Skoldninger og brandsår:

Børn under fe01 år
er en udsat gruppe
Børn er langt den mest udsatte gruppe, når der
ses på alvorlige brandsår og skoldninger. Ulykker med børn udgør næsten en trediedel af alle
Rigshospitalets patienter på klinik for plastikkirurgi og brandsårsbehandling. Desuden omkommer der i gennemsnit adskillige børn hvert år.
Det oplyser Helle Lindholm Mikkelsen,
Dansk Brandteknisk Institut.
Brandsår er noget, der mærker en for resten af
livet!
Et vansiret ansigt eller store ar på kroppe kan
være forbundet med mange fysiske og psykiske
problemer gennem et barns opvækst. Derfor er
det nødvendigt med en stadig fortsat forebyggende informationsindsats.
- Børn under fem år er langt den største
gruppe patienter. Hvert år kommer omkring
2000 børn under fem år til skade ved skoldningseller forbrændingsulykker i Danmark, fortæller
Jeanet Sheller, afdelingslæge for Rigshospitalets
klinik for plastikkirurgi og brandsårsbehandling.
- Selv om disse små børn kun udgør seks procent af befolkningen, tegner de sig for næsten en
trediedel af alle forbrændingsulykker.
Mange små børn kommer til skade i køkkenet,
enten fordi børnene i et ubevogtet øjeblik kommer for tæt på varme genstande, eller fordi de får
skoldende varmt vand, te, kaffe eller lignende
ned over sig, siger Jeanet Sheller.
Det er både Sundhedsstyrelsens og Rigshospitalets overbevisning, at forebyggende information kan hjælpe med til at nedbringe tallet af
ulykker for børn i hjemmet. Især er det vigtigt at
få småbørnsforældrene i tale.
FEM DØDSOFRE
Desværre slipper ikke alle børn med livet i behold fra ulykker med brandårsag.
Den foreløbige dødsbrand-statistik for første
halvår af 1999 tæller nogle tragiske ulykker, som
kostede fem mindre børn livet.
Fire børn mistede livet ved to forskellige

NÆR-BRAND

NÆR-BRAND
i samarbejde med

1999

brande i Sønderborg og i Slagelse. Fælles for
disse brande var, at brandårsagen formentlig
skyldes at børn legede med en lighter. Det femte
barnedødsfald fra første halvår af i år indtraf
sankthansaften under en usædvanlig ulykke med
fyrværkeri i Ballerup ved København.

Lige til at gå til

NYE TYPER ULYKKER
Der er tilsyneladende ved at ske en ændring i typen af brandsårsulykker, der rammer børn:
- Vi fornemmer f.eks . en stigning i ulykker,
hvor årsagen er tildækkede, varme grill-kul på
stranden og andre steder. Folk tænker åbenbart
ikke på, at en tildækning ikke forhindrer kullene
i at afgive varme. Der har været flere tilfælde,
hvor børn har fået forbrændinger på hænder og
fødder, fordi de er trådt eller faldet ned i nogle
tildækkede, varme kul.
Derimod ser vi nok ikke så mange solskoldede børn mere, ej heller skader ved ulykker i
forbindelse med optænding af havegrill eller engangsgrill, siger Jeanet Sheller.
FREMMEDE UDSATTE
Hun har været blandt primus motorerne til et initiativ med en brochure, der informerer om, hvordan man undgår forbrændinger hos børn.
Kampagnen har først og fremmest været rettet
mod familier med en anden sproglig baggrund
end dansk. Det skyldes, at problemet har været
særligt markant her. Brochuren, der kan bestilles
hos Sundhedsstyrelsen, findes derfor på fire forskellige sprog, nemlig dansk samt tyrkisk, somalisk og arabisk. Den har været så efterspurgt, at
man hurtigt løb tør for flere af sprog-versionerne.
!øvrigt indgik denne brochure også i den
store, årligt tilbagevendende brandforebyggelseskampagne henvendt til mindre børn, »Bamses brandskole«, som løb af stabelen i uge 40 i
begyndelsen af oktober, bl.a. med indslag i radioen.
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Formanden for Brandkasserådet:

