Citaten kan komma från personlig intervju eller

från skrivna svar. Det är således både skriftspråk och talspråk som återges i citaten.

4.1 Vart reser barnen och hur ofta?
De dagliga resorna på vardagarna går i regel till skola och förskola och i enstaka fall till

habilitering och fritidsaktiviteter. Ett par familjer anger att skola, habilitering, fritidshem

finns intill varandra och några barn går på habiliteringsförskola.

De resor som sker 3-4 gånger per vecka är inte många. Det gäller ett par förskole-

barn som inte går i förskola varje dag och enstaka barn som besöker habiliteringen så

ofta.

De resor som sker 1-2 gånger per vecka handlar oftast om fritidsaktiviteter och

besök vid habiliteringen (inklusive bad). Några barn åker till kompisar. Ett par barn är i

förskola 1-2 gånger i veckan. I övrigt gäller resorna en mängd olika platser och

aktiviteter, bland annat besök vid hjälpmedelscentralen, läkarbesök, resor till korttids-
hem, avlastningsfamilj, fritidshus och för att handla.

En stor grupp barn besöker habiliteringen mindre än en gång i veckan. De resor som

sker mindre än en gång i veckan handlar i övrigt oftast om kompisar, fritidsaktiviteter

och resor till korttidshem.

4.2 Hur långa år barnens resor?
För nio av barnen i svarsunderlaget är den längsta resan till vardags inte längre än 20

min. Fjorton barn reser över 20 minuter men max 40 minuter och 15 barn reser över 40

minuter. Av dem reser 5 barn som längst mer än en timme till vardags, ett par barn

ibland så länge som tre timmar. För två barn gäller de långa resorna sjukhusbesök och

besök hos släktingar:

"Långresorna går till sjukhus och storebror. "

Flera föräldrar framhåller att samåkningen i skolskjuts och färdtjänst är orsak till att

resorna tar onödigt lång tid. Resan kan bli upp till en halvtimme eller femtio minuter

längre påpekar ett par familjer:

"Beroende på vem av barnen som körs hem först. "

"Samåkning drar ut på tiden, allt ifrån 20 min till 70 min. "

"Tar lång tid när dom är flera i bussen. "

"Samordnas skolskjutsen med någon annans sjukresa kan resan ta lång tid. "

Endast en förälder betonar att långa resor inte innebär något problem:

"Långa resor är inte något problem, sover gärna en stund i bussen till skolan"
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De kortaste resorna tar sällan mer än 20 min, utan går ofta ännu snabbare.

"På morgonen åker skolskjutsen nästan direkt till skolan. "

4.3 Med vilka färdmedel reser barnen?

Det är 79 procent av barnen som åker till förskola eller skola med skolskjuts eller

färdtjänst. Ibland är uppdelningen mellan skolskjuts och färdtjänst inte helt klar för

föräldrarna, vilket kan bero på hur kommunen har organiserat dessa resor. Detta
illustreras av den här förälderns beskrivning:

"Det var lite besvärligt att skilja på skolskjuts och färdtjänst, men flickan åker

mycket sällan på sina biljetter i färdtjänst. Privata resor görs i egen bil. "

Det är vanligt att barnen reser med familjens bil till habilitering och fritidsaktiviteter, i

annat fall sker dessa resor med skolskjuts/färdtjänst. Resor till kompisar sker oftast med
familjens bil.

Ganska många av familjerna nämner resor med familjens bil till andra än de ovan

uppräknade platserna/aktiviteterna. Det gäller bland annat hjälpmedelscentralen, orto-

pedteknisk avdelning, korttidshem/avlastning, semester, musikterapi, utflykter, släkt-

träffar, fritidshus och "ut och handla".

Några av barnen reser till andra platser/aktiviteter med skolskjuts/färdtjänst. Då

handlar det bland annat om korttidshem, läkarbesök, hjälpmedelscentral, ortopedteknisk
avdelning, utflykter, släktträffar och musikterapi.

Enstaka barn reser i sina assistenters bilar till förskola/skola, habilitering, fritids-

aktiviteter och korttidshem. Andra färdsätt som förekommer är att barnet själv åker

rullstol mellan till exempel skolan, fritids eller habiliteringen. Ett barn åker t-bana och

ett barn åker buss eller tåg. En förälder berättar att barnet vanligen åker rullstol till

skolan, om det inte är riktigt kallt för då blir det skolskjuts.

vid -5 och kallare "

4.4 Färdas barnen även i andra fordon?

Föräldrarna fick ange om de har givit tillstånd till att barnet färdas i andra fordon än

familjens bil, skolskjuts- och färdtjänstfordon. Ett stort antal (24) familjer svarade "ja"
på den här frågan.

Vanligast förekommande är förskolans eller skolans fordon, assistenternas bilar och
korttidshemmets bil.

"Assistentens bil, förskolans fordon. "

"Korttidshemmets bil (endast), svårt i andra bilar p. g.a. handikappet. "

"Förskolans minibuss. "

"Skolans bil, men det blir alltid färdtjänst i alla fall. "De tycker att det blirför be-

svärligt" trots att hon har egen sits. Hon borju få åka tillsammans med de andra
barnen. "
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Andra bilar som nämns är släktingars bilar, ledsagares och avlastares bilar, bil på
barnkoloni, taxi och buss.

"Muntligt Ledsagare, personal iRH-klassen ko'r ibland, vanlig personbil. "

"Avlastarens bil + förskolans bass. "

"Kollo (personalens bil) och mosters bil. "

"Förskolans buss och mormors bil. "

"Taxi till Stockholm, Swebus kommunalt"

Det var femton familjer som svarade att de inte har givit tillstånd till att barnet färdas i

andra fordon än familjens bil, färdtjänst och skolskjuts. Orsakerna till detta är ofta att

barnen endast kan åka i fordon som är anpassade. Dessutom är det viktigt att de per-

soner som följer med har kunskap om barnets funktionshinder. Ibland har det helt enkelt

inte varit aktuellt att barnet skulle resa med andra fordon.

"Behöver åka i specialfordon och med 2 personer som kan sag, respirator m.m. "

"Kan bara färdas i färdtjänstens specialfordon, familjebilen eller annan bil med

motsvarande anpassning. Vi skulle, om möjligt, tillåta färd i annan bil. "

"Aldrig blivit tillfrågad. "

4.5 Hur sitter barnen i fordonen?

Vi frågade föräldrarna hur barnen sitter i de fordon de färdas. Svaren redovisas för

respektive färdmedel i tabell 1, 2 och 3. Flera föräldrar svarar att barnens sätt att sitta

varierar inom respektive fordon, till exempel att barnet ibland reser i manuell rullstol

och ibland i elrullstol i färdtjänstbussen. En familj som uppgivit flera resesätt i familjens

bil berättar att det är sällsynt att barnet reser i sin elrullstol. Alla barnen med OI
använder bilbarnstol, antingen alltid eller som ett av färdsätten.
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Tabell 1 En redovisning av har barnen sitter i familjens bil.

   

Hur barnen sitter i familjens bil Antal barn

Bilbarnstol/bilkudde/passagerarsäte utan anpassningar 14

Bilbarnstol/bilkudde/passagerarsäte med anpassningar 11

(ett barn sitter i passagerarsäte med både trepunktsbälte

och Careva fyrpunktsbälte)

      

Manuell rullstol 2

Elrullstol 6

Transportrullstol 2

Annan specialstol 4

Annat sätt att färdas l

   

"Annat sätt" syftar på ett barn som ibland färdas liggande i baksätet .

"Barnet orkar ej sitta vid längre resor. "

En del föräldrar berättar i sina kommentarer att barnet vid korta körsträckor eller i

samband med kramper färdas på annat sätt än de alternativ de uppgivit som svar:

"Blir han trott på att sitta/krampar lägger vi honom på sofan bak i bilen. "

"Sitter i vanliga sätet, bara korta sträckor.

Ett par familjer nämner anpassningar i bilen. En familj har skapat med benutrymme för

barnet som sitter i bilbarnstol och en familj uppger att familjens buss ska anpassas för

att barnet ska kunna färdas i sin rullstol.

Familjen skall anpassa egen buss med fastsåttnings remmar till rullstol så att

hon kan sitta i den anderfår .

Två föräldrar berättar om svårigheterna att få barnet att sitta på ett bra sätt i familjens

bil:

"I egen bil: Vid korta sträckor använder pojken inte alltid sin korsett. Då behövs

de sidosto'dskaddar som tillverkats på HMC (Hjälpmedelscentral författarens

anm.). Nacksto'd har även tillverkats men det har varit svårt att få det att
fungera. "

Han har nu vuxit ur bilstolen men har ingen vettig annan lösning. "
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Tabell 2 En redovisning av har barnen sitter i skolskjuts.

                

    

Hur barnensitter i skolskjuts Antal barn

Bilbarnstol/bilkudde/passagerarsäte utan anpassningar 3

Bilbarnstol/bilkudde/passagerarsäte med anpassningar 4

Manuell rullstol 10

Elrullstol 7

Transportrullstol 1

Annan specialstol 1

Tabell 3 En redovisning av har barnen sitter i färdtjänst.

Hur barnen sitter i färdtjänst Antal barn

Bilbarnstol/bilkudde/passagerarsäte utan anpassningar 3

Bilbarnstol/bilkudde/passagerarsäte med anpassningar 4

Manuell rullstol l 1

Elrullstol 1 l

Transportrullstol 1

Annan specialstol

Annat sätt att färdas 3

 

 

 

"Annat sätt" syftar här på två barn som reser i sulky och ett som sitter i formgjuten sits i
rullstolen.

En förälder har önskemål om stolar som kan anpassas individuellt:

"Man Önskar detfanns mera anpassningsstolar som man kunde göra efter varje barn.

Många av barnen sitter i bilbarnstol, på bilkudde eller direkt på passagerarsätet när de

färdas i familjens bil. Det är klart färre barn som reser i rullstol, till skillnad från i

skolskjuts och färdtjänst där det är vanligast att barnen sitter i rullstol eller liknande

under färd.

I tabell 4 redovisas modell/firmamärke på bilbarnstolar, rullstolar och liknande, som

används vid transporterna.
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Tabell 4 En redovisning av modell/firmama'rke på bilbarnstolar, rallstolar och liknan-

de som används vid transporterna.

  

Bilstol/bilkudde utan anpassningar

Britax, vanlig bilkudde, Swing seat, Toyota Camry med hemsytt kardborrbandstöd,

"vanlig standard mod. men nu för liten", Britax Travel + ("Tung men har sitter bra"),

Recarosits, Folksam, Britax Baby (lilla) "Rocatott" 0-13 kg, Akta stol/bilkudde, Britax

"two-way", Folksam hårdskal/nu DUO hårdskal m. trepunktsbälte, Folksam 10 år

gammal, Maxikosi (Britax trol.) 0-13 kg

Bilstol/bilkudde med anpassningar

Formgjuten sits (Anatomic sit), Akta bilstol med Ian grensele, Meyra's, Akta bilbarn-

stol med Careva sele, Toyota/Folksam med grensele + extra band ibland, "Hansa bilstol

anpassad med bålstöd, grenstopp, bröstband"

Manuell rullstol

Panther, Sting, Panther + formgjuten sits, Zip-rullstol, Panthera, Zoom, HD-rullstol,

Etac "Netty", 3475130, HD rullstol "special anpassad med respirator, sug + syrgas +

akutväska"

Elrullstol

Permobil, Moover 95, Garant, Permobil, Rückhaltesystem "med endast midjebälte"

Transportrullstol
Zippie by Quickie, Specialanpassad HD rullstol med respirator, sug, batteri till

respiratorn, åkmotor

Annan specialstol

Formgjuten sits, Traxvagn

Annat färdsätt
Jan-sulky, sulky Alvema

 

4.6 I vilken riktning färdas barnen?

Barnen färdas oftast framlänges i såväl familjens bil som i skolskjuts och färdtjänst,

trots att många av dem sitter i bilbarnstol. Endast fyra barn färdas baklänges i familjens

bil och lika många i färdtjänst och bara ett barn i skolskjuts. Ett barn färdas ibland på

något annat sätt i familjens bil. En förälder berättar att olika chaufförer placerar barnet

på olika platser i bilen.

4.7 Hur spänns barnen fast i sitthjälpmedlen?

Föräldrarna tillfrågades hur barnen spänns fast i familjens bil, skolskjuts respektive

färdtjänst. Resultaten redovisas i tabell 5, 6 och 7. Av deras svar framgår att sätten att

spänna fast barnen varierar, även inom respektive färdmedel. I familjens bil är det dock

vanligare än i skolskjuts och färdtjänst att trepunktsbälte fäst i bilen/bussen används.
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Tabell 5 En redovisning av har barnenspännsfast i familjens bil.

