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Förord

Denna undersökning har genomförts av Statens väg- och trafikinstitut

(VTI) i samarbete med landstingen i Blekinge och Kalmar län södra.

Barnhälsovårdsöverläkare Eric Carlsson i Kalmar har svarat för undersök-

ningens genomförande i Kalmar läns landsting. Trafiksäkerhetskonsulent

Dagny Åkerman har i egenskap av NTFs representant deltagit i arbetet i

Blekinge. All personal på BB i Karlshamn och Karlskrona har medverkat i

informationen till föräldrarna. Cirka 200 distriktssköterskor i båda lands-

tingen har arbetat i detta projekt med information som en del av sitt

löpande arbete. Det är också de som svarat för all enkätinsamling och

kontakten med föräldrarna.

Undersökningen har bekostats av Transportforskningsberedningen och den

videokassett, som användes vid föräldrainformationen på BB, har bekos-

tats av NTF.

Stina Järmark, forskare vid VTI, har varit projektledare och ansvarat för

försökets uppläggning, utformningen och utvärderingen av enkäterna samt

analysen av resultaten.

Bengt-Åke Ljungblom, barnläkare och t f barnhälsovårdsöverläkare i Ble-

kinge, är initiativtagare till projektet och har ansvarat för litteraturstu-

dien. Han har också svarat för undersökningens genomförande i Blekinge

läns landsting.

Thomas Turbell, forskningsledare och tf forskningschef vid VTI, som

tidigare verkat för att spädbarnstolar kommit till Sverige har medverkat

vid planeringen av detta projekt.

Sixten Nolén, forskningsassistent vid VTI, har bidragit väsentligt vid de

statistiska bearbetningarna och varit till värdefull hjälp vid utformningen

av rapporten i övrigt.

Ett stort tack till personalen på BB i Karlshamn och Karlskrona och alla

i distriktssköterskor i Blekinge och Kalmar läns södra landsting, som genom

sina insatser gjort detta arbete möjligt.
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Utlåning av spädbarnstolar
- ett försök i Blekinge och Kalmar

av Stina Järmark, Bengt-Åke Ljungblom och Thomas Turbell
Statens väg- och trafikinstitut
Linköping

REFERAT

I detta försök var barnen i Blekinge försöksgrupp och fick låna spädbarn-

stolar från landstinget. Barnen i Kalmar län södra utgjorde kontrollgrupp

och lånade inte några stolar från landstinget. Syftet var att studera om

och hur man använder stolarna samt eventuella långtidseffekter, som att

de som lånat en stol också skaffar ny bilbarnstol. Föräldrarna i båda

grupperna fick besvara två enkäter för att mäta dessa effekter, en när

barnet var sex månader och en när det var 18 månader gammalt.

Resultaten visar att antalet barn som åker skyddade ökar signifikant när

man får låna en stol från landstinget.

Det är svårare att finna skillnader mellan de som lånat och de som inte

lånat spädbarnstol vad beträffar långtidseffekter.

Mer än 90% av alla föräldrar skaffar en bilbarnstol när barnet är

tillräckligt stort (omkring nio månader). Föräldrarna i försöks- och

kontrollgruppen skiljer sig inte åt vad gäller inställningen till trafiksäker-

het. De är inte heller mer uppmärksamma på barn- och trafikfrågor i

massmedia i försöksgruppen.

En möjlig förklaring till små eller 'inga skillnader kan vara den höjning av

trafiksäkerhetsmedvetandet som dels det här försöket och andra kampan-

jer, t ex bilbälten i baksätet, bidragit till och som ägt rum under den tid

som försöket pågått (1984-1986). Andelen spädbarn som åker skyddade i

bil har i detta försök ökat från ca 10% till drygt 80%.

Effekten är i högsta grad positiv från barnens trafiksäkerhetssynpunkt.
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Infant carriers - a trial in two counties.

by Stina Järmark, Bengt-Åke Ljungblom och Thomas Turbell

Swedish Road and Traffic Research Institute

Linköping Sweden

ABSTRACT

In Blekinge (a county of Sweden) the county council allocated infant

carriers to all parents. The county council of Kalmar did not. The aim of

this study was to compare these two counties regarding transportation of

infants in cars and to investigate if and how the children in Blekinge used

their infant carriers. Furthermore, the intention was to investigate long-

term effects, e.g. whether parents were inclined to procure a child seat

when the child had reached the age of nine months.

All parents answered two questionnaires, one when the child was six and

the other when it was 18 months old. These questionnaires show that the

number of children using an infant carrier increased significantly when

the parents borrowed the infant carriers, compared to when they had to

buy them themselves.

It is more difficult, however, to find any long-term effects, i.e. different

behaviour and attitudes among those who were offered infant carriers and

those who were not.

More than 90 per cent of all parents procure a child seat when the child is

about nine months old. Their attitudes towards traffic safety and their

level of observation as to children's traffic safety matters do no differ

significantly.

One possible explanation to the fact that there are no or very few long-

term effects could be that the level of awareness of traffic safety was

raised by this study and also by contemporaneous campaigns such as the

use of seat belts in the rear seat. The use of infant carriers has increased

from 10% to 80% during this study (1984-1986).

From a children's traffic safety point of view these effects are very

positive.
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Utlåning av spädbarnstolar
- ett försök i Blekinge och Kalmar

av Stina Järmark, Bengt-Åke Ljungblom och Thomas Turbell
Statens väg- och trafikinstitut
Linköping

SAMMANFATTNING

Fram till början av 1980-talet var spädbarnen den enda kategori bilpassa-

gerare som inte kunde åka fastspända. Vid årsskiftet 1982-1983 introduce-

rades så en bilbarnstol som var speciellt avsedd för spädbarn, en sk

spädbarnstol, i Sverige.

År 1984 började Blekinge läns landsting en utlåningsverksamhet med

spädbarnstolar, där alla nyfödda fick låna med sig en spädbarnstol hem

från BB.

Syftet med denna undersökning var dels att studera hur ofta stolen

användes och om det var besvärligt att använda den, dels att studera

eventuella långtidseffekter, som att de som fått låna en stol hade ökat

sitt trafiksäkerhetsmedvetande och i högre grad köpte bilbarnstolar till

sina barn när de vuxit ur spädbarnstolarna. Därför fick föräldrarna efter

ca sex månader besvara en enkät om hur de använder stolen. Föräldrarna i

Kalmar län södra fungerade som kontrollgrupp - de fick inte låna några

stolar. De besvarade frågor om hur deras barn åkte i bil. Sammanlagt

deltog 1 481 föräldrar i försöket.

När föräldrarna lämnat tillbaka spädbarnstolarna (efter ca nio månader)

delas både blekinge- och kalmarbarnen in i vardera två undergrupper, där

den ena gruppen utsätts för personlig påverkan av en sköterska som

demonstrerar bilbarnstolar (lämplig för barn omkring nio månader). Den

andra gruppen 1 respektive län, får enbart en broschyr om bilbarnstolar.

Resultaten visar att utlåningsverksamheten har effekt på antalet barn

som åker skyddade, dvs signifikant fler barn åker i en spädbarnstol om

föräldrarna får låna en stol på BB. 83% av blekingebarnen åker i en

spädbarnstol jämfört med de 28% i Kalmar, där föräldrarna själva fått

skaffa en stol.
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I den andra delen av undersökningen är det svårare att se några skillnader

dels mellan de föräldrar som fått låna spädbarnstol och de som inte fått

låna och dels mellan de som fått och inte fått demonstration av

bilbarnstolar. Mer än 90% av alla föräldrar (95% i kontrollgruppen och

98% i försöksgruppen) skaffar en bilbarnstol när barnen blivit stora nog.

Stolsutlåningen i Blekinge tycks inte ha påverkat föräldrarnas åsikter om

trafiksäkerhet - föräldrarna i både försöks- och kontrollgrupper tycks ha

samma åsikter om trafiksäkerhet. Inga signifikanta skillnader finns heller

mellan antalet olyckor som inträffade i Blekinge och Kalmar under den tid

som försöket pågick.

Föräldrarna i försöksgruppen är inte mer uppmärksamma på frågor om

barn och trafik än föräldrarna i kontrollgruppen och syskonen till barnen

som fått låna spädbarnstolar skiljer sig inte nämnvärt från syskonen i

kontrollgruppen.

När detta försök började 1984L använde ca 10% av alla spädbarn spädbarn-

stolar. År 1987 lånar samtliga landsting utom ett ut stolar till sina

nyfödda, vilket betyder att nästan alla spädbarn idag kan åka skyddade.

Den publicitet som försöket medfört och t ex kampanjen om bilbälten i

baksätet som pågick under samma tid, har medverkat till att höja det

allmänna medvetandet om trafiksäkerhet. Detta kan också ha påverkat

föräldrarna i kontrollgruppen så, att eventuella skillnader mellan dessa

och försöksgruppens föräldrar har försvunnit. Andelen spädbarn som åker

skyddade i bil har i detta försök ökat från ca 10% till drygt 80%.

Ett allmänt höjt trafiksäkerhetsmedvetande måste ses som mycket posi-

tivt från barnens trafiksäkerhetssynpunkt.
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Infant carriers - A trial in two counties

by Stina Järmark, Bengt-Ake Ljungblom och Thomas Turbell

Swedish Road and Traffic Research Institute

Linköping Sweden

SUMMARY

Child seats for infants, i.e. infant carriers, were introduced in Sweden in

1982-1983.

In 1984 all the parents in Blekinge (county of Sweden) were offered infant

carriers to their children. In the county of Kalmar the parents were not

offered any infant carriers.

The aim of this study was to compare these two counties regarding

transportation of infants in cars and to investigate if and how the children

in Blekinge used their infant carriers. Furthermore, the intention was to

investigate long-term effects, e.g. whether parents were inclined to

procure a child seat when the child had reached the age of nine months.

After approximately nine months the parents in Blekinge and Kalmar were

divided into two groups, respectively. In one of each of these two groups a

nurse demonstrated and informed the parents about child seats. The other

group received a brochure about child seats.

The results show that the number of children travelling in an infant

carrier increased significantly when the parents borrowed the infant

carriers, compared to when they had to buy them themselves. 83 per cent

of the children who borrowed infant carriers and 28 per cent of those

whose parents bought their own, travel in an infant carrier.

It is more difficult, however, to find any long-term effects, i.e. different

behaviour and attitudes among those who were offered infant carriers and

those who were not.
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More than 90 per cent of all parents procure a child seat when the child is

about nine months old. Their attitudes towards traffic safety and their

level of observation as to children's traffic safety matters do no differ

significantly.

One possible explanation to the fact that there are no or very few long-

term effects could be that the level of awareness of traffic safety was

raised by this study and also by contemporaneous campaigns such as the

use of seat belts in the rear seat. The use of infant carriers has increased

from 10% to 80% during this study (1984-1986).

When this study started in 1984L about 10 per cent of all Swedish infants

used infant carriers. In 1987 almost every newborn baby is offered an

infant carrier.

From a children's traffic safety point of view these effects are very

positive.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Utvecklingen i USA

Omkring 1968 började man i USA mer konkret efterfråga och arbeta på

speciella bilbarnstolar för spädbarn (spädbarnstolar). De bilbarnstolar som

fanns sedan tidigare var dåligt anpassade för transport av just dessa barn

(Siegel, 1968). Omkring 1970 började spädbarnstolar komma i bruk.

Erfarenheten av sådana är stor i USA och utbudet av konstruktioner

rikhaltigt.

Från början köpte föräldrarna själva stolarna. Efterhand har man organi-

serat även uthyrnings- och utlåningsverksamhet.

1980 initierade amerikanska barnläkarföreningen ett program att använda

över hela landet med titeln "The first ride - The safe ride". Genom att på

förlossningsavdelningar och läkarmottagningar ge information om bilens

inre säkerhet ville man på ett mer systematiskt sätt än tidigare arbeta för

att barnen skulle åka säkert i bilbarnstol redan vid hemresan från BB

(Schertz, 1982).

1.1.1 Erfarenheten av skyddseffekter av bilbarnstolar

Då "The -first ride - the safe ride"-kampanjen började kunde man stödja sig

på en sammanställning för tiden 1970-1980, där 148 barn i åldern 0-4 år

omkom vid 39 500 bilolyckor. Dödsrisken för barn som reste utan skydds-

system var 1/227, medan risken för dem som reste i skyddssystem var

1/3150. Dödsrisken minskade alltså till mindre än en fjortondel enligt

denna undersökning (Schertz, 1981).

Karwachi (1979) hade funnit att dödsrisken för barn yngre än sex månader

var 9/100 000 barn jämfört med 4,5/100 000, för ettåringar och tolkade

detta så, att orsaken var att många spädbarn reser i föräldrarnas famn

- ett särskilt riskabelt resesätt.
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Agran m fl (1985) undersökte skademönstret hos barn yngre än fyra år som

reste i spädbarnstol eller bilbarnstol korrekt respektive inte korrekt

fastsatt, bilbälte eller helt utan skyddssystem. Typen av skador och

svårighetsgrad varierade med sättet de reste. Generellt sett hade barnen

som reste i bilbarnstol och bilbälte om de över huvud taget skadades,

mindre blåmärken (sårskador). Skadorna på barn som var korrekt fastsatta

orsakades huvudsakligen av oundvikliga företeelser såsom kringflygande

glassplitter. Felanvändning av säkerhetsutrustning medverkar till skador,

framför allt genom att barnen kunde slå emot fordonet inifrån. Barn som

reste utan säkerhetsutrustning hade avsevärt svårare skador i genomsnitt.

Wagenaar (1985 och 1986) fann att ökning av användningsfrekvens av

säkerhetsutrustning för barn minskade antalet skadade barn såväl för barn

i spädbarnstol som barn i bilbarnstol.

En undersökning utförd av National Transportation Safety Board i

Washington (1983) med detaljstudier av 53 olycksfall påvisar säkerhetsut-

rustningens ofta dramatiskt livsräddande och i övrigt skadesänkande

betydelse för såväl spädbarn som småbarn. Felanvändning påpekas vara

ett problem.

Melvin (1978 och 1980) fann vid undersökning av svåra trafikolycksfall att

skyddet vid frontalkrock var högt om utrustningen användes korrekt.

Detta gällde såväl spädbarn som småbarn. Skyddet vid sidokollisioner var

mera begränsat.

Goldman (1984) fann att bilbarnstol dramatiskt ökade skyddet för späd-

barn och småbarn, men också att felanvändning minskade skyddet.

1.1.2 Faktorer hos föräldrar som har betydelse för om bilbarnstol

används eller ej och om den används korrekt

Hletko (1983) fann högre användningsfrekvens av spädbarnstol hos barn till

högre utbildade i motsats till lägre utbildade, gifta i motsats till ogifta,

själva bältesanvändare i motsats till icke bältesanvändare, icke rökare i

motsats till rökare samt vidare att familjen gjorde regelbundna tandläkar-

besök och hade kunskaper om förebyggande sjukdomar hos barn.
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Jonah m fl (1982) fann att i Kanada hade högre utbildade ökad använd-

ningsfrekvens för barn under fem års ålder och samband fanns också med

att man var positiv till lagstiftning i dessa frågor.

Philpot m fl (1979) fann ökad användning för barn under fyra års ålder till

föräldrar med högre utbildning, högre inkomst, att de själva använde

bilbälte, var kvinnor och var föräldrar till barnet i bilen.

Ward mfl (1982) fann att hög användningsfrekvens av säkerhetssystem

hade samband med att föraren var kvinna, var vit, hade hög utbildning,

hög inkomst, själv använde bälte, angav att majoriteten av de egna

vännerna använde bälte och hade blivit rekommenderad av barnläkare att

använda utrustning för barnet.

Faber m fl (1984) fann högre användningsfrekvens av spädbarnstol vid

hemresa från BB om modern var vit, var över 20 år gammal, hade högre

utbildning och kvalificerat yrke, hade högre inkomst och varit med om

bilolycka.

Rood m fl (1986) fann samband med hög användningsfrekvens av säker-

hetsutrustning med hög bältesanvändningsfrekvens hos föraren. De fann

också att bilbarnstolsanvändningen minskade med ökande ålder hos barnet.

Foss (1985) fann hög användningsfrekvens av utrustning om föraren var

kvinna, ansåg att bilbarnstolar var effektiva, ansåg att det var viktigt

med lagstiftning och god övervakning av lagstiftning.

1.1.3 Informationens betydelse

Kjellström mfl (1984) fann på Nya Zeeland att informationsprogram på

BB, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och massmedia gav ök-

ningar av stolsanvändning. Man fann dock att felanvändningen var ca 50%.