Nye sa01fundsnor01er
kalder på ændret adfærd
Gennem de seneste år har mange af samfundets
normer ændret sig synligt og mærkbart, siger
formanden for Brandkasserådet, Bent Wang
Hansen.
En større del af befolkningen end hidtil har
mere markant taget afstand fra ting som kriminalitet, tilsætningsstoffer til fødevarer, passiv
samfundsforsøgelse o.s. v.
Samtidig er andre ting kommet mere »ind i varmen«. Det gælder begreber som f.eks . »den
grønne bølge«, arbejde og uddannelse samt privatisering og ting som små biler og hjemmePC' er.
Umiddelbart ligner det en nostalgisk »Tilbage
til de gode gamle dage«-udvikling.
Men når man undersøger, hvilke årsager, der
oftest ligger bag de enkelte personers holdningsskifte, viser det sig at udviklingen hovedsageligt
drives af sund fornuft, med hensyn til, hvad der
er i praksis er bæredygtigt i længden - økonomisk og etisk.
FOREBYGGELSE VIGTIG
Udviklingen har bl.a. medført ændringer i normerne for, hvor grænsen mellem det offentliges
og den enkeltes ansvar går, fortsætter formanden
for Brandkasserådet.
- I 1999 har vi f.eks. set eksempler på, at omkostninger ved ulykker og uheld i landbruget er
blevet pålagt de involverede landmænd i form af
bøder og erstatninger i et hidtil uset omfang.
Begrundelserne har været, at de pågældende
landmænd ikke havde gjort alt tænkeligt for at
undgå de ulykkelige hændelser.
Ja, vi har endog set, at erstatningspligt
pålægges landmanden alene med baggrund i, at
en medarbejder rammes af en ulykke under arbejdet for landmanden og på trods af at alle regler og normer for godt landmandsskab er overholdt til punkt og prikke.
Udviklingen peger altså direkte på nødvendigheden af en øget indsats også vedrørende fore-

byggelse af uheld og ulykker. Dels naturligvis
for at undgå de gener, alvorlige uheld altid medfører, men også af direkte økonomiske årsager.
Det kan kort sagt bedre og bedre betale sig at forebygge fremfor at helbrede, siger Bent Wang
Hansen.
8,2 MIO. I BONUS
- Aktiv risikostyring i forbindelse med NÆRBRAND forsikringsaftalen er derfor en model,
der er helt i overenstemmelse med udviklingen i
tiden.
Hvilket udviklingen i antallet af NÆRBRAND kunder og i udbetalinger af bonus for
skadefrit forsikringsår da også fuldt ud afspejler,
siger formanden for Brandkasserådet videre.
I 1998 steg antaJlet af NÆR-BRAND kunder
med 475 til 10.508 og der blev udbetalt 8,2 millioner kroner i bonus for skadefrit år til 7.911
kunder, mod 6,8 mio. kr. til 7.307 kunder i 1997.
Men vi vil gerne have mange flere med!
Derfor vil jeg gerne opfordre alle vore medlemmer, såvel landmænd som privatkunder til at
vække interessen for en lidt større sikkerhed i
hverdagen og en lidt bedre økonomi hos en nabo
eller to.
Som tak for din ulejlighed er du med i en lille
konkurrence, som er nærmere beskrevet i den
brochure, du vil finde i kuverten sammen med
denne udgave af NÆR-BRAND bladet, slutter
formanden for Brandkasserådet, Bent Wang
Hansen.

Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang 2, Hem,
7800 Skive. Telf.: 97 53 13 33.
E-mail: hb@naer-brand.dk. Ansvarhavende:
Hans Brunsgaard og Søren Bøgebjerg.
Tryk: Thorvig Tryk, Skive. Oplag: 12.500.

På samme måde som de ved at skolepatruljen er en ganske naturlig del af hverdagens sikkerhed
skal børn også være bevidste om andre måder at forebygge uheld og ulykker på.

NÆR-BRAND giver børn
tidlig viden 001 sikkerhed
- Et af NÆR-BRANDS erklærede formål er at
virke for øget bevidsthed om sikkerhed i hverdagen.
Det kan bl.a. ske ved at give øget oplysning
om den mest hensigtsmæssige adfærd for at
undgå skader.
I den forbindelse er det vigtigt at allerede børnenes opmærksomhed så tidligt som muligt bliver henledt på, at den enkeltes personlige adfærd
er meget afgørende i kampen for at undgå uheld
og ulykker.
Derfor har NÆR-BRAND i det seneste par år
forsøgsvis indledt et samarbejde med landboforeningen og med et antal skoler i Lemvig-området, fortæller formanden for Brandkasserådet,
Bent Wang Hansen, Vandborg ved Lemvig.
Samarbejdet har i første omgang udmøntet sig
i en konkurrence blandt børnene om at lave årets
dyrskue-plakat til dyrskuet i Lemvig i 1998 og i
1999.

