
 

RÅD OCH ANVISNINGAR 

Strypning 

Föremål Varning Åtgärd 

Öglor Får inte ha större omkrets än 
360mm för att inte kunna träs 
över barnets huvud. 

Klipp upp öglor som är större 
eller gör dem mindre. 

Persienner Snören till persienner och 
markiser kan bli en strypfälla. 

Klipp upp och korta snörena. 

Leksaker Leksaker som barnen släpar 
efter sig får inte ha snören 
längre än 22 cm om det finns 
en knopp, ögla eller liknande 
längst ut på snöret. 

Snören som måste vara längre 
för sin funktion måste dela sig 
vid en dragkraft på  fem (5) 
kilo. 

Kläder Kläder ska helst vara utan 
snoddar eller öglor. 

Använd helst inte kläder med 
snören på och ta eventuellt 
bort snören i t.ex. overaller. 
Luvor på barns overaller eller 
tröjor viks in eller klipps av. 

 

Kvävning 

Föremål Varning Åtgärd  

Leksaker Smådelar eller löstagbara delar 
får inte finnas i leksaker 
avsedda för barn under tre år. 

Leksaker ska vara CE-märkta. 

Runda och ovala smådelar Kan innebära risk. Var försiktig med att erbjuda 
små barn dessa leksaker. 

Napp Nappar kan kväva ett barn om 
sugdelen lossar från skölden. 

Det ska stå på förpackingen att 
nappen är godkänd och 
uppfyller kraven i EMN 1400- 
säkerhetsstandard för nappar. 
Kasta nappen när den är sliten. 

Stoppning Stoppning i leksaker, 
madrasser, kuddar etc. är 
mycket farligt för ett barn att få 
i munnen. Särskilt farligt är 
rivet skumgummi. Om barnet 
får i sig det kan det klibba ihop 

Kontrollera att sömmarna är 
hållbara. 



sig och fastna i de övre 
luftvägarna. 

Ballonger Risken är att den klibbiga 
ballongbiten kan fastna i de 
övre luftvägarna. 

Barn under åtta år ska inte leka 
med ballonger utan uppsikt av 
någon vuxen. 

 

Fallskador  

Föremål Varning Åtgärd  

Höga barnstolar Barnstolar välter ofta då barnet 
trycker ifrån med fötterna på 
bordet. De ramlar även ur när 
de ställer sig upp i stolen och 
tappar balansen. 

Fäst stolen i bordet, det finns 
speciella ankare att köpa. 
Åtgärder för att barnet inte ska 
ställa sig upp är antingen sele 
eller en trång sittdel. 

Trappor Ett av de vanligaste ställen där 
fallolyckor inträffar med barn 
är trappor. 

Sätt en grind både upp- och 
nertill i trappan. 

Vagnar Det händer ofta att barn trillar 
ur vagnen. 

En sele kan hindra barnet från 
att resa sig i vagnen och falla 
då det lutar sig ut ur vagnen. 

Skötbord Många barn faller av 
skötbordet och skadar sig. 

Placera skötbordet på ett ställe 
som gör att du aldrig behöver 
lämna barnet. Ska du sträcka 
dig efter något så håll ena 
handen på barnet. 

 

Brännskador 

Föremål Varning Åtgärd 

Spis Barn kan ta på plattor och dra 
ner kastruller från spisen. Detta 
kan leda till brännsår och 
skållskador. 

Skydd till spisar bör utformas så 
att de når minst 0,1 meter över 
spishällen. 

Ugn Barn kan öppna ugnar och 
bränna sig svårt. 

Ugnsluckor placerade lägre än 
0,8 meter över golvet bör ha 
säkerhetsbeslag. Bra att även 
montera ett ugnsskydd för 
luckan. 

Tändare/tändstickor Barn leker gärna med tändare 
och tändstickor i fall de får 
tillgång till dem. 

Förvara alltid tändkällor där 
barn inte kan få tag i dem. Köp 
gärna tändare med barnspärr 
för att vara på den säkra sidan. 

Strykjärn Det är lätt hänt att ett barn 
bränner sig på ett strykjärn. 
Risken är att det drar ner det i 
sladden så att det välter ner. 
Äldre barn kan även nå upp till 
strykbrädan. 