Reisinger (1981) fann att om barnläkare engagerade sig i information om

bilbarnstolar vid BB-vistelsen och vid 1- och 2-månadersbesöket, påver-

kade detta användningen av bilbarnstolar vid 1-, 2-, l.t-och 15-månadersbe-

söken.
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Goodson mfl (1985) fann att 30 minuters information kombinerad med

film på BB ökade stolsanvändning enligt uppgift vid telefonintervju från

78 till 96% respektive 60 till 94% i grupper med olika föräldrabakgrund.

Föräldrarna uppgav att filmen påverkade dem mest.

Hletko (1981) fann att informationsprogram på BB med information gav

signifikant ökad användningsfrekvens till 33,5% korrekt användning mot

9,3% i kontrollgrupp.

Robin mfl (1984) fann att kulturanpassad information på video var ett

effektivt sätt att ge information. Föräldrarna kunde själva på en video

avgöra vilken av sex varianter av information de skulle ha, och kunde då

välja en person som kulturellt stod dem närmast. I programmet ingick

också frågor som ställdes i videon och där föräldrarna via att trycka på en

dator kunde svara på dessa, varefter videon matade fram de rätta svaren

med kommentarer.

Schertz (1976) undersökte effekterna av information vid hälsokontroll av

fyra veckor gamla spädbarn. Man jämförde skriftlig information med

denna plus information av sköterskor och läkare vid utvärderingar av

frågeformulär vid åtta veckor och 8-12 månaders ålder. Information av

sköterskan eller läkaren hade störst effekt. Differensen kvarstod vid 8-12

månaders ålder.

Berger (1984) fann att användning av spädbarnstolar ökade för spädbarn

vid fyra månaders ålder från 9 till 38% genom ett speciellt utbildnings-

program som gavs såväl före som efter förlossningen. Även felanvänd-

ningen ökade dock.

Eriksen mfl (1983) beskriver ett utbildningsprogram i Maryland för att

öka användningen av bilbarnstolar och minska felanvändning. Man poäng-

terar betydelsen av systematisk undervisning.

Christophersen m fl (1985) fick inte fram signifikanta skillnader i använd-

ningsfrekvenser vid två olika typer av informationsprogram, det ena

ytligare och det andra mer djupgående som gavs på BB. Användningsfrek-

vensen var dock så hög som 90%, vilket kan förklara att de skillnader som
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påvisades ej var signifikanta. Dessutom förekom mycket annan informa-

tion från andra håll som kunde ge spridningseffekter. Vid jämförelse med

situationen tre år tidigare framkom dock signifikanta skillnader.

1.1.4 Effekter på stolsanvändningen genom utlåningsverksamhet

Taylor (1984) fann vid en undersökning i Australien att uthyrning till låg

kostnad gjorde det möjligt att öka användningsfrekvensen av spädbarnsto-

lar hos grupper som tidigare hade en exceptionellt låg användning.

Reisinger (1978) jämförde effekten på BB av (i) skriftlig information,

(2) skriftlig information plus personlig information, (3) skriftlig informa-

tion plus erbjudande om att gratis få låna stol. Även kontrollgrupp fanns

med. Vid 2 och 4 månaders ålder reste kontrollgruppens barn till 26% i

spädbarnstol och i övriga grupper (1) 31%, (2) 36% och grupp (3) 41%.

Skyddseffekten motverkades dock av felanvändning.

I Iowa genomfördes (Iowa Department of Transportation, 1983) en fram-

gångsrik kampanj med information given av sköterska och kombinerad

med utlåning för attöka användning av spädbarnstolar och bilbarnstolar.

Wagenaar m fl (1986) fann vid en undersökning i Michigan efter lagstift-

ning införts och att många sjukhus infört informationsprogram på förloss-

ningsavdelningar, att 92% av barn under ett års ålder och 55% av barn i

åldern 1-3 år reste i bilbarnstol. 90% av deintervjuade föräldrarna ansåg

lagen motiverad och ansåg att strikt tillämpning av denna var nödvändig.

Användningsfrekvensen befanns vara låg hos personer som var lågavlö-

nade, ogifta, icke vita och var över 40 år gamla.

l. l . 5 Effekter av lagstiftning

Under 1980-talet har lagstiftning införts i samtliga delstater i USA som

innebär att föräldrarna är skyldiga att låta barnen resa i godkänd

skyddsutrustning. Lokala variationer i lagarnas utformning finns.
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Agent (1983) undersökte användning av bilbarnstolar i Kentucky, före och

efter lagstiftning, för barn kortare än 40 tum, Användningen Ökade i 18 av

19 undersökta städer. Ökningen var genomsnittligt från 14,4 till 22,7%.

Williams (1981) undersökte effekter av lagstiftning i Tennesse och fann

att bältesanvändning på 2,5 år ökat från 8 till 29% jämfört med Kentucky

från 11 till 14%, som då ännu ej hade fått sin lag.

1.1.6 Problemet felanvändning

Felanvändning av bilbarnstolar och annan utrustning förekommer tämligen

frekvent och minskar skyddets effektivitet.

Weber (1980) fann att felanvändningsfrekvensen delvis var beroende av om

stolen var praktiskt enkel att använda eller ej.

Shelness (1983) fann vid undersökning av ca 1600 stolar, som krävde

speciell fastspänning med remmar, att endast 16% användes helt korrekt.

Johansen m fl (1986) fann vid undersökning av bilar i Sydney att antalet

bilbarnstolar, som var felmonterade på något sätt uppgick till ca 1/3.

Antalet stolar som tillhörde ej godkända typer minskade under tiden 1977

till 1985 från 21 till 4%.

Cynecki m fl (1984) fann en total felanvändningsfrekvens av 64,6%. 40%

av barnen var ej fastspända i stolen. 33% hade ej stolen korrekt fixerad

och 85% av stolarna som krävde extra fastsättningsband, var ej korrekt

fixerade.

Freedman m fl (1977) fann vid undersökning i Sydney att 35% av barnen

under åtta års ålder alltid använde säkerhetsutrustning, dock hade bara

22% av barnen utrustning som var godkänd. Barn under sex månaders ålder

var sämst skyddade.

Weber (1983) fann vid undersökning av skyddseffekt vid krockprov att

olika typer av felanvändning gav upphov till olika risker. Generellt sett
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blir skyddseffekten osäker vid felanvändning och man kan ej förutsäga i

vilken utsträckning barnet blir skyddat.

Wagenaar m fl (1986) fann, (förutom vad som står under 1.1.4) trots att

90% av föräldrarna ansåg att Jag var befogad, att felanvändningen var

63%. För att minska denna föreslår man förbättrad utformning av stolar,

förbättrad övervakning enligt gällande lag och individuell information och

demonstration till de enskilda föräldrarna.

1.1.7 Särskilda 'problem vid användning av bilbarnstol för barn som

är handikappat, sjukt eller för tidigt fött

Bull m fl (1986) undersökte möjligheten att låta barn med bandage för

höftledsluxation (en medfödd missbildning som behandlas med ett speciellt

bandage) resa i bilbarnstol. En modifierad form av den amerikanska

Century Child Restraint Model 100 visade sig vara användbar.

(I denna undersökning har vi i Blekinge för dessa patienter använt den

svenska konstruktionen Klippan-Baby - en fastsättningsanordning för

barnvagnsinsats i baksätet och med ett nät över för att förhindra att barn

kastas ut vid olyckstillfället.)

Bull m fl (1985) påvisade möjligheten att använda lättmodifierade späd-

barnstolar för barn <2 000 grams vikt.

Cowan och Thoresen (1986) har undersökt syrgasspänningen hos friska 1-5

dygn gamla spädbarn då dessa tippades med huvudet uppåt ca 25-30

grader. Såväl fullgångna som för tidigt födda spädbarn erhöll ökad

syrgasspänning, men dessa resultat uppnåddes ej hos spädbarn med and-

ningssjukdom. Ingen förändring i någon grupp inträffade i koldioxidspän-

ningen i blodet.

Willett m fl (1986) fann däremot att för tidigt födda spädbarn, vare sig de

varit sjuka eller ej, fick sänkt syrgasspänning då de på BB fick sitta 30

minuter i spädba'rnstol. Spädbarn födda i normal tid fick ej sänkning av

syrgasspänningen.
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Med hänsyn till ovanstående undersökningar vars resultat ej sammanfaller

är det svårt att vara kategorisk vad gäller frågan av hur för tidigt födda

barn och sjuka barn bäst bör transporteras.

1.1.8 Beträffande risk för smitta från ett barn till ett annat genom

utlåning av bilbarnstolar

Paulson (1986) fann vid undersökning av risk för att smitta spreds från ett

barn till ett annat vid utlåningssystem för bilbarnstolar, att sådan risk ej

förelåg såvida avtvättning med något bakteriedödande medel, såsom 70%

alkohol, förekom. Det är ej nödvändigt att använda mer krävande rengö-

ringsmetoder.

1.1.9 Sammanfattning av tidigare undersökningar "

Sammanfattningsvis visar dessa undersökningar att barn till föräldrar som

har bättre utbildning, bättre ekonomi, är positivt inställda till lagstiftning

och själva mer medvetna om olika hälsofaktorer i större utsträckning än

andra låter sina barn resa på ett korrekt sätt i bilbarnstol.

Undersökningarna visar att risk för skador och dödsfall vid bilolyckor

starkt minskar vid användning av bilbarnstol. Dock föreligger ett behov av

produktutveckling. Skyddseffekten minskar dock vid felanvändning, som är

ett stort problem. Det finns ej risk för att smitta överförs från barn till

barn via stolarna.

Informationsprogram, utlåningsverksamhet och lagstiftning har vart och

ett för sig betydelse och det förefaller som om en kombination av dessa

åtgärder ger de bästa resultaten.

Information och utförlig praktisk demonstration sänker felanvändnings-

frekvensen.

Problemet med transport av för tidigt födda och sjuka barn är ej löst.
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1.1.10 Utvecklingen i Sverige

Dödligheten hos barn i Sverige har sjunkit dramatiskt under 1900-talet.

Detta gäller såväl dödlighet till följd av sjukdomar som dödlighet till följd

av olycksfall. Dödligheten till följd av sjukdom har sjunkit snabbast och

situationen är nu den att för barn över ett års ålder är gruppen olycksfall

den vanligaste dödsorsaksgruppen följd av tumörsjukdomsgruppen. Den

vanligaste enskilda dödsorsaken är trafikolycka följt av leukemi.

Av barn som dödas i trafik dödas 30 till 40% i egenskap av bilpassagerare.

Sedan drygt 20 år tillbaka har bakåtvända bilbarnstolar använts i Sverige

och under den tiden har endast tre barn, som rest i bakåtvänd bilbarnstol,

omkommit. I ett av dessa fall dog barnet till följd av att bilen fattade eld.

I de två andra fallen krossades bilen totalt till följd av våldsam sidokolli-

sion.

De bakåtvända bilbarnstolarna är en unik företeelse för Sverige (Turbell,

1983). De första prototyperna presenterades av Aldman 1966. Att denna

typ av stolar blivit något av en självklarhet kan troligen till stor del

förklaras av att Trafiksäkerhetsverket (TSV) i mitten av 70-ta1et fast-

ställde regler för typgodkännande av bilbarnstolar. Dessa regler som är så

hårt ställda att endast bakåtvända stolar klarar kraven baserades på

undersökningar vid VTI i början av 70-ta1et (Turbell, 1971+). Kombinerat

med en intensiv information under årens lopp har detta givit en bra grund

för det goda mottagande spädbarnstolarna fått.

1 det övriga Europa har utvecklingen i stort sett följt USA med en

eftersläpning på 5-10 år. Gemensamma europeiska regler (ECE) för

typgodkännande av skyddsanordningar för barn började gälla .1981. Dessa

regler innefattade inte skyddsanordningar för spädbarn. Under 1982 ge-

nomfördes en undersökning vid VTI med syfte att kartlägga befintliga

anordningar från många olika länder samt att föreslå en komplettering av

ECE-reglementet (Turbell, 1983). Detta förslag antogs och 1986 trädde de

nya reglerna i kraft. Samtliga nya spädbarnstolar i Sverige uppfyller nu

dessa regler. Under 1983-86 förekom ett system med en informell "VTI-

rekommendation" av deanordningar som kunde väntas uppfylla de kom-

mande reglerna.
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Spädbarnstolar började marknadsföras i Sverige 1983. Samma år införde

Värmlands läns landsting utlåningsverksamhet med spädbarnstolar och

våren 1984 bl a Blekinge läns landsting. Samtliga landsting (med undantag

av ett) i Sverige - som enligt gällande lag är ansvariga för hälso-och

sjukvård inom sina respektive områden - har nu på något sätt engagerat

sig i utlånings- eller uthyrningsverksamhet (januari 1987). Olika varianter

av denna verksamhet finns från gratis utlåning administrerat på förloss-

ningsavdelningar till olika uthyrningsmodeller administrerat av antingen

landsting eller ideellt arbetande organisationer som Röda Korset eller

NTF.

I de flesta landsting har verksamhet initierats genom politiska initiativ. Så

är fallet i Värmlands län, som var det första landstinget och i Blekinge

län. I andra landsting har verksamheten initierats genom såväl politiska

som andra initiativ.

1.2 Olycksfrekvenser

 

Den vanligaste dödsorsaken bland svenska barn över ett års ålder är

trafikolyckor. Cirka en tredjedel av dödsfallen inträffar då barnet är

passagerare i bil. Under ett års ålder har barn högre dödsrisk per capita på

grund av sjukdom beroende på komplikationer till följd av för tidig födsel,

speciella sjukdomstillstånd som endast finns i nyföddhetsperioden samt

komplikationer till förlossningen. Dessutom tillkommer ökad dödsfrekvens

till följd av medfödda missbildningar.

Under en tioårsperiod har 22 spädbarn under ett års ålder dödats som

passagerare i bil, vilket är dubbelt så många som i åldern 1-2 år där

tillgång till lämpliga bilbarnstolar funnits. Antalet skadade barn i samma

ålder utgjorde enligt officiell statistik 24,5 per år i genomsnitt. Då endast

de polisrapporterade skadorna ingår i officiell statistik är det faktiska

antalet med säkerhet högre. En uppskattning är osäker, men det är rimligt

att förmoda att det verkliga antalet ligger i varje fall dubbelt så högt och

att det verkliga antalet skadade barn utgör minst ett femtiotal per år.
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De flesta barn har övergått från spädbarnsskydd till ny bilbarnstol vid nio

månaders ålder. Därför är det mer relevant att räkna med dödlighet i

åldern 0-9 månaders ålder än i åldern 0-12 månader. Denna var i

genomsnitt den senaste tioårsperioden 1,6 barn per år. Frekvensen ska-

dade barn under motsvarande period går ej att få fram.

Antalet dödade barn i åldern 0-14 år som passagerare i bil utgjorde under

åren 1970-1985 i genomsnitt per år 24,0, därav för perioden 1970-1975

26,3, för perioden 1976-1980 28,0 och för perioden 1981-1985 18,0. 1986

omkom sju barn som passagerare i bil, därav ett barn under ett års ålder.

1 .2.1 Kostnader för olycksfall

Vid beräkning av samhällsekonomiska kostnader för olycksfall' måste

beräkningarna alltid grundas på vissa förutsättningar där olika alternativ

kan väljas. Man kan t ex välja att medräkna eller ej medräkna humanvärde

till följd av smärta, lidande och död hos den drabbbade, psykiskt lidande

hos anhöriga, psykiskt lidande hos vållande till olyckan och dennes familj.

Pol. mag Ulf Persson (1986) har utfört beräkning av samhälletskostnader

1982 för ett barnolycksfall av olika svårighetsgrad för 9-årig pojke, 5%

diskonteringsränta. I beräkningen ingår sjukvårdskostnader och produk-

tionsbortfall, men ej humanvärde.
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Tabell 1 Samhällets kostnader vid olycksfall

Table i The society's cost for accidents

Svårighetsgrad Sjukvårds- Produktions- Totalt
kostnader bortfall

l. Lindrig skada 3 000 - 3 000

2. Svår skada, övergående 18 000 - 18 000

3. Svår skada, viss hemhjälp 83 000 i 490 000 1 573 000

4. Svår skada, ständig hjälp 506 000 i 490 000 1 996 000

5. Svår skada, permanent 2 045 000 1 490 000 3 535 000
sluten vård

6. Dödsfall 8 000 1 490 000 1 498 000

    

Enligt ovanstående siffror skulle de samhällsekonomiska kostnaderna

(exklusive humanvärde) t ex för barn i åldern 0-l4 år, som dödats som

passagerare i bil, utgöra 26 964 000 kronor per år för perioden 1981-1985.

Till detta belopp kommer kostnader för skadade barn som på grund av

otillfredsställande statistik ej går att precisera.

Således ger även en begränsad minskning av olycksfallsfrekvensen en

betydande ekonomisk vinst för samhället.