Ved dyrskuet denne sommer kom der ialt 77
tegninger ind fra otte forskellige skolefritidsordninger i området. Mange af tegningerne var lavet
gruppevis. Skolefritidsordningen fra Thyborøn
vandt plakatkonkurrencen.
Desuden var der arrangeret en særlig »kodeords-konkurrence«, hvori deltog ialt 255 børn.
Her var NÆR-BRAND præmierne en cykel, en
discman og en skoletaske.
NÆR-BRAND stod også for hele sponseringen omkring plakatkonkurrencen, hvis præmiering bestod af kontanter. Desuden var der »is-billetter, noget næsten 400 børn benyttede sig af.
Gennemførelsen af disse dyrskueaktiviteter
har utvivlsomt fået børnene til at tænke ekstra
meget over, både hvad dyrskuer er og - for os
lige så vigtigt - hvad NÆR-BRAND står for,
slutter formanden for Brandkasserådet, Bent
Wang Hansen.

Nærhed, folkelighed og
en sund forsikringstanke
- Det lokale forsikringsselskab Lemvigegnens
gensidige Brandforsikringsselskab, har vist, at
selvom man ikke er stor, kan det -hvis man samarbejder - stadig lade sig gøre at drive forsikringsvirksomhed til gavn for befolkningen i lokalområdet, siger direktør Vagn Thorlund Jepsen
fra brandforsikringsselskabet.
Lemvigegnens Gensidige Brandforsikringsselskab arbejder sammen med fem andre mindre
selskaber i sammenslutningen NÆR-BRAND
og med Topdanmark.
- Baggrunden for at gå med i NÆR-BRAND
var, at tiden var løbet fra at brandkasserne selv
fortsatte med at tegne forsikringer.
I dag er det Topdanmark, som tegner forsikringerne mod at få en del af præmiekronerne,
men også mod at stå med en vis procentdel af erstatningsudbetalingerne.
Mange lokale selskaber har droppet forsikingsvirksornheden og er blevet omdannet til
fonde.
Den løsning vagte Lemvigegnens Gensidige

NÆR-BRAND folket
Som bekendt er NÆR-BRAND en samarbejdsorganisation for seks lokale brandkasser, som
derigennem s_amarbejder med Topdanmark om
udbredelse af ideen om Aktiv Risikostyring i
opretholdelse af de forsikringer, vi alle har brug.
De seks brandkasser er Fjends Herreds Gensidige Brandforsikring, Det Gensidige Brandforsikringsselskab Lolland-Falster, Lysgaard Herreds Gensidige Brandforsikring, Rinds-Nørlyng
Gensidigt Brandforsikringsselskab, Salling
Gensidige Brandforsikring og Lemvigegnens
gensidige Brandforsikringsselskab.
I dette og de kommende numre af NÆRBRAND bladet vil vi lade de enkelte brandkasser præsentere sig for læserne.
Vi starter i dette nummer med et indlæg fra
Lemvigegnens gensidige Brandforsikringsselskab.

