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Referat

Barn med funktionshinder är i än högre grad än andra barn exponerade för en ökad risk att bli svårt skadade eller

dödade i händelse aven vägtrafikolycka. Det saknas idag biomekanisk kunskap om barn med funktionshinder.

Sitthjälpmedel, t.ex. rullstolar, som barnen använder vid transporterna är inte utvecklade och testade i syfte att

kunna minimera krockvåld i händelse av en trafikolycka. Dessutom saknas uppgifter om barnens resvanor och

deras och deras föräldrars åsikter om vilka problem och risker man upplever i samband med transporterna.

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap om målgruppens situation, vilket kan bilda ett underlag

som kan användas vid utformning av föreskrifter för skyddsanordningar och hjälpmedel, upphandling av transport-

tjänster och för anpassning av fordon till barn med funktionshinder.

Litteratur inom området samt enkätsvaren från 1060 familjer med barn med rörelsehinder, i åldrarna 2-16 år,

har analyserats. Resultatet av analysen visar att barnen oftast reser i familjens bil och restiden är i genomsnitt

relativt lång. Färre än var tredje av familjerna hade en för barnet anpassad bil.

Avsaknad av fastspänningsanordningar och säkerhetsbälten var huvudorsaken till att transporter i såväl

skolskjuts som färdtjänst visade sig kunna utgöra en rejält förhöjd risk för barn med funktionshinder. Följaktligen

är en slutsats av studien att det vore rimligt med ett lagkrav för skolskjuts och färdtjänst om obligatorisk bältes-

användning och fastspänningsanordningar av sitthj älpmedel för barn med funktionshinder. Anledningen är att

dessa barn är utsatta för en ökad risk att bli svårt skadade eller dödade i händelse av en vägtrafikolycka.

I- och urstigning, med avseende på familjens bil, skedde ofta genom att föräldrarna bar barnet, vilket föräldrarna

fann vara orsak till oro, dels för barnet och dels för dem själva. Under resans gång upplevde föräldrarna oro för

att skolskjuts eller färdtjänst chauffören saknade erforderlig kunskap om barnet, att de körde oförsiktigt samt att

adekvata säkerhetsåtgärder inte var vidtagna. Att barnet hade en undermålig sittställning var också en källa till

oro, såväl i skolskjuts och färdtjänst som i familjens bil.

Hälften av föräldrarna saknade kunskap om regler och lagar med avseende på skolskjuts och färdtjänst. Resul-

taten från denna studie understryker behovet av förbättrade och heltäckande lagar och förordningar, med avseende

på vägtransport av barnmed funktionshinder.
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mechanical aspects for the group. Technical aids used for seating the children inside the vehicles are neither

developed nor tested to limit the impact of crash violence. Reliable data are missing on their travel habits and

their parents Opinions about risks and safety problems during road vehicle transportation.
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The children with disabilities were 2-16 years old.
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and STS. The data from this study emphasise the need for improved rules, regulations and standards concerning

the target group.
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Förord

Denna rapport är skriven mot bakgrund av de erfaren-

heter som genom åren samlatshos Riksförbundet för

rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, samt de

erfarenheter författaren hade från mångårigt arbete inom

habiliteringsverksamhet. Gemensamt för dessa erfaren-

heter var att föräldrar till barn med funktionshinder

kände sig oroliga, osäkra och utelämnade när det gällde

transport av deras barn till och från olika aktiviteter. Man

visste inte riktigt vilka regler som gällde, vem som hade

ansvaret och vad man kunde ställa för krav på transport-

säkerhet. Sjukvården, kommuner och myndigheter gav

inte det stöd som behövdes, när det gällde transporter av

barn som satt i rullstol (eller i annat hjälpmedel) i for-

donet

Kompatibilitet med avseende på hjälpmedel och

transporter är således ett område där dessa, redan hårt

belastade, föräldrar ofta känner sig utelämnade. Vem har

egentligen ansvaret för att rullstolen fungerar som passa-

gerarsäte i fordonet och vem har ansvaret för att fastsätt-

ningsanordningarna fungerar och används, i olika

fordon? Vad händer om mitt barns rullstol plötsligt

kommer ur lägeunder färd? Vad händer om mitt barn tar

sig loss ur bälten under färd? Vad händer om mitt barns

ventilator inte är fastsatt ordentligt utan kastas framåt på
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en annan passagerare vid inbromsning av fordonet? Vad

kan jag, som förälder, be chauffören om hjälp med?

Raden av frågor kan göras mycket lång.

Det förelåg med andra ord ett stort behov av att kart-

lägga situationen för barn med funktionshinder med av-

seende på deras transportsituation, så att man med

utgångspunkt från denna kartläggning kan gå vidare och

försöka uppnå det långsiktiga målet; transporttillgäng-

lighet, transportfunktionalitet och transportsäkerhet även

för barn med funktionshinder.

Projektet har finansierats av Vägverket. Jan Petzäll,

Margareta Delén och Peter Larsson vid Vägverket har

varit till stor hjälp under projektets gång. Åsa Fasth och

Karin Paulsson och flera andra medarbetare vid RBU

samt Nils Petter Gregersen, Per Henriksson, Jan Wenäll,

Irena Koronna-Vilhelmsson, Ann-Sofie Senneberg och

Gunilla Sjöberg, VTI och John Fulland, Fulland mobility

consult, har bidragit med arbetsinsatser som har möjlig-

gjort att projektet kunnat fullfölj as. Henric Nilsson,

studerande vid Högskolan Dalarna, har korrekturläst och

bidragit med synpunkter. Samtliga deltagare vid konsen-

sus mötet i Stockholm, 1997-12-08, tackas för konstruk-

tiva diskussioner, vilka lade grunden till projektets

utformning.
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Kartläggning avtransportsituationen för barn med funktionshinder

av Torbjörn Falkmer

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 Linköping

Sammanfattning

Bakgrund

Barn med funktionshinder representerar gruppen de

individer som har det sämsta skyddet och är mest käns-

liga för våld , vilka -i enlighet med O-visionen - ska ut-

forma trafiksystemet.

Barn med funktionshinder är i än högre grad än andra

barn exponerade för en ökad risk att bli svårt skadade

eller dödade i händelse av en vägtrafikolycka. Det

saknas idag biomekanisk kunskap om barn med funk-

tionshinder. Sitthj älpmedel, Lex. rullstolar, som barnen

använder vid transporterna är inte utvecklade och

testade i syfte att kunna minimera krockvåld i händelse

av en trafikolycka. Dessutom saknas uppgifter om

barnens resvanor och deras och deras föräldrars åsikter

om vilka problem och risker man upplever i samband

med transporterna.

Syfte _

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap

om målgruppens situation, vilket kan bilda ett underlag

som kan användas vid utformning av föreskrifter för

skyddsanordningar och hjälpmedel, upphandling av

transporttjänster och för anpassning av fordon till barn

med funktionshinder.

Metod

Litteratur inom området samt enkätsvaren från 1060

familjer med barn med rörelsehinder, i åldrarna 2-16 år,

har analyserats.

Resultat

- Transporter av rullstol i fordon beskrivs i ISO stan-

dard 7176-19 (för själva rullstolen) och fastsättning

av rullstol och fastspänning av passagerare i fordon

beskrivs i ISO standard 10542 (1-4), till vilka

nationella förordningar kan hänvisa. I Sverige gäller

VVFS 1994:5 för transport av rullstolsburna passa-

gerare.

0 För transport i fordon med plats för fler än åtta passa-

gerare (fordon vilka klassas som buss) finns inget

generellt krav på att passagerare ska använda säker-

hetsbälte, (Fordonskungörelsen, SFS:1972:595).

° Kartläggningen av transportsituationen för barn med

funktionshinder visade att majoriteten av resorna
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företogs i familjens bil.

Resans mål vari första hand daghem, fritidshem eller

skola samt habilitering, fritidsaktiviteter eller sjuk-

vård.

Endast vid resor till skola nyttjades skolskjuts i större

utsträckning än familjens bil.

Familjens bil var i många fall inte anpassad till bar-

nets funktionshinder.

Barnen åkte nästan alltid vända framlänges eller bak-

länges, inte sidledes

Ytterst få satt icke fastspända i familjens bil. Mindre

än 15 % av barnen reste i familjens bil sittandes i

någon form av sitthjälpmedel. Vart 8:e av dessa hjälp-

medel var inte fastspänt i bilen. Motsvarande siffror

var 42 % sittandes i någon form av sitthjälpmedel i

skolskjuts, varav var 20:e inte var fastspänt i fordonet

och 46 % sittandes i någon form av sitthjälpmedel i

färdtjänst, varav var 20:e inte var fastspänt i fordonet.

I skolskjuts satt ungefär tre av fem (59 %) fastspända

med säkerhetsbälte. Motsvarande siffra för färdtjänst

var något ungefär två av tre (63 %).

Många barn med funktionshinder reser, särskilt vid

resor med färdtjänst och skolskjuts, med en förhöjd

risk för att råka ut för personskada vid en olycka/

incident, dels beroende på att adekvata säkerhetsåt-

gärder inte vidtagits och dels på att barn med funk-

tionshinder, som grupp, är extra känslig för yttre våld.

Ungefär två av fem barn reste ensamma i skolskjuts

och färdtjänst.

Ungefär varannan förälder kunde välja alternativa

transportmedel. Ökad möjlighet att välja korrelerade

endast svagt med ökad befolkningstäthet på hem-

orten.

Föräldrarna var ofta oroliga när barnet åkte ensamt

med främmande förare.

Föräldrarna kände oro för såväl i och urstigning som

för själva resan.

Det var vanligt att mamma eller pappa lyfte och bar

barnen för hand, oavsett ålder.

Oron för en olycka/incident vid i- och urstigning var

större ju yngre barnet var, oavsett om oron gällde att

barnet eller den vuxne skulle råka ut för olyckan/inci-

denten.

Vissa föräldrar känner sig utelämnade mellan olika
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regelverk och myndigheter, vilka styr hjälpmedels-

försörjning och transportförsörjningen för familjerna.

Inställningen till samåkning inom skolskjuts och färd-

tjänst var mer positiv än väntat, särskilt i glesbygd. I

storstäderna var något mer än hälften negativa till

samåkning.

- Regelverken som styr resor i familjens bil samt för

övriga transportmedel var oklara. Ungefär hälften av

föräldrarna hade ingen kännedom om regelverk för

skolskjuts (49 %) och färdtjänst (55 %). Motsvarande

siffra för familjens bil var 27 %.
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Survey of the transport situation for children With functional disabilities

by Torbjörn Falkmer

Swedish National Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping

Summary

introduction

Children with functional disabilities represent the group

classified as individuals with the least protection and

highest susceptibility to violence . In accordance with

the Vision zero , they must be taken as a determinative

factor in designing the traffic system.

Children with disabilities are exposed to an even

higher degree of risk for fatalities and serious health

losses during road vehicle transportation than children

in general. There is a lack of knowledge concerning bio-

mechanical aspects for the group. Technical aids used

for seating the children inside the vehicles are neither

developed nor tested to limit the impact of crash

violence. Reliable data are missing on their travel habits

and their parents° Opinions about risks and safety

problems during road vehicle transportation.

Aim of the study

In order to solve the problem, a literature review and

data from 1060 parental questionnaires were analysed.

The children with disabilities were 2-16 years old.

Results

- The transport of wheelchairs in vehicles is described

in ISO standard 7176 - 19 (for the wheelchair itself)

and in ISO standard 10542 (1-4) for securement of

wheelchairs and passengers, to which reference may

be made in national regulations. In Sweden, VVFS

1994:5 applies to the transport of passengers in

wheelchairs.

0 For transport in vehicles accommodating more than

eight passengers (vehicles classified as buses/

coaches) there are no general requirements on

passengers using safety belts (Vehicles Act, SFS

1972:595).

0 A survey of the transport situation for children with

functional disabilities showed that the majority of

journeys were made in the family car.

° The destinations were primarily day nurseries,

recreational centres or schools, paediatric clinic,

leisure activities or medical care.

° School transportation was used to a greater extent

than the family car only for journeys to and from

school.
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In many cases, the family car was not adapted to the

functional disability of the child.

Children were almost always transported facing

forwards or backwards in the vehicle rather than side-

ways.

Very few children were seated without restraint in the

family car. Less than 15 % of the children travelled

seated in the family car using some form of technical

aid. One in eight of the aids was not secured in the

vehicle. Corresponding figures were 42 % Sitting in

some form of technical aid in school transportation,

of which 1 in 20 was not secured in the vehicle, and

46 % seated in some form of technical aid in the

special transport service (STS), ofwhich 1 in 20 was

not secured in the vehicle.

In school transportation, approximately three out of

five (59 %) were restrained with a safety belt. The

corresponding figure for STS was approximately two

out of three (63 %).

Especially on journeys with STS and school

transportation, many children with functional

disabilities travel with an increased risk of personal

injury in the event of an accident/incident, partly

because adequate safety measures have not been

taken and partly because they form a group that is

highly vulnerable to violent impact.

Approximately two out of five children travelled

alone in school transportation and STS.

Approximately one parent in two was able to choose

alternative transport. Increased freedom of choice

correlated only weakly with increased population

density in the home area.

Parents were often worried when the child travelled

alone with anunknown driver.

Parents were worried about the child entering and

exiting the vehicle and also about the journey itself.

In many cases, the mother or father lifted and carried

the child by hand, regardless of its age.

Worry about an accident/incident when entering/

exiting the vehicle was greater the younger the child,

regardless of Whether the worry was due to the risk

of the child or the parent being involved in an

accident/incident.

Some parents felt confused by different rules and

11
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authorities governing the provision of technical aids

and transport for families.

The attitude to optimisation of travel capacity (OTC)

in school transportation and STS was more positive

than expected, particularly in sparsely populated

areas. In the cities, somewhat more than 50 % were

negative to OTC.

0 The rules governing transport in a family car and

other transport means were considered diffuse.

Approximately half the parents had no knowledge of

the rules applying to school transportation (49 %) and

STS (55 %). The corresponding figure for transport by

family car was 27 %.
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1 Bakgrund

1.1 O-visionen

Vägverkets O-vision är baserad på att inga skall dödas

eller skadas svårt i trafiken (SNRA, 1996). Vidare

skriver man att trafiksystemet måste baseras på de som

har det sämsta skyddet och är mest känsliga för våld

- de ska styra systemets utformning. Dettai sin tur krä-

ver att man kan definiera denna grupp och applicera

kunskaper om tolerans mot våld och skademekanismer

på den definierade gruppen (Tingvall & Lie, 1996)

En grupp som kan förväntas ha låg toleransmot

mekaniskt våld är barn. Gruppen barn är dock hetero-

gen. Följaktligen gäller det att finna den undergrupp

inom gruppen barn som kan förväntas vara mest känslig

för yttre våld och dessutom ha det sämsta skyddet. Det

är troligt att undergruppen barn med funktionshinder är

den grupp som enligt O-visionen kan utgöra den dimen-

sionerande faktorn.

1.2 Barns risker i trafiken

Barn som grupp är exponerade för en ökad skaderisk

och dödsrisk i trafiksystemet på grund av flera faktorer.

En av dem är barnets anatomi. Barnets anatomi avviker

från den vuxnes inte bara vad gäller storlek utan även

vad gäller proportioner av de olika kropps segmenten

(Tingvall, 1987) vilket illustreras av Figur1.