1.2.2 Landstingens kostnader för utlåning av spädbarnstolar

Samtliga landsting i Sverige (med ett undantag) är engagerade i utlånings-

verksamhet av spädbarnstolar. Vissa lånar ut helt gratis, andra hyr ut till

en låg kostnad. Vissa har informationen koncentrerad till BB, andra ger

föräldrarna upplysning om var de kan få information och vart de kan

vända sig för att få låna eller hyra spädbarnstol.

Om man dock tänker sig att all utlåning vore gratis och administrerad vid

BB vore det rimligt att räkna med nedanstående kostnad.
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För 100 000 födda barn per år krävs ca 90 000 stolar med hänsyn till

fördröjning i återlämnande transportrutiner, rengöring, kontroll m m.

Tabell 2 Landstingets kostnader för utlåning av spädbarnstolar

Table 2 The county council's costs for lending infant carriers

  

10 000 spädbarnstolar nyinköpes per år, som ersättning
för kasserade ca 2 700 000 kr

20 minuters informationstid på BB och 10 minuter på
BVC då barnet är 4-6 månader av barnmorska, distrikts-

 

sköterska eller barnsköterska (89:25/timme) ca 4 500 000 kr

Hanteringskostnad för 100 000 stolar per år (77:-/timme)
10 minuter per stol ca 1 300 000 kr

Totalt 8 500 000 kr

   

Verksamheten kostar uppskattningsvis 8-8,5 miljoner kronor per år. Denna

kostnad får vägas mot minskad kostnad för döda ochskadade under den tid

de aktuella stolarna används.

Om detta program på ett år sparar in kostnaden för tre patienter, som till

följd av skador skulle kräva permanent sluten vård, går verksamheten med

en samhällsekonomisk nettovinst.

Såvida man genom spridningseffekter får en ökad användningsfrekvens

även för barn i andra åldrar ökar landstingens ekonomiska vinst på

verksamheten.

Programmet med utlåning av spädbarnstolar innebär att varje år får

100 000 föräldrapar, dvs ca 200 000 personer, en kvalificerad information

om bilens inre säkerhet i just den situation när de är som allra mest

mottagliga, dvs som nyblivna föräldrar. En stor del av dessa är dessutom i

åldern 18-24 år, den ålder då olycksfallsfrekvensen vid bilolyckor är

exceptionellt hög. Genom detta program når man också de unga bilförare

som normalt inte nås av samhällelig information.
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1.2.3 Sudden Infant Death Syndrome (SIDS = Plötslig oväntad

spädbarnsdöd)

SIDS innebär att ett helt friskt barn oväntat dör under första levnadsåret .

utan rimlig förklaring. Frekvensen är högst mellan 2 och 4 månaders

ålder. Dödsfallet tillgår så att barnet plötsligt slutar attandas. Om någon

i den situationen ser barnet, tar upp det, skakar det eller vidtar

återupplivningsåtgärder kommer andningen normalt igång igen.

I Sverige har dödsfallen i SIDS av okänd orsak fördubblats under den sista

tioårsperioden och utgör ca 0,8 fall per 1000 levande födda. Denna

frekvens är låg vid internationell jämförelse. Cirka 20% av fallen inträf-

far under eller i omedelbar anslutning till bilresa. Orsaken till den höga

frekvensen vid bilresa och i anslutning till sådan är ej känd.

Framtida undersökningar får visa om den bättre övervakning av barnet

som kan ske i spädbarnstol i framsätet kommer att påverka frekvensen

(Norvenius, 1984).

1.3 Syfte

Ett av syftena med försöket var att studera hur spädbarnstolen används,

om det fanns praktiska hinder eller problem med användningen av stolen

samt att få eventuella förslag till förbättringar.

Det andra och mer långsiktiga syftet var att studera vad som hände när

föräldrarna lämnat tillbaka stolarna. Skulle de som fått låna en spädbarn-

stol i högre grad skaffa en ny stol till barnet? Skulle deras trafiksäker-

hetsmedvetande sprida sig även till andra områden så, att de t ex tränade

syskonen mer i trafiken eller i högre grad skaffade annan skyddsutrust-

ning, t ex cykelhjälmar, till sina barn?

Uppdelningen i två försöks- respektive två kontrollgrupper under andra

delen av undersökningen, syftade till att studera eventuella effekter av

den demonstration av och information om bilstolar som gavs när barnet

slutat använda spädbarnstol.
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Det förstnämnda syftet - att studera hur stolarna används - redogörs för i

första delen av försöket. Långtidseffekterna redovisas i den andra delen.
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2 GENOMFÖRANDE

2.1 Design

I försökets första del finns en försöks- och en kontrollgrupp (F- och K-

grupp). Blekinge är försökslän, Kalmar län södra är kontrollän.

Kalmar län södra befanns vara jämförbart med Blekinge med avseende

bl a på befolkningsstruktur, antal födda barn per år samt geografiskt läge.

        

Figur 1 Försöksdesign

Figure 1 Design

År 1:

I Blekinge erbjöds samtliga de 771 barn som föddes där under tiden

lfebruari- 1 augusti 1984 att låna en spädbarnstol och att delta i

försöket. Nästan alla (97%) lånade hem stolen. Barnen i Kalmar län södra

fick inte låna några stolar från landstinget.

Efter tre - fyra månaders ålder fick både försöks- och kontrollgruppens

föräldrar besvara en enkät (bilaga 1) om hur barnen åker bil, dvs de som

hade spädbarnstolar om hur ofta de använde stolen, vid vilka tillfällen och

hur stolen var att hantera. De som inte hade någon stol fick i stället

berätta hur deras barn åkte bil.
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År 2:

När stolarna återlämnats efter ca 9 månader och barnen är stora nog att

kunna använda en "vanlig" bilbarnstol delas försöks- och kontrollgruppen

in i vardera två undergrupper, Fl och F2 respektive Kl och K2.

Grupp Fl och Kl utsätts för personlig påverkan av en sköterska, som

demonstrerar en "vanlig" bilbarnstol. Föräldrarna i dessa grupper får

också en broschyr om bilbarnstolar.

De andra två grupperna, F2 och K2, får endast broschyren om bilbarnsto-

lar.

År 3:

En ny enkät (bilaga 2) för att mäta långtids- och spridningseffekterna av

utlåningen av spädbarnstolar besvaras av samtliga grupper (Fl, F2, Kl och

K2). Detta sker då barnen är ca 18 månader gamla.

Frågorna handlar om, om man skaffat "vanlig" bilbarnstol till barnet, om

man skaffat annan säkerhetsutrustning t ex cykelhjälm och om man tränat

syskonen i trafikkunskap. Föräldrarna får också ta ställning till olika

påståenden om trafiksäkerhet för att konstatera om de skiljer sig åt i

 

attitydhänseende.

2.2 Praktiskt genomförande

2.2.1 Organisation av mödrahälsovård, förlossning och barnhälso-

vård

Vid graviditet går praktiskt taget alla blivande mödrar på medicinsk

kontroll inom mödrahälsovården. Denna är kostnadsfri. Besök sker hos

läkare minst två gånger och hos barnmorska minst åtta gånger. Som en

väsentlig komplettering till den medicinska kontrollen ingår också psyko-

profylax med information, diskussion kring förlossning och föräldraskap.

Denna verksamhet är under uppbyggnad. Endast undantagsvis torde infor-

mation kring bilens inre säkerhet ingå här.
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På förlossningskliniken stannar mor och barn 4-6 dygn. Denna tid är i

minskande. Försök görs vid några sjukhus med tidig hemgång då barnet är

ca ett dygn' gammalt, eventuellt något yngre. Det 'är tänkbart att tidig

hemgång kommer att bli betydligt vanligare i framtiden. Många mödrar

önskar komma hem så snart som möjligt och vårdkostnaderna kan sänkas.

Förutom rent medicinsk vård på förlossningsklinik ingår en stor volym

information till föräldrarna. Denna berör hur modern ska sköta sig efter

graviditet och förlossning samt barnets skötsel iolika avseenden. Stort

arbete läggs ned på att få amningen väl etablerad. Man ger mycket

information om vikten av att vara mycket tillsammans med barnet och

faktorer som har betydelse för dess utveckling. Genom att modern

naturligt är trött och har ett behov av att vila är det svårt att hinna med

allt.

Information kring bilbarnstolar är ytterligare ett område som ska hinnas

med inom ramen för en begränsad tid på förlossningsklinik. Ämnet skiljer

sig principiellt från det som medicinalpersonal på sjukhus normalt sysslar

med. Det är därför ej förvånande att införandet av detta på sina håll kan

väcka undran, tveksamhet och även motstånd, då man är .orolig över att ej

hinna med annan verksamhet som från sjukvårdssynpunkt är mer närlig-

gande. Ska man lyckas med att införa ett sådant program krävs därför en

omfattande information och motivation till samtliga yrkesgrupper som

arbetar vid kliniken.

I Sverige besöker 100% av föräldrarna barnavårdscentralerna med sina

barn. Besöken är kostnadsfria.

Under första året_ undersöks barnet av läkare 3-4 gånger och därefter 3-4

gånger fram till 7 års ålder. Under första året träffar barnet sjukskö-

terskan ca 10 gånger och därefter minst en. gång per år.

Vid besöken görs undersökningar av att barnet är friskt och att det

utvecklas normalt fysiskt, psykiskt och socialt. Vaccinationer utförs enligt

schema.
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Stor vikt läggs vid informationen till föräldrarna. Denna är såväl muntlig

som skriftlig och traditionellt har mycket information givits om barnets

normala tillväxt, uppfödning, förebyggande av barnolycksfall, vanliga

bekymmer med mindre barn, sjukdomar och vad föräldrarna själva kan

göra vid sådana i aktuella åldrar.

Sedan ca fem år tillbaka pågår en omstrukturering av verksamheten på så

sätt att avsnitt med sk föräldrautbildning tillagts. Alla föräldrar med

barn under ett år ska erbjudas att 8-10 gånger under barnets första

levnadsår delta i sådan verksamhet ca 1% timma per gång.

Verksamheten är under uppbyggnad. Målsättningen är att:

1. öka föräldrarnas kunskaper om barn

2. ge föräldrarna möjlighet till ökad gemenskap och att lära känna andra

föräldrar

3. härigenom stärka barnens ställning i samhället.

Man vill så mycket som möjligt ta tillvara föräldrarnas egen kunskap och

erfarenhet. Som ledare för gruppen tjänstgör sjuksköterskan. Hennes

uppgift är inte att sitta och föreläsa utan mer att bistå i diskussionen,

försöka få föräldrarna att diskutera, men också att medverka med viss

faktainformation.

Bland annat genom föräldrautbildningen försöker man vidga informationen

inom barnhälsovården till att ge en mer total bild av barnet, vad som är

verklig viktigt för barns harmoni och utveckling och ge en bättre

förståelse för barnets situation i familjen och i samhället.

Det är rimligt att förmoda att en stor del av förtjänsten för att Sverige

har så låg olycksfallsfrekvens internationellt sett, är den systematiska

information som ges till alla föräldrar i landet upprepade gånger under

deras besök vid barnavårdscentralerna och nu också vid diskussionerna i

föräldragrupperna.

Numera ges också särskild information om bilens inre säkerhet såväl vid

konventionella BVC-besök som vid den föräldragruppsverksamhet som är
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under uppbyggnad. Vid så gott som alla förlossningkliniker i landet ges nu

också samma information eller i varje fall hänvisning till var sådan

information kan fås. Denna information avser man att driva för framtiden

och inte som ett avgränsat projekt.

På många håll i landet medverkar också på samma sätt representanter för

NTF i informationen på förlossningsklinik eller i anslutning till BVC-

verksamhet.

2.2.2 Information i Blekinge läns landsting

Vid mödravårdscentralerna informeras om möjlighet att få låna spädbarn-

stol i samband med barnets födelse och föräldrarna uppmanas därtill.

_ Annan information ges ej.

På förlossningsavdelningarna samlar barnmorskorna några gånger i veckan

berörda mödrar och i mån av möjlighet även fäder till information bl a om

bilens inre säkerhet. Gruppen ser gemensamt på en video ("Säkerhet från

början" producerad av NTF) om spädbarnstolar och bilens inre säkerhet på

ca nio minuterQI filmen ingår sekvenser med information kring spädbarn-

stolens praktiska användning, motivering i olika avseenden att använda

stolen, krockscener från krockbana.

Barnmorskan diskuterar sedan med föräldrarna kring användningen för att

ytterligare motivera dem och även för att få dem att förstå vikten av att

alltid använda stolen även vid korta resor och i låg hastighet. Barn-

morskorna har eget skriftligt material för detta med korrekta svar på ett

antal frågor som ofta brukar dyka upp. Filmen plus informationen brukar

ta ca 20 minuter för gruppen tillsammans.

Föräldrarna får samtidigt eller tidigare ett skriftligt erbjudande från

sjukhuset att gratis få låna spädbarnstol under barnets första 6-9 måna-

der. I Blekinge används stolar av typ Loveseat. Föräldrar vars barn ej kan

använda denna t ex till följd av att barnet har höftledsluxation - som

medför att de måste ha ett utrymmeskrävande bandage första tiden -

erbjuds låna Klippan Baby. Detta är en anordning med vilken man kan

spänna fast barnvagnsinsatsen i baksätet.
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Detta erbjudande utnyttjas nu av samtliga föräldrar med undantag av

enstaka som säger sig aldrig åka bil. Även föräldrar utan egen bil har

nytta av stolen då de kanske har tillgång till annans bil eller ibland åker

taxi.

Vid hemresan från BB erbjuder sig barnmorska eller barnsköterska att

hjälpa föräldrarna att placera barnet i spädbarnstolen inför hemresan och

ger i samband därmed praktiska instruktioner om hur detta ska ske. Även

om detta kan förefalla enkelt är det kanske inte så för en nybliven

f örälder,

Stor vikt läggs vid att redan hemresan sker i spädbarnstol. Härigenom

markerar man från sjukvårdens sida att transport av barn alltid ska ske i

spädbarnstol, på samma sätt som man markerar betydelsen av barnets

skötsel i övrigt, uppfödning, behandling av sjukdomar, vaccinationer m m.

Man utnyttjar avsiktligt sjukvårdens auktoritet.

Föräldrarnas (och även vissa bland personalen) oro var till en början stor

att så späda barn på något sätt skulle komma till skada på grund av att

stolen var olämplig. Det har krävts ett mycket träget arbete från alla

berördas sida för att stilla denna obefogade oro.

L á>

 

0 i %
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19'86 19'87

Figur 2 Andel barn (%) som reser hem från BB i spädbarnstol

Figure 2 Number of infants leaving the maternity hospital in an infant
carrier
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Tre månader efter programmets början var hemresefrekvensen i spädbarn-

stol 20% och det har tagit sammanlagt 2 3/4l år att komma upp i 97%

hemresefrekvens.

Den första enkäten besvarades under en period då programmet pågått

mellan 6-12 månader. Hemresefrekvensen från BB var i snabb uppgång,

men siffrorna var ändå instabila och fluktuerade vecka för vecka. Den

genomsnittliga hemresefrekvensen i spädbarnstol steg under perioden från

ca 40 till stadigt minst 60%.

Efter 2 3/4 år låg hemresefrekvensen i spädbarnstol på 97%. Det är därför

mycket troligt att man i dag skulle få avsevärt bättre resultat jämfört

med resultaten då den första enkäten besvarades för tre år sedan.

Då lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälte i framsätet inför-

des i Sverige 1975, steg användningsfrekvensen från 36 till 85%. Skade-

minskningen var proportionellt lägre än bältesanvändningen motiverade.

Detta kan tänkas bero på att de, som trots massiv information och

lagstiftning, ändå väljer att resa oskyddade även i övrigt kör på ett sätt

som medför högre olycksfallsfrekvens.

Resultaten av mätningarna av hemresefrekvens i spädbarnstol, som vid

försökets avslutande låg på i genomsnitt 97% och ej föll under 95% någon

vecka, visar att man med detta bilstolsprogram lyckats påverka det

faktiska beteendet även hos denna annars så svåråtkomliga grupp bilister.

Genom detta program för utlåning av spädbarnstolar har man lyckats

förmå alla föräldrar med endast enstaka undantag att låta sina barn åka

hem i spädbarnstol - även de som tillhör den grupp som normalt inte

använder bilbälte och som ej är tillgängliga för konventionell information

och som också kan väntas vara inblandade i fler olyckor än genomsnittet.

En stor del av föräldrarna som befinner sig i åldern 18-25 år nås

härigenom av en kvalificerad information om bilens inre säkerhet just i

den situation de kan förväntas vara som mest tillgängliga för information

- nämligen i sin egenskap av nyblivna föräldrar. Denna åldersgrupp har

avsevärt högre olycksfallsfrekvens än andra åldersgrupper och är därför

särskilt angeläget att nå.
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Genom att informationen ges på förlossningsavdelningen når man också

den grupp i samhället som man normalt inte når med gängse information

- och vars beteende det i andra sammanhang varit mycket svårt att

påverka.