      

Hur barnen spänns fast i familjens bil Antal barn

Trepunktsbälte fäst i bilen/bussen (ett barn har även 37

fyrpunktsb'alte)

Midjebälte i rullstolen (ett barn har midjebälte i bilbarn- 6

stolen och ett barn har midjebälte i vagn)

Specialanpassat bälte i rullstolen/bilbarnstolen/bilkudden 7

Fastsp'and på annat sätt 3

   

De specialanpassade bältena var bl.a.:

"Jan Sele - grensele"

"Kardborrband + plastknäppe"

"Åker i vagn + vagnens bälte + extra midjebälte"

"Grensele + extra rem ibland så bilstolen fästs mot bilsätet. "

Med annat sätt avses härbl.a.:

"Sitter i bilsatet med Carevaba'lte. "

Speciellt bälte i bilstolen och väldigt stadigt. "

Tabell 6 En redovisning av har barnen spännsfast i skolkjats.

      

 

Hur barnen spänns fast i skolskjuts Antal barn

Trepunktsb'alte fäst i bilen/bussen 11

Midjeb'alte i rullstolen (ett barn har midjebälte 11

i bilbarnstolen och ett barn har midjebälte i vagn)

"Kardborrknäppe. Inget säkerhetsbälte runt rullstolen! ! !"

Specialanpassat bälte i rullstolen/bilbarnstolen/bilkudden 7

Spänns fast på annat sätt 4
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Speeialanpassat bälte kommenterades som följer:

"Hij har anpassat, Plastspa'nne. "

Med annat sätt avses bl.a.:

"Ho'ftba'lte och bröstba'lte (ofta anderarmsmanchetter)"

Tabell 7 En redovisning av har barnen spänns fast i färdtjänst.

      

Hur barnen spänns fast i färdtjänst Antal barn

Trepunktsbälte fäst i bilen/bussen 12

Midjebälte i rullstolen (ett barn sitter i Traxvagn, ett barn 13

har midjebälte i bilbarnstolen, ett barn har midjebälte i

vagn)

Specialanpassat bälte i rullstolen/bilbarnstolen/bilkudden 8

Spänns fast på annat sätt 4

   

Med specialanpassat bälte avses här bla.:

"Grensele i rallstolen. "

I alla familjer som har egen bil använder barnen alltid eller ibland trepunktsbälte som är

fäst i bilen/bussen. Både i skolskjuts och färdtjänst är andra fastspänningsanordningar
vanligare än trepunktsbälte.

Flera föräldrar beskriver problem med fastspänningen av barnet i fordonen. En för-

älder berättar att barnet använder ett bälte som inte är avsett för rullstolen och som inte

passar riktigt bra. En familj har prövat Carevabälte men tycker inte att det fungerar. I ett

annat fall är problemet att bilbältet sitter för högt. Detta har en familj löst genom att de
själva har sänkt fästet i taket.

"4-panktsba'lte från Hj.mea'. centr. inte avsett för rallstolen. Ingen bra lösning men
bättre om endast midjeba'lte. "

"Har provat Careva-ba'ltesystemet som tyvärr ejfungerade tillfredsställande. "

"Bilba'ltet gårfo'r högt Över halsen och snos därför runt om rallstolsstyret. "

"Vi har sänktfästet i taketför att bältet inte ska komma i ansiktet på Fredrik. "

Ett par föräldrar berättar att deras barn inte alltid sitter ordentligt fastspända, det ena

barnet har inte alltid bälte i stolen och det andra barnet har enbart kardborrband och

inget bälte som går runt stolen.
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"Inte alltid bältad, men stolen fa'st m. spännband. "

En del barn använder lösa bälten.

"Om hon sitter i r-stolen, extraba'lten, lösa bälten. "

"Ett lost bälte läggs runt rullstol och flickan. "

En familj beskriver att olika skolskjuts- och färdtjänstbolag har olika syn på säkerhet
har varierande utrustning i fordonen:

"Olika taxiholag (entreprenören) ser olika på säkerhet och har olika fordon med

olika haltesatrastning. Ett barn kan åka med flera olika bolag (enligt upphand-

ling) under veckan. "

4.8 Har barnen extra stödanordningar utöver bälte?

Föräldrarna tillfrågades om barnet har extra stödanordningar utöver säkerhetsbälte.

Många av barnen har någon extra stödanordning, dock inget av barnen med OI. Den

arbetsterapeut som intervjuat föräldrar till barn med OI säger att dessa familjer har svårt

att hitta naekstöd som passar barnen, de ska dessutom väga så lite som möjligt.

Ett extra stöd för huvud/nacke har 17 barn. En förälder berättar att barnet har Trax-

vagnens huvudstöd i färdtjänstbussen och bilens nackstöd i familjens bil. Familjerna be-

skriver att nackstödet är fäst i rullstol, i specialanpassad bilbarnstol och formgjuten sits.

"Nackstöd utan sidosto'd. "

"Nackkudde. "

"Nacksto'd till Etac - ej bra"

"Ingår i denformgjutna sitsen"

"Ho'gt ryggstöd i specialanpassad hilstol och rullstol. "

"Hon behöver stödför att ej "tappa" huvudet åt sidan. "

Fyra barn har stöd för knän eller fötter.

"Fotplatta m. rem"

"Fotpall"

"Fotsteg"

18 barn har stöd för bål..

"En formad rygg (obs ej formgjuten). "

"Svängda bålsto'd i rullstolen. "
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"I rullstol: bröstrem och bålsto'a'. "

"Bålsto'd. "

"Lo'st band rn. kardborrfa'ste. "

"Formgjaten sits. "

"Carevaba'lte med bålsto'd, grensele + rem. "

"Sidosto'd i Recarostolen. "

"Lo'st bålbälte "

"Korsett "

"Han sitter mkt bättre när korsetten är på. "

"Bålkadde med anderarmsstöcl och kraftfo'rdelning via' ev. krock. "

Ett barn har väst i vagnen + korsett och Carevabälte i egna bilen.

Enstaka föräldrar nämner att barnet har någon annan form av stöd.

"Grenstopp. "

"Rallstolsborclfo'r att belasta. "

Några föräldrar ger andra kommentarer kring barnets sittande. En familj uppger att

barnet i flera år har använt en mängd olika stödanordningar, men numera har slutat med

det. Ett barn sitter med en kudde bakom ryggen. En förälder berättar att nackkudde inte

fungerar bra och en annan förälder efterfrågar ett nackstöd som barnet inte kan ta sig
loss ur.

"I tio år innan har Fredrik använt ett specialbälte med ho'ftband, bröstbancl och
pannband, det har vi nyligen slutat med. "

"Kudde bakom ryggen för en mera upprätt sittställning. "

"Nackkaa'de fungerar ej (ont i nacken). "

"Skalle behöva ett nackstöd som hon inte tar sig ur. "

4.9 Hur förankras barnens hjälpmedel i fordonen?

Föräldrarna fick beskriva hur barnets hjälpmedel är förankrade i de fordon barnet fär-

das. Svaren redovisas i tabell 8, 9 10. Som tidigare konstaterats varierar barnens färd-

sätt, även inom respektive fordon, vilket naturligtvis påverkar typ av förankringsanord-
ning.
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Tabell 8 En redovisning av har barnens hjälpmedelförankrades i familjens bil.

 

Hur hjälpmedlen förankras i familjens bil Antal barn

 

Ordinarie fästanordningar för bilbarnstel/bilkudde/ 22

passagerarsäte (ett barn har grensele och en extra

rem så att bilbarnstelen fästs mot bilsätet)

    

Spännremmar med sken0r 5

Spännremmar med "koppar" 6

Hj älpmedlet förankras på annat sätt 6

   

En familj nämner speciallås för Permebil, en annan Quick Look Permobil - platta med

elektriskt lås och en familj har "speciellt anpassad bil från permobil m. fästplatta som

mekaniskt drar fast stolen mot golvet". En familj svarar "remmar i de fästöglor som

finns av metall som finns i kOmbiutrymmet".

Tabell 9 En redovisning av har barnens hjälpmedelförankrades i skolskjuts.

    

 

Hur hjälpmedlen förankras i skolskjuts Antal barn

Ordinarie fästanordningar för bilbarnstol/bilkudde/ 7

bilsäte

Spännremmar med skenor ll

Spännremmar med "koppar" 11
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Tabell 10 En redovisning av har barnens hjälpmedelförankrades i färdtjänst.

 

Hur hjälpmedlen förankras i färdtjänst Antal barn

 

Ordinarie fästanordningar för bilbarnstol/bilkudde/ 5

passagerarsäte (ett barn har grensele och extra

rem så bilstolen fästs mot bilsätet)

    

Spännremmar med skenor 12

Spännremmar med "koppar" 7

Annat sätt*) 3

   

*) l "Remmar m. hake fästs i bilstolen framför, rant benen som är förankrade i bassens
golv " (två barn i Täby)

>k) 2 "...med tamp och krok rant stagen i vagnen/rallstolen ena änden och andra vid

o'glor i bilens golv. begriper ni detta?? "(barn i sulky)

Eftersom flera barn sitter i bilbarnstol, bilkudde eller direkt på passagerarsätet i

familjens bil, är ordinarie fästanordningar för bilbarnstol och säkerhetsbälte de van-

ligaste förankringssätten där. För de barn som alltid eller ibland färdas i rullstol och

liknande är spännremmar med skenor och spännremmar med "koppar" ungefär lika van-
liga i familjernas bilar.

Spännremmar med skenor och spännremmar med "koppar" är lika vanliga som för-

ankringssätt i skolskjutsfordon, medan spännremmar med skenor är lite vanligare i färd-

tj änstfordonen. Några familjer påtalar att förankringssätten varierar mellan olika bussar,
till exempel om de är nya eller gamla.

"Olika på nya och gamla bussar. "

"Beror på vilken bass. "

En förälder framhåller att de förankringsanordningar som bussarna har är otillräckliga:

"Skolskjuts/färdtjänst har inte tillräckliga låsanordningar i golvet, utan bara
spännband. "

4.10 Hur är fastspänningsanordningarna fastsatta?

Om barnet färdas i rullstol eller liknande kan fastspänningsanordningarna vara fastsatta

antingen enbart i golvet eller både i golv och Vägg. Vanligast är dock att de enbart är
fastsattai golvet.
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Tabell 11 Fastspänningsanordningarna fo'r rullstol, antingen enbart i golvet eller både

i golv och vägg, presenterat som en funktion av färdmedel.

 

Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst

Enbart i golvet 11 barn 14 barn 15 barn

Både i golv och vägg 2 barn 3 barn 4 barn

        

"Ifärdtjänst och skolskjuts spänns stolen fast i golvet + upp i taket. "

Två familjer i Täby beskriver ett annat sätt att förankra rullstolen:

Chauffo'ren fäster rullstolen i benen till bilstolen framför med band och hakar. "

Övriga familjer har inte besvarat frågan och för en del av dem är den inte aktuell efter-

som barnet alltid färdas i bilbarnstol, på bilkudde eller direkt på bilens passagerarsäte.

De uppgifter vi fått när det gäller hur högt upp på väggen spännremmarna är fastsatta

(i de fall de inte enbart sitter fast i golvet) tyder på en höjd som varierar mellan 50 cm

och 80-90 cm.

En familj framhåller att det är svårt att fästa förankringsanordningarna under

rullstolen och en annan familj tycker att anordningarna är för dåliga och att

Bilprovningen accepterar dem i alltför hög utsträckning.

"Svårt attfästa under rullstol - trångt. "

"För dåligt. Gerför mycket dispenser på Bilprovningen. "

4.11 Sitter barnens bilbarnstolar i fordonen permanent?

Vi frågade föräldrarna vars barn använder bilbarnstol om denna sitter permanent i for-

donen. Det är ganska vanligt att de familjer där barnet använder bilbarnstol har den

permanent fastsatt i familjens bil. Alla barn som reser i bilbarnstol använder den i

familjens egen bil, men inte alltid i skolskjutsen eller färdtjänsten och då finns bilbarn-

stolen aldrig permanent monterad. En familj räknar Carevabältet som bilbarnstol.

"Carevabältet sitter alltid på passagerarsätet ifram. "

De barn som använder skolskjuts och färdtjänst tar ofta med sina egna bilbarnstolar från

familjens bil för att använda dem vid skolskjuts- och färdtj änstresor. En förälder nämner

att bilbarnstolen bärs mellan respektive fordon.

4.12 Vem har anpassat bilbarnstolarna?

Föräldrarna till de barn som färdas i en anpassad bilbarnstol tillfrågades vem som gjort

anpassningarna. Fem familjer svarar att det är hjälpmedelscentralen och en förälder

berättar att hjälpmedelscentralen kontinuerligt följer upp hur bilbarnstolen fungerar.