Barnets vikt varierar mellan det nyfödda barnets

genomsnittsvikt om 3,5 kg upp till lO-åringens genom-

snittsvikt om 35 kg. Under samma period varierar läng-

den mellan 50-140 cm. Huvudets längd hos ett nyfött

barn motsvarar 1/4 av den totala kroppslängden medan

motsvarande kvot för en vuxen person är 1 till 7. På

grund av detta förhållande är det lilla barnet extremt

sårbart vid yttre våld. Anledningen är att den förhållan-

devis stora vikten som utgörs av huvudet ska balanseras

av ett förhållandevis klent och outvecklat muskulärt

system. Risken för Whiplashskador är därför större för

ett barn än för en vuxen person (Shaw, 1987). Även det

skelettala systemet är outvecklat och har därmed en

lägre förmåga att absorbera och transferera energi från

yttre våld. På grund av detta kommer till exempel revben

snarare bändas än brytas av yttre våld, vilket i sin tur kan

resultera i att lungor och hjärta belastas av det yttre

våldet i högre grad än vad som skulle varit fallet hos en

vuxen person. Ryggradens kotor är inte färdigutvecklade

vilket innebär att yttre våld belastar ligamenten i viss

mån. Detta i sin tur kan orsaka ryggmärgsskador. Buken

är till en mindre del skyddad av bröstkorg och bäcken

hos ett barn än hos en vuxen. Även bäckenet är annor-

lunda hos barnet i så måtto att spina iliaca anterior

superior, ett utskott på övre bäckenbenskanten, saknas

hos barn upp till 10 år (Tingvall, 1987), vilket illustreras

i Figur 2.

   

Figur 1 Människokroppens proportioner i relation till olika åldrar Från vänster

till höger- nyfödd, 2-åring, Ö-åring, 12-åring och vuxen (25 år). (How-Christensen &

Poulsen, 1982).
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Figur 2 Pilen indikerar ett utskott på övre bäcken-

benskanten, spina iliaca anterior superior; hos en vuxen

person och dess relation till korrekt midjeba'ltesapplicering

mot kroppen. Bilden hämtad ur Wevers (1983).

Olikheterna i kroppsproportioner mellan barn och

vuxna innebär även att tyngdpunkten i ett barns kropp

befinner sig högre än hos en vuxen. Detta påverkar

kroppsrörelserna i händelse av en olycka. Toleransen för

kraftigt yttre våld (krockvåld) är annorlunda hos ett bam.

Skademönstret skiljer sig därför mellan barn och vuxna.

Huvudskador är betydligt vanligare hos barn medan

övriga kroppsskador är relativt ovanliga. Det omvända

mönstret återfinns hos vuxna.

1.3 Barns skyddsutrustning i bil

I händelse av en kollision utsätts ett barn för extremt stora

krafter. Till exempel kan nämnas att kraften som ett säker-

hetsbälte ska motstå vid en frontalkrock med ett motsva-

rande fordon (vad gäller vikt och hastighet) i 32 km/h,

motsvarar vad som behövs för att lyfta 1,8 ton. På grund

av barnets anatomi och det extrema krockvåldet måste

bilbälten för barn vara anpassade till deras förutsätt-

ningar och därmed kunna fördela krockvåldet över deras

kropp (Shaw, 1987). Som nämnts tidigare är axelpartiet,

bröstkorgen och bäckenet (vilka utgör de primärt

bärande punkterna för ett säkerhetsbälte för en vuxen)

mindre utvecklade hos barn, varför säkerhetsbältes-

systemet måste utformas med hänsyn till detta. Trots

barnets annorlunda anatomiska förutsättningar går det

att utveckla bältessystem för barn som reducerar skador

pga. yttre våld. Gammon (1995) menar att ett adekvat

utformat bältessystem minskar risken för svåra skador

hos barn med 40-70 % och dödsrisken med 50-100 %.

Förutsättningarna för att säkerhetsbältes system för barn
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verkligen kommer till användning är goda, då accep-

tansen för skyddsutrustning (bälten och bilstolar/

bilkuddar) för barn i bil i Sverige är hög (Anund,

Sörensen & Yahya, 1999).

Samtliga barnbilstolar på den svenska marknaden

idag måste vara försedda med ett T- godkännande eller

godkännande enligt ECE Regulation 44 med tillägg no

3 - ECE R.44/03 - för att få säljas. Således finns det

säkra system att tillgå för transport av barn i bil. Detta

gäller dock inte om barnet har ett funktionshinder som

kräver att barnet måste transporteras i specialstolar,

sulkys eller andra sitthjälpmedel såsom rullstolar.

1.4 Skyddsutrustning för barn med funktions-

hinder

Anledningen till att barn med funktionshinder har ett

behov av anpassade skyddsutrustningar kan vara att

barnets utvecklingskurva inte följer mönstret för nor-

mala barn med avseende på kroppsproportioner. Det

kan också bero på att barnets funktionshinder gör att

funktioner, såsom t. ex. bålstabilitet, avviker så pass att

extra stödanordningar behövs för att barnet ska kunna

sitta i en bambilstol. Skyddsutrustningama är heltenkelt

utvecklade för barn med normal utveckling och utan

funktionshinder. Funktionshinder som medför nedsatt

motorisk och sensorisk kontroll eller missbildning av

extremiteter/anomalier och/eller vissa beteendestör-

ningar, kan medföra att marknadens utbud av T-god-

kända ellerECE R 44-03-testade skyddsutrustningar inte

kan erbjuda förutsättningar för en säker transport för

detta barn.

Barnet är då hänvisat till att, under transport, förbli

sittande i det sitthjälpmedel som barnet erhållit från

hjälpmedelscentral eller liknande. Hj älpmedlet är ofta

utformat för att optimera förflyttning av barnet, men inte

för att fungera som ett alternativ till bilstol och/eller

skyddsutrustning i fordon. Till exempel kan nämnas att

sitthjälpmedlets ryggstöd ofta inte klarar de påfrest-

ningar som ett krockvåld beskrivet ovan utlöser. Den

bärande konstruktionen av hjälpmedlet är optimerad för

låg Vikt, inte för att klara krafter om 20 G eller mer. En

del av hjälpmedlen har inbyggda bälten (seatbelts), vilka

har funktionen att stabilisera och stödja de posturala

funktionerna hos barnet med funktionshinder samt att

kunna motstå hans/hennes vikt vid en olycka i normal

gånghastighet. I motsats till säkerhetsbälten (safety

belts) så är inte dessa bälten (seatbelts) utformade för att

kunna motstå det krockvåld om 40-60 G som ett barn

med funktionshinder skulle utsättas för vid ett Euro

NCAP test (en 400% offset krock mot eftergivli g barriär
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i 64 km/h)1. Dock kan i vissa fall det inbyggda bältets

(seatbelt) utformning förleda betraktaren att tro att bältet

har en skyddande funktion vid en motsvarande olycka.

Vissa barn med funktionshinder kan trots allt

använda marknadens utbud av godkända barnbilstolar.

Dock förekommer det felanvändning av skyddsutrust-

ningen. På grund av att barnets ofrivilliga rörelser, brist-

ande posturala funktioner och/eller beteendeproblem

- t.ex. då barnet behöver barnbilstolen för att förbli fast-

spänt - kommer vissa barn med funktionshinder att

använda marknadens utbud av skyddsutrustning högre

upp i åldrarna än vad barnbilstolarna är avsedda för.

1.5 Trafiksäkerhetsproblem för barn med
funktionshinder

Sammantaget indikerar detta att det med stor sannolikhet

föreligger ett trafiksäkerhetsproblem för gruppen barn

med funktionshinder, vilka inte kan nyttja godkänd

skyddsutrustning för transport i bil, dels beroende på att

målgruppen har en extremt låg tolerans mot krockvåld,

dels för att man inte kan nyttja (eller felanvänder) ade-

kvat skyddsutrustning för transporter. Om 0-visionens

mål, om att de individer som har det sämsta skyddet och

är mest känsliga för våld ska styra trafiksystemets ut-

formning (SNRA, 1996), ska uppnås så förefaller det

troligt att barn med funktionshinder utgör en del av mål-

gruppen.

Trots att adekvat skyddsutrustning inte alltid finns att

tillgå för barn med funktionshinder och att informationen

är bristfällig, så förväntas dessa barn bli transporterade

av föräldrar och/elleryrkestrafik, till och från barnom-

sorg, skolor och sjukvårdsinrättningar etc. precis som

alla andra barn (Stout-Everly et al., 1993).

1.6 Målgruppen - barn med funktionshinder

Funktionshinder hos barn är till övervägande delen be-

roende på medfödda eller tidigt förvärvade skador/ sjuk-

domar. Andelen som kan hänföras till olyckstillbud är

liten (Falkmer & Gregersen, 1999; Molin, 1987).

Dejeammes (1998) rapporterade att det i Frankrike fanns

317 000 personer som hade medfödda funktionshinder.

Mer än en tredjedel av dessa var under 14 år. Omräknat

till ett prevalenstal, 5,3 per 1000 födda, visar sig denna

siffra korrelera väl med svenska förhållanden, 6,3 per 1000

födda (Molin, 1987). I Sverige föds i runda tal 100 000

barn per år, vilket skulle motsvara lite mer än 600 barn

per årskull med funktionshinder. Många av dessa barn

kräver specialutrustningar och/eller anpassade skydds-

utrustningar för att transporteras i bil. I en engelsk studie

 

fann man att av 11 500 elever som åtnjöt skolskjuts

använde 32 rullstol vid transporten (Thomthwaite &

Pettitt, 1993). Det innebär att tre promille av eleverna

transporterades i rullstol. Vale (1995) rapporterade från

Australien att 5,2 promille av en population 0-18 år

behövde någon form av specialanpassade säkerhets-

bälten på grund av neurologiska bakomliggande orsaker.

Tyvärr framgick det inte av denna studie vilken typ av

sitthj älpmedel dessa personer använde. Det är svårt att

exakt ange hur stor målgruppen är då graden av funk-

tionshindret, ålder, längd, vikt och graden av autonomi

påverkar behovet av anpassad skyddsutrustning.

Dessutom saknas adekvat biomekanisk kunskap om

gruppen barn med funktionshinder. Således finns det

heller inte krockdockor (ATD :Anthropomorphic Test

Device) utformade för att efterlikna barn med olika

funktionshinder.

1.7 Regelverk och standards

Det är inte bara skyddsutrustning och kunskaper som är

begränsade till att omfatta icke funktionshindrade, utan

även regelverk och standards. Producenter av vägbun-

den persontransport har regelverk som är skrivna för att

optimera masstransport av, i första hand, vuxna icke

funktionshindrade. För att komplettera detta system har

man infört STS (Special Transport Services, dvs.

färdtjänst, sjuktransport etc.) (Knutsson, 1997). Oftast

lyder dessa under olika huvudmän och därmed vari-

erande upphandlingsprocedurer. Detta medför i prak-

tiken att ett barn med funktionshinder kan transporteras

i ett och samma fordon under en och samma dag med

flera olika regelverk gällande för utformandet av

transporttjänsten. Det finns starka skäl att misstänka att

variationen av upphandling också påverkar praxis vad

gäller skyddsutrustningar för de barn med funktions-

hinder som transporteras.

1.8 Sammanfattning av bakgrunden till

projektet

Sammanfattningsvis kan konstateras att

- Barn med funktionshinder representerar gruppen de

individer som har det sämsta skyddet och är mest

känsliga för våld , vilka ska utforma trafiksystemet

i enlighet med 0-visionen (SNRA, 1996).

- I Sverige föds varje år något mer än 600 barn som har,

eller tidigt kommer att förvärva, ett eller flera funk-

tionshinder. Många av dessa barn kommer att

transporteras sittandes i sitthj älpmedel såsom rullstol

eller i anpassat specialsäte/barnbilstol.

1 Barnets placering i förhållande till färdriktningen är av stor betydelse för konsekvenserna av en olycka.
Euro NCAP testet förutsätter att barnet sitter framåtvänt. Svenska experter rekommenderar dock att
barnet sitter bakåtvänt särskilt med avseende på små barn (Turbell & Aldman, 1983).
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Barn med funktionshinder har samma eller större

behov av transport som andra barn och därmed också

behov av skyddsutrustning för transport i bil.

Utbudet av krocktestade skyddsutrustningar anpas-

sade för barn med funktionshinder är obefintligt.

De barn med funktionshinder som tvingas färdas i ett

sitthj älpmedel, färdas i produkter utformade för att

klara av transport i gånghastighet. Sitthjälpmedlen

(och interna bälten) utgör med all sannolikhet en

säkerhetsrisk i händelse av en olycka med krock-

krafter över 20 G.

- Det saknas biomekaniska och antropometriska kun-

skaper om barn med olika typer av funktionshinder.

Krockdockor för målgruppen finns inte.

Det är oklart vem som har ansvaret för att kompati-

bilitet och trafiksäkerhet optimeras för vägbunden

transport av barnmed funktionshinder som är hänvi-

sade till att färdas i sitt sitthj älpmedel. Detta är inte i

enlighet med O-visionen (SNRA, 1996).

VTIRAPPORT 448



2 Syfte

Transporttillgänglighet, transportfunktionalitet och

transportsäkerhet även för barn med funktionshinder är

det långsiktiga målet. Det långsiktiga syftet är att barn

med funktionshinder ska kunna resa säkert och komma

i och ur fordon på ett säkert sätt. Syftet med denna
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rapport är att sammanställa kunskap om målgruppens

situation, vilket kan bilda ett underlag som kan användas

vid utformning av föreskrifter för skyddsanordningar

och hjälpmedel, upphandling av transporttjänster och för

anpassning av fordontill barn med funktionshinder.
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3 Metod

En pilotstudie formade tillsammans med en internatio-

nell litteraturöversikt och en enkätundersökning en kun-

skapsbas för att uppnå det långsiktiga syftet.

3.1 Pilotstudien

Pilotstudien utfördes för att ge underlag till enkätstudien

(Falkmer & Fasth, 1999). Syftet med pilotstudien var att

få en insikt i problembilden. Pilotstudien omfattade barn

med svåra rörelsehinder, ofta i kombination med ytter-

ligare funktionsnedsättningar, i åldrarna 0 till 17 år.

Sammanlagt omfattade studien uppgifter från 38

familjer. De familjer som ingick var inte representativa

för familjer med svårt rörelsehindrade barn generellt. De

i pilotstudien ingående familjerna valdes ut på grundval

av att barnets resor inte fungerade på ett tillfreds-

ställande sätt. Familjerna som har besvarat ett fråge-

formulär eller blivit intervjuade, anmälde själva sitt

intresse med anledning av en notis i RBU:s medlems-

tidning Rörelse , angående projektet. En sammanfatt-

ning av resultatet av pilotstudien presenteras separat i

resultatdelens inledning. Anledningen är att resultaten

från pilotstudien delvis skiljer sig från resultaten från

enkätstudien, troligen beroende på den annorlunda

urvalsmetoden samt den kvalitativa forskningsansatsen.

3.2 Litteraturstudien

Litteraturstudien baserades på projekt designen presen-

terad i Figur 3. Dessa frågeställningar blev formulerade

vid ett konsensusmöte i Stockholm, december 1997, där

brukare, handikapporganisationer, myndighetsrepresen-

tanter, representanter från forskningsinstitut, tillverkare,

sjukvårdsrepresentanter och konsult fanns närvarande.

Litteraturstudien täcker internationell litteratur från 1980

och framåt. Anledningen till denna begränsning var att

utvecklingen vad gäller säkerhetsutrustning för barn i bil

samt utvecklingen av rullstolar och andra sitthj älpmedel

ansågs ha varit så snabb att litteratur från 1979 och

tidigare kunde betraktas som inaktuell för detta projekt.

Sökprofilen för litteraturstudien bifogas som Bilaga 1.

Resultatet av litteraturstudien presenteras tillsammans

med resultatet från enkätundersökningen under respek-

tive rubrik, i enlighet med Figur 3.

Projektdesign - översikt över de olika delfrågorna och deras relation till varandra

  

Resvanor

för barn med

funktionshinder

     

 

   

Regler, praxis och

      

standards

I I

Veckodagar I Upplevda säkerhetsrisker?
Helger Föräldrars och yrkesförares oro

  

I vilken omfattning, tidsmässigt?