Allt arbete har utförts av den ordinarie personalen inom ramen för deras

ordinarie arbete.

2.2.3 Hemresa från BB

Redan från början rekommenderades föräldrarna att låta sitt barn resa

hem i spädbarnstol från BB. Tveksamheten var till en början ytterligt stor.

Man var orolig för att det på något sätt skulle vara farligt att låta ettså

litet barn resa i spädbarnstol. Efter tre månader reste fortfarande endast

20% av barnen hem i spädbarnstol och sannolikt dröjde det länge tills

föräldrarna vågade låta barn resa i spädbarnstol. Många barn reste därför

oskyddade i varje fall de första månaderna trots att familjen disponerade

spädbarnstol.

Informationsprogrammet kompletterades då med en niominuters video-

film, som producerades i samarbete mellan NTF, VTI och Blekinge läns

landsting. En gradvis uppgång av hemresefrekvensen i spädbarnstol er-

hölls. Efter ett år låg hemresefrekvensen i spädbarnstol stadigt över 60%.

Ett år efter programmets start började det komma in enstaka mödrar med

nästa barn och som då hade erfarenhet av spädbarnstolar. Om dessa

mödrar var positivt inställda till användning av spädbarnstol fick de

nästan hela gruppen nyförlösta med sig genom att delge dem sin egen

erfarenhet. Då vågade nästan alla föräldrar låta sina barn fara hem i

spädbarnstol.

Två och ett halvt år efter att programmet startats reste stadigt mer än

95% av barnen hem i spädbarnstol (97% sista tremånadersperioden). De

enda som då ej reste hem i spädbarnstol var de enstaka barn vars föräldrar

sade sig aldrig åka bil.
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2. 2.4 Information vid BVC

Då barnen kommer på besök vid ca 4-5 månaders ålder ges förnyad

information om barn i bil. I denna undersökning har två modeller använts.

Vid den ena modellen har informationen endast givits i form av två

broschyrer om bilens inre säkerhet och en uppmaning till föräldrarna att

skaffa ny bilbarnstol till barnet.

Vid den andra modellen har sköterskan demonstrerat en bilbarnstol av typ

Klippan för barn från ca åtta månaders ålder och argumenterat för att

man ska skaffa en ny stol. Dessutom har samma broschyrer som i förra

fallet använts.

Efter att det aktuella försöket genomförts har man övergått till att vid

samtliga BVC ge den argumenterade informationen på 10 minuter förutom

broschyrer. Demonstration av bilbarnstol har slopats då det ej bedömts

som avgörande.

Information i kontrollområdet - Kalmar län södra

 

Vid MVC (Mödravårdscentral) gavs ej någon information.

Vid BB gavs ej någon information. Utlåning av spädbarnstolar förekom ej.

Vid BVC gavs exakt samma information som i Blekinge.

2.2 .5 Enkäthanteringen

Föräldrar med spädbarn kommer till barnavårdscentralen med regelbundna

mellanrum. Lokala variationer finns, men i stora drag råder samstämmig-

het mellan olika landstingsområden.

Av praktiska skäl har man gjort så, att första enkäten har insamlats i

samband med vaccination nummer två mot difteri och stelkramp, som ges

mellan 3 och 5 månaders ålder. I Blekinge län ges denna i allmänhet
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mellan 4 och 5 månaders ålder eller något tidigare, medan man i Kalmar

län ger dessa i allmänhet 2-4 veckor tidigare.

Då föräldrarna kommit till BVC har de erhållit en enkät och kuvert i

samband med att man varit inne hos sjuksköterskan, vägt och mätt barnet

och fått allmän information. I väntan på läkarbesöket har man därefter i

väntrummet fyllt i enkäten anonymt, lagt den i kuvertet och givit det till

sköterskan, som sänt det med dagens post till VTI.

Samma förfarande tillämpades vid den andra enkäten då barnen var ca 18

månader gamla. Samma föräldrar har besvarat båda enkäterna.

Genom att 100% av barnen i dessa åldrar besöker barnavårdscentralerna

når man 100% av föräldrarna. Det finns alltså inget bortfall i undersök-

ningen betingat av att olika befolkningsgrupper i detta avseende har olika

sociala vanor, attityder, utbildningsnivå eller ekonomisk standard m m.
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3 RESULTAT

3.1 Första delen av undersökningen - användning av spädbarn-

stolar

I flera av enkätfrågorna har svarsalternativen, t ex svaren "alltid" och

"nästan alltid", slagits ihop för att öka läsbarheten. Signifikanstesterna

har dock gjorts utan sammanslagning av flera svarsalternativ, varför det i

texten redovisade antalet frihetsgrader, inte alltid stämmer överens med

det i tabellen förekommande antalet svarsalternativ.

I de frågor där resultaten ej är signifikanta (huvudsakligen i andra delen

av undersökningen), har kritiskt värde, sannolikhet och frihetsgrader inte

redovisats. De signifikanstester som gjorts är - där inget annat anges - X2

-tester och gäller således hela svarsfördelningarna. Att vissa kommenta-

rer endast pekar på de siffror där skillnaderna mellan grupperna är störst,

betyder därför inte att endast dessa värden är t ex signifikanta.

Så kallade avrundningsfel förekommer också, varför ibland t ex procent-

summorna inte alltid summerar till 100.

Totalt inträffade, under den första delen av undersökningen, 18 olyckor

med barnet i bilen. Endast ett barn blev skadat vid dessa 18 olyckor.

3 . l . l Undersökningsgrupperna

I den första delen av undersökningen deltog 1481 föräldrar: 710 i Kalmar

och 771 i Blekinge, dvs föräldrarna till samtliga de barn som föddes

mellan februari och augusti l984 i respektive län. Barnen var, när

föräldrarna besvarade den första enkäten, mellan 4 och 6 månader gamla.

19% av föräldrarna i kontrollgruppen (Kalmar) kände inte till att det fanns

spädbarnstolar, när den här undersökningen påbörjades år 1984.
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Bilinnehav

En förutsättning för att kunna använda spädbarnstol är att man har

tillgång till en bil. Det visade sig att nästan alla barnfamiljer har bil: 95%

i Kalmar och 96% i Blekinge. Inga signifikanta skillnader finns mellan

länen.

Kön

I genomsnitt är 52% av barnen pojkar i både Blekinge och Kalmar. Inga

signifikanta skillnader finns i könsfördelningen mellan länen.

Syskon

Drygt 60% av barnen har syskon: 61% i Kalmar och 65% i Blekinge.

Skillnaden är ej signifikant. De flesta, dvs 58% av de som har syskon, har

både i Blekinge och Kalmar ett syskon. Det finns inga signifikanta

skillnader mellan länen.

3.1.2 Hur åkte barnen i bil?

För att kunna studera hur många barn totalt i Blekinge och Kalmar som

åker fastspända, har svaren på några frågor sammanslagits för att utöver

Loveseatstolen även kunna inkludera de två andra på marknaden före-

kommande (1984) anordningarna, nämligen Klippan Baby och Hylte späd-

barnsinsats.
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Figur 3 Hur åkte barnen i bil?

Figure 3 The way of transporting infants in Blekinge and Kalmar (per
cent)

I Blekinge åkte 83% av barnen skyddade. I Kalmar är den siffran 28%. Där

åkte i stället de flesta i barnvagnsinsats. (Ett barn som åker i barnvagns-

insats betraktas som oskyddat). De som svarat "övrigt" sitter t ex i knäet

på en vuxen person i fram- eller baksätet. Skillnaderna är signifikanta

(x2 = 481,71, p < 0,05, df = 2).

3.1.3 När börjar barnen använda sin stol?

För att dels minska riskerna för barnet när det åker bil och dels vänja

både barnet och föräldrarna att använda bilbarnstol, är det viktigt att

man skapar denna "vana" så tidigt som möjligt.
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Figur 4 När börjde barnen använda spädbarnstol?

Figure 4 When did the infants start to use the infant carrier?

Nästan två tredjedelar (63%) av barnen i Blekinge börjar använda stolen

redan under den första månaden. Mindre än hälften (45%) av de barn där

föräldrarna själva skaffat stol (i Kalmar) börjar så tidigt. Skillnaderna i

svarsfördelningen mellan grupperna är signifikant (X2 = 24,67, p < 0,05,

df = 4).
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3.1.4 Hur ofta använder man stolen?

631 av 771 barn i Blekinge (82%) använder den stol de erbjudits att låna. I

Kalmar har 196 barn eller 28% en Loveseatstol som föräldrarna själva

     

skaffat.

Tabell 3 Hur ofta använder barnen stolen vid långfärd?

Table 3 How often do the infants use the infant carriers (long

travels)?

Kontrollgrupp Försöksgrupp
(Kalmar) (Blekinge)

Abs (%) Abs (%)
Frekv Frekv

Alltid, nästan alltid 171 (87) 465 (74)

Ibland 12 (6) 73 (12)

Aldrig, nästan aldrig 2 (1) 45 (6)

Ej svar 11 (6) 48 (8)

Totalt 196 (100) 631 (100)

      

171 eller 87% av de barn i Kalmar som har en stol - det är totalt 196

stycken av 710 barn (28%) - åker alltid eller nästan alltid i sin stol. Av

blekingebarnen är det 465 eller 74% som alltid eller nästan alltid åker i

stolen.

En respektive sex procent av barnen i Kalmar och Blekinge använder

aldrig eller nästan aldrig stolen vid långfärder. Skillnaderna är signifi-

kanta (x2 = 23,38, p < 0,05, df = 4).
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Tabell 4 Hur ofta använder barnenstolen vid kortare körningar?

Table 4 How often do the infants use the infant carriers (short
travels)?

Kontrollgrupp Försöksgrupp
(Kalmar) (Blekinge)

Abs (0/0) Abs (0/0)
Frekv Frekv

Alltid, nästan alltid 158 (81) 414 (66)

unand 12 (6) 130 (21)

Aldrig, nästan aldrig 2 (1) 36 (5)

Ejsvar 24 (12) 51 (8)

Totalt 196 (100) 631 (100)

      

158 (81%) av barnen i Kalmar och 414 (66%) i Blekinge använder alltid

eller nästan alltid stol vid kortare körningar. Mycket få (1 respektive 5% i

Kalmar och Blekinge) uppger att de aldrig eller nästan aldrig använder

stolen när de kör korta sträckor. Skillnaderna är signifikanta (X2 = 38,64,

p < 0,05, df = 4).

3.1.5 Hur har stolen varit att använda? Går den att förbättra?

Varför har man inte använt stolen?

De två första frågorna besvarades enbart av de föräldrar i Blekinge, som

uppgivit att de använt den stol de fått låna, dvs 631 st eller 83%. Varför

man inte använt stolen kunde således endast 137 eller 17% av föräldrarna

svara på.
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Tabell 5 Hur har stolen varit att använda? (Procent)

Table 5 How did the infant carrier work? (Per cent)

Ta in och Sätta fast Att åka 1 Att sova i

ur bilen i bilen för barnet för barnet

Mycket eller 95 91 81 65
ganska lätt

Varken lätt 3 4 10 13

eller svår

Mycket eller i 3 8 21

ganska svår

Ej svar 1 2 l 1

Totalt 100 100 100 100

      

De allra flesta (95%) har inga problem med att hantera stolen in och ut ur

bilen. De tycker det är mycket eller ganska lätt. Det tycks inte heller

vara några problem med att spänna fast stolen i bilen, 91% tycker det är

lätt.

Litet annorlunda förhåller det sig med barnet när det ska sova i stolen.

21% av barnen har svårt för det, men att åka i stolen (utan att sova) går

bra för 81% av barnen. 8% har även svårt för detta.

Går stolen att förbättra?

Ja, det tycker 55%, dvs 350 föräldrar, medan 42% inte tror att det går.

3% har inte svarat.

Vad kan förbättras? Föräldrarna har, på den här frågan, svarat med flera

alternativ, varför den absoluta frekvensen svar överstiger de 350, som

angivits ovan.
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Tabell 6 Vad anser Du är viktigast att förbättra?

   

Table 6 What is most important to change?

A fr. Rel fr.(%)

Materialet på klädseln 98 19

Materialet i stolen ll 2

Formen 81 15

Att rengöra 8 2

Att ta in och ut stolen 9 2
i bilen

Att spänna fast i bilen 39 7

Att sova i stolen för 106 20
barnet

Att barnet kan färdas 170 32
mer liggande

Färgen 3 l

Utseendet 3 1

Totalt 525 100

     

Det viktigaste att förbättra (32% av svaren) är att ändra stolen så att

barnet kan ligga bättre. Det är också viktigt (20% svar) att göra så att

barnet bättre kan sova i stolen. Materialet på klädseln och formen på

stolen är också några saker som skulle kunna förbättras (19 respektive

15% svar).
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Tabell 7 Varför har de som fått låna stol inte använt den?

Table 7 Those who have borrowed an infant carrier - why don't they use it?

   

Instäm- Instäm- Instäm- Instäm- Vet Svars-

mer inte mer mer mer ej bortfall
alls knappast delvis helt %

Svår att spänna 15 3 6 6 26 45
fast i bilen

Svår att ta in i 20 3 2 2 24 48

och ut ur bilen

Barnet får åksjuka 21 1 - - 28 50

Finns inte plats i 20 l 5 23 5 46
bilen (andra passa-
gerare, barnstolar
etc)

Barnet tycker inte 8 l 6 9 28 48
om att sitta i sto-

len

Barnet stör föra- 20 l 2 1 24 52

ren när det sitter

i stolen

Barnet är för litet 19 2 9 11 10 48

för att sitta i sto-

len

Det har inte blivit 17 1 12 7 9 53

av

Tror inte stolen 28 - 1 4 14 58

gör någon nytta vid
t ex en krock

       

Svarsbortfallet på de här frågorna är mycket stort, omkring 50%, på en

del frågor t o m Över 50%. Den största svarskategorin tycks, på många

frågor, vara "vet ej" (omkring 25% svar).

De som svarat tycks inte ha några problem med att sätta fast stolen eller

ta in och ur den i bilen (endast 6 respektive 2% instämmer).

Barnen verkar inte heller bli åksjuka eller tycka speciellt illa om att sitta

i stolen (9% instämmer). Att man inte får plats med stolen i bilen är

däremot 23% av de svarande överens om, men hela 20%, eller var femte
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förälder, instämmer inte alls med detta. De tycker inte heller att barnet

stör föraren när det sitter i stolen eller att barnet är för litet för att

använda stol (i respektive 11% instämmer dock).

Endast 7% av de som svarat uppger att "det inte blivit av" att använda

stolen och 28% tror att det är bra att barnet sitter i stolen om man

krockar.

3.1.6 Hur sitter syskonen i bil?

Svaren på den här frågan har slagits samman till två kategorier: lösa eller

fastspända.

Tabell 8 Hur sitter syskonen i bil? (Procent)

     

Table 8 In what way do the brothers and sisters travel by car? (Per
cent)

Procent

Försöksgrupp Kontrollgrupp
(Blekinge) (Kalmar)

Lösa 18 17

Nej 82 83

Totalt 100 100

    

I kategorin fastspända ingår de barn som sitter fastspända i fram- och

baksätet. Löst sitter alla andra barn, dvs de som själva sitter lösa i fram-

eller baksätet samt de som sitter i knäet på en vuxen person (med eller

utan bälte) i fram- eller baksätet.

Drygt 80% av alla barn i Blekinge och Kalmar sitter fastspända enligt

svaren på enkäten. Inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.
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3.2 Andra delen av undersökningen

- långtids- och spridningseffekter

 

När försökets andra del inleds (År 2) har barnen i Blekinge lämnat tillbaka

sina lånade spädbarnstolar.

  

Demonstration -l- Broschyr

 

 

Broschyr

 

Demonstration + Broschyr

 

  
Figur 5 Design År 2

Figure 5 Second part of the design

Både försöks- och kontrollgruppen delas nu, som redan nämnts, in i

vardera två undergrupper, dvs grupp Fl och F2 respektive Kl och KZ. Fl-

och Kl-grupperna utsätts för personlig påverkan av en sköterska, som

demonstrerar en "vanlig" bilbarnstol. De får dessutom en broschyr (bi-

laga 3) som handlar om bilbarnstolar. Grupp F2 och K2 får endast

broschyren.