Nacksto'd + sidosto'd som används till Carevabältet. "
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I fem familjer 'ar det föräldrarna själva som anpassat bilbarnstolen. Ett par familjer be-

rättar att hj älpmedelscentralen har vägrat anpassa bilbarnstolen.

"Flyttatfram stolen för benatrymme. "

"Hij har vägrat anpassa, så vi har bara hemgjort stöd! "

"Hjälpmedelscentralen vägrade för att de har "ansvar" för anpassningen. "

Elva familjer uppger att de har fått anpassningarna utförda av någon annan. De nämner

bilstolsfirma, bilanpassningsfirma, ortopedisk verkstad, förskolans arbetsterapeut och

ett sitteam med sjukgymnast, arbetsterapeut och tekniker.

"Bilanpassningsfirma, Bra. "

"Formgjaten sits gjord på ortopedteknisk verkstad. "

"Förskolans arbetsterapeut. "(går på habiliteringsförskola)

"Aatoadapt när vi fick bilen. "

"Anatomic sit. Sofies formgjatna sits fungerar även som bilstol tillsammans med

en bilkadde. "

"Köpt 4-panktsbalte till passagerarstolfrån Careva. "

"Vi är mycket nöjda med sitteamets arbete. "

För Övriga barn som använder bilbarnstol 'ar anpassning inte aktuell. Det gäller bland

annat för fem av de sex barn som har OI.

4.13 Anpassning av familjernas bilar

Familj erna tillfrågades om de fick möjlighet att ta del av information om olika typer och

modeller av anpassningar innan deras egen bil anpassades.

Elva familjer uppger att de inte har någon anpassad bil, antingen för att anpassning

inte är aktuell eller för att de ännu inte har hunnit anpassa den. En familj har ingen bil.

"Har vanlig icke anpassad Volvo kombi. "

"Vi har ingen anpassad bil. "

"Vi har ingen anpassad bil ännu men jagar förtvivlat efter modell/anpassn. na. "

Sjutton familjer svarar att de fick ta del av information om olika modeller och typer av
anpassningar innan de anpassade den egna bilen, det vill säga många av de familjer i

svarsunderlaget som har en anpassad bil.

"Ja, mycket bra hjälp. "
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Några föräldrar nämner att de fick informationen genom hjälpmedelsmässor, till

exempel Hjultorget i Stockholm.

"På Hjälpmedelsmässan i Sthlm främstfordon inte så mycket anpassningar. "

"Hjaltorget i Sthlm, skickade efter broschyrer på sitsar och anpassningar. "

"Sökte andra anpassade bilar + mässor. "

En del familjer berättar att firmor som anpassar bilar informerade dem om olika lös-

ningar och samarbetade med familjen för att bilen skulle anpassas efter familjens behov.

"Vi åkte till ettpar olika firmor som gör anpassningar. "

"Bilfirman informerade. "

"Tillsammans med anpassande företag togs fram den bästa lösningen för

familjen. "

Några föräldrar beskriver att de fick information på andra sätt, till exempel genom

arbetsterapeuten, hj älpmedelscentralen eller Vägverket.

"Familjen Önskar anpassa sin minibuss, arbetsterapeuten behjälplig med

broschyrer. "

"Ännu inte anpassat men på gång, arbetsterapeuten informerat om bilverkstad. "

"Träffpå hjälpmedelscentralen. "

"Var på information på Vägverket. "

Tips och information från andra familjer som redan har anpassat sina bilar kan vara av

stor betydelse. Ibland har familjerna dessutom kommit på egnaanordningar.

"Pappa tittade på olika modeller, anpassningar tipsades vi om av andra föräldrar

och en del av anpassningarna (Recarostolen på vridplatta) kom vi på själva. "

Flera föräldrar betonar att de sj älva aktivt fått söka information om anpassningar:

"Underso'kte själva marknaden både vad gäller bil och anpassning. "

"Initiativet låg helt på vår sida. "

Nio familjer uppger att de inte fick information om olika modeller och typer av anpass-

ningar innan deras egen bil anpassades.

Flera familjer efterlyser en informationskälla som kan ge upplysningar, råd och tips

om bilmodeller, anpassningar och firmor.

"Vi har ringt runt överalltför att få reda på bilbussinfo o anpassningar. Ingen vet

något! Risken är stor att det blir jättedyrt och dåligt! Tacksamför HJÄLP! "
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"Ingen info av FK när man skall välja bilmodell för anpassning. Familjen vände

sig själva till anpassarna i Hedemora och andra bra tips på val av bilmodell. "

"När man skajfar egen bil - änskan att ha ett ställe som hade kunskap om olika

bilmodeller och anpassningsdetaljer och möjligheter. "

"Av en slump fick de veta att en firma säljer beg. hk-fordon Över hela landet. Har

tappat adressen. Detta borde spridas tillfamiljer med hk barn + även till vuxna. "

4.14 Vilka personer reser barnen tillsammans med?

I familjens egen bil åker de flesta barnen tillsammans med föräldrar och syskon och

ibland andra barn. Några barn åker i familjens bil tillsammans med personlig assistent.

En familj uppger att barnet åker tillsammans med ledsagare.

I skolskjuts är det vanligast att barnen antingen åker tillsammans med andra barn

eller helt ensamma. Några barn åker tillsammans med assistent och enstaka barn har

med ledsagare eller förälder.

Färdtjänst åker barnen oftast tillsammans med personlig assistent , ensamma, tillsam-

mans med andra barn eller med mamma. Några barn åker tillsammans med pappa och

ett barn åker tillsammans med ledsagare. En del barn behöver mer än en vuxen som

följer med under resorna:

Ett par familjer nämner att barnet åker med assistenterna i deras bilar, en familj

uppger att barnet reser med sin mormor i hennes bil och en annan familj berättar att
barnet åker med skolpersonal i rh-klass i deras bilar.

4.15 Kan föräldrarna och barnen välja resesätt?

Vi frågade föräldrarna vad de anser om sina och barnets möjligheter att välja resesätt.

Sex föräldrar beskriver att de är helt eller ganska nöjda med situationen, att de har fått

igenom sina önskemål och fått stöd i resesituationen.

"Familjen är nöjd. "

"Bra läsning. "

"...nöjda med att kommunen har lyssnat på Önskemål. SHT ställt upp

tillfredsställande. "

"Har haft back up frän Habiliteringen. Har inte samåkning. "

En del föräldrar beskriver att valmöjligheterna är mycket begränsade eller helt saknas.

"Inga möjligheter att välja. "

"Eftersom han sitter i sulky/rullstol är valmöjligheterna begränsade. "

Många föräldrar beskriver att det är svårt eller omöjligt att åka tåg och buss.

"Har äkt tåg, på håret att vagnen gär att svänga in i kupe'n, kno'ligt. Armar kan

fastna i dörren m.m. eftersom pojken plötsligt kan slänga ut en arm el. fot. "
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"Traxvagnen går inte in i lokalbussarna (vissa modeller funkar). Egen bil är det

automatiska valet. "

"Svårt att åka tåg med rullstol, lokala tåg. "

Måste ha specialfordon. Kan åka tåg om lyftplatta finns. Blev lastad med truck

en gång. Har inte haft egen bil som klarat sonens behov, har nu buss på gång.

Mycket svårt med tåg + buss. "

"Allmänna kommunikationer går ej"

"Kan inte åka buss eller spårvagn. "

Föräldrarna uppger ofta att egen bil, skolskjuts och färdtjänst är de enda färdsätt som

fungerar. Många föräldrar beskriver nödvändigheten av att ha en egen bil.

"Det måste vara ettfärdsätt där el-rullstol går att köra in.

"Vi kan välja färdtjänst eller egen bil. Åker alltidfärdtjänstbuss numera, ej taxi. "

"Har valt färdtjänst - skolskjuts för att det fung. bäst för familjen - väljer att ta

egen bil då detfungerar bäst med tanke på fritidsaktiviteter i direkt anslutning till

skolan.

"Endast egen bil ochfärdtjänst. "

"Nej, harfärdtjänstbiljetter iställetfor kommunala medel. "

"Vi är hänvisade till att köra det mesta själva.

Några föräldrar beskriver problem med hur färdtjänsten fungerar, till exempel sam-

åkning oeh svårigheter att kunna påverka restiderna. En del föräldrar kritiserar även

säkerhetsrutinerna, fastspänningen av barnen, att det inte finns någon att framföra kritik

till samt den kommunala upphandlingen av tjänster från privata färdtj änstbolag.

"Färdtjänst OK men svårt attfå tag på vid kort varsel. Mycket väntetid. "

"Svårt attförbereda inför storhelger. Har befrielse från samåkning. "

"Men, svårt styra tiden för t.ex. färdtjänst, kan ej välja avresetid. Långa

väntetider, omvägarfo'r att hämta andra. "

"Krångligt med bokning av färdtjänst (Segersta). Kan ej boka med chaujfo'ren

längre. Bilar från andra orter får körningen, istället för hemortens. "Främ-

lingarna" hittar inte dit de skall. "

"Samko'rningar gör att det blir för långa sträckor och El att sitta i bussen. "
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"Oftast fungerar färdtjänsten bra. Men när det krånglar finns det ingen att

framföra klagomål till. Chaujförer och bokningscentral hänvisar bara till
varandra. "

"Svårt att komma i tid till en aktivitet. ibland tar det 15 min och ibland 50 min att

åka samma sträcka. Svårt när det skall samordnas med personalbyten.(9
anställda dygnet runt)"

"Kommunen upphandlar skolskjutsar - 2 års avtal och färdtjänst av olika

taxibolag som transportörer. Inga speciella krav på fastsättning. Ska följa

"reglerna" men alla dispenser som fordonen får på bilbesiktningen (3-

punktsbälten saknas i de flesta bilarna) bryr man inte sig om. Olika transportörer

olika dagar. Har under många år påpekat bristen på säkerhet i fordonen till

kommunen men de bryr sig inte i nästa upphandling. Vissa 2-årsperioder har

varit bättre. Ibland t. om. samma chaujför till skolan som från skolan. Behovet av

ledsagare/assistent i skolskjutsen har alltid fungerat bra. Sista upphandlingen -98

- 00 sämst lägst pris/km = Den som körfortast blir billigast!! "

En del föräldrar beskriver fördelarna och friheten det innebär att ha en egen anpassad

bil så att familjen kan resa när och vart den vill och alla tillsammans.

"Serfram emot attfå anpassad bil. Då de kan ta sig dit de vill. "

"Har om ca 1 mån egen ww buss med vikbar ramp + plats för vårdare bredvid + extra

belysning säkerhetsbälte + förankring i golv + vägg - Ger frihet med egen bil och att

hela familjen kan resa tillsammans. "

Några föräldrar beskriver önskemål om förbättringar av resesituationen som hör ihop

med valmöjligheterna. En förälder skulle vilja att familjen kunde haännu en bil och en

annan förälder efterfrågar ökad tillgänglighet i samhället så att barnet kan åka buss på

egen hand.

Den förälder som vårdar barnet mest skulle önska tillgång till egen bil. För att

slippa släpa på bilstolen i t. ex. ajfärerna eller vid promenad. "

"Vill själv kunna åka buss... Bo i USA där det går. På väg att åka t-bana med
kompisar om mamma vet att stationen fungerar. "

Ibland är familjens möjligheter begränsade av andra orsaker:

"Från oss går inga tåg och bussarna går morgon och kväll så vi måste åka egen

bil elfärdtjänst. "(familj på Gotland)

4.16 Trivs barnen med resorna?

Vi frågade familjerna om barnet tycker om att åka i familjens bil, skolskjuts- respektive

färdtj änstfordon. Enligt föräldrarnas bedömning tycker alla barnen om att åka i

familjens bil. Endast enstaka barn som använder skolskjuts eller färdtjänst trivs inte med
resorna i dessa fordon.

Några föräldrar berättar att deras barn är förtjusta i att åka bil.
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"Han gillar alla motorfordon. "

"Glad när han ska åka. "

Hon älskar att åka bil därför önskar vi att hon skulle sitta bättre. "

"Blir arg om man stannar. "

En del föräldrar beskriver att de inte riktigt vet hur barnet upplever resorna.

"Vi tror att han tycker om det, han har aldrig visat tecken på något annat. "

"I skolbussen sitter Sofie ensam långt bak. Tror inte att hon tycker det är roligt

men hon protesterar inte heller. Somnar ofta uttråkad?"

En del föräldrar påpekar att resorna går bra så länge det inte handlar om långa sträckor,

vissa barn har dessutom lätt för att bli åksjuka.