   

Familjens bil
Skolskjuts
Färdtjänst

Annat fordon

    

Resans mål? I- och urstigning

  

Vem transporterar? Under resans gång

  

Hur transporteras barnet?

 

Ensamt l med assistans?

An passat körsätt?

      

Alternativa transportmedel?

   

Figur 3
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Kännedom om

regelverk för
de olika

färdmedlen?

 

 

Projektdesign, de olika delfrågornas strukturering och relation till varandra i materialet.
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3.3 Enkätstudien

Enkätstudien baserades på proj ektdesignen, presenterad

i Figur 3. Svaren från 1060 av 1302 utvalda familjer ur

RBU:s medlemsregister, vilket motsvarar 81 % svars-

frekvens, har analyserats. Bortfallsanalys är inte gjord.

Familjerna valdes ut på grundval av följande kriterier:

Familjen skulle ha minst ett barn fött 1983-1997 med

en eller flera av följande diagnoser; cerebral pares (CP),

ryggmärgsbråck - myelo meningocele (MMC), muskel-

sjukdom/muskeldystrofi (MD), kortväxthet (Lex.

chondro malacia), benskörhet- osteogenesis imperfecta

(OI) eller barn med flerhandikapp (BMF). Om famil-

jerna hade fler än ett barn som uppfyllde inklusions-

kriterierna ombads man att besvara enkäten med avse-

ende på det äldsta av barnen. Att dessa diagnosgrupper

valdes ut bland alla de diagnosgrupper som RBU

organiserar, berodde på att det var endast inom dessa

grupper som man direkt kunde förvänta sig att barnets

VTI RAPPORT 448

funktionshinder skulle påverka resesituationen. RBU

organiserar uppskattningsvis mellan 75-95 % av alla

familjer som uppfyller inklusionskriterierna och som

upplever att barnets funktionshinder påverkar vardags-

situationen för dessa familjer. Vid analyserna av svaren

har en underkategorisering av de svarande skett, vilket

åskådliggörs i Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3.

Vid statistisk bearbetning har Xz-test använts för jäm-

förande av kategorivariabler, Spearman s rangkorrela-

tionstest för att korrelera kategorivariabler samt Mann-

Whitney U test för jämförelse mellan grupper.

Beskrivningen av delstudiernas resultat följer över-

sikten av de olika delfrågorna i Figur 3.

Inom ramen för detta projekt har det inte varit möjligt

att undersöka gruppen som inte reser (markerad med

grått i Figur 2). Likafullt finns de med i projektdesignen

då gruppen till kvantitet och kvalité är okänd, och därför

bör bli föremål för kommande kartläggande forskning.
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4 Resultat

Resultaten presenteras på följande sätt: inledningsvis

presenteras en sammanfattning av pilotstudiens resultat.

Därnäst beskrivs kategoriseringen av de svarande i

enkätstudien samt deras hemorter. Därefter presenteras

resultaten av litteraturstudien och enkätstudien under

respektive rubrik i enlighet med projektdesignen i Figur 3.

4.1 Sammanfattning av resultaten från pilot-

studien (Falkmer & Fasth, 1999)

- Alla barnen utom ett reste ofta eller ibland med

familjens bil och många använde även skolskjuts- och

färdtjänst. Andra fordon som barnen ibland färdades

i var till exempel assistenters bilar, korttidshemmets

bil och förskolans eller skolans fordon.

0 Det var mycket vanligt att barnen färdades framåt-

vända, även om de satt i barnbilstol. När det gällde

anpassningen av bambilstolar nämnde några föräldrar

att hjälpmedelscentralen vägrade hjälpa till med detta,

med anledning av att den som gjort anpassningarna

kunde göras ansvarig, om en olycka som involverade

barnbilstolen skedde.

° Många barn hade svårt att sitta bra under resorna. Det

handlade bland annat om att barnet behövde extra

stödanordningar och bättre fastspänningsanordningar

på grund av spasticitet, bristande bålstabilitet och

bristande huvudkontroll. Om barnet hade kramper

kunde det försvåra utformningen av lämpliga fast-

spänningsanordningar. En del barn med beteende-

störningar kunde sj älva lyckas knäppa upp sitt säker-

hetsbälte.

- Många föräldrar saknade en informationskälla som

besitter kompetens inom området. Flera familjer var

kritiska mot försäkringskassans regler när det gäller

anskaffningsbidrag (inom ramen för bilstödet) (SOU,

1994).

- Många föräldrar var bekymrade över skolskjuts- och

färdtj änstchaufförernas beteende och kompetens.

Slarv med fastspännandet av barnet, förankringen av

hjälpmedlet och bristande kunskaper när det gäller

funktionshinder förekom.

i Många föräldrar tyckte att det var angeläget att det

utvecklas krocksäkra transportrullstolar och fast-

spänningsanordningar för barnen samt krocksäkra

anordningar för att förankra rullstolen i fordonet.

- Många familjer upplevde att samåkning (inom skol-

skjuts och färdtjänst) var ett problem, eftersom

barnens resor blev mycket längre (ibland 30-50

minuter längre).
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0 Många barn lyftes och bars i alltför hög utsträckning,

vilket betydde en mängd risker, framför allt för för-

äldrarnas ryggar, men även för barnet om föräldrarna

ramlade, snubblade, halkade eller tappade greppet om

barnet.

- En del föräldrar oroade sig över att föremål inte för-

ankrades i skolskjuts- och färdtj änstbussarna, till

exempel väskor, vagnar och ståskal.

0 Det var vanligt att föräldrarna anpassade sitt körsätt

med anledning av barnets funktionshinder.

- Många av föräldrarna kände till mycket lite eller

ingenting alls om de regelverk som gäller för skol-

skjuts- och färdtjänstresor.

- Eftersom alla barn i hela landet bör kunna åka skol-

skjuts och färdtjänst lika säkert, vore det lämpligt med

nationella direktiv som gäller för alla kommuner, om

hur upphandling av tjänster från privata bolag bör ske,

om hur färdtjänstfordonen bör vara utrustade, om

säkerhetsrutiner och vad som bör ingå i förarnas

utbildning.

Följ ande delar av resultatredovisningen gäller littera-

turstudien och enkätstudien.

4.2 Kategorisering av de svarande

För att analysera resultatet av enkätstudien gjordes en

kategorisering av desvarande med hänsyn till ålder

(Tabell 1), diagnos (Tabell 2) och ytterligare funktions-

nedsättning utöver rörelsehindret (Tabell 3).

Tabell] Kategorisering av defunktionshindrade

barnen i åldersgrupper Den procentuella fördelningen

mellan åldersgrupperna finns angivet i tabellen.

 

Anledning till val av

ålderskategorierna:

Ålderskategorisering

(födelseår 1983-1997):

 

Födda år 1983-1989 dvs. Åldrar då traditionella barn-

10-16 år gamla (56 %) bilstolar normalt inte an-

vänds

 

Födda år 1990-1994 dvs. Åldrar då traditionella barn-
5-9 år gamla (36 %) bilstolar normalt används

 

Födda år 1995-1997 dvs. Äldrar då traditionella barn-

2-4 år gamla (8 %) bilstolar är designade för

småbarn.
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TabellZ Kategorisering av de funktionshindrade

barnen i diagnosgrupper. Den procentuella fördelningen

av barnen mellan diagnosgrupperna finns angivet i

tabellen.

 

Diagnoskate- Anledning till diagnoskategoriseringen:
gorisering:

 

CP (56 %) Den vanligast förekommande diagnosen

bland barn med funktionshinder. CP är ett

medfött funktionshinder som i stor ut-

sträckning även åtföljs av ytterligare
funktionsnedsättningar. En mängd olika
problem kan förväntas i en transportsitua-
tion. Problembilden varierar mycket inom
gruppen.

 

MMC är ett medfött funktionshinder,

vilket kan förväntas ge barn i denna
diagnoskategori en tämligen homogen
problembild i en transportsituation.

MMC (19 %)

Tabell 3 Kategorisering i grupper med hänsyn till

angivna ytterligare funktionsnedsättningar utöver rörelse-

hindret hos barnet. Den procentuellafördelningen mellan

grupperna finns angivet i tabellen.

 

Kategorisering med hänsyn till Anledning till kategorise-
angivna ytterligare funktions- ringen:
nedsättningar utöver rörelse-
hindret:

 

Ingen (24 %)

 

Mental retardation (MR)

och/eller autism (27 %, varav

2 % hade autism)

Funktionsnedsättningar vilka
kan medföra beteendeproblem i
en transportsituation.

 

Talsvårigheter (6 %) Funktionsnedsättningar vilka
kan medföra kommunikations-
problem i en transportsituation.

  

MD (11 %) Ett progredierande funktionshinder där
svaghet är ett utmärkande kännetecken.
Problem med sittande och stöd för huvud
och bål kan förväntas i en transportsitua-
tion.

Funktionsneds ättningar vilka
kan medföra orienteringssvårig-
heter och andra kognitiva
problem i en transportsituation.

Perceptionsstörningar (9 %)

  

Övriga (14 %) En grupp med ospecificerade och vari-
erande problem i en transportsituation.

  

Medicinska problem (14 %) Till exempel epilepsi, astma,
allergi, respiratoriska problem
etc. Funktionsnedsättningar
vilka kan orsaka plötsliga behov
av insats från någon utomstå-
ende i en transportsituation.

   

Föräldrarna uppgav följ ande diagnoser: CP (56 %,

n=593), MMC (19 %, n=197), MD (11 %, n=111),

kortväxthet (2 %, n=24), OI (1 %, n=15), BMF (17 %,

n=184). Värdena inom parentes indikerar hur stor andel

av de svarande som angivit denna diagnos/diagnos-

grupp. Den sammanlagda procentsiffran överstiger 100 %.

Detta beror på att 84 (8 0/0) av de 1060 svarande uppgav

två diagnoser för sitt barn. Dessa blev klassificerade

efter vilket av de uppgivna funktionshindren som kunde

ha den största inverkan på en transportsituation. 18 av

de svarande visste inte sitt barns diagnos och 2 svarade

inte alls på frågan.
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Funktionsnedsättningar vilka
kan medföra problem med
sittandet i en transportsituation.

Inkontinens, kortväxthet,

skolios, kyfos (19 %)

 

Övriga (1%) Funktionsnedsättningar vilka

kan medföra andra problem i en
transportsituation, än angivet
för grupp 1-6, ovan.

    

Nitton olika ytterligare funktionsnedsättningar var

förtryckt i enkäten (se Bilaga 2). En av dem var annan

funktionsnedsättning eller sjukdom . Ytterligare funk-

tionsnedsättningar förekom inom samtliga diagnos-

grupper angivna i Tabell 2. Upp till fjorton olika ytter-

ligare funktionsnedsättningar angavs av familjerna. För

att kunna analysera materialet med avseende på dessa
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ytterligare funktionsnedsättningar rankades dessa, mot

bakgrund av i vilken utsträckning funktionsnedsätt-

ningen skulle påverka transportsituationen. Ranknings-

ordningen var följ ande:

° Mental retardation (MR) och/eller autism

- Medicinska problem

- Inkontinens, kortväxthet, skolios, kyfos

- Perceptionsstörningar

- Talsvårigheter

0 Övriga

Ingen, där Mental retardation (MR) och/eller

autism ansågs ha störst påverkan och Ingen minst.

Denna rankning innebar att om flera ytterligare

funktionsnedsättningar hade uppgivits, så klassifice-

rades barnet efter den som hade störst påverkan på

transportsituationen.

4.3 Befolkningsstorlek i hemorten hos de
svarande

De svarande ombads ange vilken befolkningsstorlek

hemorten hade, enligt fyra förvalda alternativ. Fördel-

ningen av svaren presenteras i Tabell 4.

Tabell 4 Fördelningen av desvarande familjerna

med avseende på befolkningsstorlek på hemorten.

 

Procentuell fördelning av de sva-
rande (n= 1060). Inom parentes

presenteras motsvarande siffra från
1995 för befolkningen i sin helhet
(källa: SCB).

Befolkningsstorlek på
hemorten:

 

> 100 000 invånare 26 % (24 %)

 

5 000 - 100 000 invånare 40 % (41 %)

 

< 5 000 invånare 11 % (19 %)

    

Glesbygd 23 % (16 %)

 

Statistiska Centralbyrån använder definitionen <200

invånare för att definiera termen Glesbygd . Det är

möjligt att denna gränsdragning inte har varit uppenbar

för föräldrarna. Den angavs inte heller på enkäten (se

Bilaga 2). Det kan vara så att en del föräldrar har ansett

samhällen med något fler än 200 invånare vara gles-

bygd. Om man lägger ihop procentsiffrorna för < 5 000

invånare och Glesbygd så visar det sig att summan

blir 34 % för de svarande och 35 % för befolkningen i

sin helhet.

4.4 Regler, praxis och standards för fordons-
transport av barn med funktionshinder som

transporteras i rullstol eller i anpassade

sitthiälpmedel.

Samtliga barnbilstolar på den svenska marknaden idag

måste vara försedda med ett T- godkännande eller god-

kännande enligt ECE Regulation 44 med tillägg no
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3 - ECE R.44/03 - för att få säljas. I Europa tillämpas

allmänt antingen tvingande lagkrav på godkännande

enligt ECE R.44/03, eller en frivillig godkännande-

procedur enligt ECE R.44/03. Den tidigare huvudsakliga

föreskriften för barnbilstolar, ECE Regulation 44 med

tillägg no. 1 & 2, innehöll inga riktlinjer för anpassning

av stolarna till barn med funktionshinder. Den nuvar-

ande ECE Regulation 44, med tillägg no. 3, nämner

Special Needs Restraints , men det finns fortfarande

både formella och tekniska hinder för godkännande-

proceduren av enskilda specifika anpassningar. Special

Needs Restraints är inte skydd som ska användas ihop

med rullstolar, utan begreppet avser konventionella

barnbilstolar som specialanpassats eller modifierats för

barn med funktionshinder. I förordningen ECE R 44/03,

section 7.1.4.1.7. står följande: In the case of a

Special Needs Restraint every dynamic test specified

by this Regulation for each mass group shall be

performed twice: first, using the primary means of

restraint and second, with all restraining devices in use.

In these tests, special attention shall be given to the

requirements in paragraphs 6.2.3. and 6.2.4. .

När det gäller transport av barn med funktionshinder

som transporteras i anpassade barnbilstolar och special-

säten så har Storbritannien, Australien och Nya Zeeland

riktlinjer respektive standards. (Baker et al., 1998;

MDD, 1992). Den Australiensiska och Nya Zeeländska

standarden (AS/NZ54370-1996) är utformad så att den

ska tillgodose behovet av säkerhet hos majoriteten av

barn med funktionshinder. Den gör således inte anspråk

på att vara heltäckande.

När det gäller transport av rullstolar finns det stan-

dards för rullstolar som ska transporteras, hur rullstolen

och brukaren ska transporteras samt hur rullstolen och

Tabell 5 Standards för rullstolar som ska transpor-

teras, hur de och brukaren ska transporteras samt hur de

ska förankras ifordonet

           

Länder: Stan- Förankring Rullstol i Kommentarer

dard fordon

Alla ISO ISO 10542 ISO 7176 - 19 Under tryckning.

(l-4) Denna Denna berör ISO standards är av

berör även krav på rull- informativ karaktär

säkerhets- stolen. tills dess nationella

bälten för regler och bestäm-

passageraren i melser hänvisar till

rullstolen. en specifik ISO

standard.

EU CEN Refererar till Refererar till Normativ inom EU.