År 3 besvarar föräldrarna i samtliga grupper en ny enkät (bilaga 2) för att

konstatera eventuella långtids- och spridningseffekter, t ex om för-

söksgruppernas föräldrar har ett högre trafiksäkerhetsmedvetande jämfört

med föräldrarna i kontrollgrupperna.
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Jämförelser gjordes mellan grupperna:

Fl och F2 (interaktionseffekt av att låna stol + demonstration)

Kl och K2 (effekt av demonstration)

Fl och Kl (effekt av att låna stol)

Fl och KZ (effekt av att låna stol + demonstration).

Resultaten avdessa jämförelser har inte medtagits i redovisningen dels

pga tveksamheter beträffande KZ-gruppen (se avsnitt 4.1) och dels därför

att signifikanta skillnader mellan grupperna är sällsynta. Det är således

mycket svårt att över huvud taget hitta några effekter, som går att tolka

som effekter av demonstrationen med eller utan interaktionseffekter av

stolsutlåningen (se avsnitt 4.1.6).

3.2. l Undersökningsgrupperna

Totalt 1264 eller 85% av de 1481 föräldrar, som svarade på den första

enkäten, besvarade också den andra enkäten. Det betyder att 676 av 771

föräldrar i Blekinge (88%) och 588 av 710 föräldrar i Kalmar (83%)

besvarat båda enkäterna.

I genomsnitt är 52% av de berörda barnen pojkar. Inga signifikanta

skillnader finns mellan länen.

Barnens ålder varierar i de båda länen så att barnen i Kalmar var något

yngre när föräldrarna besvarade den andra enkäten.
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Tabell 9 Barnens åldersfördelning (andra enkäten)

Table 9 Age distribution of the children

      

Procent (96)

Försöksgrupp Kontrollgrupp
(Blekinge) (Kalmar)

Ålder F1 F2 Kl [<2

- 17 månader 6 2 1 6

18 månader 39 53 83 62

19-30 månader 20 11 7 9

Ejsvar 35 34 9 23

Totalt 100 100 100 100

Medelvärde (X) 18,25 18,23 18,08 17,90

n 233 210 283 212

     

 

Också mellan de två grupperna i Kalmar finns skillnader i fördelningarna.

Mer än dubbelt så många har t ex inte svarat i KZ-gruppen, 23 mot 9% i

Kl-gruppen.

Svarsbortfallet i de båda försöksgrupperna är en tredjedel (3596). Vid

signifikanstestning av åldersfördelningen framkom signifikanta skillnader

mellan grupperna F2 och K2 (t = 2,12, p<0,05, df = 420), Kl och [(2

(t = 1,97, p < 0,05, df = 493) samt Fl och K2 (t = 2,14, p < 0,05, df = 443).

Mellan de båda försöksgrupperna finns inga signifikanta skillnader.

6796 av barnen i Blekinge och 6396 av kalmarbarnen har syskon. De flesta

har ett syskon - 58 respektive 57% i Blekinge och Kalmar.

En signifikant skillnad finns mellan grupperna F2 och K2 vad gäller

antalet syskon, där KZ-gruppen har signifikant fler syskon (t = 2,59,

p < 0,05, df = 381).
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Nästan samtliga familjer (97%) har bil i både Blekinge och Kalmar. Inga

signifikanta skillnader finns mellan grupperna.

3.2.2 Har barnet bilbarnstol?

Skiljer sig föräldrarna åt när det gäller att skaffa en "vanlig" bilbarnstol

till barnet?

En signifikant skillnad finns mellan grupperna Fl och KZ, dvs de som både

fått låna en spädbarnstol samt fått demonstration och broschyr över

bilbarnstolar och de som inte fått något mer än en broschyr (X2 : 3,86,

p < 0,05, df = 1).

Tabell 10 Har barnet bilbarnstol?

Table lO Does the child use a child seat?

         

Procent

Försöksgrupp l Kontrollgrupp 2
(Blekinge) (Kalmar)

Ja 98 95

Nej 2 5.

Totalt 100 ' lOO

3.2.2.1 Hur ofta sitter barnet i stolen?

Vid långfärder sitter 98% av barnen i samtliga grupper alltid eller nästan

alltid i bilbarnstolen. Mindre än 1% använder aldrig eller nästan aldrig

stolen vid långfärd. Inga signifikanta skillnader finns mellan några av

grupperna.

Vid kortare körningar sitter drygt 90% av alla barn alltid eller nästan

alltid i stolen. Mindre än 1% uppger att de aldrig använder stol vid korta

VTI RAPPORT 316



40

körningar. Drygt 6% har inte svarat på frågan. Inga signifikanta skillnader

i användningen förekommer mellan grupperna.

3.2.2.2 När började barnet använda sin nuvarande stol?

Signifikanta skillnader finns mellan de båda försöksgrupperna (Fl och F2)

och KZ-gruppen (Fl och K2: t = 2,84, F2 och K2: t = 2,0, p < 0,05, df : 571

respektive 520).

  

 

        

100%

F-gr'upp 1

Box i Z] K-grupp 2

"" 6

,./

407: + 1
. ll/ "s /

207: 4- \
/ \ ,

16 , /
0% ll» / / .L

<8 28

Barnets ålder (månader)

Figur 6 När började barnet använda sin nuvarande stol?

Figure 6 When did the child start to use its child seat?

Skillnaderna visar att barnen i K2-gruppen börjar använda sin stol tidigare

än barnen i Blekinge. 16-23% av barnen i Blekinge börjar använda "vanlig"

bilbarnstol före åtta månaders ålder medan 34% i Kalmar (grupp 2) gör

detsamma. Inga signifikanta skillnader finns mellan försöksgrupperna (Fl

och F2) respektive mellan kontrollgrupperna (Kl och K2).
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Figur 7 När började barnet använda sin nuvarande stol?

Figure 7 When did the child start to use its child seat?

3.2.2.3 Vilken typ av stol har barnet? Var den ny eller begagnad?

Tabell 11 Vilken typ av stol har barnet?

_Table 11 What kind of child seat does the child use?

  

 

 

TOTALT F1 F2 F-TOT K-TOT Kl K2

Klippan Comfort 50,6 55,6 54,1 54,9 45,5 48,3 : 42,2

Hylte 3,7 3,3 3,4 3,3 4,1 4,4 3,6

Volvo 11,9 12,1 13,4 12,7 11,0 10,2 12,0

Atlas St/Krabat 6,5 8,0 6,5 7,3 5,5 4,4 6,8

Duo 11,1 7,1 6,5 6,8 16,0 15,3 16,9

Pabic Exklusiv 0,7 0,3 0,7 0,5 0,9 0,7 1,2

Pabic Populär 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4

Annan stol 11,8 8,9 9,2 9,0 14,9 14,3 15,7

Uppgift saknas 3,1 3,8 5,5 4,6 1,3 1,4 1,2
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55% av barnen i Blekinge och l415% av kalmarbarnen har en Klippan

Comfort. Volvo-stolen har 12% av samtliga barn, men Duo-stolen tycks

vara mer än dubbelt så vanlig i Kalmar som i Blekinge. 16 mot 7% i

Blekinge har denna stol.

Var stolen ny eller begagnad när ni skaffade den?

Mer än hälften av föräldrarna i Blekinge och Kalmar (N 60%) köper en ny

stol. Inga skillnader finns mellan några av grupperna.

Hurgick det att förstå instruktionerna för monteringen?

 

Drygt 80% tyckte det var lätt att förstå instruktionerna för montering av

bilbarnstolen. Mindre än 3% ansåg att de var svåra att förstå. En

signifikant skillnad finns mellan F2- och K2-grupperna, så att 80% i F2-

gruppen jämfört med 75% i K2-gruppen hade lätt att förstå instruktio-

nerna (x2 = 7,91, p < 0,05, df = 2).

Hur gick det att montera in stolen i bilen?

 

75% tyckte det var lätt att montera stolen i bilen, 8% tyckte det var

svårt. Inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.

Hur lång tid tog det att montera stolen?

 

Det tog i genomsnitt 30 minuter att montera stolen i bilen första gången.

Något längre tid tog försöksgrupperna på sig, 32 minuter i genomsnitt. För

kontrollgrupperna tog det 26 minuter i genomsnitt. Men skillnader finns

också mellan kontrollgrupperna. I Kl-gruppen tog det i genomsnitt 29

minuter att montera in stolen och i K2-gruppen tog det 23 minuter.
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Signifikanta skillnader finns mellan F2- och K2-grupperna (t = 3,61,

p < 0,05, df = 354), Kl och K2 (t = 2,24, p < 0,05, df = 353) samt mellan F1

och K2 (t = 3,12, p < 0,05, df = 364).

3.2.3 Om barnet inte har någon bilbarnstol - hur sitter det då?

Sammanlagt 38 föräldrar har uppgivit att de inte har någon bilbarnstol till

sitt barn. Hur sitter deras barn i bil?

Svaren indelades i två kategorier: Barnen sitter lösa fram eller bak i bilen

eller i knäet på en vuxen person (med eller utan bilbälte).

Tabell 12 Hur sitter de barn som inte har bilbarnstolar?

  

Table 12 How do children who don't use child seats travel by car?

Abs Frekv

Lösa 11

I knäet på vuxen 23

Annat 4

Totalt 38

    

Inga signifikanta skillnader kunde spåras mellan grupperna (Fischer exact

probability test).

3.2.4 Föräldrarnas attityder till trafiksäkerhet

De olika attitydpåståendena har slagits samman till sex kategorier enligt

föüande:

Attityder till hastighetsgränser

Attityder till barns förmåga i trafiken

Attityder till barn och bilbälten

Attityder till bilbälten i baksätetP
U
N
r
-
n
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5. Attityder till inskränkningar av biltrafiken

6. Övriga attityder

Den enda signifikanta skillnaden mellan grupperna gällde frågan om

attityder till hastighetsgränserna.

Hasgghetsgrän ser

F2- och KZ-grupperna skiljer sig åt signifikant (X2 = 6,61, p < 0,05,

df : 1), så att 83% av F2-gruppens mot 73% av KZ-gruppens föräldrar var

positiva till hastighetsbegränsningen.

De flesta (88%) har ingen förståelse för dem som överskrider hastighets-

gränserna och mer än hälften (55%) anser att man borde sänka hastigheten

(50 km/h) i tätort.

Barns förmåga i trafiken

Mer än 80% anser inte att det är onödigt att träna barn i trafiken, att

barn borde få cykla i tät trafik före 12 års ålder (90%) eller att Sjuåringar

ensamma kan gå över en gata (82%).

Barn och bilbälten

De allra flesta (N90%) har insett vikten av att barn sitter fastspända även

i baksätet. Nära 90% ville att det skulle bli lag på att spänna fast barn i

bilen.

Bilbälten i baksätet

De flesta verkar ha insett vikten av att använda bilbälte även i baksätet.

92% tycker att det är lika viktigt att sitta fastspända i baksätet som i

framsätet. Nästan lika många (II/86%) ville ha lag på att använda bilbälten

i baksätet.
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Inskränkningar av biltrafiken

Att hindra bilar att köra där barn finns samt att göra fler "gupp" i gatorna

för att minska bilarnas hastighet i tätort, instämmer mellan 60-70% av

föräldrarna i.

Övriga attityder

84% anser att de flesta vuxna överskattar barns förmåga att klara sig i

trafiken och över hälften (57%) tycker att bilförarna har det största

ansvaret för olyckor med gående och cyklister. 74% av föräldrarna i båda

länen kör inte om andra bilar oftare än desjäva blir omkörda.

3.2.5 Olyckor med barnet i bilen

Totalt 64 olyckor, med barnet i bilen, inträffade under de nio närmast

föregående månaderna (före enkäten)z 30 i Blekinge och 34 i Kalmar. Av

dessa 64 barn satt 46 eller 72% fastspända. Två barn skadades och fick

föras till sjukhus i Kalmar.

Inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.

3.2.6 Uppmärksamhet på barn och trafik i massmedia

5% av föräldrarna har inte uppmärksammat någonting om barn och trafik i

massmedia. 46% hade någon gång gjort detta och 27% hade uppmärksam-

mat barn och trafik flera gånger i månaden. Ännu oftare - flera gånger i

veckan eller dagligen - var det 20% som tagit del av massmedias

information.

Inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.
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3.2.7 Syskon

Tabell 13 Antal syskon

    

Table 13 Number of brothers and sisters

Antal Abs (%)
frekv

Ett 473 (57)

Två 235 (28)

Tre 84 (10)

Fyra eller fler 25 (3)

Ej svar 10 (1)

Totalt 827 (100)

    

Av alla de 1264 barnen i Blekinge och Kalmar har 827 st (65%) syskon. Av

dessa 827 har 473 (57%) ett syskon, 235 (28%) två syskon, 84 (10%) tre

syskon och 25 (3%) fyra eller fler syskon. 10 st (1%) har inte besvarat

frågan om syskon.

Svarsfrekvenserna på frågorna som gäller det äldsta syskonet (A-frågorna

i enkät 2) kommer därför, i de fall man har flera syskon, att överstiga de

n = 473 som angivits ovan. På samma sätt kommer svarsfrekvenserna att

överstiga de ovan angivna även för de andra syskonen.

Medelåldern (X) för syskonen i de olika grupperna framgår av följande

tabell.
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Tabell 14 Syskonens medelålder

     

Table 14 The average age of the brothers and sisters

Grupp

Syskon F1 F2 Kl K2

Äldsta 8,34 8,35 7,79 7,97

n=233 n=206 n=l96 n=164

Näst äldsta 7,42 8,08 7,14 8,87

n=104 n=74 n=92 n=62

Yngsta 6,19 6,25 9,0 7,40

n=21 n=12 n=l5 n=10

      

De äldsta och de yngsta syskonens ålder skiljer sig inte signifikant mellan

grupperna. Det gör däremot åldern på de näst äldsta syskonen, som i

gruppen K2 är signifikant äldre (X = 8,87 år) jämfört med syskonen i

grupperna Kl (X: 7,14 år) och F1 (X: 7,42 år) (t = 2,62, df = 152 och

t = 2,37, df = 164 med p < 0,05).

En så Stor åldersskillnad, närmare 2 år, skulle kunna påverka svarsmönst-

ret och försvåra eller rent av omöjliggöra tolkningen av resultaten, varför

svaren om de näst äldsta syskonen uteslutits ur resultatredovisningen.

På samma sätt har också svaren på frågan om syskonens rörelsefrihet, dvs

fråga A6, B6 och C6 uteslutits ur redovisningen, då svårigheten att tolka

svaren i positiv eller negativ riktning omöjliggör en meningsfull diskus-

sion.

3.2.7.1 Syskonens medlemsskap i Barnens Trafikklubb (BTK)

33% av de äldsta syskonen är eller har varit medlemmar i BTK. Här skiljer

sig inte grupperna åt signifikant.
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19% av de yngsta syskonen är eller har varit medlemmar i BTK.

Signifikanta skillnader finns mellan grupperna F2 och K2 (X2: 4,77,

p < 0,05, df = 1) och Fl och K2 (X2 = 8,44, p < 0,05, df :1), så att en

större andel av syskonen i K2-gruppen (50%) är medlemmar jämfört med

övriga gruppers syskon (5-lO%).

3.2.7.2 Hur åker syskonen i bil?

Svaren indelades i två kategorier: lösa eller fastspända. I kategorien

fastspända ingår alla barn som är fastspända i fram- eller baksätet. Löst

sitter de barn, som sitter i knäet på en vuxen (med eller utan bälte) eller

som själva sitter lösa i fram- eller baksätet.

Drygt 80% av de äldsta och 56% av de yngsta syskonen sitter fastspända

när de åker bil. Inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.

3.2.7.3 Syskonens trafikträning

64% av de äldsta syskonen och 55% av de yngsta har tränats många gånger

i hur man gå i trafiken. Inga signifikanta skillnader finns mellan

grupperna vad beträffar gångträningen.

För omkring 1/4 av syskonen var cykelträning inte aktuell. Att träna de

äldsta syskonen i att cykla i trafiken har nästan hälften av föräldrarna

(48%) gjort många gånger. Något färre (44%) har tränat de yngsta

syskonen.

Inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.

3.2.7.4 Använder syskonen cykelhjälm?

Omkring 20% av samtliga syskon har inte någon cykel. Drygt 50% av de

äldsta och 65% av de yngsta syskonen har ingen hjälm.
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7% av de äldsta syskonen använder alltid hjälm när de cyklar. Signifikanta

skillnader finns mellan F2- och K2-gruppen, så att barnen i F2-gruppen

oftare använder hjälm än barnen i K2-gruppen (9% i KZ-gruppen mot 4% i

FZ-gruppen använde aldrig sin hjälm (X2 = 11,57, p < 0,05, df = 5).

Drygt 3% av deyngsta syskonen använder alltid hjälm. Inga signifikanta

skillnader mellan grupperna finns bland de yngsta syskonen.

3.2.7.5 Använder syskonen reflexer?

Drygt 20% av de äldsta syskonen och 30% av de yngsta går aldrig på

mörka gator. Men av dem som är ute när det är mörkt använder omkring

60% av de äldsta och knappt 50% av de yngsta alltid reflexer.