Brandforsikringsselskab ikke, netop fordi man
fik etableret samarbejdet i NÆR-BRAND med
Topdanrnark.
Derved kunne selskabet bibeholde nærhedsprincippet og fortsætte, hvad man altid har Jagt
vægt på - nemlig det folkelige, det kulturelle og
en sund forsikringstanke, fortsætter Vagn Thorlund Jepsen.
NÆR-BRAND aftalen med Topdanmark blev
indgået i 1991 og bygger som sagt på nærhedsprincipet, hvilket vil sige, at det er bedre at forebygge end at erstatte.
Kunderne skal selv gøre en aktiv indsats for at
begrænse mulige skader ved for eksempel at anskaffe førstehjælpspuder, brandslukkere, , røgalarmer og/eller brandtæppe samt acceptere en
selvrisiko - og for landmændenes vedkommende
må de lade en autoriseret installatør gennemgå
el-installationerne
Men så får kunden til gengæld en bonuscheck
tilsendt i de år, hvor der ingen skader er. Det er
Aktiv Risikostyring, fortsætter Vagn Thorlund
Jepsen.
LEDELSEN
Bestyrelsen for Lemvigegnens gensidige Brandforsikringsselskab består af Bent Wang Hansen,
Vandborg, som er formand, Kristian Balleby
Jensen, Tørring, som er næstformand, samt
Henry Jensen, Lomborg, Benny Lund Mathiasen, Ramme, og Søren Østergård, Fabjerg.
Foruden bestyrelsen har selskabet en række
repræsentanter i det område, selskabet dækker.
Der er Christen Bjerrurn, Struer, Lauge Bjerrum,
Vejrum, Bent Futtrup, Nr. Nissum, Andreas Pedersen, Fjaltring, Martinus Storbjerg, Bøvlingbjerg, Knud Erik Pedersen, Bækmarksbro, samt
Peder Østergård, Struer.
Repræsentanternes opgave er - sammen med
bestyrelse og direktør - at udbrede kendskabet til
Lemvigegnens gensidige Brandforsikringsselskab og til NÆR-BRAND samt at bistå kunderne i alle situationer. Bestyrelse og repræsentantskab er samlet på hosstående billede
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BADEVÆRELSET
De fleste små børn elsker at komme i bad og at
pjaske og sjaske med vandet.
V ær derfor omhyggelig med at kontrollere
vandets temperatur, før børnene kommer ned i
det.
Man kan eventuelt forsyne armaturerne med
termostater. Vandet i håndvasken bør for eksempel ikke overstige 65 grader, mens det er rigeligt
med 38 grader under bruseren.
Vand og glatte flader er ofte en uheldig kombination. Læg eventuelt en gummimåtte i bunden af badekarret eller på gulvet i brusenichen,
så barnet ikke skrider og falder.

Gør hjen1n1et ntere
sikkert for børnene
Små børn falder og slår sig. Et blåt mærke her og
en lille skramme hist hører til den udvikling, alle
børn skal igennem for at få styr på deres bevægelsesapparat.
Men i alt for mange tilfælde kommer børnene
så alvorligt til skade ved deres fald, at de ikke
længere har en chance for at lære noget af det.
Sundhedsstyrelsen skønner, at flere end
50.000 børn under fire år hvert år kommer til
skade i en sådan grad, at de må på skadestuen.
Hvor mange, som derudover kommer til skade,
har ingen oversigt over.
38 procent af alle ulykker, hvor børn under
fire år kommer til skade, sker ifølge Falcks oplysninger i hjemmet.
Skaderne omfatter børn, som falder på trapper, ud af vinduer eller ned fra altaner. Der sker
også skoldningsulykker, hvor barnet f.eks. river
en el-kande med kogende vand ned over sig.
Eller barnet sidder på skødet af en voksen og
får skoldhed kaffe eller the nedover sig, fordi det
laver en pludselig bevægelse, som børn jo ofte

gør.
Er der dug på bordet, risikerer man at barnet
hiver fast i dugen og i værste fald får kopper og
kande ned over sig.
Der er også mange tilfælde af forbrændinger
af hænder, hoved og krop hos små børn på grund
af brændeovne, kogeplader og ovnlåger uden afskærmning eller markering.
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FORGIFTNINGER
Små børn smager gerne på tingene og de har tilsyneladende en helt speciel opfattelse af, hvad
der smager godt.
Langt de fleste forgiftninger blandt små børn
sker, fordi de spiser cigaretter eller skod fra
askebægeret. Olielampen på sofabordet er også
en risiko. Holderen med vægen er som regel løs,
så barnet kan løfte den af og tage en slurk lampeolie. Da olien er en flygtig væske spredes den
nemt i lungerne, hvor den kan give en såkaldt
kemisk lungebetændelse.
Vitaminpiller er ikke helt harmløse, selv om
de ligner slik. En halv snes stykker spist på en
gang kan være nok til at give et barn dårlig
mave. I soveværelset er typisk p-piller eller andre piller på natbordet en fristelse. Der er eksempler på at et-årige børn har lirket op til 15 ppiller ud af deres blister-pakning og spist dem.
Pas også på at børn ikke stopper småting som
halspastiller, perler, LEGO-klodser eller lignende i næsen eller i ørerne. Som regel er det
harmløst, men det er ubehageligt for børnene at
skulle have tingene pillet ud på skadestuen.

Start i køkkenet, hvor der traditionelt er størst risiko for, at barnet kommer til skade.
Køkkenet er som regel fyldt med spændende
redskaber, som specielt mindre børn holder af at
lege med. Gem de farligste ting i de øverste køkkenskabe og opbevar altid knive og andre spidse
genstande i aflåste skuffer.
Pas særlig på med at holde ledninger til elkedler og kaffemaskiner uden for barnets rækkevidde. Også andre husholdningsmaskiner bør
være anbragt på en måde, så barnet ikke kan nå
dem._ Husk altid at trække el-stikket ud efter
brug.