ISO ISO

USA SAE J 2249 ANSI WC/19 Liktydiga med ISO

standards

Canada CSA Z 605-95 Z 604-95 Små avvikelser från

ISO standards

Austra- A 52942-1994 A 52942-1994

lien
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brukaren ska förankras och spännas fast i fordonet,

vilket belyses i Tabell 5.

Svenska regler för transport av passagerare i rullstol,

finns beskrivet i Vägverkets författningssamling, VVFS

1994:5 (Petzäll & Olsson, 1996). Dock är situationen

något komplicerad vad gäller krav på användningen av

säkerhetsbälte i Sverige. För personbil gäller att de antal

passagerare som bilen är registrerad för - ska använda

säkerhetsbälte. Personer utöver dessa som transporteras

i fordonet räknas som last och behöver inte använda

säkerhetsbälte. Har fordonet fler än 8 passagerarplatser

klassas det som buss (Fordonskungörelsen SFS: 1972:595)

och därmed försvinner kravet om att passagerare ska

sitta fastspända med säkerhetsbälte. Dock gäller att om

fordonet, dvs. bussen, har inmonterade säkerhetsbälten,

föreskriver lagstiftningen att passagerare är skyldiga att

använda dessa. Föraren är ansvarig för att barn i fordo-

net sätter på sig bältena. För fordon i kollektivtrafik (och

dit räknas färdtjänstfordon) gäller Transportrådets före-

skrifter TPRFS 1989:4. Där står under punkt 20:

Handikappanpassning av buss, personbil eller lastbil

av 1989 års modell eller senare årsmodell som är inrät-

tad för högst 12 vuxna sittande passagerare och som

används för transport av resande sittande i egen

rullstol Vidare skriver man under punkt 20.11: Sitt-

platser för vuxna i fordonet skall uppfylla de krav om

fastsåttning och bilbälten som gäller för personbilar

(TSVFS 1985:24 RF 06-04)2. Under punkt 20.16

beskrivs mycket detaljerat kravet om bilbälte vid rull-

stolsplats3. Bland annat skriver man Bilbälte vid rull-

stolsplats skall bestå av separat diagonalbålte och höft-

ba'lte. På mittplats eller annan plats får dock finnas

enbart höftba'lte om övre föstpunkt för diagonalbälte

inte utan stor olägenhet kan anordnas. .

För fordon inrättade för 13 eller flera vuxna sittande

passagerare som används i kollektiv trafik föreskriver

transportrådet att utrymmet för rullstol skall vara försett

med fästpunkter till förankringsanordning för rullstol.

 

Fästpunkter till förankringsanordning skall uppfylla

tillämpliga krav i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter

(TSVFS 1987:9) om utrustning för säkring av last.

Härvid skall rullstolen (lastens) vikt anses vara 150 kg.

TSVFS 1987:9 anger generella krav på lastsäkring samt

ett antal detaljerade lastsäkringskrav.

Utöver denna lagstiftning kan, vid upphandling av

transporttjänster, kommun, landsting eller annan bestäl-

lare specificera krav om att t.ex. alla rullstolar/sitt-

hjälpmedel måste förankras med en viss typ av anord-

ningar samt att alla som färdas i rullstol/sitthjälpmedel

måste spännas fast med trepunktsbälte. Detta sker dock

i mycket ringa omfattning idag.

4.5 Omfattningen av fordonstransporter för
barn med funktionshinder mätt i tid

Familjerna ombads ange hur lång tid deras barns resor

vanligen tog, dels på veckodagar och dels på helgdagar.

Tabell 6 Tidsomfattningen av resor måndag -fredag

samt lördagar och söndagarför barn medfunktionshinder,

fördelat procentuellt.

           

Resans längd Måndagar - Lördagar och
fredagar n= 1054 söndagar n= 1038

Reser inte alls 2 % 9 %

< 10 minuter 25 % 5 %

10-20 minuter 30 0/0 23 %

21-40 minuter 20 % 33 %

41-60 minuter 9 % 15 %

> 60 minuter 13 % 15 %

 

Under måndag till fredag varade 43 % av resorna

mer än 20 minuter. Motsvarande siffra för lördag och

söndag var 64 %.

2 Undantag från denna regel medges, enligt övergångbestämmelser, för bussar och lastbilar av 1989 och 1990

års modell.

3 Undantag från denna regel medges, enligt övergångbestämmelser, för fordon av 1989 och 1990 års modell.

Istället gäller då punkt 21.2 TPRFS 1989:4
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Procenmell fördelning av resefrekvens för resor, måndag till fredag,

relaterat till resmål.

4.6 Resornas mål

Familjema ombads ange vad målet för deras barns resor

vanligen var, dels på veckodagar och dels på helgdagar.

Det alltigenom dominerande resmålet var daghem/

fritidshem/skola. Resor till fritidsaktiviteter var relativt

Vart 14:e barn reser aldrig till habiliteringen och mer än

vart femte barn reser aldrig till hjälpmedelscentralen.

Det vanligaste resmålet på lördagar och söndagar var

till släktingar, fritidsaktiviteter och till annat .

vanligt, likaså resor till annat samt till habilitering.
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4.7 Vem transporterar?

I internationell litteratur finns det väl beskrivet att

myndigheter är ansvariga för transporter av barn med

funktionshinder till och från daghem, fritidshem och

skola (Bluth & Rosenfeld, 1993) 4. Även transporter i

familjens bil finns väl beskrivet (Vale, 1995)5, liksom

transporter i sjukvårdens regi (Paley, Walker, Cromwell

& Enlow, 1993)6. Från dessa källor går det inte att extra-

hera information om i vilken omfattning de olika

transportmedlen nyttjas. Likaså används inte samma typ

av klassificering som detta projekts enkätundersökning

nyttjat (dvs. transporter i familjens bil, skolskjuts, färd-

tjänst samt annat fordon).

För att kunna kartlägga resesituationen i Sverige till-

frågades föräldrarna om vilka färdmedel barnen med

funktionshinder reste i, till de olika aktiviteterna.

100%

90%

80%

60%

50%

40%

30%

20%

1 0%

0%

   
  

 

   
  

    Dagis

Fdüds

Skola

9%

14%

46%

32%

  
  

Fritids-
aktiviteter

     Habilitering Kompisar

         4%

7%

0%

89%

5%

24%

2%

69%

5%

19%

1%

75%

 

fordon

        
     
          

Figur 6

  

       
Sjukvård

         

           
   

        

En stor majoritet av barnens resor sker i familjens bil.

Det var endast vid resor till och från daghem, fritidshem

och skola som skolskjuts nyttjades i större utsträckning

än familjens bil. I alla övriga fall används familjens bil

vid mer än 50 % av tillfällena.

Föräldrarna tillfrågades om familjens bil var anpas-

sad med anledning av barnets funktionshinder. 28 %

svarade ja, 70 0/0 svarade nej och 2 0/0 av familjerna hade

ingen egen bil. Familjer där barnet hade MD (Tabell 2)

hade oftare anpassade bilar på grund av barnets funk-

tionshinder än övriga diagnosgrupper (40 0/0, p < 0,05).

Detsamma gällde för barn med MR och autism (38 %,

p < 0,05) samt Medicinska problem (31 0/0, p < 0,05)

(Tabell 3).

  
  
  

  ElAnnat fordon
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.Familjens bil
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medels-
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   Släktingar      

 

      
      

            2%

14%
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83%

1%
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0%

96%

8%

26%

8%

58%

 

       
       

   
  
    

Procentuellfördelning avfärdmedel relaterat till resmål.

4 Se även (Bull, Bruner-Stroup & Doll, 1991; Hall, 1995; Hobson, 1996; Kahdikar & Will, 1980; Rutenberg,

Rhodes & Smith, 1998; Shaw, 1987; Stout-Everly et al., 1993; Thornthwaite & Pettitt, 1993).

5 Se även (Bull et al., 1991; Bull, 1989; Bull, 1996; Bull, 1991; Bull, 1996; Dejeammes, 1998; Hobson, 1996;

Turbell & Aldman, 1983)

6 Se även (American Academy of Pediatrics, 1993; Bull et al., 1991; Dejeammes, 1998; DiGaudio & Msall,

1991; Hobson, 1996).
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4.8 Hur transporteras barn med funktions-

hinder?

I en engelsk studie fann man att metoderna för att spänna

fast barns rullstolar i fordonet, vid transport i skolskjuts/

färdtjänst, varierade kraftigt (Thornthwaite & Pettitt,

1993). Särskilt stora problem fann man vid fastspänning

av barn i elektriska rullstolar. 28 % använde endast rull-

stolens egna 4-punktsbälte, 12 % endast midjebälte.

Vissa medgav att man över huvud taget inte spände fast

varken rullstol eller barn. En av de tillfrågade transpor-

törerna hävdade att man visserligen spände fast

rullstolarna men ungefär 70 % av barnen spändes inte

fast alls.

I en amerikansk studie frågade man 285 skolskjuts-

transportörer, i två delstater, om hur man transporterade

rullstolsburna barn (Stout-Everly et al., 1993). 18 %

transporterades sittandes i sidled i sina rullstolar, 12 %

på ett vanligt passagerarsäte utan säkerhetsbälte och 14 %

i annat , varav en del endast fastspändai interna bälten

i hj älpmedlen eller liknande. Således transporteras

troligen var tredje rullstolsburen elev på ett mindre

säkert sätt.
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Färdtjänst   
  

        
  

          

 

   

         

   
    

I enkäten som gick ut till de svenska föräldrarna till-

frågades de i vilken riktning barnen satt i de olika färd-

medlen, dvs. om de satt framåtvända, bakåtvända eller

vända i sidled i förhållande till färdriktningen. I inget av

de olika färdmedlen (familjens bil, skolskjuts, färdtjänst

eller annat fordon) rapporterades mer än 1 % av barnen

som åkandes i sidled i förhållande till färdriktningen.

Familjerna tillfrågades hur (på vad) barnet satt när

de transporterades i de olika färdmedlen. Familjernas

svar klassificerades utifrån en säkerhetsaspekt. I Figur 7

har svaren delats in i tre olika klasser:

- Sittande på säten eller barnbilutrustning - med eller

utan anpassningar, markerat med omönstrade staplar.

Denna grupp kan antas sitta relativt säkert.

° Sittande i någon form av hjälpmedel, markerat med

mönstrade staplar. Denna grupp kan antas sitta relativt

osäkert.

° Sittande på annat sätt, även det markerat med mönst-

rade staplar då det indikerar att det inte avser sittande

på säten eller barnbilutrustning. Denna grupp kan

antas sitta relativt osäkert.
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Procentaellfördelning av de olika sätt som barnen satt relaterat till färdmedel.
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Inte mindre än 12 % av transporternai familjens bil

skedde med det funktionshindrade barnet sittandes i

någon form av hjälpmedel. Motsvarande siffror för skol-

skjuts var 41 %, färdtjänst 44 % ochi annat fordon 10 %.

Familjerna tillfrågades om deras barn hade några

extra stödanordningar utöver bälte vid transport i fordon.

Anledningen till frågan varatt extra stödanordningar

med all sannolikhet inte var utformade för att motstå

krafter om 20 G eller mer, och följaktligen ytterligare

skulle kunna förvärra situationen för vid en eventuell

olycka.

Tabell 7 Andelen barn som reser med extra sto'd-

anordningar atöver bälte samt helt utan, relaterat tillfärd-

medel. Endast de två mest förekommande extra stöd-

anordningarna redovisas. Observera att flera alternativ

kunde anges.

     

Nackstöd Bålstöd Inga extra
stödanordningar

Familjens bil 18 % 10 % 76 %

Skolskjuts 13 0/0 10 % 78 %

Färdtjänst 16 % 11 % 76 %

Annat fordon 8 0/0 4 % 84 %

      

De vanligaste stödanordningarna var nackstöd och

bålstöd. I minst tre fall av fyra, oavsett färdmedel,

användes inte några extra stödanordningar.

Tabell 8

Familjerna tillfrågades vidare om hur deras barn

spändes fast i fordonet. Resultatet redovisas i Tabell 8.

Mer än vart 10:e barn reste utan att vara fastspänt i

fordonet i skolskjuts. Nästan vart 20:e barn reste utan att

vara fastspänt i fordonet i färdtjänst. Diagnosgruppen

barn med CP satt oftare fastspända i bälte fäst i sitt-

hjälpmedlet än andra diagnosgrupper, vid färd i famil-

jens bil (12 %, p<0,01). Detsamma gäller för kategori-

emai Tabell 3, MR och/eller autism (16 %) samt Medi-

cinska problem (15 %) (p<0,001).

I skolskjuts reste barn med MMC (17 %) och MD

(18 %) oftare utan att vara fastspända än barn med CP

(11 %) och Övriga (4 %), (p<0,05). Barn utan funktions-

nedsättning utöver rörelsehindret (Tabell 3) reste utan

att vara fastspända sex gånger så ofta (24 0/0) som barn

tillhörande kategorin MR och/eller autism (4 %) och

kategorin Talsvårigheter (4 %), (p<0,001).

Även fastspänningsprocedurerna av hj älpmedlen

och/eller specialsätena undersöktes. Familjema ombads

tala om med vad sitthj älpmedlet förankrades i fordonet.

Ett av svarsalternativen var hj älpmedlet förankras inte

alls . I 14 % av fallen vid färd i familjens bil förankrades

inte hjälpmedlet alls. Motsvarande siffra för skolskjuts

var 9 %, färdtjänst 9 % och annat fordon 16 %. I famil-

jens bil var sitthjälpmedlet inte förankrat oftare (16 %)

för åldersgruppen 5-9 år än för åldersgruppen 2-4 (4 %)

och 10-16 år (11 %), (p<0,01).

Bältesanvändning hos barn medfunktionshinder, relaterat till olika färdmedel.

Procentsijfranfo'r användande av midjeba'lte anges inom parentes, efter sijjcranför användande

av trepunktsba'lte.

 

Familjens
bil

Skolskjuts Annat

fordon

Färdtjänst

 

Säkerhetsbälte fäst i
fordonet: Trepunkts-
bälte (enbart midje- totalt 91 %

84%(7%) 45%(14%) 55%(8%) 75%(6%)

totalt 59 % totalt 63 % totalt 81 %

      

bälte).

Bälte fäst i sitthj älp-
medlet (vilket inte ut- 9 % 24 0/0 26 % 7 %
gör ett säkerhetsbälte).

Inget alls 0 % 12 % 4 % 5 %

Oklart O % 5 % 7 % 7 %
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4.9 Reser barnet ensamt eller med assistans?

Familjerna tillfrågades om barnet reste ensamt eller om

det hade sällskap/assistans av någon under färden utöver

föraren. Resultatet redovisas i Figur 8.

4.10 Alternativa transportmedel

För att kunna bedöma om familjerna hade möjlighet att

välja transportmedel, tillfrågades föräldrarna om i vilken

utsträckning man, med tanke på barnets funktionshinder,

 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Familjens
bil

 

 

Skolskjuts Annat
fordon

Färdtjänst

  

Figur 8

Något färre än vartannat barn reser ensamt i skol-

skjuts och färdtjänst. De enda skillnader som förekom,

med hänsyn till underkategoriseringen av materialet, var

för ålder, men då denna undersökning representerar

åldersspannet 2-16 år var det inte meningsfullt att jäm-

föra de tre olika ålderskategorierna i Tabell 1 med avse-

ende på denna fråga.

I skolskjuts var det vanligast förekommande ressäll-

skapet andra barn (i 38 % av fallen) och därnäst en per-

sonlig assistent (i 19 % av fallen). I färdtjänst var det

vanligast förekommande ressällskapet en personlig

assistent (i 28 % av fallen). Därnäst kom andra barn (i

10 % av fallen), vilket inte inbegriper syskon.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

  

  
Stad med>100 000

invånare

18%

29%

1 1%

42%

  
16%

29%

12%

43%

  Inte alls

 

      
l varken liten eller stor  
           I stor el. stor

Figur 9

  

Stad med 5 000-

100 000 invånare

  

   

Andelen barn med funktionshinder som reser utan sällskap eller

assistans, relaterat till olikafärdmedel.

kunde välja det ressätt/transportmedel man skulle vilja för

vardagsresorna. Svaren på denna fråga redovisas i Figur

9 relaterat till vilken storlek på bostadsort man bor i.