"Korta sträckor. "

"Kortare sträckor OK (30 min). "

"Om han slipper åka omvägar, kan bli åksjak om han får skumpafo'r länge. "

"Blir lätt åksjak, ser dåligt. "

Några föräldrar påtalar även andra problem, till exempel att barnet har svårt att hitta en

fungerande sittställning, i för hög utsträckning sover under resorna och att förflytt-

ningen i och ur bilen inte fungerar på ett bra sätt. En del barn med beteendestörningar
kan dessutom reagera negativt på trafikmiljön:

"Inte i vanlig taxi p. g.a. dålig sittställning. "

"Han somnar oftast vilket gör att nattso'mnen blir påverkad. "

"Gillar ej i och arlastning i egna bilen. "

"Skriker och blir orolig vid ro'dljas i stadstrafik. "

Några föräldrar framhåller hur viktigt det är med en bra chaufför för att barnet ska trivas

med resorna. Att chauffören känner barnet och bemöter det på ett bra sätt är något som
många, sannolikt de flesta, föräldrar anser vara av stor betydelse.

"Beror även på chaufärens bemötande. "

"...Chaajåfo'ren är mån om barnen, tar individuell hänsyn och är social - trevlig,

han pratar med barnen om deras intressen - mycket sportprat. "

"Alltid samma chaufför. "
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4.17 Sitter barnen på ett bra sätt?

Föräldrarna tillfrågades om de tycker att barnet sitter stadigt och på ett ergonomiskt bra

sätt. En del föräldrar har kryssat i både "j a" och "nej" eftersom barnet sitter på olika sätt

beroende på färdmedel och ibland varierar även sätt att sitta inom respektive färdmedel.

Många (25) av barnen sitter, enligt föräldrarnas bedömning, bra i åtminstone ett av

de fordon de färdas i eller ett av färdsätten.

"Sitter bra i sin hilstol. Den är alldeles ny. "

"Ja, i familjens bil, nej, i skolskjuts + färdtjänst. "

"Permobilen utprovat och anpassat. "

"Sitter bättre i Traxvagnen än i den egna bilen. "

"Inte i skolskjuts ellerfärdtjänst, då han åker sittande i sin manuella rullstol, med

ryggstödför enbart halva ryggen och hel avsaknad av stödför nacke.

I den egna bilen, men nej i skolskjutsen, hon har vuxit ur den. Saknas intressanta

lösningar. Vill pröva Careva systemet el. likn. "

"I rullstolen m. grensele formad rygg och med korsett. Utan korsett åker hon i

sulkyvagn och sitter sämre där. "

Efter 5 års olika prövningar gör hon äntligen det. "

"Sitter bra och somnar gärna. "

En del föräldrar berättar att hj älpmedlen fungerar bra om de används på rätt sätt, men att

det inte alltid är fallet eftersom chaufförerna ibland gör fel och inte alla skolskjuts- eller

färdtj änstbussar är tillräckligt utrustade.

"När hon blir rätt inplacerad iformgjutna sitsen. "

"Om hjälpmedel används på rätt sätt. Bussarna är dåligt utrustade med "rätt"

bälten för barn. "

"Hon sitter ergonomiskt rätt i sin rullstol _o_n1 hon är ordentligt ditsatt m. remmar

fastsatta + korsetten pä. Ibland är hon utan korsett och då faller hon åt sidorna. "

Fjorton familjer uppger att barnet har svårt att sitta bra i ett eller flera av fordonen.

Problemen handlar bland annat om att barnet har svårt att sitta rakt, har bristande

huvudkontroll, att det är svårt att hitta en bra sittställning och att barnet inte kan korri-

gera sin sittställning själv. Barnet kan behöva extra stödanordningar.

Svårt med sittandet, hänger med huvudet och måste alltid ha hjälp att sättas till
rätta igen. "
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"Nej, hon hänger och kan ej hålla huvudet närföraren ko'r ryckigt och snabbt. "

"Pojken har ibland svårt att sitta riktigt och att hålla upp huvudet och att hålla
kroppen rakt i sin stol. "

"Det går inte attfå en perfekt sittställning. "

"Svårt att säga om han sitter bra - ni får titta själva. Jag tycker det ser otäckt ut

när bilen far över ojämnheter - att Anton inte knäcker nacken..."

"Rickard är så svag i bålen, att det är svårt attfå riktiga ställningar. "

"Jättesvårt, hon lutar och åker åt sidan hela tiden. "(i bilen)

"Urvuxen, fo'r rak, får hålla upp huvudet på honom. Måste bära den till bilen,

färdtjänst, skolskjuts. Bilbältet kommer på halsen. "(ang. bilbarnstolen)

"Han behöver mer stöd än ett vanligt säte ger. "

"Hon har en mkt speciell sittställning ,använder ej ryggstöd, går bra i rullstol
men ej i bil. "

En förälder berättar att barnet bara sitter "så bra det går" och får ont oavsett hur han

sitter och en annan förälder berättar att barnets sittande aldrig är riktigt bra. Båda barnen

har problem med höfterna.

Så bra det går, får ont i häften när han sitter länge, men det får han ju obero-
ende avfärd i bil. Häften luxerad. "

"Barnet är 17 år, vi har ofta fått byta rullstol. Detfinns alltid något som ej är bra

med barnets sittande. Nu är häften på väg ur led och barnet sitter ca 1 timma på

morgonen och ju längre dagen lider ju kortare stunder kan ha sitta. Vid resor

sitter han till en början - när han får ont lägger vi honom i baksätet som är ca

130 cm. Barnet är 145 cm. Då har vi bara midjebältet att fästa honom i. Vi har

provat att låta barnet sitta baklänges (för nackens skull som är svagt) men han

vill se framåt och vrider sej i stolen och tappar därmed sittställningen. "

4.18 Oro över resor med främmande förare?

Föräldrarna tillfrågades om de känner oro då barnet färdas själv i skolskjuts eller färd-

tjänst med främmande förare. En ny chaufför innebär att det är någon som inte känner

barnet. Det är vanligt att föräldrarna uppger att de känner oro inför detta. Övriga

familj er är inte oroliga eller uppger att det inte är aktuellt att barnet reser själv.

"Ny chaujfo'r, "dåliga" chaujfo'rer. "

"Ja, i vissa fall m. vissa chaujfo'rer. "

"Om annan förare än den ordinarie chaujfo'ren. "

VTI notat 71-1999 31



"Stor oro, går inte medfrämmande förare, måste vara en bestämd. "

"Har aldrig åkt ensam, mamma hämtar hellre henne

Oron hör ofta ihop med barnets funktionshinder och chaufförernas bristande kunskaper

om det. Det handlar till exempel om barn med kramper/epilepsi, barn som är mycket

spastiska och har svårt att sitta stadigt och barn som har bristande huvudkontroll.

Föräldrarna undrar om chaufförerna vet vad de ska göra om barnet får kramper.

"För att chaujfören inte känner till barnets handikapp och vad det kräver av om-

givningen. "

"Kommunalfärdtjänst känns oroande p. g.a. attförarna inte kan hantera barnen. "

"Om Sofie får epilepsianfall vetförarna vad de ska göra"?

"Tidigare var samma chaujför, han har haft tid att stanna när pojken krampar.

Nu är det ändrat schema, oroför att tid ej finns. "

"Förare körförfort, barnetfår svårt att sitta. "

En del barn som har talsvårigheter eller saknar tal kan ha svårt att göra sig förstådda och

det fordrar mer av chaufförernas vad gäller kunskap om barnet och funktionshindret.

Flera föräldrar oroar sig över detta.

"Oroför att hon inte kan uttrycka hur hon själv känner. "

"Jessica kan kräkas upp sonden, blir lätt orolig vid bilfärder, kan bara meddela

sig med kr0ppsspräk o gnäll som endastförstås av oss som känner henne. "

"Eftersom hon inte kan kommunicera, är man orolig för hur chaujfören bedömer

olika situationer, t. ex. förñyttning i och ur, fastspänning m.m. "

"Värt barn är helt utelämnat till främlingar. Kan ej meddela sig. Kan ej berätta

om ngt. obehagligt hänt. "

Föräldrarnas oro gäller även förarnas kompetens och noggrannhet vid fastspänning av

barnet och förankring av rullstol och liknande. Det är också viktigt att chaufförerna är

medvetna om de risker som finns då barnet förflyttas i och ur fordonet och under kör-

ning samt att de kan umgås på ett bra sätt med barn, inte minst barn med funktions-

hinder. Allt detta beskriver en förälder:
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"Orolig över att Sofie ej är riktigtfastspänd.

"a. Vad vet denne förare om mitt barns handikapp och därmed speciella behov

(ostadig överkropp, inte sitta för nära framförvarande säte ex. slår i huvud vid

inbromsning)

b. Hur noga är han med fastspänning av mitt barns rullstol och personbälte till

barnet.
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c. Hur noga är han med fastspänning av exempelvis barn och rullstolar eller

permobil som finns bakom mitt barn.

d. Hur noga är han vid av och pälastning pä rampen. Känner han till risker vid
dessa moment.

e. Hur är han säkerhetsmässigt som chaujfo'r? (vänstersvängar, inte för nära
andra bilar, hastighet osv)

f. Hur är han som resesällskap (alla passar inte ihop med barn, än mindre handi-
kappade barn) "

Att en del föräldrar inte är oroliga över resor med främmande förare beror bland annat

på att barnet aldrig reser själv, att familjen känner alla chaufförer på orten, att

chauffören inte tillåts få ansvaret att spänna fast barnet eller att chauffören får den
information som behövs.

"Barnet vill inte åka själv. "

"Känner alla taxichaufo'rer"

"Men skolan ellerfamiljen sätter henne i bilen annars skulle det inte fungera. "

"Familjen och assistenten informerar nya chaujfo'rer"

4.19 Hur förflyttas barnen i och ur fordonen?
Föräldrarna fick beskriva hur barnen förflyttas i och ur familjens bil, skolskjutsen res-

pektive färdtjänstfordonen. Av föräldrarnas svar att döma används flera olika förflytt-

ningssätt vid i och urflyttning, framför allt då det gäller skolskjuts och färdtjänst då en
del fordon har ramp och andra har lyftplatta.

Eftersom så många barn färdas i bilbarnstol, bilkudde eller direkt på ordinarie passa-

gerarsäte i familjens bil är det också ett stort antal barn som lyfts/bärs in. Det är vanligt
att barnen lyfts/bärs ini familjens bil alltid eller ibland.

"Lyfts o'verfrän rullstol till bilsäte inne i bussen (Chrysler Voyager). "

Det är här vi knäcker ryggen. "

"Det har fungerat bra i den egna bilen men har nu vuxit ur den "bra" lösningen.

Vi måste pro'va nya sätt att läsa i- och urstigningen i framför allt egna bilen, men

även skolskjuts ochfärdtjänsten har hon snart ingen sits attfärdas i. Detta är det

största problemet. "

Nio barn körs in i familjens bil på ramp och två familjer använder lyftplatta. Ett barn

lyfts in med rullstolen och ett barn "sätter sig själv" och "benen lyfts in".

"Lösa ramper i egen Ford Galaxy (dispens från Trafiksäkerhetsverket för att köra

permobil i Ford Galaxy). Sitter inte i permon vid färd med egen bil. "

Endast sex barn lyfts/bärs in i skolskjutsen. Tolv barn körs in på ramp och 13 barn körs
in på lyftplatta. Ett barn lyfts in med rullstolen.
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Nio barn bärs/lyfts, tio körs in på ramp och 15 körs in med lyftplatta i färdtjänst-
fordonen:

"Kör in själv. "(på ramp)

4.20 Säkerhetsrisker vid förflyttning i och ur, olyckor/inci-
denter

Några familjer anser att förflyttningen i och ur fordonen fungerar bra och har aldrig

varit med om några olyckor eller incidenter. De bedömer riskerna som små och känner

ingen oro, även om de inte är omedvetna om vad som kan hända.

"Känns tryggt och bra. "

"Ifärdtjänstbussarfungerar bra m. lyftplatta under uppsikt av chaujfo'ren. "

"Risken för totalhaveri av lyftplattan finns väl, men vi bedömer en sådan risk som

mycket liten. Ar inte oroliga för detta. "

"Det är klart att det aldrig går att eliminera risker helt och hållet bl.a. på grund

av den mänskligafaktorn. Några incidenter har inte skett. "

LITEN - den mänskliga faktorn. Att rullstolen inte är bromsad - rullar av liften. "

Många föräldrar nämner ryggproblem, vilket sammanhänger med att de lyfter och bär

barn och hjälpmedel. Attlyfta och bära innebär risker både för föräldrarnas ryggar och

för barnet, till exempel om föräldrarna blir tvungna att både lyfta och vrida samtidigt.
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"Mammas rygg. Bildo'rren kan inte öppnas 90 grader. Ska både lyfta och vrida

samtidigt. "

"Färdtjänsten - OK. Risk för mammas rygg vid i och urlyft. Halkrisk. Vidrig

arbetsställning. "

"I egen bil svår lyft p. g.a. att han är tung och ej hjälper till. "

"Vi är i stort behov av hjälp att hitta lösningar för Jessicas bilfärd! Nu kan hon

inte åka med mamma längre, hon är för tung för mig att lyfta i och ur. Rullstolen

ärjättejobbig att släpa/lyfta i och ur också. "

"Ryggskada vid lyft in i egen bil, ryggskott.

