FOREBYGGE SKADER OG ULYKKER I MINORITETSSPRÅKLIGE FAMILIER
Vårt prosjekt – slik vi ser det – er egnet til både å bli presentert muntlig i plenum og/eller bli
presentert som en posterpresentasjon.

I utgangspunktet var det to forskjellige prosjekt (1 og 2) som ble slått sammen til ett (3):

1) Trygg oppvekst for alle barn
2) Varmt vann brenner
3) Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige familier
Rapport om Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige familier

PROSJEKTLEDERE
Inger-Lise Bråtelund, Barnekirurgisk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus (OUS)
braatelund@hotmail.com
Hilde Berge, Lærings- og mestringssenteret – barn og unge (LMS-barn og unge), OUS
bhilde@ous-hf.no
STIKKORD
 Forebygge hjemmeulykker
 Minoritetsspråklige foreldre, helsesøstre, førskolelærere og lærere
 Fallskader, giftskader, brann- og skåldingsskader
 Informasjonsplakater

ET VIKTIG PROSJEKT
Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige familier er et viktig prosjekt først og
fremst fordi målet er å hindre at de alvorlige barneulykkene skjer. Erfaringsmessig har en
større andel av barna som utsettes for denne type ulykker, minoritetsspråklig bakgrunn.

BAKGRUNN
Det er mye som tyder på at innvandrere med minoritetsspråklig bakgrunn ikke er vokst opp
med sikring av hjemmet på samme måte som majoritetsbefolkningen i Norden er.
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Uforholdsmessig mange barn i minoritetsspråklige familier skader seg hjemme, så alvorlig at
de havner på legevakten eller på sykehus for behandling.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er først og fremst foreldre som har minoritetsspråklig bakgrunn, i tillegg til
helsefagfolk.

SENTRALE AKTIVITETER
Aktuelle foreldre fra Oslo og omegn har jevnlig fått tilbud om hvordan de kan forebygge
hjemmeulykker – og da i sær brann- og skåldingsskader. Vi har i tillegg besøkt helsestasjoner,
kvinnegrupper, skoleforeldremøter, frisklivssentraler og ikke minst barnehager.

FORVENTNINGER TIL RESULTATER
Målsettingen er å få ned ulykkestallene som viser at altfor mange barn havner på legevakt
eller på sykehus med skader og ulykker som skjer hjemme. I Norge er det ifølge SSB ca. 125
000 barn under 15 år som skader seg hvert år, det er ca. 14 barn pr. time. Det er riktignok
langt færre barneulykker nå enn på 50- og 60-tallet, men 30-40 000 barn må behandles av
lege hvert år på grunn av hjemmeulykker. Årsak til at ulykkene skjer er mange – og noen av
ulykkene er rett og slett umulig å forutse, men mye tyder på at det er mye som kan gjøres
for å få tallene ned.

FAKTISKE RESULTATER
Prosjektets materiell blir stadig etterspurt; det gjelder nødnummerplakaten, vårt ulykkehus
– som viser potensielle farer hjemme og så selve facithuset – som viser hvordan et hus kan
sikres på en forsvarlig måte. Vårt materiell er helt særegent, fordi vi nesten bare bruker
illustrasjoner eller bilder, altså ingen tekst. Mye tyder på at tallet på innlagte minoritetsbarn
med brannskader i Oslo har gått ned i prosjektperioden.

JUSTERINGER I FORHOLD TIL FORVENTNING
Ingen nevneverdige justeringer. Vi får alltid fantastisk god tilbakemeldinger, uansett om det
er minoritetsspråklige foreldre eller fagfolk som er tilhørere.
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