Figur 9visar att det var en signifikant skillnad mellan

de fyra kategorierna vad gäller möjlighet att välja alter-

nativa transportmedel (p<0,05). Mer än varfjärde gles-

bygdsfamilj (28 %) hade ingen möjlighet alls att välja

transportmedel. Om andelen som svarat inte alls och

i liten eller ganska liten utsträckning summerades,

representerade summan 61 % av familjernai glesbygd.

För familjer i städer med mer än 100 000 invånare var

motsvarande andel 47 % och för familjer i städer med

5 000 - 100 000 invånare 45 %. Motsvarande siffra för

  

  
  Ellnte alls  
  

l liten eller ganska liten
utsträckning   

    

   

l varken liten eller stor

utsträckning  

 

     II stor eller ganska stor
utsträckning

    

      

  
        

  

 

   
     

Småstad < 5 000

invånare

22%

30%

8%

40%

Glesbygd

       
  
    28%

33%

9%

30%

  
  

     
     
    

 

           

Procentuell fördelning av i vilken utsträckning man kan välja alternativa

transportmedelför vardagsresor; relaterat till storleken på bostadsorten.
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alla i studien ingående familjer var 50 %.

Data från Figur 9 testades för att utröna om det fanns

en korrelation mellan befolkningstäthet påhemorten och

möjlighet att välja alternativa transportmedel. Korre-

lationskoefficienten var 0,106 (p<0,01). Således rådde

inte ett särskilt starkt samband mellan de två faktorerna.

4.11 Upplevda säkerhetsrisker och problem vid
transporter

I en australiensisk studie frågade man föräldrar till barn

med funktionshinder, i åldrarna 0-18 år, om vilka trans-

portproblem man hade upplevt (Vale, 1995). För alla

ålderskategorierna rapporterades problem framför allt

med att barnen satt okomfortabelt under längre resor, att

deras sittställning inte bidrog till att de hade kontroll

över huvudets position, att man inte satt ordentligt/rakt

samt att barnet riskerade att falla/pressas ut ur sittposi-

tionen. Ungefär hälften av alla föräldrar (oavsett deras

barns ålder) i undersökningen rapporterade sig inte upp-

leva några problem alls.

I en amerikansk studie frågade man skolskjuts-

chaufförer om vilka problem de upplevde vid transport

av barn med funktionshinder (Stout-Everly et al., 1993).

I hälften av fallen rapporterades beteendeproblem hos

barnen. Var tredje chaufför rapporterade att barn mot-

satte sig användande av säkerhetsbälte, nästan lika

många att barnen krävde personlig assistans för att

kunna transporteras. Ungefär var femte chaufför fann

det dyrt att införskaffa adekvat utrustning. Lika många

konstaterade att barnen inte kunde använda standard-

säkerhetsutrustningen i fordonet. Lika stor andel fann

ingen adekvat säkerhetsutrustning till transporten av

barnen.

Att resultaten av dessa bägge undersökningar skilde

sig åt kunde kanske förklaras med att de australiensiska

föräldrarna beaktat transport i familjens egen bil och

därför inte upplevt beteendeproblem och vägran att ha

säkerhetsutrustning som de största problemen. Ett anta-

gande skulle kunna vara att transport i familjens bil sker

under säkrare former än i skolskjuts. Detta antagande

motsades dock i en annan amerikansk studie där man

med hjälp av en subjektiv skattningsskala för säkerhet

(där 0 motsvarade osäker transport och 10 säker

transport) skattade transporten av 63 barn med funk-

tionshinder (Paley et al., 1993). I genomsnitt skattades

säkerheten till 1,6 och i inget fall var skattningen högre

än 6. Mer än vartannat barn med funktionshinder

bedömdes resa osäkert, varav den vanligaste orsaken i

skolskjuts var att rullstolen och barnet transporterades

sittandes i sidled mot färdriktningen. Dessutom fann

man ingen skillnad vad gällde säkerheten om barnet

transporterades i familjens bil eller i professionell regi.

Att det inte var skillnad med avseende på säkerhet mel-

lan transport i familjens bil och i professionell regi
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bekräftades i en studie av DiGaudio & Msall (1991).

En svensk undersökning om rullstolsburna färd-

tj änstresenärers värdering av komfort och säkerhet samt

förekomst och användning av säkerhetsutrustning, visar

att 80 % svarar att man är nöjd med komfort, befintlig

säkerhet samt förarens körning och hantering

(Wretstrand, 1999). Trots dessa positiva omdömen

inträffade incidenter med personskador. Dessa var

främst beroende på bristande fastsättning av rullstolen

i fordonet och dålig fastspänning av personen i rull-

stolen. 12 % hade råkat ut för en incident. Incidentema

uppstod vid körning i s.k. normal trafik. På enkätfrågan

om rullstolen var fastspänd under färd, svarade 97 % ja,

alltid . 78 % angav att de alltid använde säkerhetsbälte,

medan 22 % ibland, sällan eller aldrig använde bälte. Av

de som hade råkat ut för en incident var 10 % inte fast-

spända i sin rullstol med säkerhetsbälte och 16 % satti

en rullstol som inte var fastspänd i fordonet. Fastsätt-

ningsanordningarna fungerade således bristfälligt och de

bälten som användes var inte ändamålsenliga. 20 % av

incidenterna skedde vid i och urstigning av färdtjänst-

fordonet.

Således är problemen med upplevelse av bristande

säkerhet - och faktisk bristande säkerhet - kända från

tidigare studier. Enkätstudien som gjordes i detta projekt

bröt ned frågan kring föräldrarnas upplevelse av säker-

hetsrisker och problem till olika delfrågor:

- I- och urstigning

0 Under resans gång

0 Anpassning av körsätt

- Kännedom om regelverk för de olika färdmedlen

4.12 Upplevda säkerhetsrisker vid i- och

urstigning

Föräldrarna tillfrågades om hur barnen förflyttades in i

och ut ur fordonen, relaterat till de olika transport-

medlen. Det visade sig att 48 % av barnen bars eller

lyftes för hand in i familjens bil. Motsvarande andel för

skolskjuts var 19 %, för färdtjänst 25 % och för annat

fordon 45 %. Ju yngre barnet var desto oftare bars/

lyftes det i och ur familjens bil; 88 % av 2-4-åringarna,

60 % av 5-9-åringarna och 35 % av 10-16-åringama.

Barn med MR och/eller autism (58 %), Talsvårigheter

(56 %) och Medicinska problem (57 %) bars/lyftes

oftare för hand i och ur familjens bil, än andra kategorier

(p<0,001).

Mer än var tredje 10-16-åring bars/lyftes således för

hand vid i och urstigning i familjens bil. Vid resor i

familjens bil var en assistent medresenär vid 15 % av

tillfällena. I övrigt skedde resorna med mamma som

medresenär vid 93 % av resorna, pappa som medresenär

vid 86 % av resorna och något syskon till barnet vid 72 %

av resorna.

Föräldrarna tillfrågades om hur man såg på risken att
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deras barn skulle råka ut för en incident/olycka vid för-

flyttning i och ur de olika transportmedlen. Då kategorin

annat fordon inte var specificerad till vilken typ av

fordon det rörde sig om, befanns det inte vara menings-

fullt att redovisa resultaten för denna kategori.

Figur 10 visar att ju äldre barnet är desto mindre be-

dömde man risken för att barnet skulle råka ut för en

olycka/incident vid i och urstigning av fordonen. Om

man istället fokuserade på de föräldrar som angav alter-

nativen ganska stor och mycket stor risk för att bar-

net ska råka ut för en olycka/incident vid i och urstigning

av fordonen, så angav 7 % av föräldrarna dessa alter-

nativ för alla tre typerna av färdmedel.
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Familjens bil n=1022

Figur 10

 

Skolskjuts n=759

I 10-16 år

5-9 år

[12-4 år

   

Färdtjänst n: 818

Andelen föräldrar som upplevde ganska liten eller mycket liten risk för att deras

barn med funktionshinder skulle råka utför en incident/olycka vidförflyttning i och ur de olika

fårdmedlen efter ålder Resultaten relateras till de olikafärdmedlen. (p<0,05fo'r värden relaterade

tillfamiljens bil, p<0,001 för vården relaterade till skolskjuts och färdtjänst).

Tabell 9 Föräldrarnas upplevda risk för att de och/eller personal skulle råka utför en

incident/olycka vid i- och urstigning, relaterat till de olika fårdmedlen efter ålder. (p<0,05 för

vården relaterade till familjens bil, p<0,001fo'r vården relaterade till skolskjuts och färdtjänst).

                     

F = Familjens bil (n=785), S = Skolskjuts (n =585), STS = Färdtjänst (n=662)

ÄLDER 2-4 ÅR ÃLDER 5-9 ÅR ÄLDER 10-16 ÅR ALLA

F SSTS F s STS F s STS F s STS

Ganskasmreller 37% 0% 19% 38% 15% 18% 30% 10% 9% 34% 11% 13 %
mycket stor risk

Varkenstorener 15% 3% 13% 20% 12% 17% 14% 15% 17% 16% 13% 16%
liten r1sk

Ganskahten 61161 47 % 9 % 36% 41% 38 % 41% 55 % 65 % 65 % 49 7 53 (7 55 0/
mycket liten risk 0 0 0
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Samma fråga ställdes på nytt i enkäten men denna

gång med föräldrar och personal i fokus. Resultaten pre-

senteras i Tabell 9.

Även när det gällde föräldrarnas/personalens risk för

att råka ut för en olycka/incident, så ansågs den lägre ju

äldre barnen var. Dock var andelen som angav ganska

liten eller mycket liten risk på denna fråga i genomsnitt

mindre än i frågan som avsåg risken för olycka/incident

för barnet, vilket tyder på att föräldrarna upplever att det

är större risk för dem själva och personalen än för

barnen med funktionshinder, att råka ut fören olycka/

incident vid förflyttning i och ur de olika transport-

medlen.

Om man istället fokuserade på de föräldrar som

angav alternativen ganska stor och mycket stor risk

för att föräldrar och/eller personal ska råka ut för en

olycka/incident vid i och urstigning av fordonen -

oavsett barnets ålder, så angav 34 % av föräldrarna dessa

alternativ med avseende på familjens bil, 11 % med

avseende på skolskjuts och 13 % med avseende på färd-

tjänst. Upplevelsen av ganska stor eller mycket stor risk

för att föräldrarna oclMeller personal skulle råka ut för

en olycka/incident vidi och urstigning, var ungefär tre

gånger så vanligt förekommande med avseende på

familjens bil än med avseende på skolskjuts och färd-

tjänst.

Om man jämför hur stor andel av de svarande som

upplevde ganska stor och mycket stor risk för att

barnet skulle råka ut för en olycka/incident vid i och

urstigning, med de som upplevde att föräldrar och/eller

personal skulle det, med avseende på familjens bil så var

andelen nästan fem gånger så stor (7 % jämfört med

34 %). Motsvarande siffror för skolskjuts och färdtjänst

var nästan en fördubbling (7 % jämfört med 11 %

respektive 13 %).

4.13 Upplevda säkerhetsrisker under resans

gång
Föräldrarna tillfrågades om hur man såg på risken att

deras barn skulle råka ut för en incident/olycka vid färd

i de olika transportmedlen. Svaren delades upp på oro

under färd i familjens bil och oro när barnetfärdas sj älv

i något annat fordon än familjens bil dvs. skolskjuts,

färdtjänst eller annat fordon.

Att barnet inte har en bra sittställning angavs som

den mest vanliga orsaken till föräldrarnas oro vid färd i

familjens bil (21 %). I nästan samma utsträckning

nämndes svårigheter att ha uppsikt över barnet vid färd

(18 %) (Figur 11).

      

   

      

62%

60%

40%

21% o
o 18 /o

20 A: -

9% 0
8 /° 7% 6%

4% 3%

O _

0 A) inte bra sitt- Svårighet att ha Barnet kan inte Barnets sitt- Barnet inte Annan oro Lösa föremål Barnet kan ta sig Inte orolig
ställning uppsikt över kommunicera hjälpmedel inte fastspänt som far omkring loss ur bälten och

barnet när jag med mig på det fastpänt i fordonet sitthjälpmedel
kör sätt som behövs

Figur 11 Andelen oroliga föräldrar som en funktion av de olika orsaker som angivits med

avseende på resor i familjens bil. Beräkningsgrunden för de olika procentangivelserna var att

föräldrarna skulle ha angivit en ellerflera orsaker till oro (för de svarta staplarna) eller ingen oro

(den grå stapeln).
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barnets tigt körsätt hjälp fastspänt i nicera med omhänder- ning uppsikt donet far oro ur bälten
funktions- medlet fordonet föraren tagande det över omkring och sitt-
hinder behöver i barnet hjälpmedel

fordonet

Figur 12 Andelen oroliga föräldrar som en funktion av de olika orsaker som angivits med

avseende på resor där barnetfärdades själv i andrafordon a'nfamiljens bil, medfrämmande förare.

Beräkningsgrundenfo'r de olika procentangivelserna var attföräldrarna skulle ha angivit en eller

flera orsaker till oro (för de svarta staplarna) eller ingen oro (den grå stapeln).

Föräldrarna tillfrågades om sin oro när barnet färdas

själv i något annat fordon än familjens bil. För att kunna

analysera svaren på denna fråga var det av intresse att

utröna hur stor andel barn med funktionshinder som

reste utan ressällskap med främmande förare. Av de till-

frågade svarade 37 0/0 att det var vanligt eller mycket

vanligt medan 52 % svarade att det var ovanligt eller

mycket ovanligt.

Andelen icke oroliga föräldrar var mer än dubbelt så

stor för resor i familjens bil jämfört med resor som inte

gjordes i familjens bil (62 0/0 respektive 29 %, se Figur

11 och Figur 12). Anledningen till föräldrarnas oro vari-

erade. Det vanligaste skälet till oro var förarens brist-

ande kunskap om barnets funktionshinder samt oförsik-

tigt körsätt. Dessa två skäl var av naturliga orsaker inte

rimligt att förvänta att föräldrarna skulle uppge med

avseende på transport i familjens bil. Istället uppgav man

att man kände oro för att barnet inte hade en bra sitt-
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ställning i 21 % av fallen med avseende på transport i

familjens bil. Motsvarande siffra var 24 % av fallen med

avseende på transport i annat fordon än familjens bil.

Att föraren hade bristande uppsikt över barnet an-

gavs som orsak till oro i ungefär samma utsträckning

med avseende på resor i familjens bil och resor som inte

gjordes i familjens bil, 18 % respektive 19 %. Att barnet

inte satt ordentligt fastspänt respektive att sitthjälp-

medlet inte var ordentligt fastspänt uppgavs vara orsak

till oro i betydligt större utsträckning när det rörde sig

om resor som inte gjordes i familjens bil än vid resor i

familjens bil. När det gällde barnets fastspänning uppgav

7 % av föräldrarna oro vid färd i familjens bil medan 31 %

uppgav oro för detta vid resor som inte gjordes i famil-

jens bil. Motsvarande siffror för fastspänning av hjälp-

medlet var 8 % respektive 29 %. I bägge fallen ungefär

en fyrdubbling av andelen oroade föräldrar med avse-

ende på resor som inte gjordes i familjens bil.
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Tabell 10 Andelenföräldrar som ansåg att deras barn satt ganska dåligt eller mycket

dåligt samt ganska bra eller mycket bra med hänsyn till funktionshindret, i de olika

färdmedlen.