"Ja, att lyftas in i skolskjutsen (1 meter högt). Egen bil är golvsänkt. Behöver bara
lyftas 15 cm. "

"Mamma och pappa orkar inte lyfta egentligen. 50 kg tungt och hjälper inte till.
Nivåskillnaderfrån rullstol till säte. Rädd att tappa. "

"Mammas och pappas rygg tar stryk. "
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"Börjar bli för tung för lyften inuti bilen. "

"Det är tungt och felaktiga lyft vi nu gör då vi lyfterfrän rullstol till bilsäte så det
vore bättre om hon kunde sitta kvar i rullstolen. "

"Rygg- och nackproblem. "

"Riskför ryggskada hos bärare om Fredrik lyfts i. "

Många föräldrar nämner risken att de eller chaufförerna som bär och lyfter barnet eller

skjuter rullstolen halkar, snubblar, slinter och tappar barnet alternativt tappar greppet

om rullstolen, med risk för att barnet och den vuxne skadar sig. En olycka då en förälder

eller chaufför tappar barnet innebär, framför allt för barn med OI, en överhängande risk

för frakturer och en mamma berättar om sin oro för att halka. Trappsteg på bilen och att

hjälpmedel är svåra att manövrera ökar dessutom riskerna för olyckor. Även utrustning

som till exempel knappsond och respiratorslangar kan klämmas och komma till skada.

En förälder efterfrågar utbildning i lyftteknik för chaufförerna.

"Vid halt väglag. "Tänk om mammafaller".

"Att man kan slinta och tappa barnet. "

"Man kan snubbla eller tappa, mänskliga faktorn. "

"Halkrisk"

"Pojken är tung och vi har trappsteg på vår bil. Har halkat pä trappstegen. "

"Jag har tappat Clara närjag lyfte henne ur våran privata bil p. g.a. att hon ärför
tung. "

"Den mänskliga faktornfinns alltid när man inte kan lyfta ergonomiskt. "

"Man kan tappa greppet vid fel teknik. Utbildning - Individanpassad utbildning
av chaujfo'rerna skulle förbättra detta. "

"Halkrisk. Knappsond kan komma till skada, oroligt. "

"Inget har hänt. Stolen är tung, den som skjuter på kan ibland halka till -

olycksrisk för den vuxne. Risk för att klämma slangar när stolen fixeras inne i

färdtjänstbussen. "(barn som använder respirator)

Många föräldrar beskriver risken att barnet slår i huvudet, fastnar med fötter och ben

eller stöter i fötter och ben vid förflyttning i och ur bilen/bussen. Ett par föräldrar till

barn med 01 är oroliga att barnets ben ska fastna och orsaka frakturer.

Rädd att benen ska fastna. "

"Om man öppnar eller stänger dörren utan att se efter kan hon fastna med foten. "
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"Att haka i benen vid förflyttning i bilen vilket kan ge frakturer. Familjen ser

alltid till att detfinns ett mellanrum mellan barnets fötter och bilsitsens ryggstöd. "

"Markus sitter ofta med raka ben och det är svårt att köra in och ut med honom i

vår egen bil. Han stöter i sina fötter och kan få ont. Permobilen använder vi

sällan i bilen p. g.a. att Markus stöter i fötter och ben i instrumentbrädan. "

"Det händer att man slår huvudet i på flickan i den egna bilen, en Volvo Combi. "

"Vid i och ur i egen bil har det hänt att de slagit pojkens huvud i kanterna. Än

hällerföräldrarnas ryggar! "

"Kan slä huvudet i en vanlig personbil, fastna med fötterna eftersom hon är så

pass stor. Det blir väldigt trängt i en vanlig bil. "

"Nära till huvudet när man kör in i bussen. Mäste justera hastigheten på äk-

motorn när man kommer in i bilen från rampen. "

"Risk att slå Fredriks huvud i takkanten om han lyfts i.

Ett par föräldrar nämner problem och risker som hör ihop med bussrampen.

"Ja, ibland fel på rampen. Svårt för chaujförer att köra in rullstolen m. Joystick.

"Tröskel " mellan ramp och buss stöter till.

"Farligt med långa, höga ramper. Bilarna stannar för lossning/lastning i backe

(brant och trängt). "

Chaufförers bristande kunskaper om barnets funktionshinder innebär också en risk vid

förflyttning i och ur fordonen, inte minst då barnen inte själva kan meddela sig.

"Udda chaufförer "bör inte" göra förñyttningar av barnet. Barnet kan inte be-

rätta. Ofta är chauüförerna helt oinformerade. "

En förälder berättar att barnets beteendestörningar också kan orsaka problem då barnet

förflyttas i och ur familjens bil. Barnet kan på egen hand låsa bilens centrallås, vilket
resulterar i att föräldrarna blir utelåsta.

"Kan läsa dörrarnas centralläs. Föräldrarna blir utelåsta. "

4.21 Säkerhetsrisker med barnets sittande i fordonen och vid

färd, olyckor/incidenter

Föräldrarna tillfrågades i en fråga om säkerhetsrisker som hör ihop med barnets sittande

i fordonen. I en annan fråga fick de uppge säkerhetsrisker vid färd och i ytterligare en

fråga fick de beskriva om det finns fler risker i samband med barnets resor. Föräldrarnas

svar visar att riskerna under färd ofta sammanhänger med barnets sittande, fastspän-

ningen i hjälpmedlet och förankringen av detsamma i fordonen. Andra risker som

nämns i detta sammanhang är bland annat förarens beteende och kunskaper, barnets
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funktionshinder, hjälpmedlens konstruktion, andra barn och föremål i bussen, förarens

körsätt, väglaget och trafiken.

4.21.1 Sittande och extra stödanordningar

Många föräldrar berättar att deras barn inte sitter bra i fordonen. Ibland handlar det om

bristfälliga fastspänningsanordningar och i en del fall om att barnen behöver extra stöd-

anordningar. Svårigheter att hitta en fungerande sittställning och att barnet har bristande

huvudkontroll kan resultera i bland annat andningssvårigheter och att barnet slår i

huvudet. En förälder till ett barn med OI uppger att säkerhetsbältet medger att barnet

lutar sig fram, Vilket utgör en säkerhetsrisk. En annan risk är att en del barn med

beteendestörningar sj älva lyckas knäppa upp säkerhetsbältet.

"Sprätter med armar och ben, måste man hålla kollen. Sitter nästan alltid bak,

men om hon sitter fram kan hon växla ur. Har upptäckt fönsterhissar, de går att

låsa. Kan slå i huvudet i permobil, kommer långt ner, tujftfo'r ryggen!

"När hon hängs åt sidan, whiplashskada när huvudet intefår något städ. "

"Flickan är mkt hypoton och kan ej justera sin sittställning om hon kommer snett,

"tappar" hon huvudet åt sidan kan hon ej föra upp det. Hon kan då få svårt att

andas. "

"Om hon sitter i rullstolen har hon varken säkert stodfär nacke och bål. "

"Rullbältet medger att han kan luta sig framåt vilket utgör en säkerhetsrisk. "

"Han kan lätt glida ur sitt bälte. "

"Hänger ofta snett åt sidan i rullstolen. Skolans personal kan inte spänna 4-

punktsbältet rätt. Får ingen hjälp att ta fram en rullstol som passar för ända-

målet. Man kan inte få hur många rullstolar som helst. "

"Instabilt när barnet sitter på bilkudde utan stödpå sidorna. "

"När hon åker färdtjänst sittande i rullstol kan hon "tappa" huvudet åt sidan och

behöver hjälp för attfå upp det igen. "

"Plastspänne. Framåtsittande. Smala band. Diagnosen OI. "

"Hon skulle behöva ett stöd el. utformning för att förhindra att huvudet hänger

oftast åt sidan och om hon somnar hänger det framåt, känns riskabelt t.ex. vid

hårdare inbromsning och i rondeller då behöver man oftast lyfta upp hennes

huvud då blir man ingen bra bilförare. "

"Pojken har knäppt upp bältet och ramlat ur ner på golvet. Har även glidit ur med

bältet på sig. "

VTI notat 71-1999 37



4.21.2 Förarens beteende

Ett stort antal familjer nämner risker som hör ihop med förarens beteende. Många

föräldrar beskriver att förarna är slarviga och ibland till och med glömmer att

kontrollera att barnen sitter bra, att spänna fast barnen och rullstolen samt att de är

stressade och har tidsbrist. Förarnas slarv har ibland resulterat i olyckor. Ett barn bröt

Vid ett tillfälle båda benen.
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"Att stolen inte är riktigt fastspänd alla gånger. Saknas helt bilbälte i färdtjänst-

bussarna. "

"Föraren glömmer spännafast Permobilen när barnet åker. "

"Att inte rullstolen spännsfast ordentligt.

Att inte barnet får trepunktsbälte på sig. Rullstolens midjebälte är inte avsett att

vara bilbälte.

Att andra rullstolar ej är förankrade ordentligt eller stårför tätt. "

"Claras stol har vält i en rondell p.g.a. föraren inte satte fast henne ordentligt.

Clara var då 6 är och blev livräddför att åka färdtjänst. "

"Barnet satt helt utan fastspänningsanordningar men rullstolen var fastspänd.

Chaujfören bromsar in vid järnvägsövergäng varvid pojken åker ur rullstolen ner

på golvet och bryter båda lärbenen. "

"Vill därför alltid försäkra sig om själv att hon sätts i fordonet på rätt sätt.

Chaujförerna kan man inte lita på att de kan, vet hur barnet skall sitta. "Måste

spänna fast bältet" i r-stolen och bilstolen direkt innan hon glidit ur. Har ramlat

ner på golvet i f-tjänstbussen, dä slarv m. bältetförekom. "

"Att chaujförerna inte spännerfast ordentligt utan slarvar el. är okunniga. "

"Ej fastsatt i golvet på färdtjänstbuss. Stolen hade inget fäste. Jag (mamma) vara
medfick rycka in och be chauffören stanna och sätta fast.

Ej bältad ordentligt i rullstolen. Vid ett gupp slog huvudet och panna i fönsterruta

med en rejäl bula somföljd. "

"Det bolag som för oss var nytt och kör I tim/vecka körde första turen med

permobil (80 kg + barn i 55 kg) som ej var fastspänd någonstans. Denna

permobil var placerad bakom vår son (35 kg) sittande i manuell rullstol.

"Vissa chaujförer har negligerat att använda bilbarnstolen och han har åkt i

vagnen i färdtjänstbussen. Vagnen är ej anpassad för transport i färdtjänst-

bussen. "

"En gång satt Fredrikfel i sin barnstol sä ansiktet låg mot rutan. Dä lade chauf-
fören en plastkasse mellan rutan och ansiktet! "
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"Sofie har suttit ej fastspänd i rullstolen med midjebälte. Chaujfo'rerna har trott

att hennes kardborrband i formgjutna sitsen var tillräckligt. "

"Massor. Dålig fastsättning. Inte enl. reglerna. 3-punktsbälten saknas. Chaufför

förstår ej att bakåtsittande är bättre. Svårt funktionshindrade barn saknar skydds-

reflexer. "

"Ja, chaujfo'ren fällde ej upp rampen i plant läge utan flickan satt bakåttippad m.

hela rullstolen. Hon tappade då huvudet bakåt och fick svårt att andas. Chauf-
fo'ren såg ej detta. "

"Vid inbromsning skulle det kunna hända olycka. Ko'rde till skolan, vagnen ej

fastsatt, fick göra en mindre inbromsning så rörde sig vagnen mycket framåt i

bussen. "

Ett del förälder berättar att det hänt att chauffören har somnat. En förälder påtalar att det

skulle kunna ha sin grund i förarnas körscheman.

"Tro'tta, sovande chaujfo'rer. (vissa sjukresetransptaxi) P.g.a. kramprisken måste

alltid en assistent vara med - sjuk assistent = ingen resa. "

"Chaujfo'ren somnade till i höstas. Assistent skrek till så han vaknade igen.

Chaujfo'ren hade haftför lång arbetsdag. Saknar bilbälte, sitter endast med fixe-

ring i stolen vid skolskjuts. Stress, för kort tid på sig för att köra en viss sträcka.

Kontroll av arbetstid. vad gäller? Hur mycket får de ko'ra ?/ Detta borde regleras

lika väl som långtradar- och busschaujfo'rers arbetstid. "

Det har hänt att chaujfo'ren somnat!! Det känns inte bra! (taxi) "

4.21.3 Förarens kunskaper och kompetens

Tio familjer nämner andra typer av risker. Det gäller bland annat chaufförernas brist-

ande kunskaper om funktionshinder. Flera föräldrar beskriver chaufförernas bristande

kunskaper om barnets funktionshinder och om hur olika situationer ska hanteras. Det

handlar till exempel om att ha uppsikt över barnet så att det inte soppar saker i munnen,

att veta vad man ska göra om barnet får kramper och andningssvårigheter.