KOMFURET

KØKKENET
Mange af disse alvorlige ulykker kunne være
undgået, hvis forældrene havde taget affære og
sikret hjemmet, inden skaderne skete.
Med lidt sund fornuft og nogle enkle indgreb
og ændringer kan det nemlig sagtens lade sig
gøre at indrette hjemmet, så de værste ulykker
forebygges.
En af de bedste måder at »børnesikre« et hjem
på, er at gå hvert rum efter »i børnehøjde«.

n·

Kontroller at komfuret ikke kan vælte, hvis barnet klatrer op på komfurlågen.
Stil altid kasserolJer og stegepander på komfuret med skaftet indad og brug fortrinsvis de bageste varmeplader.
Beskyt eventuelt med en skærm omkring
komfuret. En sådan skærm forhindrer både fedtstænk og eventuelt overkogende vand i at flyde
ud over komfuret, samtidig med at det bliver
umuligt for børnene at nå de varme gryder og
pander.
På samme måde kan lågerne til ovnen eventuelt afskærmes med en plade eller et gitter.

TRAPPER
Trapper er spændende for barnet, så snart det
kan kravle rundt. Der kan være flere hensyn at
tage, alt efter, hvor gammelt barnet er.
Har man små børn, skal man kigge sin trappe
efter i sømmene. Er der tale om en trappe med
åbne trin, må afstanden meJiem trinene ikke
være så stor, at barnet kan falde ud den vej.
Har trappen lukkede trin, skal mån sikre sig at
et eventuelt tæppe eJler løber, er gjort forsvarligt
fast trin for trin, så tæppet eUer løberen ikke kan
»skride« med barnet.
Gelænderets tremmer skal sidde så tæt, at barn_et ikke kan kravle den vej igennem.
Vil man helt undgå, at barnet færdes på trappen, kan man spærre af med en låge for hver
ende, såvel ovenfor, som nedenfor trappen. En
sådan låge bør typisk være 70-75 cm høj.
Og selvom trappen altså er »forbudt« område,
bør man selv øve gang eUer kravlen med barnet
indenfor lågerne. Hvis nogen en dag skuJle
glemme at lukke en af lågerne, kan en ulykke
måske undgåes, hvis barnet er fortrolig med,
hvad en trappe er for noget.
VINDUER OG REOLER
Børn søger ofte op, hvor de kan kigge ud og vinduerne er således blandt de mest yndede mål.
Lad derfor aldrig barnet ophold sig alene i et
rum med åbne vinduer. Forsyn vinduerne med
sikkerheds-hasper, så vinduet kun kan åbnes en
halv snes centimeter på klem.
Mange børn elsker at klatre og ser en spændende udfordring i enhver reol. Derfor er det en
god ide at gøre aUe reoler fast foroven , så de
ikke kan vælte.

Landbruget
- det allerfarligste sted
Antallet af dødsulykker i landbruget er steget
igen. I 1998 indtraf der 14 i løbet af hele året.
Men i løbet af de første seks måneder af 1999 er
der allerede sket 11 dødsulykker på landbrug.
Heraf to med børn som ofre. Hvert år sker der i
gennemsnit 12 dødsfald som følge af ulykker i
landbruget, heraf et med et barn som offer.
Også antallet af alvorlige ulykker, som ender
med personskade, udvikler sig i en forkert retning. I løbet af fem år - fra 1993 til 1998 - steg
antallet af disse ulykker fra 111 til 180, viser en
opgørelse fra Arbejdstilsynet.
Topdanmark er blandt de forsikringsselskaber,
som kan bekræfte disse tendenser.