 

(11: 1009)
Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

(n: 537) (n: 666) (n: 520)

 

Barnet sitter
ganska dåligt

eller mycket 9 %
dåligt med
hänsyn till
funktionshindret

20% 22% 14%

 

Barnet sitter
ganska dåligt

eller mycket
dåligt med
hänsyn till
diagnosgrup-
pering i Tabell 2

CP - 12 %

MMC - 5 %

MD - 6 %

Övriga - 9 %
(p<0,01)

Inga signi- Inga signi- Inga signi-
fikanta
skillnader

fikanta
skillnader

fikanta
skillnader

 

Barnet sitter
ganska bra

eller mycket 80 %
bra med hänsyn
till funk-
tionshindret

   

59% 55% 59%

    

Föräldrarna tillfrågades Också hur de tyckte att deras

barn satt i de olika färdmedlen i förhållande till funk-

tionshindret. Resultaten redovisas i Tabell 10.

Barn med diagnosen CP samt Övriga (se Tabell 2)

uppgavs oftare sitta ganska dåligt eller mycket dåligt i

familjens bil, jämfört med barn med MMC eller MD. I

övrigt fanns inga signifikant skillnader med avseende på

diagnoser hos barnen. Av Tabell 10 framgår att 9 %

ansåg att barnet satt ganska dåligt eller mycket

dåligt med hänsyn till funktionshindret i familjens bil.

Som jämförelse kan nämnas att av Figur 11 framgår att

21 % oroade sig för att barnet inte hade en bra sittställ-

ning i familjens bil.

Föräldrarnas oro analyserades även med avseende på

underkategoriseringama i Tabell 2 och Tabell 3. Beräk-

ningsgrunden för de olika procentangivelserna var att

föräldrarna skulle ha angivit en eller flera orsaker till oro

eller ingen oro.

Som framgår av Figur 13 så är föräldrar till barn med

CP eller Övriga diagnoser mer oroliga än föräldrar till

barn med MMC och MD. Detta gäller både vid färd i

familjens bil som vid resor som gjordes i andra fordon

             

100

80 .Oro när barnet reser
själv i andra fordon
än familjens bil.

60

%
Oro när barnet

40 reseri familjens bil

20

0
CP MMC MD Övriga diagnoser Totalt

Figur 13 Andelenföräldrar som är oroliga då barnen med funktionshinderfärdas ifamiljens

bil eller vid resor i annatfordon ån familjens bil. Resultaten redovisas som en funktion av barnets

diagnos enligt kategoriseringen i Tabell 2. Resultaten a'r signifikant skilda mellan diagnosgrupperna

både med avseende på resorna i andra fordon än familjens bil som resor i familjens bil, (p<0,001

fo'r bägge kategorierna av fårdmedel).
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Figur 14 Andelenföräldrar som är oroliga då barnen medfunktionshinderfärdas ifamiljens bil

eller vid resor i annatfordon än familjens bil. Resultaten redovisas som enfunktion av barnets even-

tuella ytterligare funktionsnedsättning enligt kategoriseringen i Tabell 3. Resultaten är signifikant

skilda mellan underkategorierna, både med avseende på resorna i andrafordon a'n familjens bil som

resor ifamiljens bil (p<0,001 för bägge kategorierna avfärdmedel).

än familjens bil. Dock kan det tilläggas att skillnaden

vad gäller andelen oroliga föräldrar till barn med MD

och övriga diagnoser, med avseende på resor som inte

gjordes i familjens bil, är nästan lika stor.

Föräldrar till barn med MR och/eller autism, Tal-

svårigheter och Medicinska problem var i större

utsträckning oroliga än föräldrar till barn med andra

kategorier av ytterligare funktionsnedsättningar. Detta

gällde för såväl resor i familjens bil som resor i andra

fordon än familjens bil. För kategorin Perceptionsstör-

ningar var mönstret dock inte lika mellan resor i famil-

jens bil (där man i mindre utsträckning än genomsnittet,

var orolig) och resor i andra fordon än familjens bil (där

mani större utsträckning än genomsnittet, var orolig).

Föräldrarna ombads skatta vad deras barn tyckte om

resorna på en skala från mycket bra till mycket dåligt.

För resori familjens bil svarade 85 % ganska bra eller

mycket bra (n=lOl8). Motsvarande siffra för skol-

skjuts var 66 % (n=542) och för färdtjänst 58 % (n=664)

och för annat fordon 65 % (n=521). Den lägsta siffran

noterades för färdtjänst som i också hade den största

andelen ganska dåligt och mycket dåligt svar, (10 %).

Inom skolskjuts/färdtj änst nyttjas på vissa orter ett

system som kallas samåkning, vilket innebär att flera

färdtjänstberättigade resenärers resor kombineras ihop

för att optimera transportkapaciteten i systemet. För att
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utröna om samåkning kunde vara ett skäl till varför

hamen tyckte som de gjorde, tillfrågades föräldrarna om

systemet användes på deras hemort samt hur de tyckte

att samåkning påverkade resesituationen för deras barn

med funktionshinder.

68 % av barnen bodde i områden där samåkning till-

lämpades, 21 % gjorde det inte och 11 % av föräldrarna

visste inte. Det fanns ingen skillnad med avseende på

bostadsortens storlek (se även Tabell 4). Av de familjer

som bodde på orter där samåkning tillämpades svarade

23 % att resesituationen påverkades positivt eller

mycket positivt av samåkning. 33 % svarade varken

positivt eller negativt medan 34 % svarade negativt

eller mycket negativt . 10 % svarade vet ej .

Ett mönster i svaren, från dem som påverkades av

samåkning, kunde finnas i relation till bostadsortens

storlek, såtillvida att ju större bostadsorten var desto mer

negativt ansåg föräldrarna att samåkning var för deras

barn. Resultatet presenteras i Tabell 1.

Nästan dubbelt så många ansåg att samåkning gav

positiva eller mycket positiva effekter i glesbygd, jäm-

fört med i storstäder. Å andra sidan ansåg nästan tre

gånger så många föräldrar i storstäder att samåkning gav

negativa eller mycket negativa effekter än jämfört med

i glesbygd.
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Tabell 11 Föräldrarnas uppfattning om har samåkning påverkar deras barns rese-

situation, redovisati relation till bostadsortens invånartåthet (se även Tabell 4). (p<0, 001).

n=615 > 100 000 5 000 - < 5 000 Glesbygd Totalt
invånare 100 000 invånare

invånare

Positiv eller
mycket posi- 17 %, 25 % 19 % 30 % 23 %
tiv påverkan

Varken posi-
tiv eller 23 % 36 % 43 % 35 % 33 %
negativ på-
verkan

Negativ eller
mycket nega- 53 % 29 %, 28 % 21 % 34 %

tiv påverkan

Vetej 6% 11% 11% 14% 10%

Bortfall 1 % 0,3: 0%

        

4.14 Anpassat körsätt

Föräldrarna tillfrågades om de anpassade sitt körsätt

efter sitt barns funktionshinder. Ungefär var tredje (31 %)

svarade ja medan fler än två av tre (69 %) svarade nej.

Bland föräldrar till barn med CP svarade 31 % ja. Mot-

svarande siffror för gruppen MMC var 16 %, MD 45 %

och MD 36 %, (p<0,001), (se även Tabell 2).

Bland föräldrar till barn som hade MR och/eller

autism samt Medicinska problem (se Tabell 3) svarade

39 % respektive 36 % att de anpassade sitt körsätt. För

samtliga övriga kategorier listade i Tabell 3 angav färre

än 30 % att man gjorde det (Inga: 28 %, Talsvårigheter:

27 %, Perceptionsstörningar och Inkontinens, kortväxt-

het, skolios, kyfos: 24 % och Övriga:15 %) (p<0,001).

Föräldrarna tillfrågades om de upplevde att skol-

skjutschaufförer och färdtjänstchaufförer anpassade sitt

Tabell 12

körsätt med anledning av barnens funktionshinder. Av

de familjer vars barn nyttjade dessa färdmedel svarade

17 % ja. Några skillnader med avseende på diagnos-

grupp eller ytterligare funktionsnedsättningar (se Tabell

2 och Tabell 3) fanns ej.

Dessa data jämfördes med hur föräldrarna ansåg att

samåkning påverkade barnens resesituation.

Av de föräldrar som ansåg att samåkning hade Posi-

tiv eller mycket positiv inverkan uppgav 24 % (35 av

143) att föraren anpassade sitt körsätt med anledning av

barnets funktionshinder. Motsvarande siffror för grup-

pen som ansåg att samåkning hade Varken positiv eller

negativ påverkan var 18 % (37 av 210) och för gruppen

som ansåg att samåkning hade Negativ eller mycket

negativ påverkan var 11 % (26 av 234).

Föräldrarnas åsikt om hur samåkning påverkar resesituationen för deras

barn medfunktionshinder; relaterat till omföräldrarna upplevde att chaufförerna anpas-

sade sitt körsätt tillfunktionshindret. Signifikantflerföräldrar varpositiva till samåkning

då chanfförerna anpassade sitt körsätt (n=587, Mann Whitney U test, p<0, 001).

 

Anpassat körsätt
med anledning av med anledning av
barnets funk-
tionshinder - Ja

Anpassat körsätt

barnets funk-
tionshinder - Nej

     

negativ påverkan

Positiv eller mycket 35 108
positiv påverkan

Varken positiv eller 37 173
negativ påverkan

Negativ eller mycket 26 208
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4.15 Kännedom om regelverk för de olika färd-
medlen

Föräldrarna tillfrågades om de hade kännedom om vilka

regelverk som gällde för de olika färdmedlen. Vid analy-

sen exkluderades kategorin Annat fordon eftersom

föräldrarna inte ombads specificera vad detta kunde vara

för typ av fordon och följaktligen gav data avseende

denna kategori ingen relevant information.

Nästan hälften av föräldrarna hade ingen kännedom

om vilka regelverk som gällde för skolskjuts (49 %) och

mer än hälften (55 %) hade ingen kännedom om vilka

regelverk som gällde för färdtjänst. Motsvarande siffra

för familjens bil var 27 %.
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Figur 15 Andelenföräldrar som svarade Nej, jag har ingen kännedam om vilka regelverk

som gällerför mitt barns resande med avseende på familjens bil, skolskjuts och färdtjänst.

Endastföräldrar vars barn nyttjade färdmedlet är medräknade.
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5 Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Syftet med denna rapport var att sammanställa kunskap

om målgruppens situation, dels via en pilotstudie där

familjer med uttalade transportproblem bidrog med

kunskap utifrån deras situation, dels via en internationell

litteraturstudie samt en enkätundersökning. Tanken var

att erhålla både djup och bredd på kunskaperna med

avseende på transportsituationen för barn med funktions-

hinder. Det är dock inte alldeles trivialt att kartlägga

målgruppen. Anledningen är att familjerna inte finns

registrerade inom landstingen och kommunernas habili-

teringsverksamhet på det sätt som skulle möjliggöra att

enkätunderlaget rekvirerades från dessa källor (Molin,

1987). Istället har projektet utgått från RBU:s medlems-

register och därmed erhållit större precision vad gäller

urvalet. Svarsfrekvensen var hög och tillsammans med

det faktum att vissa av medlemsadresserna inte var

adekvata för detta projekts syfte (tex. att man hade ett

dubbelt medlemskap i vissa familjer), så bedömdes det

inte finnas ett behov av bortfallsanalys.

Nackdelen med att nyttja RBU-registret var natur-

ligtvis att de som inte är organiserade inom RBU, rent

teoretiskt, skulle kunna ha en annorlunda transport-

situation än de som nu undersökts. Om så är fallet är

okänt, men man kan spekulera i varför vissa familjer med

barn som har funktionshinder väljer att inte gå med i RBU.

Det kan bero på att man inte känner ett behov av att bli

medlem i en intresseorganisation, vilket i sig kan tala för

att familjens problem på grund av barnets funktionshinder

inte är så uttalade. Det kan också bero på att man väljer

någon annan organisation, kanske beroende på att barnet

har ytterligare ett funktionshinder (Lex. allergi) och att

detta funktionshinder till större del dominerar familjens

problembild än rörelsehindret. I detta projekt var dock

målgruppen barn med funktionshinder som påverkar

transportsituationen, dvs. problem med i och urstigning

samt under transporten. Sannolikt har man då någon

form av rörelsehinder.

Ett flertal källor angav att barn med funktionshinder

kunde ta sig loss ur säkerhetsanordningar och därmed

orsaka en förhöjd risk för personskada. En sådan diagnos-

kategori skulle kunna vara barn med autism och eller

autismliknande tillstånd. I underlaget till denna studie hade

endast 2 % autism, vilket får anses vara en underrepresen-

tation av denna kategori. Kombinationen av autism och ett

rörelsehinder är inte så vanlig, men det är troligt att siffran

om 2 % (dvs. totalt 25 barn) långt ifrån representerar det

verkliga antalet barn med autism. Dessutom vore det

intressant för kartläggningen att i framtida forskning

studera hela gruppen barn med autism och autism-
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liknande tillstånd för att kunna ge en heltäckande bild av

barn med funktionshinder som kan tänkas ha problem i

transportsituationen.

5.2 Resultatdiskussion

Litteraturstudien gav, trots en bred sökning (se Bilaga

1), ett relativt magert resultat. Detta bekräftade bilden

av att området är i behov av kartläggning och framtida

forskningsinsatser. Problembilden ser förmodligen rela-

tivt lika ut i många länder inom den EU samt i Nordamerika

och Australien/Nya Zeeland.

Regler, praxis och standards för transport av personer

i rullstol finns beskrivna. Det verkade däremot vara proble-

matiskt att omsätta dessa till praktisk handling för barn

med funktionshinder, framför allt inom färdtjänst och

skolskjuts. Detta bekräftades i rapporten om svensk färd-

tjänst (VVretstrand, 1999) och kanske var det också därför

pilotstudien visade att många föräldrar var bekymrade över

skolskjuts och färdtjänstchaufförernas beteende och

kompetens. Föräldrarnas kännedom om regelverken var

överlag låg, vilket dels får implikationer på transporterna

i familjens bil men framför allt innebär att föräldrarna inte

vet vad de kan kräva i form av säkerhetsåtgärder vid

transporter i skolskjuts och färdtjänst. Än merkomplicerat

blir det med tanke på att det inte enbart är den transport-

ansvariges regelverk som gällerutan dessutom är transport-

situationen avhängig av hur det specifika fordonet är

registrerat och hur många sittplatser fordonet har. För den

enskilde föräldern leder denna situation lätt till förvirring

och frustration. Enhetliga regler för alla fordon och för

alla resor inklusive familjens bil vore att föredra. Dock

måste man ha i minne att skapandet av sådana regler också

måste ta hänsyn till acceptans hos målgruppen (Axelrod,

1986; Coleman, 1990), samt att regelverken inte blir så

rigida att vissa barn med funktionshinder utestängs från

fordonstransporter. Det senare är en mycket grannlaga

uppgift.

Resultaten visade att barn med funktionshinder reste

dagligen. Resoma var ofta längre än 20 minuter och ännu

längre på helger. Resomas mål var i första hand till daghem,

fritidshem och skola, samt till habilitering, sjukvård och

fritidsaktiviteter. Resorna företas i huvudsaki familjens

bil, med undantag för resor till skola, vilket ombesörj des

med skolskjuts. Enkäten var utformad så att föräldrarna inte

specificerade vilka fordon som nyttjades för skolskjuts,

se Bilaga 2. Anledningen till detta var att det med all sanno-

likhet skiftar från tillfälle till tillfälle, särskilt i de fall där

samåkning tillämpades, dvs. i mer än två tredjedelar av

fallen.