"Enda vuxne är chauffören som inte kan ha tillsyn Över barnet som når grejor i

närheten och kan stoppa i munnen. Stor risk för kramper, det hände igår att

chauffören "slängde" m. barnet som krampade och var blå i ansiktet samt satt m.
huvudet bakåt. Stor risk att tungan faller ner och kan kvävas. Chaquo'ren var

säkert chockad och klarade ej av situationen. "

"Stor risk för kramper. Igår kom han hem påverkad av en stor kramp som

chaujfo'ren ignorerat. Kvävningsrisk!! "

"Epilepsianfall som förarna inte kan klara av. Dålig empati hos färdtjänst-

gubbarna, stressade och jäktade/ Barnen blir räddafor dem. "
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"Vid kramper kan han falla i sidled och vara på väg ur vagnen. Om inget annat

barn finns med påfärden finns bara chaujfören i bilen. "

Det handlar också om förarnas kunskaper och kompetens när det gäller viktiga säker-

hetsaspekter, om hur barnen ska resa så säkert som möjligt och att förarna har överblick

över vad som händer i bussen och hur barnen har det. En förälder säger sig allt vara

tvungen att kontrollera att barnets elrullstol förankras ordentligt fordonet.

"Vi är utelämnade till chaufförer som vi inte vet om de har tillräcklig kunskap. "

"Ja att man alltid måste kolla att permon blir ordentligt fastspänd när hon åker
H

ensam. ..... . .

"Det finns någon enstaka chaujför som man vill slippa. Ofta får vi bra chaujförer,

noggrann, pratsam med barnet och som vet hur han fungerar. "

"Risk: att chaujförer ej har medicinsk utb. + saknar översikt över barnen i

bussen. "

Ser föraren verkligen vad som händer med Sofie "bak i bussen ". Själv har jag

henne alltid bredvid mig när vi åker vår bil. Sofie åker för det mesta ensam eller

med andra barn i rullstol. Så jag tror ej ngn skulle kunna nå Sofie under resans

gång men är så fallet skulle jag nog varafundersam. "

4.21.4 Hjälpmedlens konstruktion och fastspänning

Många föräldrar beskriver sina tankar angående vad som skulle kunna hända vid hastiga

inbromsningar och undanmanövrar, krock eller andra incidenter. Flera av dem tvivlar på

att barnets hjälpmedel, fastspännings- och förankringsanordningar är säkra och några

föräldrar funderar över hur barnets kropp är rustat för att klara sådana situationer.

En familj hänvisar i en skrivelse till en rapport från som Handikappinstitutet tillsam-

mans med Vägverket har gett ut, Säkerhet för rullstolsburna passagerare i fordon. De

flesta manuella rullstolar har lågt ryggstöd och därför finns inget stöd för övre ryggen

eller nackstöd, vilket är av stor betydelse vid bilresor och inte minst vid påkörnings-
olyckor. Andra barn i bussen och deras hjälpmedel kan också utgöra en risk.

"Undrar hur sulkyns bälte klarar en olycka! Sulkyns underrede sitter fastspänt i

bilgolvet medan sitsen (som går att montera av) inte är fastspänd alls och i den

sitter Anton med sulkyns egna bälte som enda kollisionsskydd. "

"Speciellt när barn i permobil färdas i minibussen är det en stor riskfaktor, med

denna enorma vikt och den osäkerhet vi känner om dessa spänns fast, hur fäst-

anordningarna och remmar klarar belastningen. "

När barnet sitter i skolskjuts finns inget bälte kring barnets kropp som skulle

klara en krock. "

"Vi är osäkra på hur säkert hon åker om hon sitter i elrullstolen därför undviker

vi detta. "
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"Att manuell rullstol ej är avsedd att färdas i vid färd i bilen/bussen. För vek

konstruktion.

Rullstolen för låg i ryggstöd och saknar helt nackstöd - ej bra vid inbromsningar

el. påkörning bakifrån. "

"Midjebälte + väst i vagnen klarar inte belastningen vid en krock. Borde åka

baklänges p. g.a. sitt tunga huvud men det är mer praktiskt att chaufören ser i

backspegeln om pojken krampar. I egna bilen kommer 3 -punktsbältetfel.

"Är verkligen spännremmar med "koppar" säkra vid en kollision? En permobil

väger ju över 100 kg. "

"C får aldrig sitta i manuell rullstol vid bilåkning, rullstolen faller ihop vid en

krock.

Att det lastas för många permobiler, rullstolar ibland vid samåkning. Någon står

då farligt nära steget. vad händer vid gupp, tvär sväng m.m. Dåliga fästanord-

ningar ökar total fara vid krock. "

"Det stora problemet och säkerhetsrisken för handikappade som reser sittande i

sina rullstolar är att dessa inte är konstruerade att klara krockar på likvärdigt

sätt som bilens ordinarie säten. Fastspänningsanordningarna är sannolikt inte

heller till fyllest. Jag har haft tillfälle att se en video från ett krocktest (barriär-

prov) som en bilanpassningsfirma lät göra tillsammans med Statens provnings-

anstalt i Borås. Elstolarna slet sönder fastspänningsremmar och, i ett par fall,

golvfästena (skenor). De manuella stolarna deformerades mer eller mindre

kraftigt. Stora skadorpå provdockorna.

Eftersom rullstolar köps in enbart av landstingens hjälpmedelscentraler borde det

vara lätt att sätta press på tillverkarna att ta fram stolar som erbjuder samma

stabilitet som vanliga bilsäten förfriska personer. Som det är nu börMfärdas

i bil sittande i rullstol.

Dessa risker inger naturligtvis oro, men å andra sidan kan man ju inte sitta

hemma och titta ut genom fönstren hela livet. "

"Vi är oroliga över vad som händer när en rullstol som sitter fast i golvet och där

barnet sitter med midjebälte råkar ut för ett krocktillbud. Trepunktsbälte tar upp

krockkrafterna bäst och fördelar dessa på passageraren. Detta är ju standard när

det gäller alla övriga bilpassagerare. Varför ej handikappade barn (som har en
mkt bräckligare kropp)? Vad händer med ett rullstolschassi som utsätts för

krockkrafter? "

4.21.5 Barnets funktionshinder

Familjerna nämner ofta risker som hör ihop med barnets funktionshinder.

Ett stort problem som gäller barn med OI, men även en del barn med andra diagnoser

är att de har ett skÖrt skelett, Vilket lätt resulterar i frakturer. Det innebär bland annat

risker vid i- och urstigning och under färd. Muskelsvaghet och en "skÖr kropp" har

bland annat barn med muskelsjukdomar. En förälder till ett barn med OI beskriver

risken med att någon som inte känner till diagnosen och vad den innebär måste ta hand

om barnet Vid en trafikolycka.

"Viktigt orosmoment. "(angående skÖrt skelett)
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"Skört skelett, blir svagare. "

"Skör kropp - muskelsvag. "

"Trafikolycka om föraren blir skadad och andra personer måste ta hand om

barnet och inte vet vad 01 är. "

Barn med svåra rörelsehinder som har bristande bålstabilitet och huvudkontroll, är

spastiska och har kramper kan ha svårt att få en bra sittställning.

"Dålig sittsta'llning. "

"Stora huvudet en risk. "

"Tappar huvudet när det är guppig va'g. "

Ostadig överkropp, nickarframåt speciellt då han är trött. Kan lätt slå i huvudet

i framförvarande sa'te el. rullstol vid inbromsning eller huvudnickning, nysning -

sökerhetsavstånd. "

Kramper/epilepsi är ganska vanligt förekommande i gruppen barn med rörelsehinder.

En familj nämner att barnet har svårigheter att hosta och att det utgör ett problem vid

resor.

"Svårigheter att hosta ordentligt. "

Barn med andningssvårigheter som använder respirator och barn som sondmatas har

slangar som kan komma i kläm och innebära svårigheter i samband med resor.

"Respirator, slangar, sug mm. måste fungera. 2 personer måste vara med och ha

koll på pojken; Ibland är det så trångt narñer handikappade skall med på samma

färdtjänstbuss. "

4.21.6 Trafik, körsätt och väglag

Några föräldrar nämner såväl det egna som skolskjuts- och färdtjänstchaufförernas

körsätt samt den omgivande trafiken och väglaget som risker under färd. Det gäller

framför allt barn som är spastiska, har bristande bålstabilitet och huvudkontroll, skört

skelett och får kramper.

"Ibland kör chaquförerna lite oförsiktigt. "

"Spasticitet - kramper, oförsiktig körning. "

"Ryckig körning eller höga farter. "

"Nej, inga incidenter har inträjâfat men med dålig bålstabilitet kan risk föreligga

t. ex. vid inbromsning eller undanmanöver. "
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"Eftersom Fredrik har så dålig havadkontroll finns det risk att han slår huvudet i

rutan om fårdtjånst/skolskjatsbilen skalle kränga. "

"Om vi måste bromsa plötsligt finns risk att barnet skadar nacken då han är

mycket svag. "

"Alltid risker med stötar. " (barn med OI)

"Man kan skada nacken på henne vid inbromsning och vid halka. Hon har ofta

blåmärken på höger om hon slår sig i dörren vid epilepsi. "

Några föräldrar nämner risker med storstads- och rusningstrafik, på olycksbelastade

vägar, andra bilister samt påkörning från sidan. En del föräldrarna till barn med OI be-

skriver att de undviker att åka bil med barnet vid dåligt väglag. En av dem anser att

resorna är "ett nödvändigt ont".

"Vånstersva'ng varje dag på smal och hårt trafikerad va'g, olycksbelastad. Fast-

sa'ttning av rallstolar. Bilba'lte. Irriterade chaufförer. "

"Andra bilister. "

"Rasningstrafik. Diagnosen OI. "

"Bor i storstad - Trafiken - påkörning från sidan. Tycker inte om att åka bil med

barnet. Det är ett nödvändigt ont. Hellre barnvakt. Kollar vädretförst. "

"Ger sig inte ut i dåligt väglag. "

4.21.7 Andra barn

Andra barn i bilen/bussen kan innebära en risk om de är motoriskt oroliga eller skriker,

det kan vara stressande för en del barn. För barn som är mycket infektionskänsli ga utgör

andra barn en smittorisk.

"Oroliga (motoriskt) barn med i bussen. "

"Vissa gånger kan pojken vara ledsen eller skrika något, vilket kan vara stress-
ande för övriga personer i fordonet. "

"Andra barn i bilen eller andra bilister.

"Smittorisk - mkt infektionskånslig. "

4.21.8 Föremål i bilen/bussen

En riskfaktor är att inte alla föremål i bussarna såsom till exempel hjälpmedel, vagnar

och väskor inte är ordentligt surrade utan far omkring under färd. De kan skada barnen

vid bland annat inbromsning. Detta gäller både vid resor i familjens egen bil och skol-

skjuts eller färdtjänst.
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"Många läsa föremål finns i bussen t. ex. ståskal, hjälpmedel, väskor som far om-

kring vid en inbromsning. "

"Funderat över varför barnvagnarna i bussen ej är fastspända. Vid en ev. olycka

far deju runt i bussen och kan skada barnen. "

4.21.9 Inga särskilda risker

Några föräldrar ser inga risker alls med barnets sittande i fordonen och i samband med

färd. Det fungerar bra om barnet sitter som det ska och riskerna bedöms inte som större
än för andra barn i trafiken.

"Om bilbarnstolen används och sätts fast på rätt sätt, skall det inte hända något. "

"Inte om hon sitter bra. "

"Inte mer än alla de risker som tyvärr alltid finns i trafiken, lika för alla. "

4.22 Anpassar föräldrarna sitt körsätt?

Det är vanligt att familjerna anpassar sitt körsätt ofta eller ibland med anledning av

barnets funktionshinder. De beskriver att de kör lugnare och försiktigare då barnet är

med i bilen, till exempel vid inbromsningar, svängar, gupp och beroende på väglag.

Beroende på väglag och underlag, ej kurvor och ojämn vägbana. "

"Vi kör saktare. "

"Korförsiktigare när barnet är med. "

"Kor mjukare ochförsiktigare. Tar inga chanser vid inbromsningar och gupp. "

"...anpassar ko'rsättet, inga kraftiga svängar och häftiga inbromsningar. "

En del föräldrar beskriver att de oftare gör pauser på vägen då barnet är med.

"När vi gör längre sträckor. Stanna ofta så att personen får vila rumpan. Farten

anpassas om permobilen är med eller om permon sitter på vanlig plats och

vägens kondition. "

Några föräldrar beskriver hur körningen kan påverka barnets sittställning. En förälder

berättar att körningen anpassas om rullstolen inte är ordentligt förankrad i minibussen.