I 1998 tegnede børns leg og færdsel på landbrug sig således for ni procent af alle de ulykker
med personskade, som Topdanmark fik anmeldelse om. Det er en stigning på knap 75 procent
i forhold til 1990.
Også det samlede antal ulykker i landbruget,
som Topdanmark fik anmeldelse om, er steget.
Sætter man tallet i 1990 til 100, var det i 1998
120, altså en stigning på 20 procent. Og så var
tallet i årene 1995, 1996 og 1997 endda helt
oppe på 125, 126 og 127.
Måske skyldes noget af stigningen at flere
ulykker end tidligere anmeldes - den tendens ser
man også på andre arbejdspladser. Måske kommer noget af stigningen også fra at Topdanmark
har udvidet dækningen på sin ulykkesforsikring_
til også at omfatte behandling hos fysioterapeut
og kirorpraktor.
Men en stigning i tallet af anmeldte ulykker
på 20 procent eller mere, er meget og også for
meget.
I 1990 havde fem ud af hver 100 ulykker i
landbruget - anmeldt til Topdanmark - alvorlig
personskade. I 1998 var tallet steget til seks ud af
hver 100 ulykker.
Ganske vist kun en lille stigning, men den
burde ikke være sket, når man ser på alle de initiativer, der i 1990'erne er taget for at gøre landbruget til en mere sikker arbejdsplads.

FRITIDSBRUGENE
En væsentlig del af de alvorlige ulykker i landbruget sker på deltidslandbrug. For et par år siden viste en undersøgelse fra Ringkøbing Amt at
der skete tre gange så mange alvorlige ulykker
på deltidsbrug som på heltidsbrug.
Ofte arbejder fritidslandmanden med ældre
maskiner, der rent sikkerhedsmæssigt ikke er
tidssvarende. Han kan også være under tidspres,
fordi landbruget kommer i anden række, så arbejdet der først kan klares, når han har fået fyraften fra sit »civile« job.
Tit har fritidslandmanden heller ikke den
samme rutine i omgangen med maskinerne, så
risikoen for ulykker dermed også bliver større.
Ulykker med børn som ofre forekommer også i
fritidslandbrug. Dert kan være både hyggeligt og
praktisk at tage sit lille barn med på traktoren,
men det burde være bandlyst på ældre traktorer
uden førerhus og styrtbøjle.
Og på moderne traktorer bør børn ikke tages
med, med mindre de kan placeres på et passagersæde og spændes fast. Arbejdstilsynet har eksempler på børn, der har stået med ryggen op ad
døren og er kommet til at gnide sig op ad
dørhåndtaget, så døren gik op. I et tilfælde skete
det, mens traktoren kørte på landevej. Drengen
faldt ud og kom til skade, men slap fra uheldet
med livet i behold.
BØRN PÅ ARBEJDE
Hølge loven skal børn være fyldt 15 år, før de må
køre med traktor på forældrenes landbrug. Unge
under uddannelse i landbruget skal være fyldt
16, før de må køre med traktor.
Men ifølge Arbejdstilsynet er mange landmænd stadig mod disse regler: Disse landmænd
føler ikke, at der er noget i vejen med at lade
børn på 10 år eller endnu yngre køre traktor. Hvordan skal de ellers lære det? lyder landmændenes argument.
- Men man skal være klar over, at drenge altid vil
prøve grænser af. Giver man dem lov til at køre
traktor uden voksent opsyn, vil de snart se, hvor

hurtigt traktoren kan køre, hvor snert den kan
drehe og hvor kvik den er i en vending.
Nysgerrighed og barnligt vovemod bliver ingredienser i en farlig cocktail, når de blandes
med maskiner og manglende erfaringer, siger
Arbejdstilsynet.
HOLDNINGSÆNDRING
- Jeg mener at vi fortsat skal koncentrere os om
at informere og oplyse, for på den måde at skabe
den holdningsændring, der skal til. , siger Morten
Svane, arbejdsmiljøkonsulent på Landbrugets
Rådgivningscenter i Skejby ved Århus.

- især skal vi påvirke de unge og de yngre, så
vi får skabt en helt grundlæggende anderledes
indstilling til begrebet »sikkerhed«, end den vi
stadig møder blandt midaldrende og ældre landmænd.
Ganske vist går mange etablerede landmænd
seriøst til værks i forbindelse med de arbejdspladsvurderinger, der skal gennemføres på bedrifterne. Men jeg har også mødt den type landmænd, der går mest op i, hvor Jet de kan komme
om ved disse vurderinger, hvor længe de kan
vente med dem og hvor billigt, de kan få dem lavet, slutter Morten Svane.