Av de äldsta barnen är det endast någon procent som inte har reflexer,

medan motsvarande siffra är 15% för de yngsta syskonen.

Inga signifikanta skillnader finns mellan några grupper.
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4 DISKUSSION

4.1 Undersökningens resultat

4.1.1 Försöks- och kontrollgruppernas jämförbarhet

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp

vid första mättillfället vad gäller bakgrundsvariablerna ålder, kön, bil-

innehav och syskon. Däremot är kontrollgruppens barn något yngre när den

andra enkäten besvaras, speciellt KZ-gruppens barn (X :17,9 månader

mot 18,25 i försöksgrupperna). Det är dock tveksamt om denna skillnad,

dvs 0,35 månader, skullle ha någon större och mer avgörande betydelse för

svarsmönstret i denna grupp.

Vad som däremot är betänkligt är K2-gruppens övriga "avvikande bete-

ende". De skiljer sig från andra grupper (även Kl) i flera avseenden.

Förutom ålder är antalet syskon inom gruppen signifikant större. Men

även svarsmönstret i andra frågor avviker signifikant från de övriga

gruppernas. K2-gruppens föräldrar monterar t ex bilbarnstolarna signifi-

kant fortare än andra gruppers föräldrar. Och detta trots att de inte fått

någon demonstration av hur man gör och att de dessutom har signifikant

svårare att förstå instruktionerna!

Inom försöks- och kontrollgruppen valdes undergrupperna Kl och K2

respektive Fl och F2 enligt "lottdragningsprincipen", så egentligen borde

det inte finnas några systematiska variationer mellan grupperna. Det kan

dock vara fråga om slumpmässiga variationer, men då borde ju å andra

sidan dessa "ta ut varandra" vid större urval?

En trolig förklaring till dessa, till synes "oväntade" variationer, kan vara

de många parvisa jämförelser som gjordes i andra delen av undersökningen

och det faktum att dessa ökar sannolikheten för slumpmässiga, signifi-

kanta utfall.

En viss försiktighet vid tolkningen av signifikanta skillnader där parvisa

jämförelser ingår i jämförelsen torde därför vara på sin plats i den andra

delen av undersökningen.
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De skillnader som framkommit i första enkäten och som härrör från mer

konkreta beteenden, som tex användningsfrekvenser, är däremot mer

påtagliga och sannolika.

4.1.2 Bortfall

Svarsbortfallet (15%) från första till andra enkäten är troligtvis inte

systematiskt i den meningen, att de som inte svarat utgör en "annorlunda"

grupp vad beträffar användning och inställning till bilbarnstolar. De som

inte svarat är de som t ex flyttat från sin ursprungliga barnavårdscentral

(BVC) eller sådana som sköterskan "missat" vid besöket på BVC.

I den praktiska hanteringen av enkäterna kan det hända att sköterskan

helt enkelt glömt att ge föräldern enkäten. I stressiga miljöer måste detta

ses som en "naturlig" förklaring.

4.1.3 Introduktionsförloppet

 

Alla nya rutiner tar tid att få accepterade.

Att man har kunskap om ett förhållande innebär inte automatiskt att man

använder sig av denna kunskap och ändrar sitt faktiska beteende. Erfaren-

heten av hälsoinformationsarbete visar att sådant måste få talång tid och

måste så mycket som möjligt vara individuellt anpassat.

Känslor styr de allra flesta människors beteende i större utsträckning än

ren faktakunskap. Om inte faktainformationen står i överensstämmelse

med känslan är det högst osäkert om individen verkligen ändrar beteendet.

Man fäster inte bara avseende vid vad olika s k experter hävdar. För de

flesta människor är det viktigare vad anhöriga, vänner och arbetskamrater

har för mening.

Vid detta försök tog det 2 1/2 år att uppnå ett viktigt delmål med

verksamheten - nämligen attvfå föräldrarna att acceptera att låta barnen

lämna BB i spädbarnstol. Detta trots intensiv information om det nödvän-
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diga i detta - varvid sköterskorna också hjälpte till med praktiska detaljer

som att placera barnet i stolen.

Efter tre månader lät endast ca 20% av föräldrarna barnen åka hem i

spädbarnstol och efter ett år ca 60%. Efter 2 1/2 år är det endast mycket

enstaka patienter med tillgång till egen bil som ej låter barnen resa hem i

spädbarnstol.

En svårighet i början var att få all personal att acceptera denna nya rutin.

För medicinskt utbildad personal, som oftast också arbetar under tids-

press, är andra arbetsuppgifter mer näraliggande. Vissa av personalen var

själva tveksamma till det lämpliga i att 4-5 dygn gamla spädbarn tillåts

resa i spädbarnstol. Det är rimligt att förmoda, att då dessa informerade

föräldrarna, gav de dubbla budskap genom sin egen tveksamhet, vilket

gjorde föräldrarna än mer osäkra. Även om dessa bekymmer var begrän-

sade i tid kvarstod föräldrarnas egen tveksamhet.

Då informationen kompletterades med en nio minuters video blev argu-

menteringen lättare. Plötsliga genomgripande förbättringar inträffade då

det efter ett år började komma in enstaka mödrar som låtit sitt

föregående spädbarn resa i spädbarnstol redan från första veckan. Då en

sådan mor var inne på avdelningen lät i allmänhet alla föräldrar sina barn

resa hem i spädbarnstol, men då denna mor var hemrest sjönk åter

hemresefrekvensen.

Även om man har alla ovedersägliga sakliga argument och efter viss tid

även all personal med sig i informationen och som praktiskt hjälpmedel

även film, blir introduktionsförloppet långvarigt.

4.1.4 Hur åker barnen bil och hur ofta använder de stolen?

När man lånar ut spädbarnstolar har nästan tre gånger fler barn - 83 mot

28% - tillgång till en stol än om man överlåter till föräldrarna att själva

skaffa en stol.

- Hur ofta använder då blekinge- och kalmarbarnen sina spädbarnstolar?
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Vid längre bilfärder använder 74% av de som fått låna spädbarnstol den

alltid eller nästan alltid. De som däremot själva skaffat stolen använder

den signifikant oftare, dvs 87% använder den alltid eller nästan alltid vid

långfärder.

Samma skillnad finns också vid kortare körningar: 81% av kalmarbarnen

och 66% av blekingebarnen använder alltid eller nästan alltid stolen.

De föräldrar som själva skaffat spädbarnstol är 'mer motiverade att

använda den. De utgör troligen en speciell grupp av föräldrar, som bl a är

mer medvetna om trafiksäkerhet. Denna grupp föräldrar finns naturligtvis

också i Blekinge, men där ingår de i hela den stora gruppen föräldrar, som

använder spädbarnstolar.

Men de föräldrar som inte agerar själva, hur är det med dem?

I Blekinge använder de allra flesta (83%) spädbarnstolen mer eller mindre

ofta. Med utlåningen av stolar från landstinget når man således denna

stora grupp föräldrar.

Vad blir då den "totala effekten" av utlåningsverksamheten?

Jämför man de barn i försöks- och kontrollgruppen, som alltid eller nästan

alltid åker fastspända i ett spädbarnsskydd vid tex långfärd, med det

totala antalet barn som åker bil i dessa grupper, får man följande resultat.

(Föräldrarna har svarat på fler än ett alternativ, varför nKalmar = 778

= 759).
OCh nBlekinge
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Figur 8 Den totala effekten av utlåningsverksamheten

Figure 8 The full effect

Det vill säga l.165 av föräldrarna i Blekinge (61%) och 171 av föräldrarna i

Kalmar (24%) uppger att deras barn alltid eller nästan alltid åker bil i

någon form av spädbarnsskydd.

Visserligen använder barnen i kontrollgruppen sina spädbarnstolar oftare

- 87% jämfört med 74% i försöksgruppen använder t ex alltid eller nästan

alltid stolen vid långfärd - men totalt sett utgör de bara 28% av barnen i

kontrollgruppen jämfört med de

skyddade. Den totala effekten av

83% barn i försöksgruppen som åker

att låna ut spädbarnstolar blir då, att

nästan tre gånger så många barn alltid åker skyddade.

l.t.l.5 Varför använder man inte den stol man lånat?

 

En annan intressant fråga är varför

använder den.
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På den frågan var svarsbortfallet omkring 50%, vilket skulle kunna

förklaras av att frågan är ganska känslig att besvara om man fått låna en

stol.

Det är mycket svårt att få grepp om vilken eller vilka de egentliga

orsakerna är, dels med hänsyn till det stora bortfallet och dels med hänsyn

till att inga tydliga svarsmönster går att spåra. Svaren är dessutom

motsägelsefulla: man anser att stolen har effekt vid en krock, men

likafullt använder man den inte, till exempel.

Av de förslag till förbättringar av stolen, som föräldrarna ger, kan man

kanske förstå att en del barn haft svårt att ligga och sova i den och att

detta möjligen skulle utgöra ett hinder för att man skulle använda stolen

mer frekvent. Värt att notera är att ingen av de som svarat uppger att

barnen får åksjuka (se 3.1.6).

Den stol som användes i försöket var en s k Loveseatstol, som inte går att

enkelt variera så att barnet kan lutas mer eller mindre bakåt. Numera

finns andra stolar på marknaden där denna möjlighet finns tillgodosedd.

4.1.6 Varför blev det inga effekter av demonstrationen av bilsto-

lar?

Det är svårt att se några effekter av demonstrationen och det är

samtidigt svårt att förklara varför de uteblivit.

Kan det förklaras av att föräldrarna i samtliga grupper visste hur de

skulle hantera stolen, därför att de redan före demonstrationen hunnit

skaffa sig en stol?

Resultaten visar att barnen i KZ-gruppen börjar använda sina stolar

signifikant tidigare än blekingebarnen. Eventuella skillnader eller inter-

aktionseffekter av demonstrationen och utlåningsverksamheten skulle då

"tas ut" av att KZ-gruppen börjat använda sina stolar tidigare.
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4.1.7 Långtids- ochgxidnimseffekter

 

Det är tämligen svårt att skönja några långtids- eller spridningseffekter

av utlåningsverksamheten. Till en del kan nog detta förklaras av den

medvetandehöjande effekt och den genomslagskraft, som hela verksamhe-

ten fått i Sverige.

När försöket startade 1984 använde ungefär 10% barn en spädbarnstol.

Den publicitet i massmedia och via landstingen, som försöket medfört,

måste i hög grad medverkat till att höja medvetenheten. Under de tre år

som försöket pågått har samtliga landets landsting, (i dag med undantag

av ett) startat utlåningsverksamhet i någon form. Detta innebär i prakti-

ken att alla nyfödda (så gott som) i dag erbjuds att låna en spädbarnstol.

Under tiden som försöket pågick genomfördes också en intensiv kampanj

om bilbälten i baksätet, som utmynnade i en lag sommaren 1986. Detta

har självklart medverkat till en "allmän medvetandehöjning" och större

uppmärksamhet på trafiksäkerhet över huvud taget.

Därutöver tillkommer också den personliga påverkan som den enskilda

föräldern utsätts för genom att verksamheten sprids både geografiskt och

över tid, så att de nyblivna föräldrarnas kontakter med varandra påverkas

av dem som redan har erfarenhet av spädbarnstolarna.

Men mellan försöks- och kontrollgrupp (Fl och KZ) finns ändå en signifi-

kant skillnad när det gäller att skaffa bilbarnstol när barnet vuxit ur

spädbarnstolen. Skillnaden. är visserligen ganska liten -bara 3% fler

skaffar stol i försöksgruppen - men den kunde kanske varit större om vi

inte haft dessa "bieffekter" ute i samhället. Resultaten måste ändå ses

som mycket positiva från barnsäkerhetssynpunkt.
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4.2 Utlåning i framtiden

4.2.1 För tidigt födda barn (prematurer) och lågviktiga barn

Barn som är för tidigt födda (normalt minst 2 veckor för tidigt födda

och/eller vikt under 2 500 gram) reagerar i många avseenden på annat sätt

än barn födda i rätt tid. Det hänger samman med just att de är för tidigt

födda vilket innebär att kroppens olika organ ännu ej är helt färdigbildade

för ett liv utanför moderns kropp. I många fall kan man ej förutse hur ett

prematurt fött barn reagerar utan att först verkligen undersöka detta,

något som kräver stor kunskap, försiktighet, erfarenhet och omtanke.

Ett synnerligen stort antal barn födda i rätt tid har transporterats i

spädbarnstolar från i varje fall några dygns ålder utan tecken på kompli-

kation. Sådan hemtransport utförs rutinmässigt vid många sjukhus i Nya

Zeeland, Sverige och USA. Även erfarenhet av transporter ned till ett

dygns ålder är stor. Man har också erfarenheter av transporter av barn

yngre än ett dygn och ned till en vikt av 2 200 gram från Borgess Medical

Center i Kalamozoo, Michigan, USA och sannolikt vissa andra sjukhus

också. Att utifrån dessa erfarenheter dra slutsatsen, att man generellt

kan låta hur lågviktiga spädbarn och hur mycket för tidigt födda spädbarn

som helst resa i spädbarnstol, går inte.

Att resa i spädbarnstol innebär att barnet måste transporteras i en viss

kroppsställning, med kroppen fixerad i viss vinkel m m. Rent allmänt

måste en bilresa över huvud taget anses utgöra en belastning för ett tidigt

fött eller sjukt spädbarn och bör därför undvikas.Om en resa ändå måste

företas är det viktigt att barnet transporteras på det sätt som är mest

skonsamt med hänsyn till barnets mognad, vikt och hälsa.

Cowan och Thoresen (1986) fann att syrgasmättnaden i blodet ökade om

barnet är placerat med huvud och kropp vinklade 30 grader uppåt. Det

borde alltså vara till fördel vid transport om barnet transporteras så.

Å andra sidan fann Willett med flera (1986) att prematurfödda barn som

under 30 minuter placerades i spädbarnstol av typ Cosco-Peterson First

Ride car seat, fick sänkt syrgasspänning.
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Dessa motstridiga resultat visar att mer forskning är nödvändig. Det kan

vara detaljer som avgör om placering i en viss spädbarnstol förbättrar

barnets andning eller om det tvärtom kanske medför en risk för barnet.

Alternativet med transport i anordning av typ Klippan baby eller Roemer

swinger finns också, varvid barnet ligger i barnvagnsinsats eller motsva-

rande som är fastspänd. Då ligger således barnet horisontellt. Å andra

sidan kan barnet ej övervakas om föraren är ensam i bilen.

Att på grundval av nuvarande undersökningar ange vilket transportsätt

som är bäst vad gäller för tidigt födda barn, barn med vikt < 2 500 g och

sjuka spädbarn är enligt vår mening ej möjligt.

l4.2.2 SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = Plötslig oväntad

spädbarnsdöd)

I Sverige dör 0,8 barn på 1 000 födda till följd av SIDS. Frekvensen har

ökat de sista tio åren. Cirka 20% av barnen dör som passagerare i bil eller

omedelbart i anslutning till bilresa.

Orsaken till ökningen av SIDS är okänd. En hypotes som har framförts är

att barn nu är så mycket med föräldrarna i deras liv att barnen blir

uttröttade. Det är alltid positivt för barn att de är tillsammans med sina

föräldrar, men det måste givetvis vara på barnens egna villkor. Detta

innebär att de måste få följa sin egen dygnsrytm (inte föräldrarnas) och

att de inte tröttas ut.

En hotande död i SIDS kan brytas om man tar upp barnet och vid behov

även vidtar återupplivningsåtgärder. Då barn regelmässigt reser i späd-

barnstol i framsätet blir förarens möjligheter att övervaka barnet dras-

tiskt förbättrade. Man får se huruvida detta verkligen kommer att

påverka de fall av SIDS som sker under bilresa.
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4.2.3 _ Exponeringseffekter

Den risk man utsätts för att drabbas av en trafikolycka är bland andra

faktorer beroende av den tid man vistas i trafiken och hur lång sträcka

man transporteras.

Snabba transporter är för den vuxne en stor fördel. Många väljer också att

åka bil för de tycker om bilresandet som sådant. Man reser alltså inte för

att förflytta sig, utan själva resan är nöjet t ex vid en utflykt.

Tack vare de moderna bilbarnstolarna kan nu även spädbarn resa på ett

mycket säkert sätt.

Att resa är dock inte något nöje för ett mindre barn och i all synnerhet

inte för ett spädbarn. För dem är varje resaen belastning. Vissa resor kan

inte undvikas, men om föräldrar nu känner sig så trygga å barnens vägnar

då de reser, att de ökar sitt bilresande, är detta inte till någon fördel för

barnen. De blir då mer uttröttade till följd av resan och exponeringstiden i

trafik ökar och därmed ökar risken för att bli inblandad i en trafikolycka.