Vid mer än hälften av resorna i skolskjuts och färdtjänst

37



åkte barnet inte ensamt. Ett antagande var att barn med

vissa typer av diagnoser samt vissa typer av ytterligare

funktionsneds ättningar, i större utsträckning skulle

behöva assistans vid resor. Något sådant mönster fanns

inte. I färdtjänst var assistent det vanligaste ressäll-

skapet. Något överraskande var andra barn det näst

vanligaste. Andrabarn innebär i detta fall inte syskon utan

barn som också har någon form av funktionshinder.

Trots att de allra flesta resor gjordes i familjens bil så

var färre än var tredje bil anpassad med hänsyn till barnets

funktionshinder. Familjer som hade barn med MD samt

barn med MR och/eller autism och barn medMedicinska

problem hade i större utsträckning anpassade bilar. En

möjlig förklaring till detta är att dessa barn i större

utsträckning behöver transporteras i sitthjälpmedel än

andra barn i denna studie. I pilotstudien framkom kritik

mot reglerna för bilstödet (SOU, 1994), vilket är under

utredning för närvarande. Ett mer generöst anskaffnings-

bidrag skulle kunna möjliggöra för fler familj er att ha en

anpassad bil.

I- och urstigning ur familjens bil upplevdes av föräld-

rarna som en stor källa till oro. Vart tredje barn i ålders-

kategorin 10-16 år bars eller lyftes för hand in i familjens

bil. Dessa barn vägeri genomsnitt mer än 35 kg och äri

genomsnitt längre än 140 cm (Tingvall, 1987), vilket inne-

bär att föräldrar - och ibland syskon - utsätts för upp-

repade extrema belastningar. Detta förhållande uttrycks av

föräldrarna genom att nästan fem gånger så många föräldrar

är oroliga för att de själva och/eller personal ska komma

till skada vid i och urstigning ur familjens bil som för att

barnet ska komma till skada. Något förvånande visade dock

studien att föräldrarna upplevde att ju yngre barnet var,

desto större risk var det, inte bara för barnet, att råka ut

för en olycka/incident, utan även för föräldern/chauffören.

Det är svårt att förstå de bakomliggande skälen till att det

upplevdes som mindre riskabelt för föräldern/chauffören

att klara av i och urstigning med ett tyngre barn än ett

lättare. Förklaringen kan kanske vara att det inte handlar

om storlek och vikt, utan om barnets förmåga att kunna

kommunicera med den som hjälper barnet samt barnets

erfarenhet.

En annan förklaring skulle kunna komplettera bilden.

Kanske handlar det om vikten på hj älpmedlet. Rent gene-

rellt finns det inget direkt samband mellan att små barns

hjälpmedel väger motsvarande mindre än stora barns

hjälpmedel. Med andra ord så handlar det om tunga lyft

av skrymmande hjälpmedel, kanske i kombination med

att samtidig extra uppmärksamhet behöver ägnas åt

barnet. För denna förklaring talar det faktum att familjer

med barn med MR och/eller autism, barn med Talsvårig-

heter och barn med Medicinska problem var över-

representerade bland de som upplevde risk för att

föräldern/chauffören skulle råka ut för en olycka/inci-

dent.
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I litteraturgenomgången visade det sig att både personer

i rullstol och rullstolar transporterades utan att vara fast-

spända. Som framgår av den svenska studien om färdtjänst

(Wretstrand, 1999) så innebär att åka helt utan att vara fast-

spänd, att även s. k. normal körning leder till incidenter. I

denna enkätstudie framkom att ytterst få satt icke fast-

spändai familjens bil. Nästan var 8:e transporti familjens

bil gjordes med barnet sittande i någon form av sitthjälp-

medel. Vart 8:e av dessa hjälpmedel var inte fastspänt i

bilen.

I skolskjuts satt mer än vart 10:e barn, och nästan

vart femte barn med MD - den diagnosrelaterade under-

kategori av barn med funktionshinder som kanske har

allra minst möjlighet att motstå yttre våld - inte fastspänt

alls i skolskjuts. Färre än tre av fem var fastspända med

säkerhetsbälte. Fler än två av fem transporterades i sitt-

hjälpmedel och av dessa var vartionde inte fastspänt alls.

Skolskjuts kan i och för sig innebära att det rör sig om

transport i ett fordon som kan vara registrerat som en

buss eller som personbil. Resorna i buss behöver då,

enligt Fordonskungörelsen, inte ske med barnet fast-

spänt. Detta kan vara en förklaring till de förhållandevis

höga siffrorna men likafullt så är det svårt att förstå varför

var femte resa med barn som riskerar mycket svåra

skador av en incident vid s.k. normal körning, inte

spännes fast alls. Resor i skolskjuts kan således vara

riktigt farliga för barn med funktionshinder.

Nästan vart tjugonde barn satt inte fastspänt alls i

färdtjänst. Om man lägger till de som bara satt fastspända

i hjälpmedlets interna bälten så transporteras nästan vart

tredje barn i färdtjänst på ett icke trafiksäkert sätt. Denna

siffra är skrämmande, i så motto att färdtj änstfordon är till

för att transportera människor med funktionshinder och

därför bör ha både adekvat utrustning samt utbildade förare.

Nästan hälften av barnen (46 %) som åkte färdtjänst satt

inte på fordonets ordinarie säten utan i någon form av sitt-

hjälpmedel. 9 % av dessa sitthjälpmedel var inte fast-

spända i fordonet. Resor i färdtjänst kan således också

vara riktigt farliga för barn med funktionshinder.

Varför spänner man då inte fast barn och hjälpmedel i

skolskjuts och färdtjänst? Med avseende på den under-

kategorisering som gjordes i denna undersökning, kunde

man inte finna något speciellt mönster för vilka barn det

är som inte spännes fast eller vars hjälpmedel sitter lösai

fordonet. Det innebär att det inte beror på någon hänsyn

till barnets funktionshinder. Kanske är det så att det beror

på vilken förare det är, eller i vilken omfattning ett icke

fastspänt barn stör chaufförens arbete. Data från denna

studie gav tyvärr ingen ledning om detta.

Möjligheten att välja alternativa transportsätt skilde sig

förvånansvärt lite mellan de fyra kategorierna av bostads-

orter. Tydligen är det inte tillgängligheten till offentliga

kommunikationer som fäller avgörandet hur man bedömer

möjligheten av att kunna välja alternativa transportmedel.
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Snarare är det kanske livssituationen och livsstilen som

avgör bedömningen.

Föräldrarna var i stor utsträckning oroliga när deras

barn reste ensamma med främmande förare i skolskjuts

och färdtjänst, vilket mer än var tredje förälder uppgav var

vanligt eller mycket vanligt. Man upplevde att förarna inte

hade kännedom om barnets funktionshinder och dessutom

hade ett oförsiktigt körs ätt. Slarv med fastspänning av både

barn och hjälpmedel angavs som skäl till oro, i såväl enkät-

undersökningen som i pilotstudien.

Bristande fastsättning av hjälpmedel i fordonen kan

kanske undvikas med hjälp av insatser på flera plan. Regel-

verken bör utgå från den funktionshindrades behov och inte

från hur fordonet är registrerat. Vidare bör utvecklandet

av, och anpassningar för, sitthjälpmedel göras med tanke

på atthj älpmedlet också ska kunna användas vid transporter

i fordon. Detta kräver att det finns ett samlat kunnande vad

gäller funktionshinder och teknik med avseende på dels

trafiksäkerhet och dels på tekniska lösningar för att under-

lätta för barnet och för föräldrar, chaufförer och assisten-

ter. Dessutom behövs juridiskt kunnande, något som

föräldrarna i pilotstudien framförde (Falkmer & Fasth,

1999). Behovet av juridiskt kunnande är beroende på att

lagstiftningen som styr hela detta område dvs. transport-

tillgänglighet, transportfunktionalitet och transportsäker-

het även för barn med funktionshinder, är splittrad och inte

helt okomplicerad. Ett exempel på detta var att man, på

vissa hjälpmedelscentraler, vägrat bistå familjerna med

anpassningar av sitthjälpmedlet för att den som gjort

anpassningarna kunde göras ansvarig om en olycka sker

där det anpassade sitthj älpmedlet använts vid transport

i fordon. Detta försätter redan hårt trängda föräldrar i
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en än värre situation än de redan har.

I en amerikansk studie rapporterades att mer än hälften

av chaufförema upplevde att barnen med funktionshinder,

som åkte skolskjuts, uppvisade beteendeproblem (Stout-

Everly et al., 1993). Möjligen kan detta av föräldrarna

rubriceras som föraren har bristande kunskaper om

mitt barns funktionshinder , vilket nästan hälften av

föräldrarna i denna undersökning uppgav. Denna för-

klaring stöds av det faktum att man i en australiensisk

undersökning, där föräldrarna svarade, inte över huvud

taget nämner ordet beteendeproblem (Vale, 1995).

Kanske är det så att en stor del av detta problem går att

lösa med ,hjälp av information, dels direkt från föräld-

rarna till chauffören, dels via en mer övergripande

kompetenshöjande utbildning för chaufförer, som kan

komma att köra personer med funktionshinder.

Överlag tyckte barnen bra om resor i familjens bil.

Däremot tyckte man mindre bra om resor i färdtjänst,

vilket var väntat med tanke på att föräldrarna i pilotstudien

(Falkmer & Fasth, 1999) var mycket negativa till sam-

åkning inom färdtjänst, vilket mer än två tredjedelar av

familjerna i denna studie var utsatta för. Dock visade det

sig att inställningen till samåkning var mer positiv än väntat,

särskilt i glesbygd. Kanske upplever man i glesbygd att

restiden inte substantiellt ändras av samåkning, samtidigt

som barnet får sällskap i fordonet. Inte ens i storstäderna

var något mer än hälften negativa till samåkning. Om föra-

ren dessutom anpassade sitt körsätt till barnens funktions-

hinder upplevdes samåkning mindre negativt. Anledningen

till skillnaden mellan pilotstudien och enkätundersök-

ningen med avseende på detta spörsmål, kan vara att graden

av funktionshinder hos barnen var större i pilotstudien.
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6 Slutsats

Vägverkets O-vision slår fast att de trafikanter som har

det sämsta skyddet och som är mest känsliga för Våld

ska styra vägtrafiksystemets utformning. Barn med

funktionshinder utgör sådana trafikanter. Denna rapport

40

Visar att transportsituationen för barn med funktions-

hinder är föga kartlagd i internationell litteratur, många

gånger utgör en fara för barnen samt en källa till oro för

föräldrarna.
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BILAGA 1, SID 1 (1)

Litteratursökning - Sökprofil

Databases: IRRD, Med line, Road line, TRIS

Search profile: A * B * (C + D) * E

Eventually broadened by A * B * (C + D), i. e. excluding Wheelchair from the search profile

A

Child? OR adolescent, OR teenager? OR jugentlicher OR enfant OR kind OR barn OR
ungdom? OR l758/ct OR l748/ct

B .
?Restraint OR Securement OR safety belt OR seat belt OR lap strap OR safety harness OR seat
harness OR air bag OR child restraint OR submarining OR lap belt OR upper torso belt OR
upper torso restraint? OR School bus OR special transport? OR special car OR special" bus OR
door to door transport?
OR 1159/ct OR 1387/ct OR l397/ct

C ,

Disabled person OR disablement OR handicap? OR Wheelchair? OR behinderter OR l726/ct

D
Congental disease? OR Spastic OR cerebral palsy OR Morbus Little OR muscle dystrophia
OR osteogenesis imperfecta OR malformation OR Myositis ossificans OR Sclerodermia OR
Cancer OR Tumors OR Multiple sclerosis OR Rheumatoid arthritis OR abdomen disability
OR medical fragile child?

E
Wheelchair OR fauteuil roulant OR rollstuhl OR Special seat?
OR (C AND (equipment? OR 3674/ct))

Follow up:
Mobility and transport of elderly and handicapped persons

Limitations: International literature, 1980 -
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BILAGA 2, SID 1 (12)

Frågeformulär

"Barn med funktionshinder i bil"
Frågeformulär

Denna enkät kommer att avläsas optiskt i en så kallad scanner. Därför vill jag be Dig att
tänka på följ ande när Du besvarar frågorna:
+ . +

0 Markera Ditt svar med ett kryss i rutan så här inte så här El

0 Om Du ångrar Dig och vill ta bort ett kryss så täck hela rutan med det felaktiga
krysset. så här I

0

Tackför Din hjälp.
Torbjörn Falkmer, forskare,

VTI,
581 95 Linköping,

tfn 013 - 20 40 19, fax 013 - 14 14 36, e mail: torbjorn.falkmer@vti.se

    

Bakgrundsfrågor

 

1) Är Du som fyller i enkäten: (v.g. ange endast ett alternativ). Är Du /Ni styvföräldrar eller
fostetföräldrar, kryssa i mamma eller pappa alternativt mamma och pappa rutan.

CI mamma CI pappa CI mamma och pappa CI annan anhörig CI personal

    

2) Vilket är är Ditt barn med funktionshinder fött? (har Du fler än ett barn med rörelsehinder som är fött

1983 - 1997 - välj det äldsta av dem och besvara enkäten utifrån detta barns situation).

1983

1984

1985
1986

1987
1988

1989

1990
1991

1992

1993

1994

1995
1996
1997D

D
D
U
D
D
D
U
U
D
D
U
D
D
U

+ +
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BILAGA 2, SID 2 (12)

+

  

3) Bor Du/ Din familj i. . ...? (v. g. ange endast ett alternativ)

Storstad (mer än 100 000 innevånare)
Medelstor stad (5 000-100 000 innevånare)

Liten stad (mindre än 5000 innevånare).