Børneulykker = ulykkelige børn (og forældre)
- Så enkelt er det!
Aktiv Risikostyring er ikke først og fremmest et spørgsmål om at spare penge, men mere et
spørgsmål om at skabe bedst mulig livskvalitet.
På baggrund af ulykkesstatistikkerne er det tydeligt at forebyggelsen af ulykker i hjemmene, der
går ud over børn, er et af de allervigtigste indsatsområder.
Vi har derfor valgt at lade temaet i dette nummer af NÆR-BRAND bladet være råd om, hvordan
man bedst undgår børneulykker i hjemmet.
Derfor er årets kundegave denne sorte advarselstrekant. Sæt den på ovnlågens vindue. Når ovnen
er varm, skrifter trekanten farve til rød og advarer om at holde fingrene væk!
Brug den, så en lille hånd måske slipper for brandskadt
Hvis du gerne vil have mere detaljeret rådgivning om,
mod at der sker ulykker, kan du kontakte Forbrugersty1
om emnet.
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Styrelsens adresse er:
Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 Købenb
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· Et led i Aktiv Risikostyring
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Alle børn bør have ulykkesforsikring
En ny dansk spørgeskema-undersøgelse viser, at
det rent faktisk er farligt at være barn i Danmark.
Undersøgelsen er den danske del af et om skoleelevers sundhed og sundhedsadfærd som verdenssundhedsorganisationen WHO for tiden
gennemfører i 21 europæiske lande.
Hvert år kommer flere end hver fjerde barn
mellem 11 og 15 år ud for en så alvorlig skade,
at de må behandles af en læge eller en sygeplejerske. I mange andre af ulykkestilfældene må
børnene på skadestuen.
Undersøgelsen, der bygger på spørgeskemaer
til godt 4000 elever i 45 tilfældigt valgte skoler,
viser at op mod 75.000 danske børn i den nævnte
alderklasse - og det er 28 procent af hele gruppen - kommer ud for alt i alt ca. 145.000 skader
om året. 12 procent af eleverne har nemlig mere
end en skade om året.
Af skaderne er ca. 16.500 knoglebrud. Andre
skader er forstuvninger, snitsår og skader på hoved og hals, ofte små hjørnerystelser, der kan
medføre problemer på længere sigt. Det samme
kan f.eks. ankelskader give.
Ca. halvdelen af skaderne behandles med
gips, syning, operation eller indlæggelse og
mindst halvdelen af skaderne medfører fravær
fra skolen.
Børnene kommer typisk til skade på idrætspladsen eller i idrætshaller, derhjemme, i skolen
eller på gader og veje. I undersøgelsen er idrætspladsen den kedelige topscorer på listen med ni
procent af alle skaderne, mens fem procent af
skaderne sker i hjemmet.
TO FORSIKRINGER
Forældre med børn bør altid have to forsikringer
- en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring.
Mens 90 procent af alle familier har tegnet en
indbo-/ansvarsforsikring, viser Forsikringsoplysningens beregninger, at kun 35 procent af forældrene har en privat tegnet ulykkesforsikring,
der dækker børnene.
- Vi anbefaler forældrene selv at sørge for, at
børnene er ulykkesforsikrede, fortæller Karen
Sveistrup, konsulent i Forsikringsoplysningen.
- Selv om opgørelser viser, at ca. 90 procent af
landets skoler har tegnet kollektiv ulykkesforsik-

ring for børnene, giver disse forsikringer typisk
kun en mindre erstatning ved et ulykkestilfælde.
REGNINGEN
Konsulenten fortæller også, at hvis skoleeleven
får en personskade - for eksempel en større tandskade - kan det ende med en kæmperegning til
barnet selv, når den endelige reparation skal laves.
Grunden til dette er, at alt for mange forældre
tror, at det er skolens ansvar at sørge for at forsikre eleverne.
Men sådan forholder det sig ikke. Det er nemlig forældrene, der må sørge for, at deres børn er
forsikret. Gør forældrene ikke det, kan det ende
med, at der ikke er nogen forsikring til at betale
skaderne, siger Karen Sveist:rup.
Børn op til 18 år kan forsikres ved at forældrene tegner en ulykkesforsikring for dem. Den
vil forsikre børnene hele døgnet.
Skade ved børns erhvervsarbejde vil ofte være
undtaget fra en sådan forsikring, da børnene her
vil være dækket af arbejdsgiverens forsikring.
SKOLEVEJEN
Vejen til og fra skole er i erstatningsmæssig forstand elevens egen risiko, da skolens tilsynspligt
er begrænset til kun at gælde lige uden for skolen.
Kommer et barn til skade i eller ved skolen på
grund af svigtende tilsyn eller dårlig instruktion,
er skolen ansvarlig og skal betale erstatning.
- Vores erfaringer viser dog, at langt de fleste
skader, som sker i forbindelse med skolegangen,
ikke kan bebrejdes skolen, siger Karen Sveistrup
FRITIDEN
Den manglende ulykkesforsikring hos mange
børn og unge vækker også bekymring i idrætsorganisationerne. To ud af hver tre børn og unge
under 18 år, der dyrker sport, er ikke ulykkesforsikrede. Det svarer til omkring 900.000 mennesker.
Idrætssekretær i De Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger, DGI, Ove Sørensen, siger at
forældrene ofte opfatter idrætsforeninger som en
slags offentlige institutioner, hvor man bare kan