Det är naturligtvis tänkbart att den genomsnittliga restiden för spädbarn

kan komma att öka genom att barnen 'nu är mer lättransporterade och

reser säkrare än förut. Vid information om spädbarnstolar är det därför

nödvändigt att ge föräldrarna kunskap om att de bör begränsa bilresandet

med små barn och särskilt spädbarn.

4.2.4 Flelanvändning

Felanvändning är ett stort problem angivet i ett betydande antal rappor-

ter. Ju mer komplicerat det är att använda en bilbarnstol på korrekt sätt

ju högre blir felanvändningsfrekvensen.

Ett viktigt mål vid nykonstruktion av bilbarnstolar är därför att utforma

dessa på ett sådant sätt att de blir så enkla att använda som över huvud

taget är möjligt. Då finns en av denödvändiga förutsättningarna för att få

en minskad felanvändning.
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En korrekt information och instruktion, som på lämpligt sätt kan anpassas

till varje enskilt föräldrapar är också en förutsättning för att få en

minskad felanvädning.

4.2.5 Ryggskador

Vi har ej kunnat finna några rapporter om ryggskador, som skulle ha

uppstått till följd av stolens konstruktion vare sig vid långvarig använd-

ning eller vid bilolyckor.

Självklart bör en förälder göra en paus i resan om barnet skulle te sig

gnälligt t ex till följd av att det blir övertrött av att sitta länge i stolen.

De rapporter om ryggskador som finns beskrivna vid olycksfall kan helt

förklaras av olycksfallet som sådant. Med största sannolikhet hade skadan

utan bilbarnstol blivit avsevärt större.

Professor Ingard Lereim, vid universitetssjukhuset i Trondheim i Norge,

har dock iakttagit skador på rygg och huvud, som han bedömer kunde ha

varit lindrigare eller undvikits genom bättre konstruktion av spädbarnsto-

lar. Lereim bedömer att möjligheterna att förbättra stolarna är goda.
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db .. .
wVag-00/1 Iiañk-

Institutet

Trafikant- och fordonsavdelningen
S Järmark/CR

1984-07-30

TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER OCH HAR ERBJUDITS ATT LÅNA
SPÄDBARNSTOLEN LOVESEAT AV LANDSTINGET

Nu behöver vi Dina synpunkter!

För att kunna veta vad Du anser om bilbarnstolen Loveseat ber vi Dig nu
besvara några frågor.

Läs igenom formuläret och besvara frågorna genom att kryssa för eller
fylla i endast ett svar per fråga. Om det är något Du är osäker om får Du
gärna fråga sköterskan.

 

Varje formulär är märkt med ett nummer för att vi ska kunna veta om alla
har svarat. När alla svar inkommit, kodas uppgifterna och behandlas
statistiskt. Dina uppgifter kommer inte att kunna. identifieras av någon
utomstående. De behandlas konfidentiellt vid Statens väg- och trafikistitut
(VTI) ,som är ett statligt forskningsinstitut och arbetar med att göra
trafiken säkrare.

Kontrollera att Du besvarat alla frågor, lägg formuläret i kuvertet, klista
igen det och lämna det till sköterskan.

V' tackar på förhand för Din medverkan!

(li/IW
Stina Järmark
Forskningsassistent

Vi som gör undersökningen är förutom jag, Bengt-Åke Ljungblom, barn-
läkare i Ronneby, Krister Spolander, forskningsledare, VTI och Thomas
Turbell, forskningsledare, VTI.
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BVC i

(ifylles av sköterskan)

 

 

FRÅGEFORMULÄR

F1:1

1a. Barnets ålder _________________ månader

1b. [:]Pojke [] Flicka

2. Har ni bil i familjen?

[3 Ja [3 Nej

3. Har Ditt barn använt Loveseat-stolen?

[3 Ja - GÅ TILL FRÅGA 4

[] Nej-'HOPPA ÖVER FRÅGA u-s OCH GÅ TILL FRÅGA 9

 

4. När började barnet använda stolen?

Barnet var ________ __ månad(er) _________ __ vecka(or)

5. Hur ofta använder barnet Loveseat-stolen?

Vid lång- Vid kortare
färder körningar

Alltid [:] []

Nästan alltid [j []

Ibland E] E]

Nästan aldrig E] E]

Aldrig E] E]

6. Hur tycker Du att Loveseat har varit att använda?

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
lätt lätt lätt svår svår

eller
0

svar

Att ta in i och ut E] []
ur bilen

Att sätta fast i bilen

Att åka i för barnet

Att sova i för barnet D
D
D

B
U
D

B
U
D

1:]

D
E
C
!

E]

B
U
D

D
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F1:2

7. Tycker Du att Loveseat-stolen kan förbättras?

[3 Ja - GÅ TILL FRÅGA 8

E] Nej-HOPRA ÖVER FRÅGA 8-10 OCH GÅ TILL FRÅGA 11

8. Vad anser Du är viktigast att förbättra? Kommentarer:

Materialet på klädseln

Materialet i stolen

Formen

Att rengöra

Att ta in och ut stolen

i bilen

Att spänna fast i bilen

Att sova i stolen för

barnet

Att barnet kan färdas

mer liggande

Färgen _________________________________ __

Utseendet _________________________________-_

D
E
U
]

D
D
E
]
D
D
D
D
D

Annat, vad?

HOPPA ÖVER FRÅGA 9-10 OCH GÅ TILL FRÅGA ll

 

9. Hur åker Ditt barn bil?

I barnvagnsinsats i baksätet

I barnvagnsinsats i framsätet

I barnvagnsinsats med babyskyddet Klippan Baby

I Hylte spädbarnsinsats

framsätet i famnen på vuxen person

I baksätet i famnen på vuxen person som använder bilbälte

I baksätet i famnen på vuxen person som ej använder bilbälte

På annat sätt, hur?D
D
D
D
D
D
D
D



 

 

F1 :3

10. Varför har Du inte använt Loveseat-stolen till

Ditt barn? För varje delfråga sätter Du ett kryss
i den ruta som bäst stämmer överens med Din åsikt.

Inståm- Instäm- Instäm- Instäm-

mer inte mer mer mer Vet

alls knappast delvis helt ej

a. Svår att spänna fast i

b. Svår att ta in i och ut

c. Barnet får åksjuka [:] [:] E:] E:] E]

d. Finns inte plats i bilen
(andra passagerare, barn- E:] E:] E:] E:] E]
stolar etc)

e. Barnet tycker inte om att

sitta i stolen E:] E:) [:l [:1 E]

f. Barnet stör föraren när det -

sitter i stolen E:] E:] E:] E:] E]

g. Barnet är för litet för att

sitta i stolen [:] E:] E:] E:] E]

h. Det har inte blivit av [:1 E:] E:] E:] E]

i_ Tror inte stolen gör någon
nytta vid t ex en krock E] [:l E:] E:] E]

j. Andra skäl, vilka? ____________________________________________ __

11. Har barnet syskon?

1:] Ja: hur många? _____________st - GÅ TILL FRÅGA 12

[:]Nej ' HOPPA ÖVER FRÅGA 12 OCH GÅ TILL FRÅGA 13
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F1:4

12. Hur brukar syskonen oftast sitta vid bilåkning?

E] Lösa i baksätet

[] Fastspända i baksätet

[:]Lösa i framsätet

[:] Fastspända i framsätet

[:] I famnen på vuxen person i framsätet

[:]I famnen på vuxen person som använder bilbälte i baksätet

[:] I famnen på vuxen person som gl använder bilbälte i baksätet

[:] Annat, hur? _________________________________ _ê_______________

13. Har Du råkat ut för någon trafikolycka medbarnet i bilen?

[3 Ja - SVARA OCKSÅ PÅ FRÅGA lll-16

EI Nej - HOPPA ÖVER FRÅGA 14-16

 

14a. Blev det några personskador?

[3 Ja

[:]Nej

14b. Blev det några fordonsskador?

E] Ja

Ej'Nej

15. Blev barnet skadat?

El Nej
[3 Ja, hur? '--+> E:]Skada som krävde sjukvårdspersonal

[:]Lindrigare skada
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F1:5

16. Hur var barnet placerat när olyckan inträffade?

E] I famnen på vuxen person i framsätet

[:]I famnen på vuxen person som använde bilbälte i baksätet

[:]I famnen på vuxen person som inte använde bilbälte i
baksätet

[:]I barnvagnsinsats i baksätet

[:3 I barnvagnsinsats i framsätet

E] I Loveseat-stolen

[3 På annat sätt, hur? _________________________________________

Om Du har några fler synpunkter på spädbarns säkerhet i bil är
det viktigt för oss att få veta detta!

- - - _ - - - - _ _ - _ - - _ - - - _ _ - _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - _ - - _ - - - - _ - - _ -- - - _ - _ _ -- - - _ - - - _ - - _ _-

- - _ - - _ _ - - - - _ - _ - _ _ - - - - _- - - - - - _ _ - _ - _ - - _ _ - - - - - - _ _ _ - _ _ - _ _ - - _ _ - - - - - _ _ - _ _ _-

-___-_-_---_-----------__-_----_____-_-----__---__-_-_-___--___ - - _ - _-

_ - _ - _ _ - _ _ - _ - - - - - ._ - _ - - - - - _ - _ _ _ - _ - _ - _ _ - - _ - - - - _ - - -_ - _ - _ - _ - - - -_ _ _ - - - - - _-

- - - - - _ _ _ - - - _ - - - _ _ - - -- _ - _ - _ _ -_ - - _ - - - _ - - - - _ _ - _ _ _ _ - - - _ - - - - _ - - - - - - _ _ - - _ _-

- . - _ _ - - _ - _ _ _ - - _ - - - _ - _ - - _ - - - _ _ _ _ - - - - - - - - - _ - - - - - -- - - -- - - _ _ _ - - - - __ _ -_ _ _-

- - _ -_ __ - - - _ _ _ _ - - - - - - _ - - - - _ - - - - _ - - - - - _ _ - _ _ - - - _ _ _ -_ - __ _ _ - _ _ _ - _ - _ - _ __ - _-

- -- - _ -- - _ _ - - - - _ _ _ - - - _ - _ - - - _ _ _ - - - _ - - _ - _ - - - - - - _ - - _ - - - - - - _ _ - _ _ _ _ - - _ - - - _-
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vi Vag-ocbhfl/r-

Institutet

Trafikant- och fordonsavdelningen
S Järmark/CR

1984-07-30

TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER

Några frågor om barn i bil till samtliga Spädbarnsföräldrar i Kalmar län
södra i samband med Duplex II

  

Dessa frågor ingår i en undersökning i Blekinge och Kalmar län södra om
hur barn färdas i bil. Undersökningen görs i samråd med barnhälsovårds-
överläkare Erik Karlsson i Kalmar. Svaren behandlas konfidentiellt vid
Statens väg- och trafikinstitut (VTI), som är ett statligt forskningsinstitut

och arbetar med att göra trafiken säkrare.

Läs igenom frågorna och besvara dem genom att kryssa för eller fylla i
endast ett svar per fråga. Om det är något Du är osäker om, får Du gärna
fråga sköterskan.

Varje formulär är märkt med ett nummer för att vi ska kunna veta om alla
har svarat. När alla svar inkommit, kodas uppgifterna och behandlas
statistiskt. Dina uppgifter kommer inte att kunna identifieras av någon
utomstående.

Kontrollera att Du besvarat alla frågor, lägg formuläret i kuvertet, klistra
igen det och lämna det till sköterskan.

Vi tackar på förhand för Din medverkan!

Wat/(AM
Stina Järmark
Forskningsassistent

Vi som gör undersökningen är förutom jag, Bengt-Åke Ljungblom, barn-
läkare i Ronneby, Krister Spolander, forskningsledare, VTI och Thomas
Turbell, forskningsledare, VTI.
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BVC i

(ifylles av sköterskan)

 

 

FRÅGEFORMULÄR

K1:1

1a. Barnets ålder ____________ __ månader

1b. [:] Pojke E] Flicka

2. Har ni bil i familjen?

E] Ja (3 Nej

3a. Hur åker Ditt barn i bil?

E:]I barnvagnsinsats i baksätet

I barnvagnsinsats i framsätet

E] I barnvagnsinsats med babyskyddet Klippan Baby

[:] I Hylte spädbarnsinsats

E] I bilbarnstolen Loveseat för spädbarn

[:]I framsätet i famnen på vuxen person

[:3 I baksätet i famnen på vuxen person som använder bilbälte

[:]I baksätet i famnen på vuxen person som ej använder bilbälte

[:] På annat sätt, hur? ________________________________________ __

OBS! FRÅGA 3B-3O BESYARAS ENDAST AV DEM SOM HAR BILBARNSTOLEN
LOVESEAT FOR SPADBARN.

DU SOM INTE HAR EN LOVESEAT FORTSÄTTER TILL FRÅGA 4.

 

3b. Hur skaffade Du Loveseat-stolen?

[:]Jag har köpt den

[:]Jag har hyrt den

I:] Jag har lånat den

[:]Jag har fått den

[:] På annat sätt, hur? __________________________________________
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K1:

3C. När började barnet att använda stolen?

Barnet var __________ __månad(er) __________ __vecka(or)

3d. Hur ofta använder barnet Loveseat-stolen?

 

Vid långfärder Vid kortare
körningar

Alltid [j [3

Nästan alltid [3 E]

Ibland |:] 1:]

Nästan aldrig E] E]

Aldrig [3 E]

HOPPA ÖVER FRÅGA 4 OCH FORTSÄTT TILL FRÅGA 5

4. Kännerlmltill att det finns bilbarnstolar för spädbarn?

[3 Ja

[:]Nej

5. Har barnet syskon?

[:]Ja, hur många? _____________ st - GÅ TILL FRÅGA 6

[ZlNej - HOPPA ÖVER FRÅGA 6 OCH GÅ TILL FRÅGA 7
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K1:3

Hur brukar syskonen oftast sitta vid bilåkning?

E] Lösa i baksätet

[:]Fastspända i baksätet

[:]Lösa i framsätet

[:]Fastspända i framsätet

[:]I famnen på vuxen person i framsätet

E] I famnen på vuxen person som använder bilbälte i baksätet

[:]I famnen på vuxen person som ej använder bilbälte i
baksätet

[:]Annat, hur?

Har Du råkat ut för någon trafikolycka med barnet i bilen?

E] Ja - SVARA OCKSÅ PÅ FRÅGA 8-10

[:|Nej"HOPPA ÖVER FRÅGA 8-10

 

8a.

8b.

Blev det några personskador?

[3 Ja

E] Nej

Blev det några fordonsskador?

[3 Ja

[3 Nej

Blev barnet skadat?

E] Nej

[:]Ja, hur? --%> [:]Skada som krävde sjukvårdspersonal

[:]Lindrigare skada
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10. Hur var barnet placerat när olyckan inträffade?

E:]I famnen på vuxen person i framsätet

E] I famnen på vuxen person som använde bilbälte i baksätet

I famnen pa vuxen person som inte använde bilbälte i
baksätet

E] I barnvagnsinsats i baksätet

[:]I barnvagnsinsats i framsätet

E] I Loveseat-stolen

E] På annat sätt, hur? _________________________________________

Om Du har några fler synpunkter på spädbarns säkerhet i bil är det
viktigt för oss att få veta detta!

VTI RAPPORT 316



Bilaga 2

Enkät II

(försöks- och kontrollgrupper)

VTI RAPPORT 316



Ify11es av sköterskan

Pojke E] FHcka E]

Å1der . . . . . . . . . . . . .. månader

 

Nytt kodnr . . . . . . . . . . . . . . . . ..

F2

O O O O 0 t

O O O O O 0

 

F R Å G E F O R M U L Ä R

Har ni bi] i fami1jen?

[:]Ja

. [:]Nej - fortsätt t111 fråga 4

 

2 Har barnet bi1barnsto1?

[:]Ja - svara Också på fråga 2a-g

[:]Nej - gå t111 fråga 3!

2a Hur ofta sitter barnet i sto1en?

Vid 1ångfärd Vid kortare körningar

AHtid [3 l:)

Nästan a11tid [:] [:]

Ib1and D E]

NäStan a1drig [:] [:]

A1drig [:] [:]

OBSERVERA! Om Du svarat "Nästan a1drig e11er "A1drig" för både 1ångfärd och
kortare körningar, hoppa över fråga 2b - g och gå ti11 fråga 3!

2b När började barnet använda sin nuvarande sto1?

Barnet var . . . . . . . . . . .. månader

Zc Vad är det för typ av sto1?