GlesbyggdU
D
D
D

   

4) Vet Du vilken diagnos Ditt barn har? (flera alternativ kan anges)
EI Ja, CP-skada

CI Ja, ryggmärgsbråck
El Ja, muskelsjukdom

EI Ja, benskörhet/ OI
EI Ja, kortväxthet

El Ja, annan diagnos

Cl Nej, vet inte

   

5) Hur förflyttar sig Ditt barn huvudsakligen inomhus? (kryssa för det förflyttningssätt som barnet
använder sig mest av, v.g. ange endast ett alternativ)

Går helt eller nästan helt obehindrat
Går med vissa svårigheter men utan hjälpmedel
Går med stora svårigheter men utan hjälpmedel
Går med kryckkäpp/-ar
Går med rollator eller gåstol
Kryper, stj ärthasar eller liknande
Kör manuell rullstol
Kör el-rullstol
Blir skjutsad i rullstol
På annat sättD

U
D
D
D
U
D
D
D
D

+

    

6) Vilken funktion har Ditt barn i armar och händer? (v.g. ange endast ett alternativ)

El God funktion i båda armarna och händerna
Cl God eller relativt god funktion i en arm och hand och sämre funktion i den andra
Cl Lättare funktionsnedsättningar i båda armarna och händerna
Cl Svåra funktionSnedsättningar i båda armarna och händerna
El Ingen av ovanstående beskrivningar stämmer in

+
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+ +

 

7) Har Ditt barn ytterligare funktionsnedsättningar utöver rörelsehindret? (flera alternativ kan
anges)

Nej, enbart rörelsehinder

J a, utvecklingsstörning

J a, autism

J a, talsvårigheter

Ja, saknar tal

J a, svårigheter att tugga, dricka och svälja

Ja, synnedsättning som inte kan korrigeras med vanliga glasögon

Ja, ledsyn eller mindre än ledsyn

Ja, perceptionsstörningar

Ja, hörselnedsättning

Ja, dövhet

Ja, kramper/epilepsi som kräver medicinering

Ja, andningssvårigheter (använder respirator)

Ja, inkontinens

Ja, kortväxthet

Ja, svårare scolios eller kyfos

Ja, svårare allergi som kräver medicinering

Ja, astma som kräver medicinering

Ja, annan funktionsnedsättning eller sjukdomU
D
D
D
D
U
U
U
U
U
U
D
D
U
D
U
U
U
U

   

Ditt barns resesituation

 

8) Vart reser Ditt barn på vardagarna (måndag - fredag) och hur ofta? (kryssa för det som är

vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ per rad)

Varje dag 3-4 ggr 1-2 ggr Mindre än 1 Aldrig

/vecka /vecka gång i veckan

Förskola/ skola/ fritidshem EI ü Cl EI Cl
Habilitering EI Cl CI El Cl

Fritidsaktiviteter CI CI El CI D

Kompisar Cl CI CI CI CJ
Sjukvård Cl E] EI CI CI
Hjälpmedelscentral EI Cl Cl CI EI

Släktingar CI CI CI Cl CI
Korttidshem / avlösning Cl Cl El C] D
Annat C] C] CI CI U

  

9) Vart reser Ditt barn på helgdagarna (lördag och söndag) och hur ofta? (kryssa för det som är

vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ per rad)

Varje helg 1-3 ggr/månad Mindre än 1 Aldrig

gång i månaden

Fritidsaktiviteter Cl CI Cl CI
Kompisar Cl CI Cl CI
Släktingar E] EI El Cl
Sjukvård CI Cl CI EI

Korttidshem / avlösning El CJ EI EI
Annat CI CI EI EI
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10) Med vilket/vilka färdmedel reser Ditt barn? (kryssa för det som är vanligast, d.v.s. ange endast ett
alternativ per rad)

Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

Förskola/ skola/ fritidshem

Habilitering

Fritidsaktiviteter

Kompisar

Sjukvård

Hjälpmedelscentral

Släktingar

Korttidshem / avlösning '

Annat

Barnet reser inte i D
U
D
D
D
D
D
D
D
D

U
U
U
D
D
D
U
U
D
D

D
D
D
U
U
U
D
D
D
D

D
D
U
D
U
D
D
D
D
D

    

11) Vilka personer reser vanligen Ditt barn tillsammans med (förutom fordonets förare)? (flera
alternativ kan anges)

Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

Mamma EI El El C]
Pappa Cl Cl CI E]
Syskon E] E] CI El
Assistent CI EI CI EI
Ledsagare CI CI El E]
Andra barn CI CI Cl CI
Annan person CI CI Cl CI

Barnet reser ensamt CI _ CI CI Cl

    

12) Har Du/ Din familj en bil som är anpassad med anledning av Ditt barns funktionshinder ? (v. g.

ange endast ett alternativ)

CI Ja
CI Nej - den är inte anpassad

CI Nej -jag / familjen har ingen bil

+ +

    

13) Har Du givit tillstånd till att Ditt barn färdas i några andra fordon än familjens bil, skolskjuts och
färdtjänst, t. ex. assistentens bil, förskolans fordon etc.? (v. g.ange endast ett alternativ)

D Ja

CI Nej
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14) Om Ditt barn färdas själv i skolskjuts, färdtjänst eller annat fordon, hur vanligt är det att Ditt barn

färdas själv tillsammans med en främmande förare? (kryssa för det som är vanligast, d.v.s. ange
endast ett alternativ)

CI Mycket vanligt
Cl Vanligt

Cl Varken vanligt eller ovanligt
EJ Ovanligt
D Mycket ovanligt

    

15) Om Ditt barn färdas sj älv i skolskjuts, färdtjänst eller annat fordon tillsammans med en
främmande förare, känner Du oro över det? (flera alternativ kan anges)

Ja, oron gäller:

Cl att mitt barn inte har en bra sittställning

CI att mitt barn inte är ordentligt fastspänt i sitt hjälpmedel

CI att mitt barns hjälpmedel inte är ordentligt fastspänt i fordonet

CI att det finns lösa föremål i fordonet som far omkring

CI att föraren har ett oförsiktigt körsätt

Cl att föraren har bristande kunskaper om mitt barns funktionshinder

Cl att mitt barn inte får det omhändertagande som det behöver i fordonet
CI att mitt barn inte kan kommunicera med chauffören

EI att mitt barn kan ta sig loss ur bälten och sitthj älpmedel under färd

CI att föraren inte har uppsikt över mitt barn

CI andra' företeelser än de ovan angivna

Cl Nej, jag är inte orolig

CI Nej, mitt barn åker enbart i familjens bil

El Nej, mitt barn åker aldrig med främmande förare

CI Vet inte

+ +

   

16) När Ditt barn färdas i familjens bil, känner Du oro över det? (flera alternativ kan anges)

Ja, oron gäller:

CI att mitt barn inte har en bra sittställning
CI att mitt barn inte är ordentligt fastspänt i sitt. hjälpmedel

CI att mitt barns hjälpmedel inte är ordentligt fastspänt i fordonet

CI att det finns lösa föremål i fordonet som far omkring

CI att det är svårt att ha uppsikt över mitt barn samtidigt som jag kör

Cl att mitt barn inte kan kommunicera med mig på det sätt som behövs.

EI att mitt barn kan ta sig loss ur bälten och sitthj älpmedel under färd

CI andra företeelser än de ovan angivna

C] Nej, jag är inte orolig
El Nej, mitt barn åker aldrig i familjens bil / familjen har ingen bil.

EI Vet inte

+ +
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17) Hur lång tid tar Ditt barns resor på vardagarna (måndag till fredag)? (kryssa för det som är

vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ) '

Mindre än 10 minuter

10 - 20 minuter

21 -40 minuter

41 - 60 minuter

Mer än entimme

Barnet reser inte på vardagar0
0
0
0
0
0
'

+ +

    

18) Hur lång tid tar Ditt barns resor på helgdagarna (lördag och söndag)? (kryssa för det som är
vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ)

Mindre än 10minuter

10 - 20 minuter

21 -40 minuter

41 - 60 minuter

Mer än entimme i

Barnet reser inte på helgdagarD
U
D
U
U
D

    

19) När Ditt barn åker med färdtjänst /skolskjuts, tillämpas då s.k. samåkning? (kryssa för det som är
vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ)

E] Ja

Cl Nej

CI Vet inte

    

'20) Hur anser Du att Ditt barns resesituation påverkas avsk. samåkning? (kryssa för det som är
vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ)

Cl Den påverkas mycket positivt
CI Den påverkas positivt
CI Den påverkas varken positivt eller negativt

CI Den påverkas negativt

EI Den påverkas mycket negativt
EI Vet ej

Cl Samåkning tillämpas inte

+ +
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21) Anpassar Du körsättet efter Ditt barns funktionshinder när Du kör barnet i Din/ familjens bil?

(kryssa för det som är vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ)

CI Ja, jag kör försiktigare än jag annars skulle ha gjort

El Nej, jag kör som jag annars skulle ha gjort

CI Barnet åker inte i familjens bil/ familjen har ingen bil

   

22) Upplever Du att skolskjutschaufförer, färdtjänstchaufförer eller andra förare som Ditt barn åker
med, anpassar körsättet med anledning av barnets funktionshinder? (kryssa för det som är vanligast,
d.v.s. ange endast ett alternativ)

Cl J a, de kör försiktigare än de annars skulle ha gjort

CI Nej, de kör som de annars skulle ha gjort

CI Barnet åker enbart i familjens bil

   

23) I vilken utsträckning har Du/ Din familj och Ditt barn möjlighet att välja det resesätt Du / Ni
skulle vilja (t. ex. välja mellan egen bil, färdtjänst, tåg, buss etc.) för resorna till vardags ? (kryssa
för det som är vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ)

CI I stor utsträckning

CI I ganska stor utsträckning

CI I varken stor eller liten utsträckning

CI I ganska liten utsträckning

CI I liten utsträckning

EI Inte alls

+ +

+ +
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24) Hur sitter Ditt barn i fordonet ? (kryssa för det som är vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ
per kolumn)

I barnbilstol utan anpassningar

På bilkudde utan anpassningar

Direkt på passagerarsätet

utan anpassningar

Familjens bil

El

El

I barnbilstol med anpassningar El

På bilkudde med anpassningar

Direkt på passagerarsätet

med anpassningar

I manuell rullstol

I elrullstol

I transportrullstol

I annan specialstol

I sulky

På annat sätt

Mitt barn reser inte i

El
U
U
U
D
D
D
U
U

EI

CI

D
D
E
J
D
D
U
E
I
D

Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

El CI

CI EI

CI EI

El EI

El Cl

Cl Cl

EI EI

CI CI

CI U

CI CI

Cl Cl

Cl EI

    

25) Hur tycker Du att Ditt barn sitter i fordonet med hänsyn sitt funktionshinder? (kryssa för det som

är vanligast, d.v.s. ange endast ett alternativ per rad)

Mycket Ganska

bra bra

Familjens bil Cl Cl

Skolskjuts CI C]

Färdtjänst CI E]

CIAnnat fordon CI

CI

El

CI

EI

Varken bra

eller dåligt

Ganska

dåligt

Cl

[II

[I]

CI

Mycket Vet ej Mitt barn

dåligt reser inte i

El CI Cl

El CI EI

CI CI El

Cl EI Cl
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anges)

Jag / familjen själv

Barnbilstolsfirma

D
U
D
D
D Hjälpmedelscentralen

Annan firma/ annan person 7

Barnet reser inte i anpassad barnbilstol

_ 26) Om Ditt barn reser i en anpassad barnbilstol, vem har gjort anpassningen? (flera alternativ kan .

  

alternativ per rad)

Mycket

bra

Familjens bil CI

Skolskjuts CI

Färdtjänst Cl

EIAnnat fordon

Ganska Varken bra Ganska
bra eller dåligt dåligt

C] CI Cl

CI Cl CI

CI Cl CI

CI CI C]

Mycket

dåligt

EI

EI

EI

El

Vet ej

E
I
E
J
U
U

27) Vad tycker Ditt barn om resorna? (kryssa för det som är vanligast, d.v.s. ange endast ett

Mitt barn

reser inte i

El

EI

El

Cl

  

Framlänges

Baklänges

Sidledes

Det varierar

Vet inte

Barnet reser inte i detta fordon

Familjens bil Skolskjuts

C|
CI
Cl
CI
CI
CI D

D
D
D
U
U

Färdtjänst

[
3
0
0
0
0
0

28) I vilken riktning sitter Ditt barn i fordonet under färd? (kryssa för det som är vanligast, d.v.s.
ange endast ett alternativ per kolumn)

Annat fordon

U
U
U
E
J
E
J
U

  

Bars/lyfts

/ hjälpmedlet på ramp

Det varierar

Vet inte

+

 

Sätter sig själv (ev. med hjälp)

Kör/ körs i och ur i rullstol

Kör/ körs i och ur i rullstol

/ hjälpmedlet med lyftplatta

Familjens bil Skolskjuts
CI El

EI CJ

EI Cl

EI CI

CI EI
CI E]

'T
j ärdtj änst

B
O
D

[3
U
D

29) Hur förflyttar sig/ förflyttas Ditt barn i och ur fordonet? (kryssa för det som är vanligast, d.v.s.

ange endast ett alternativ per kolumn)

Annat fordon

CI

E
J
B
E
J

EJ
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30) Här följer några frågor om hur Du upplever att säkerhetsrisken (risken för incidenter/ olyckor) för Ditt barn är
vid olika tillfällen då Ditt barn förflyttar sig/ förflyttas i och ur fordonet. (markera ett alternativ per fråga)

a) Hur stor risk upplever Du att det är att Ditt barn kommer till skada vid förflyttning i och ur familjens bil?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon
CI EI . CJ CI CI CI Cl

b) Hur stor risk upplever Du att det är att Ditt barn kommer till skada vid förflyttning i och ur skolskjutsfordonet?
Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon

CI CI CI EI Cl CI CI

c) Hur stor risk upplever Du att det är att Ditt barn kommer till skada vid förflyttning i och ur färdtjänstfordonet?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon
Cl Cl Cl Cl Cl El EI

(1) Hur stor risk upplever Du att det är att Ditt barn kommer till skada vid förflyttning i och ur annan typ av fordon

som Ditt barn färdas i?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon

Cl CI Cl Cl Cl EI CI
+ +

   

31) Här följer några frågor hur Du upplever att säkerhetsrisken (risken för incidenter/ olyckor) ärför Dig och /

eller personalen vid olika tillfällen då Ditt barn förflyttas i och ur fordonet. (markera ett alternativ per fråga)

a) Hur stor risk upplever Du att det är att Du och / eller personal kommer till skada vid förflyttning av Ditt barn i

och ur familjens bil?

Mycket Ganska ' Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon

CI CI Cl Cl CI EI EI

b) Hur stor risk upplever Du att det är att Du och/ eller personal kommer till skada vid förflyttning av Ditt barn i

och ur skolskjutsfordonet?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon
El D EI CI El El CI

c) Hur stor risk upplever Du att det är att Du och/ eller personal kommer till skada vid förflyttning av Ditt barn i

och ur färdtjänstfordonet?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon

Cl CI CI CI El EI CI

(1) Hur stor risk upplever Du att det är att Du och / eller personal kommer till skada vid förflyttning av Ditt barn i

och ur annan typ av fordon som Ditt barn färdas i?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket Vet Barnet färdas

Stor stor eller liten liten liten inte ej i detta fordon

CI EI EI EI Cl EI Cl

CI Barnet förflyttar sig självt i och ur fordonen.
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32) Med vad spänns Ditt barn fast i sitthjälpmedlet (rullstolen, barnbilstolen etc.) eller

passagerarstolen? (flera alternativ per kolumn kan anges)

Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

Trepunktsbälte fäst i fordonet CI El Cl CI

Midjebälte fäst i fordonet CI Cl EI E]

Trepunktsbälte fäst i rullstolen/

sitthj älpmedlet / barnbilstolen CI EI EI EI

Midjebälte fäst i rullstolen/

sitthjälpmedlet / barnbilstolen El_ Cl CI EI

Specialanpassat bälte i rullstolen/

sitthjälpmedlet / barnbilstolen EI Cl Cl Cl

Ingenting CI EI CI Cl

Vet inte EI Cl El Cl

Barnet reser inte i detta fordon Cl El CI CI

    

33) Har Ditt barn extra stödanordningar utöver bälten? (flera alternativ kan anges)
Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

Ja, för huvud/nacke CI C] CI CI

Ja, för bål CI CI EI El

Ja, för armar CI CI CI Cl

Ja, för knän CI Cl CI Cl
Ja, för fötter CI CI E] El

Ja, övrigt CI Cl CI El

Nej, inget extra stöd Cl CI El CI
Vet inte CI Cl CI CI
Barnet reser inte i detta fordon CI CI Cl Cl

    

34) Med vad förankras Ditt barns sitthj älpmedel (rullstolen, barnbilstolen etc.) ifordonet/fordonen?

(flera alternativ kan anges) '

Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

Ordinarie fästanordning för

barnbilstol/bilkudde

Spännremmar med skenor

Spännremmar med "koppar"

Annan anordning

Hjälpmedlet förankras inte alls

Vet inte

Barnet sitter direkt
på bilens säte

Barnet reser inte i detta fordon
+

D
D

U
D
D
U
D
D

U
D

U
D
D
G
D
D

D
U

E
J
E
I
D
D
U
E
I

U
D

U
D
D
U
D
U
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35) Känner Du till vilka regelverk som finns när det gäller Ditt barns resande i olika fordon? (kryssa
endast ett alternativ per kolumn)

Familjens bil Skolskjuts Färdtjänst Annat fordon

Ja, jag har mycket

god kännedom CI EI CI CI

Ja, jag har god kännedom CI EI EI CI

Ja, jag har liten kännedom Cl CI EI D

Nej, jag har ingen kännedom EI CI EI Cl

Barnet reser inte i detta fordon CI Cl Cl Cl

   

Varmt tackför att Du besvarat denna enkät.
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