sende sine børn hen, uden at tænke videre over
det.
Foreningernes trænere og bestyrelses.medlemmer er dækket af en forsikring, som DGI og
Danmarks Idræts-Forbund har tegnet, men disse
hovedorganisationers forsikring dækker ikke
børnene og de unge, der kommer på idrætspladser og i haller.
Samtidig er det kun et fåtal af landets idrætsforeninger, der har tegnet kollektive ulykkesfor-

sikringer for deres medlemmer.
Familiens indbo-/ansvarsforsikring dækker
kun skade forvoldt på andre personer eller ting altså ikke på barnet selv.
Derfor kan mange tusinde børn og unge risikere ikke at få en øre i erstatning, hvis de kommer alvorligt til skade på sportspladsen.
Og derfor er det »Aktiv Risikostyring« at
sørge for at barnet og den unge selv har en ulykkesforsikring.

Børn k~n drages til ansvar
På samme måde som voksne, kan børn pådrage
sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar for
de skader, de forvolder på andre mennesker eller
disses ting.
Ligesom ansvarsforsikringen i den kombinerede indbo-/ansvarsforsikring med visse undtagelser dækker voksnes erstatningsansvar, dækker den også børns erstatningsansvar.
Med »børn« menes her hjemmeboende børn,
uanset deres alder, samt udeboende, ugifte børn
under 21 år, som bor alene.
BARNETS ANSVAR
Hvornår er barnet erstatningsansvarlig?
Man er kun erstatningsansvarlig, når man
»kan gøre for«, at skaden sker. Når det skal vurderes, om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan
et barn på samme alder normalt ville have handlet.
Har det barn, der er årsag til skaden, handlet
anderledes og mere uforsigtigt end det typiske
barn på den tilsvarende alder, pålægges der det
skadevoldende barn et erstatningsansvar.
Når et barn er juridisk erstatningsansvarlig, er
det barnet selv, der skal betale erstatning, hvis
familien ikke har en ansvarsforsikring, der dækker. Forældrene har ikke pligt til at betale.
BØRN UNDER FEM ÅR
Dog vil man ifølge retspraksis normalt ikke gøre
børn under fem år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar.
Selv om børn under fem år normalt ikke kan
gøres erstatningsansvarlige, dækker ansvarsforsikringen alligevel personskade, forvoldt af børn

under fem år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende
udvikling.
På samme måde dækker familiens indbo-/ansvarsforsikring også skader på ting, forvoldt af
børn under fem år, dog med en selvrisiko. Denne
selvrisiko er i nogle selskaber indeks-reguleret.
Forvolder barnet en skade, skal man ikke give
sig til at diskutere ansvaret med modparten.
Overlad sagen til ens eget forsikringsselskab, så
vil det tage stiJling til ansvarets placering.
Årsagen til en skade vurderes indenfor fem
kategorier: »Hændeligt«, »simpel uagtsomhed«,
»grov uagtsomhed« og »fortsæt«.
Skader, der sker under børns fælles leg, eller
når de skændes, slås, dyrker sport, dækkes ikke
af forsikringen , da der i disse situationer er en
fælles risiko for at få skader, ligesom det er svært
at placere ansvaret. I juridisk sprogbrug kaldes
det »accept af risko«.
TILSYNSPLIGTEN
Forældre og andre, der har tilsyn med barnet, har
pligt til at holde opsyn med barnet samt fortælle
barnet, hvordan man forventer, at det opfører
sig.
Tilsynsforpligtelsen er naturligvis størst over
for små børn. Den aftager, efterhånden som børnene vokser op og selv bør kunne overskue følgerne af deres handlinger.
Når små børn ikke kan gøres erstatningsansvarlige, betyder det ikke automatisk, at forældrene eller andre tilsynsførende skal betale erstatning til skadelidte. Kun hvis tilsynet med
barnet har været tilsidesat, kan den tilsynsførende eventuelt drages til ansvar.