[:] K1ippan Comfort

[j Hy] te

[:]Vo1vo

[:]At1as Standard/Krabat

[:]Duo

[:]Pabic Exk1usiv

[:]Pabic Popu1är

VTIRAPPORT316

[:] Annan sto1, vi1ken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Ify11es av sköterskan

 

BVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nytt kodnr ...... . . . . . . . . . . ..

Pojke D Flicka E]

Å1der . . . . . . . . . . . . .. månader

K2

 

F R Ä G E F O R M U L Ä R

Har ni bil i fami1jen?

[:]Ja

[:]Nej - fortsätt till fråga 4

 

2 Har barnet bi1barnst01?

[:]Ja - svara också på fråga 2a-g

[:]Nej - gå tiil fråga 3!

2a Hur ofta sitter barnet i stoien?

Vid 1ångfärd Vid kortare körningar

AHtid E] E]

Nästan aHtid E] [3

Ib1and D E]

Nästan aldrig E] E]

Aidrig E] E]

OBSERVERA! Om Du svarat "Nästan aidrig" e11er "Aldrig" för både 1ångfärd och
kortare körningar, hoppa över fråga 2b - g och gå ti11 fråga 3!

2b När började barnet använda sin nuvarande stoi?

Barnet var . . . . . . . . . . .. månader

2C Vad är det för typ av stol?

[:]K1ippan Comfort

:l Hy] te

[:]V01vo

[:]At1as Standard/Krabat

[:]Duo

[:]Pabic Exkiusiv

[:]Pabic Populär
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[:]Annan stol, vi1ken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



2d Var sto1en ny e11er begagnad när ni skaffade den?

E] Ny |:| Begagnad

Ze Hur var det att förstå instruktionerna för monteringen?

[:]Mycket 1ätt att förstå

[:] Ganska 1ätt att förstå

[:]Varken lätt e11er svårt att förstå

[:]Ganska svårt att förstå

[:]Mycket svårt att förstå

2f Hur var det att montera in sto1en i bi1en?

[:]Mycket 1ätt

[:]Ganska lätt

[:]Varken 1ätt e11er svårt

[:]Ganska svårt

[:]Mycket svårt

2g Ungefär hur 1ång tid tog monteringen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

OBSERVERA! Hoppa över fråga 3 och gå til] fråga 4!

 

3 Hur brukar barnet sitta i bi1en?

[:]Löst i baksätet

[:]Löst i framsätet

[:]I knäet på vuxen person i framsätet

[:]I knäet på vuxen person som använder bi1bä1te i baksätet

[:]I knäet på vuxen person som ej använder bi1bä1te i baksätet

[:]På annat sätt, hur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

VTIRAPPORT316



Här föIjer några påståenden. Markera för varje påstående med ett kryss om Du
instämmer eIIer ej.

Instämmer

deris

Instämmer
heIt

Att träna barn att bete [:] [:]
sig riktigt i trafiken
är onödigt eftersom de
ändå beter sig impuI-
sivt

De nuvarande hastig- [:] [:]
hetsgränserna är så

måste

för att

Iåga, att man
ha förståeIse

de överskrids

I baksätet är barnet
tiIIräcingt skyddat
så det är onödigt
att använda biIbäIte
eIIer biIbarnstoI

Barn borde inte få
cykIa i tät trafik
förrän i 12-års-
åIdern

Det borde vara Iag på
att använda biIbäIte
även i baksätet

Sjuåringar kan en-
samma gå säkert över
en trafikerad gata

Det är Iika viktigt
att använda biIbäIte
i baksätet som i
framsätet

De ersta vuxna över-
skattar barnens för-
måga att kIara sig i
trafiken

BiIförare bär det
största ansvaret för
trafikonckor med
gående och cyinster

Det är säkrare för
ett barn att sitta i
baksätet utan biIbäIte
än i framsätet med
biIbäIte
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Instämmer
knappast

1:]

Instämmer Har ingen
inte aIIs

E]

uppfattning

El



Instämmer

knappast

E]

Instämmer Har ingen
inte aIIs uppfattning

E] El

Instämmer

deris

D

Instämmer

heIt

Det enda heIt säkra [:]
sättet att minska
barntrafikonckor
är att hindra biIar
att köra i områden
där barn finns

När jag kör biI kör
jag om oftare än

jag inr omkörd

Det borde vara Iag
på att barn ska
sitta fastspända
när de åker biI

Hastighetsgränsen
50 km/h i tätort
är för hög och borde
sänkas

Man borde bygga fier
gupp i gatorna för
att minska biIarnas
hastighet i tätorter

 

5a

5b

5C

Har Du under de senaste nio månaderna varit med om en trafikoncka eIIer
en situation som varit mycket nära att in en sådan?

[:]Ja - svara också på fråga 5b och c

[:]Nej - gå tiII fråga 6

BIev barnet skadat?

[:] Nej

[:]Ja -

[:]Ja -

skadan krävde sjukhusvårdspersona]
för diagnos eIIer behandIing

skadan var Iindrig

Hur var barnet pIacerat?

[:]Löst i baksätet

[:]Löst i framsätet

[:]Fastspänt i baksätet

[:]Fastspänt i framsätet

[:]I knäet på vuxen med biIbäIte i baksätet

[:]I knäet på vuxen utan biIbäIte i baksätet

[:]I knäet pa vuxen i framsätet

[:]På annat sätt, hur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 



6 Har Du under de senaste 12 månaderna hört e11er sett någonting i
tidningar, radio e11er TV om barn i trafiken?

[:]Nej, inte under de senaste 12 månaderna

[:]Ja, någon gång

[:]Ja, någon gång i månaden

[:] Ja, några gånger i månaden

[:]Ja någon gång i veckan

[:]Ja, några gånger i veckan

[:]Ja, nästan varje dag

 

7a Har barnet syskon?

[:]Ja - svara också på fråga 7b och fråga A1 - A7 nedan!

[:]Nej - Om Du har ytteriigare synpunkter på barn och biistoiar är det
viktigt för oss att få veta det. På sista sidan har vi 1ämnat
några rader där Du kan skriva. Tack för Din medverkan!

 

7b Hur många syskon har barnet? Barnet har . . . . . . . . . . .. syskon.

Om barnet har fier än ett syskon benämns syskonen A, B, C osv. Frågorna
A1 - A7 gä11er det ä1dsta syskonet, frågorna B1 - B7 gä11er det näst
ä1dsta syskonet osv.

 

A1 Hur gammait är det äidsta syskonet? . . . . . . . . . . . . . . .. år

A2 Är e11er har syskonet varit mediem i Barnens Trafikkiubb?

[:]Ja

[:]Nej

A3 Hur sitter syskonet oftast vid biiåkning?

[:]Löst i baksätet

[:]Löst i framsätet

[:]Fastspänt i baksätet

[:]Fastspänt i framsätet

[:] I knäet på vuxen person i framsätet

[:]I knäet på vuxen person som använder bi1bä1te i baksätet

[:]I knäet på vuxen person som ej använder biibäite i baksätet

[:]På annat sätt, hur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



A4 Har någon i fam11jen tränat syskonet hur det ska gå e11er cyk1a
i trafiken?

Gångträning Cyke1träning

Nej, det har inte varit aktue11t

Nej, inte någon gång

Ja, någon gång

Ja, några gånger

Ja, många gånger D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

A5 Använder syskonet hjä1m när det cyk1ar?

[:]Nej, barnet kan inte cyk1a e11er har ingen cyke]

[:]Nej, barnet har inte någon hjä1m

[:]Nej, barnet har hjä1m men använder den inte

[:]Ja, ib1and

[:]Ja, ganska ofta

[:]Ja, mycket ofta

[:]Ja, a11t1d

A6 Får syskonet gå utan vuxens så11skap t111:

Inte
aktue11t

Ja Nej att gå dit

Försko1a, sko1a, daghem [:] [:] [:]
Lekp1atser [:] [:] [:]

Idrottsp1atser E:] E:] E:]

Simha11, badp1ats E:] E:] [:]

Grönområde [:] E:] [:3

Lekkamrater [:] [:] [:]

ij1 iotek [3 D E]
Affär E] E] [1
Bio E:] E:] E:]
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A7 Hur ofta använder syskonet refiexer när det är ute i mörker?

E] Går aidrig på mörk gata

[:]Har inte refiexer

E] Använder

[:]Använder

[:]Använder

E] Använder

[:]Använder

säiian e11er aidrig refiexer

refiexer en gång av fyra

refiexer häiften av gångerna

refiexer tre gånger av fyra

a11tid eiier nästan aiitid refiexer

Om barnet bara har ett syskon har vi inga fier frågor. Har Du ytteriigare
synpunkter på barn och biistoiar är det viktigt att vi får veta det. På
sista sidan har vi iämnat några rader där Du kan skriva. Tack för Din med-
verkan!

  

B1

BZ

83

84

Har barnet fier syskon gäiier, som nämnts tidigare, de föijande frågorna
81 - 87, det näst äidsta syskonet.

Hur gammait är det näst äidsta syskonet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..år

Är e11er har syskonet varit mediem i Barnens trafikkiubb?

[:]Ja

[:]Nej

Hur sitter syskonet oftast vid biiåkning?

[] Löst i baksätet

[:] Löst i framsätet

[:]Fastspänt i baksätet

[:]Fastspänt i framsätet

[:]I knäet på vuxen person i framsätet

[:]I knäet på vuxen person som använder biibäite i baksätet

[:]I knäet på vuxen person som ej använder biibäite i baksätet

[:]På annat sätt, hur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Har någon i famiijen tränat syskonet hur det ska_gå eiier cykia i trafiken?

Gångträning Cykeiträning

Nej det har inte varit aktueiit

Nej, inte någon gång

Ja, någon gång

Ja, några gånger

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

Ja, många gånger



BS Använder syskonet hjäim när det cykiar?

E] Nej, barnet kan inte cykia eiier har ingen cykei

[:]Nej, barnet har inte någon hjäim

[:]Nej, barnet har hjäim, men använder den inte

[:]Ja, ib1and

[:]Ja, ganska ofta

[:]Ja, mycket ofta

[:]Ja, aiitid

86 Får syskonet gå utan vuxens säiiskap ti11:

Inte
aktueiit

Ja Nej att gå dit

Förskoia, skoia, daghem [:] [:] [:]

Lekpiatser [:] [:] [:]

Idrottspiatser [:] [:] [:]

SimhaH, badpiats 1:] E] E]
Grönområde D D E

Lekkamrater E:] E:] E:]

Bibi iotek D D [3
Affär E] [:J El
Bio [:] [:] [:]

87 Hur ofta använder syskonet refiexer när detär ute i mörker?

[:]Går aidrig på mörk gata

[:]Har inte refiexer

[:]Använder säiian eiier aidrig refiexer

[:]Använder refiexer en gång av fyra

[:]Använder refiexer häiften av gångerna

[:]Använder refiexer tre gånger av fyra

[:]Använder a11tid eiier nästan a11tid reflexer

Om barnet inte har mer än två syskon har vi inga fier frågor. Har Du
ytteriigare synpunkter på barn och biistoiar är det viktigt att vi
får veta det. Skriv Dina synpunkter på de streckade raderna nedan.
Tack för Din medverkan!

 

Om barnet har fier än två syskon, kontakta sköterskan för ett nytt formuiär!

  

Om Du har några ytteriigare synpunkter på barn och biistoiar vore vi tacksamma
om Du skrev dem här!



C1

C2

C3

C4

C5

Hur gamma1t är syskonet?

Är e11er har syskonet varit med1em i Barnens trafikk1ubb?

[:]Ja

[:]Nej

Hur sitter syskonet oftast vid b11åkning?

[:]Löst i baksätet

[:]Löst i framsätet

[:]Fastspänt i baksätet

[:]Fastspänt i framsätet

[:]I knäet på vuxen person i framsätet

[:]I knäet på

[:]I knäet på

vuxen person som använder bi1bä1te i baksätet

vuxen person som ej använder b11bä1te i baksätet

[:]På annat sätt, hur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Har någon i frami1jen tränat syskonet hur det ska gå e11er cyk1a i trafiken?

Gångträning Cyke1träning

Nej, det har inte varit aktue11t

Nej, inte någon gång

Ja, någon gång

Ja, några gånger

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

Ja, många gånger

Använder syskonet hjä1m när det cyk1ar?

[:]Nej, barnet kan inte cyk1a e11er har ingen cyke]

[:]Nej, barnet har inte någon hjä1m

[:]Nej, barnet har

[:]Ja, ib1and

[:] Ja, ganska ofta

[:]Ja, mycket ofta

[:]Ja, a11tid

hjä1m men använder den inte
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C6 Får syskonet gå utan vuxens sä11skap ti11:

Inte
aktue11t

Ja Nej att gå dit

Försko1a, sko1a daghem [:] [:] [:]

Lekp1atser E] E] E]

Idrottsp1atser [:] [:] [:]

SimhaH, badp1ats [j [j [3
Grönområde D E] [:|
Lekkamrater D D D
Bib1 iotek [j 1:] 1:]
Affär [j 1:] :I
Bio [:] [:] [:]

C7 Hur ofta använder syskonet ref1exer när det är ute i mörker?

[:]Går a1drig på mörk gata

[:]Har inte ref1exer

[:]Anvånder sä11an e11er a1drig ref1exer

[:]Använder ref1exer en gång av fyra

[:]Använder ref1exer hä1ften av gångerna

[:]Använder ref1exer tre gånger av fyra

[:]Använder a11t1d e11er nästan a11tid ref1exer

Om barnet har f1er syskon, kontakta sköterskan för f1er formu1är.

Om barnet inte har f1er syskon har vi inte f1er frågor. Har Du ytter1igare
synpunkter på barn och b11sto1ar är det viktigt att vi får veta det. Skriv
Dina synpunkter här nedan.

Tack för Din medverkan!
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Vill du ha ytterligare råd elier annan hjälp i konsumentfrågor vänd
dig tl|| kommunens konsumentvagledning som du når genom

3

kommunens teieronvaxel.

SÄKRARE ATT VARA FASTSPAND

Att värna om barnets säkerhet under bilfär-
den är lika vikti gt som i andra sammanhang.
Bilen är långt ifrån den säkra plats som vi
gärna vill intala oss. I dag finns det en hel
del bra utrustning för att skydda barnen un-
der resan, från spädbarnsåldern upp tills de
livit stora nog att använda bilbältet på
samma sätt som en vuxen.

 

Grundregeln är densamma för barn som för
vuxna. Det är säkrare att vara fastspänd
i bilen än att inte vara det.

 

De allra minsta reser säkrast i ett s k ila-

byskydd. När barnet blir lite större, finns
det flera typer av bilbarnstolar att välja
mellan. När de vuxit ur bilbarnstolen är

bälteskudden/stolen tillsammans med det
vanliga trepunktsbältet ett bra skydd.

Hyra) låna eller köpa begagnat?

När man bestämt sig för att ett skydds-
system för barnens bilfärd är viktigare än
t ex bilstereon eller de extra "tuffa" fäl-
garna så finns det flera olika sätt att skaf-
fa dem på. Antingen köpa nytt eller hyra
- köpa begagnat eller låna. När det gäller
begagnade bilbarnstolar bör man kontrol-
lera att inga sprickor finns och att stolen
inte är mer än 10 år gammal. Tillverknings-
år och månad finns instämplat på stolen.

Vissa butiker hyr ut babyskydd och bilbarn-
stolar t ex Aktakedjan. Några landsting har
t o m gått så långt att de lånar ut babyskydd
under den första tiden. Information om det-
ta kan man få genom barnavårdscentralen.
Kostnaden för ett skyddssystem behöver
alltså inte bli så stor. Ställs kostnaden i re-
lation till att skyddssystemet kan rädda liv
så är kostnaden försumbar.  

y

1

1

.1:54-

..41

Babyskydden, bilbarnstolarna och bälteskud-
derna/stolarna säljs genom varuhus, barn-
vagnsaffärer, bensinstationer, biltillbehörs-
affärer, stormarknader samt Akta-kedjan.

Volvostolen och kudden genom Volvoåter-
försäljare.

  

  
I ett s k babyskydd kan även
spädbarnet vara fastspänt.

SPÃDBARNSÅLDERN

Babyskydd

Det har tidigare inte funnits någon speciell
skyddsanordning för spädbarnsåldern. Men
sedan ett par år finns det några lösningar
på skyddsanordningar, s k babyskydd, som
kan rekommenderas eftersom de gör det
möjligt att också ha spädbarnet fastspänt
i bilen (se bild ovan samt marknadsöversik-
ten).

Marknadsöversikt

 

Konsumentverket har sammanställt en mark-
nadsöversikt på de skyddsanordningar för
barn i bil som finns på den svenska mark-
naden och som kan rekommenderas från
säkerhetssynpunkt. En aktuell marknads-
översikt finns hos den kommunala konsu-
mentvägledningen.

Barn i bil
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Information om hur du bäst skyddar barnen i bilen.