"Vid svängar kan Rikardfalla åt sidan. "

"Ja, speciellt i kurvor och gupp för att han är så svag i överkroppen och kan inte

själv korrigera sin sittställning. "

"Då jag ej fixerat rullstolen ordentligt. Håller avstånd till bilar, bra bromssträcka

beho'vs, bara midjebälte och tungt huvud. "

44 VTI notat 71-1999



En del föräldrar anpassar körsättet med hänvisning till barnets dagsform och eventuella

kramper, vilket kan innebära att de behöver stanna på vägen.

"Om han är trött (sämre kroppshållning) eller ojämn, gappig våg .

"Vi anpassar mera när vi åker efter Sofies mat och sovtider. "

"P.g.a. epilepsi. "

"Om hon får 1 kramp måste man oftast stanna. "

Ett par föräldrar beskriver svårigheter att koncentrera sig på körningen, till exempel på

grund av att barnet sitter ostadigt och har beteendestörningar.

"Svårt att koncentrera sig, kör sakta "

"Svårt att köra själv med honom i bilstolen. Koncentrationsproblem. "

Han är "klåfingrig" och når tex. Växelspak. Han sitter ej bra i vanligt säte,

måste ofta justera sittställning. "

En del föräldrar anpassar inte alls sitt körsätt. En familj påpekar att frågan inte är aktuell

eftersom familjen ännu inte har någon anpassad bil. Annars kan en viktig orsak vara att

barnet faktiskt sitter så stadigt att det inte påverkas av körsättet. En förälder berättar

dock att barnet sitter lika illa oavsett hur man kör.

"Hon sitter så sittsa'kert så det år inte så aktuellt"

"Barnet sitter ostadigt trots att han årfastspa'nd. "

4.23 Anpassar skolskjuts- och färdtjänstchaufförerna sitt kör-
sätt?

Elva familjer svarar att de upplever att chaufförerna, åtminstone ibland, anpassar sitt

körsätt, till exempel genom att köra lugnare, med anledning av barnets funktionshinder.

En del föräldrar framhåller att det inte gäller för alla förare eller alltid. En familj berättar

att en viss chaufför brukar anpassa körhastigheten och stanna bland annat för att rätta
till barnets sittställning.

"Ibland "

"Somliga gör det.

"Detfinns någon enstaka chaufför som vi helst vill slippa åka med. Men oftast får

vi de som sonen känner till och som kör lugnt. "

"Beror på chauffören, den ordinarie chaafo'ren är jättebra ".

"...den ordinarie chauffören tar det lugnare. "
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"Generellt sett, eftersom pojken ej fixeras med bälte. Bara stolen sitter fast i

golvet. "

"Hastigheten - nej men om gapp på vägen -ja. "

"Skolskjutsen anpassar hastigheten. Färdtjänst (kommunen) anpassar inte
hastigheten. "

Övriga familjer upplever inte att chaufförerna anpassar sitt körsätt. En familj svarar "vet

ej" och för ett par familjer är frågan inte aktuell eftersom barnet varken åker skolskjuts

eller färdtjänst. Att stress är en faktor som kan påverka chaufförernas körsätt, framhåller

några föräldrar.

"De ko'r alldeles forfort på smala slingriga vägar. "

"De flesta stressade. "

"Olika chaujfo'rer - olika dagar, stress påverkar. "

Några föräldrar anser att körsättet inte behöver anpassas.

"Behövs inte då hon sitter i vanlig bilstol"

"Behöver inte eftersom någon finns med. "

4.24 Känner föräldrarna till regelverken?

Vi frågade familjerna om de känner till de regelverk som gäller för skolskjuts- respek-

tive färdtjänstresor. Många av dem (25 familjer) svarade att de känner till ytterst lite

eller ingenting alls om dessa regelverk. Sju familjer uppger att de känner till lite grann

och sex familjer att de känner till det mesta. En förälder berättar att familjer brukar få

bättre information om regelverken då hamen börjar resa själva utan föräldrarnas säll-

skap.

"Kommer mer info till föräldrar när barnen börjar åka ensamma i

färdtjänstbassar. "

4.25 Önskemål om förbättringar när det gäller färdmedlen
Föräldrarna tillfrågades om de har några önskemål om förbättringar när det gäller

respektive färdmedel.

4.25.1 Val av transportsätt

Sex familjer har önskemål som gäller valet av transportsätt. Ett par föräldrar till barn

med OI nämner att de skulle vilja kunna åka kommunalt med buss:

"Resor i kommunal buss. "

"Vill åka buss (kommunalt). "
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En förälder säger att barnet borde få möjlighet att åka med samma buss som kompisarna

vid klassresor och inte behöva åka färdtjänst ensam:

"Skalle Önska stÖrre valmÖjlighet, frihet. Att kunna åka med klassens bass vid

skolresa och inte behöva åkafärdtjänst efter kompisarna. "

425.2 I samband med förflyttning i och ur fordonen

Arton familjer har Önskemål som har samband med barnets förflyttning i och ur for-

donen. Ett par föräldrar nämner att det framför allt gäller i- och ursti gnin gen i den egna

bil. Ibland handlar det om att de skulle vilja ha en bil som bättre motsvarar familjens

behov, till exempel en minibuss/van.

"I egen bil. "

"Bassliknande fordon Önskas iframtiden. "

Flera föräldrar nämner tunga och arbetsamma lyft i och ur bilar.

"Skolskjuts fick gärna vara en minibuss. Jobbigt att lyfta i och ur en taxibil. "

Vridbara säten/stolsitsar är ett önskemål som flera föräldrar har och som skulle under-

lätta barnets i- och urstigning i fordonen.

Vridbart säte i samband med bilbyte. Åka baklänges i fortsättningen. Medge

egenfÖrflyttning fÖrflickan. "

"Anpassning av egenbil m. ramp, vridbart säte el. dyl. Nästa år är det sju år

sedan de nyttjade bilstÖdet. "

4.25.3 Barnets sittande

Det är vanligt att familjerna har önskemål som hör ihopmed barnets sittande under

resorna. Flera föräldrar efterlyser en bättre hjälpmedel, fastspänning och säkerhetsbälten

i bilen/bussen för att barnet ska sitta bättre och det ska vara säkrare vid en eventuell

krock. I vissa fall saknas trepunktsbälte helt i färdtj änstbuss. En förälder är kritisk till att

barnets bilbarnstol är tillverkad för att sitta framåtvänd istället för bakåtvänd som

familjen skulle föredra.

"En fastsättning så att hon inte gliderframåt ar sätet, trots att hon inte har bilstol.

Ar stor nog att vara utan nu. "

"Skalle Önska en bättre fastsättning i stolen som skulle gÖra det säkrare vid

eventuell krock. "

"Annat sittande dä bilstolen = fÖr liten. "

Nya Britax Traveller Plus Är framåtvänd! 15-36 kg fÖr barn med särskilda
behov. VarfÖr inte bakåtvänd!! .7 .7 "

"Att honfår sitta med trepunktsbälte som när hon åker med vår privata bil. "
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"Jag skulle hellre vilja att hon åkte färdtjänsttaxi i bil precis som när vi åker med

henne/'

"Skolskjuts, färdtjänst. Undrar om det kan vara bra för nacken såsom huvudet

hoppar och far vid skakig väg. "

"Kocktestade rullstolar. "

"Vi efterlyser typgodkända fastsättningsanordningar i skol- och färdtjänstbussar

som kan skydda vid kollisioner. Dagens fastsättning är bara till för att säkra

barnen från att ramla/tippa i bussarna. Ungefär som det fäste som finns för

permobiler. "

"Vårt barn som privat åker i bilsäte, ska inte vid samåkning med andra behöva

åka i manuella rullstolen i bussen/bilen. Den är inte konstrueradför attfärdas i.

Där handikapp och vikt är sådan att en Överflyttning till bilsäte kan ske med viss

hjälp - wa detta göras.

KRAVBilbälte även till rullstolspassagerare och bussresenär.

Nedskrivna säkerhetsfo'reskrifter för skjutsar med rullstolar som tar upp

fastsättningsanordningar, remmar, bälte, rullstolarnas placering, permobil,

lyftplatta m.m. "

"Trepunktsbälte till alla passagerare oavsett om man åker buss eller sitter i

rullstol. "

"Bättre bälten somfixerar barnet både i egen bil och i färdtjänst. 3-punktsbälten. "

"3-punktsbälte ifärdtjänstbussen. "

"Bälte i Permobilen (4 punkts) som komplement till befintligt midjebälte. "

"Bättre bälte i själva rullstolen. Det ska kunna hålla kvar stolen, så att bilens

vanliga bälte skyddar barnet och de andra bältena tar stolen. Risken är att stol-

sitsen trycks fram, tillsammans med barnet, mot det vanliga bältet. Barnet kom-

mer emellan. "

"P.g.a. Antons handikapp reser vi så lite som möjligt.

Jag ringde er ang. projektet eftersom det känns angeläget att kunna förbättra

Antons resor då dessa, i mitt tycke, måste gå att förbättra. Både för Antons,

familjens och taxichaujfärens vidkommande. Sulkyn är tung vid i- och urlastning.

Är sulkybälte tillräckligt? (skolskjuts) Vad gör man åt skumpandet och huvudet

som far än hit och än dit i tvära knyck. "

Travers i bilen? För attj7ytta Anton från vagn till soffa. (egen bil) En kille på 12

år ärtung att lyfta.

Ett par föräldrar har Önskemål om att slippa bära bilbarnstolen, vilket är en följd av att

den ska användas i flera olika fordon och att barnet måste använda sin egen eller att det
inte finns någon bilbarnstol i de fordon barnet reser i:
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"För att slippa sla'pa den egna stolen. "

"Har ingen assistent nu men medför alltid egen bilstol när hon åker med främ-

mande bilar. Skrymmande att släpa på. "

En förälder beskriver hur svårt det är att spänna fast barnet på ett sätt så att ha sitter bra,

men som även fungerar då han får kramper. Barnets beteendestörningar gör dessutom

situationen extra svår. Ett Önskemål är givetvis en förbättrad situation när det gäller

barnets sittande och fastspänning.

Pojken harfått beteendestörningar p.g.a. sin sjukdom. han är opererad 2 ggr, i

höger hjärnhalva p.g.a. inflammation.

Han förstår inte varför han ska sitta fastspa'nd m.m., trots att han ramlat ur så

förstår han inte.

När han har mycket kramper är han väldigt trött och kan då inte sitta själv. Då
skulle vi behöva ett sätt att sätta fast honom som höll uppe hans huvud, men

problemet år när kramperna kommer får han ju inte vara alltför fastspa'nd, då

han kan skada sig.

Når han är piggareförstår han inte att han ska sitta stilla med sitt ba'lte på sig, all

hans energi blommar ut när han är pigg och då är det svårt attfå honom att sitta

stilla och att över huvud tagetfå honom till att förstå.

Det kan bli ganska tujft att köra bilen når man är ensam. man är inte speciellt

trygg- "

4.25.4 Övriga önskemål
Fjorton familjer har andra önskemål än deovan nämnda. Många föräldrar har önskemål

angående chaufförerna. Det handlar bland annat om att få välja chaufför, att barnet får

möjlighet att ha samma chaufför och slipper ha så många olika.

Ej så många olika chaujförer.

"Möjlighet att ha samma chaujför... "

"Få välja sin chaujför. "

Man borde verkligen få avgöra vilka chaujförer man vill ha, som skjutsar

sonenf'

Ibland gäller föräldrarnas önskemål chaufförernas kompetens och säkerhetsmedvetande,

att barnet spänns fast på samma sätt och lika ordentligt av alla chaufförer. Flera

föräldrar påtalar betydelsen av att chaufförerna får utbildning om funktionshinder och

första hjälpen samt klara direktiv om sina skyldigheter. En förälder framhåller att

chaufförerna kontinuerligt måste information om barnens funktionshinder och en

eventuellt förändrad sjukdomsbild. Även vikarier måste få introduktion och viktiga

upplysningar. En familj betonar att informationen bör komma från överordnade.

"Fastspa'nningen finns i lika många varianter som det finns förare, även hur väl

och noggrant man spänner fast. "
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"Just nu bra chaujför, men mycket hänger på chaujförens säkerhetsmedvetande. "

"Önskemål: att chaujförerna går ngn utbildn. om handikapp ochförsta hjälpen. "

"Personalen bör vara medicinskt utbildad för att kunna ge första hjälpen vid t. ex.

en kramp. "

"Mera tid för chaujförerna att kontrollera att barnet är fastspänd, och tydliga in-

struktionerfrån arbetsledning vad som gäller deras skyldigheter. "

"Förändringar i sjukdomsbilden bör informeras till chaujfören dvs. ännu nog-

grannare tillsyn, kontinuitet m. samma chaujförer viktigt. "

"Att ev. vikarier får information och introduktion så vi föräldrar inte behöver

oroa oss.

Skriftlig beskrivning specifikation från skola och förälder för varje barn, vad

barnet behöver för speciella arrangemang (ex. ej sitta för nära framförvarande,

följas till entre'dörr mm) lämnas till skjutsansvarig. "

"Stöd och information till chaujförerna ang. barnen måste komma "uppifrån" och

info ske kontinuerligt ex. varje termin. "

Flera föräldrar har Önskemål om att barnet ska få slippa samåkning och ett par föräldrar

skulle vill att en annan vuxen förutom chauffören följer med vid resorna.

"...slippa samåkning och en massa onödiga mil, att slippa sitta med sådana han

inte känner, är oroligt när något förändras. "

"Medresenär av en personal vid skoltransport. "

"Önskvärt: att kunna förboka en "bussvärdinna" när hon gör ensamresor"

"...två personal i bussen nödvändigt. "

"Det borde vara en assistent med vid skolresor. "

En del familjer har önskemål när det gäller skolskjuts- och färdtjänstfordonen och hur

de ska vara utrustade:

"Förbättra skolskjutsen t.ex. med minibuss, för att behålla duktiga chaufförer,

vara rädd om dem. Kommunalt stöd för inköp av specialfordon. Bra transport, i

och urstigning fungerar bättre med en buss + ramp o dyl. Samarbete mellan kom-

munerna. "

En familj lyfter fram säkerhetsrutiner, kommunens upphandling av tjänster från privata

färdtj änstbolag och framhåller betydelsen av bättre information till föräldrarna:

"...kommunen specificera krav på hur skjutsarna ska genomföras och taxibolagen

lämna anbud utifrån kända krav.
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Föräldrar får besked före terminen startar om har skjutsarna kommer att ske -

tider, bolag, fordon, bälte finns m.m. Då behöver inte föräldern ta dessa

diskussioner direkt med chaajförerna - som man ju är i beroendeställning till.

Skjutsansvarig åker med någon gång per termin för att i praktiken se hur det går

till. Utrymning tränas någon gång. "

En del familjer nämner Önskemål angående familjens bil:

Större bil, vridbart säte, en bil till. "

"Önskar bilbyte med anpassning. Mamma befarar ryggproblem när flickan blir

större. Hon har redan börjat få ont i ryggen, och flickan är bara 8 är. "

En förälder till ett barn med 01 har Önskemål om breddade parkeringsplatser och en

särskild märkning på bilen för familjer till barn med funktionshinder:

"Breddad P-plats bara för fam. med handikappade barn. Önskar Logo/tillstånd

för att inte andra ska parkeraför nära. "

En del föräldrar vill att försäkringskassans regler för anskaffningsbidrag ska förändras:

"Borde fä söka bilanp. oftare än vart 7:e är. Barns behov förändras mycket

mellan tex. att barnet är 2 och 9 år. "

"Varför bedöms barn, med hälften av anskajfningsbidraget. Fordonet kostar lika

mycket i inköp oavsett om en vuxen eller ett barn är passagerare. Diskriminering

mot barnen. Ett handikappat barn är inte lika värt som en vuxen. "

5 Några viktiga resultat och slutsatser

5.1 Barnen reser ofta framåtvända
Det är mycket vanligt att barnen färdas framåtvända, även om de sitter i bilbarnstol och

ett resesätt då barnen sitter bakåtvända skulle kunna motiveras av bristande huvud-

kontroll och svaga skyddsreflexer. Detta kan ibland bero på att det finns en krockkudde

på passagerarsidan i framsätet, vilket innebär att barnet måste åka i baksätet och då har

den förälder som kör ingen uppsikt över barnet om det sitter bakåtvänt. En del barn, inte

minst de äldre, vill sitta framåt för att se ut och vissa barn med beteendestörningar

försöker vända sig i stolen om de sitter bakåtvända. Det vore bra om bilbarnstolarna

utformades så att familjerna fick möjlighet att välja om barnet ska sitta bakåt- eller

framåtvänt och att barnet inte måste åka framåtvänt om bakåtvänt resande kan motive-

ras och barnet inte har något emot det.

5.2 Flera hjälpmedelscentraler vägrar anpassa bilbarnstolar

När det gäller anpassningen av bilbarnstolar nämner några föräldrar att hjälpmedels-
centralen vägrar hjälpa till med detta med anledning av att den som gjort anpassning-

arna kan göras ansvarig om en olycka sker. Det här problemet måste lösas på något sätt

för att anpassningarna ska kunna utföras av personer med kompetens inom området.
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5.3 Många barn sitter illa

Många barn har svårt att sitta bra under resorna och föräldrarna har ofta Önskemål om

ett bättre sittande för barnet. Det handlar bland annat om att barnet behöver extra stöd-

anordningar och bättre fastspänning på grund av spasticitet, bristande bålstabilitet och

huvudkontroll. Om barnet har kramper kan det försvåra utformningen av lämpliga fast-

spänningsanordningar eftersom barnet inte får vara för hårt fastspänt när det krampar.

En del barn med beteendestörningar kan själva lyckas knäppa upp sitt säkerhetsbälte

och detta är viktigt att åtgärda. Dessa barn bör ha ett säkerhetsbälte som endast
föräldrarna, chaufförerna och andra vuxna kan knäppa upp.

Föräldrarna kan behöva bättre kunskaper om hur barnet ska kunna sitta och spännas

fast på bästa sätt samt hur rullstolen ska förankras ordentligt. Många känner sig osäkra

på om barnet egentligen sitter som det ska och vad man kan göra åt till exempel att

huvudet skakar på guppig väg.

5.4 Information om bilanpassning behövs

Många föräldrar saknar en informationskälla, ett ställe ditde kan vända sig för att få

information, tips och råd om bilmodeller, firmor, anpassningsdetaljer och hur man får

tag i begagnade handikappfordon. Det förefaller mycket angeläget att samordna

information och kompetens på det här området för att ge familjerna denna service. I

övrigt kritiserar flera familjer försäkringskassans regler när det gäller anskaffnings-

bidrag, vilka det naturligtvis kan vara viktigt att se över.

5.5 Slarv och bristande kompetens hos chaufförer

Många föräldrar är bekymrade över skolskjuts- och färdtjänstchaufförernas beteende

och kompetens. De beskriver bland annat slarv med fastspänningen av barnet,

förankringen av hj älpmedlet, bristande kunskaper när det gäller funktionshinder och att

det till och med har hänt att föraren har somnat och att barnet skadat sig på grund av att

det inte varit fastspänt. Det förefaller självklart att alla färdtjänstchaufförer bör genomgå

en utbildning (och eventuellt även fortbildningskurser) om funktionshinder, första

hjälpen, hur barnen ska åka så säkert som möjligt, säkerhetsrutiner och vilka skyldig-

heter de har som förare.

Att vara färdtjänstchaufför kräver dessutom social kompetens. Många föräldrar vill

att barnen ska slippa åka med alltför många olika chaufförer, utan helst med samma

förare som känner barnet, någon som familjen själv får välja. En del föräldrar anser att

det behövs ännu en vuxen person i bussen som kan ge barnen den tillsyn de behöver

under resan. En familj tycker att utrymning av fordonen bör tränas och att den som är

ansvarig för skolskjuts- och färdtj änstresorna i kommunen bör åka med ibland för att se

hur det fungerar.

5.6 Osäkra hjälpmedel och fastspänningsanordningar

Många föräldrar är oroliga för att barnets hjälpmedel och dess fastspänningsanordningar

samt spännremmarna som förankrar sitthjälpmedlet inte är krocksäkra. En del har sett

krocktester som visar att så är fallet. Flera föräldrar önskar att barnen skulle få resa med

trepunktsbälte på passagerarsäte istället för i sin rullstol. Det är ett mycket angeläget att

arbeta med att utveckla krocksäkra transportrullstolar och fastspänningsanordningar.

Det bör också i större utsträckning vara möjligt för barnen att få färdas på passagerar-

säte om familjerna så önskar.
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5.7 Samåkning - ett stort problem
Många familjer upplever att samåkning är ett problem eftersom barnens resor blir

mycket längre (ibland 30-50 minuter längre) än de annars skulle ha blivit. En del barn

har lätt för att bli åksjuka, har svårt att hitta en bra sittställning och får ont i höfterna av

att sitta för länge.Det är dessutom större risk att incidenter hinner ske och att barnen får

kramper innan resan är över. En del barn blir stressade över att åka med andra barn som

är motoriskt oroliga och som skriker och detta är också en viktig aspekt på samåk-

ningen. Dessutom innebär andra barn en smittorisk för barn som är infektionskänsliga.

Att minska ner restiderna och samåkningen är angeläget.

5.8 Barnen lyfts för mycket

I familjen bil färdas barnen alltid eller ibland i bilbarnstol, på bilkudde eller direkt på

bilsätet. Detta innebär att många barn lyfts och bärs i alltför hög utsträckning, vilket

betyder en mängd risker, framför allt för föräldrarnas ryggar men även för barnet om

föräldrarna ramlar, snubblar, halkar och tappar greppet om barnet. Att föräldrarna väljer

att lyfta upp barnet på bilsätet beror naturligtvis ofta på att de vill att barnet ska resa så

säkert som möjligt och slippa färdas i rullstol. I skolskjuts- och färdtjänstfordonen sker

för flyttningen vanligen genom att barnet skjutsar på ramp eller lyftplatta eftersom

barnen oftast färdas i rullstol eller liknande. Hjälpmedel som är tunga att skjuta och

svåra att manövrera innebär också risker vid förflyttning i och ur fordonen. Det är

mycket viktigt att finna lösningar på barnens förflyttning i och ur fordonen, inte minst

även till passagerarsäte.

En av de arbetsterapeuter som gjort intervjuerna påtalar att föräldrarna bör få bättre

kunskaper i lyft- och bärteknik, även om lyft naturligtvis i mesta möjliga mån bör
undvikas. Vridbara säten är ett sätt att undvika olämpliga arbetsställningar för

föräldrarna, så att de slipper både lyfta och vrida samtidigt.

5.9 Bilbarnstolarna måste flyttas mellan olika fordon

Ett annat problem är att bilbarnstolarna måste flyttas mellan fordonen, det vill säga att

barnet måste använda bilbarnstolen från familjens bil vid skolskjuts- och färdtjänstresor.

Om barnet använder en bilbarnstol utan anpassningar skulle det kunna lösas genom att

det finns en bilbarnstol i de andra fordonen och är barnets bilbarnstol anpassad och

måste användas i alla fordon så borde detta kunna underlättas genom vissa rutiner så att

föräldrarna eller assistenterna slipper bära omkring med stolen.

5.10 Föremål inte fastsurrade i bussarna

En del föräldrar oroar sig över att föremål ej surras fast i skolskjuts- och färdtjänst-

bussarna, till exempel väskor, vagnar och ståskal. De far omkring och kan skada barnen.

Detta är naturligtvis något som det bör finnas rutiner för och som ska höra till förarnas

ansvar, antingen genom att denne surrar fast föremålen eller placerar dem i ett bagage-

utrymme.

5.11 Körsättet anpassas med anledning av funktionshindret

Det är vanligt att föräldrarna anpassar sitt körsätt med anledning av barnets funktions-

hinder, till exempel genom försiktigare inbromsningar och körning vid gupp, ojämn

vägbana och dåligt väglag. En del föräldrar oroar sig för väglaget och den omgivande

trafiken, inte minst föräldrar till barn med OI. Dessa barn är mycket känsliga för stötar
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och får lätt frakturer. Det händer till och med att de avstår ifrån att ge sig ut och åka bil

med barnet vid dåligt väder.

5.12 Kommunerna behöver klara regler
Eftersom alla barn i hela landet bör kunna åka skolskjuts och färdtjänst lika säkert vore

det lämpligt med nationella direktiv som gäller för alla kommuner, om hur upphandling

av tjänster från privata bolag bör ske, om hur färdtjänstfordonen bör vara utrustade, om

säkerhetsrutiner, vad som bör ingå i förarnas utbildning och annat.

5.13 Breddade parkeringsplatser och särskild logotype?

Ett intressant förslag från en förälder till ett barn med OI är breddade parkeringsplatser

för familjer till barn med funktionshinder och en speciell märkning på bilen för att andra

inte ska parkera för nära. Detta förslag kan kanske vara något att beakta?

5.14 Föräldrarna känner inte till regelverken

Många av föräldrarna känner till mycket lite eller ingenting alls om de regelverk som

gäller för skolskjuts- och färdtjänstresor. Det är viktigt att föräldrarna får information

om regelverken så att de lättare kan ställa krav på hur resorna ska fungera och kvaliteten

ska kunna vara hög.
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