Lämna aldrig strykjärnet och 
barnen utan uppsikt. Tänk även 
på att ångan från strykjärnet 
kan orsaka brännskador. 

Övriga heta vätskor Barn kan lätt bränna sig om de 
välter soppan ner i knät, får 

För att förhindra detta kan man 
göra några 



kaffe över sig, drar ner 
kastrullen från spisen etc. 

försiktighetsåtgärder. Bl.a ha 
spisskydd på spisen så att 
barnet inte når kastrullen. Inte 
dricka heta drycker i omedelbar 
närhet till barn. Lära barnen att 
vara mycket försiktiga med het 
mat och dryck. 

Kranvatten Barn kan bränna sig om 
varmvattentemperaturen vid 
tappstället för hushållsändamål 
och personlig hygien överstiger 
65 grader. 

Kontrollera att 
varmvattenberedaren inte står 
på mer eller att 
vattenblandaren inte blandar 
hetare vatten. 

Diskmaskin Diskmaskiner arbetar under 
höga temperaturer och bildar 
mycket vattenånga. 

Tänk på att inte öppna 
diskmaskinen när ett barn står 
tätt intill då ångan kan välla ut 
och skålla barnet i ansiktet. 

 

Elskador 

Föremål Varning Åtgärd  

Eluttag Om barnet sticker in ett 
ledande föremål i en kontakt 
kan det få allvarliga skador. 

Byt till petskyddade eluttag 
alternativt sätt i petskydd. Även 
förgreningsdosor och 
förlängningssladdar ska vara 
petskyddade. 

Sladdar Trasiga sladdar kan orsaka elfel 
och olycksrisk föreligger. 

Se till att sladdarnas 
hölje/isolering är intakt. Fäst 
löst hängande sladdar mot 
vägg. 

Lampor Lampor som ser ut som 
leksaker kan inbjuda till lek och 
innebära risk. 

Sätt lampor på sådan höjd att 
barnet inte når dem. 

Leksaker Elektriska leksaker ska vara 
utformade och tillverkade på 
ett sätt som säkerställer att 
den högsta temperaturen som 
direkt åtkomliga ytor kan 
komma upp till inte ger 
brännskador vid beröring. 

Tänk på att kontrollera så att 
leksaker ser trovärdiga ut och 
märkta med CE-märket. En 
elleksak ska inte gå att ansluta 
till starkströmsnätet utan får 
drivas av batterier eller 
transformarmator på högst 24 
volt. 

 

Skärskador 

Föremål Varning Åtgärd 

Knivar/saxar Barn kan skära sig. Förvara knivar och saxar i lådor 
med spärr eller i överskåp. 
Tänk på att aldrig sätta ner 
knivar eller saxar med den 
vassa delen upp i diskmaskinen. 
Erbjud endast barnsax till barn. 



Glas Krossade glasrutor kan leda till 
skärskador. 

Glas i lägre höjd än 60 cm och 
ytterdörrar på lägre höjd än 1,5 
meter mellan glasyta och golv, 
bör ha 3 mm härdat glas eller 5 
mm planglas eller laminerat 
glas på såväl in- som utsida. 

 

Förgiftning 

Föremål Varning Åtgärd 

Fingerfärg Vissa typer av färg kan vara 
giftiga vid förtäring. 

För att det inte ska vara 
hälsoskadligt för barnen ska 
fingerfärg vara godkänd som 
livsmedel eller kosmetika. Läs 
på förpackingen. 

Batterier Batterier innehåller flera 
skadliga ämnen, en del till och 
med kvicksilver. 

Håll batterier på avstånd från 
barn och se till att luckan för 
batterierna på vissa produkter 
är riktigt stängd och inte kan 
öppnas av barn. 

Maskindiskmedel Dessa produkter ser ofta ut 
som godis men är mycket 
giftiga. 

Se till att dessa produkter alltid 
är inlåsta eller förvaras högt 
och oåtkomligt för barn. 

Växter Giftiga eller allergiframkallande 
växter får inte finnas i 
utrymmen där barn vistas. 

Kolla upp vilka blommor och 
växter du har. 

Cigaretter och snus Dessa produkter finns 
tillgängliga i många hem. 

Se till att de alltid förvaras 
oåtkomligt för barn. 

Farliga produkter i annan 
behållare 

Giftiga medel som finns i annan 
behållare kan locka barnen att 
dricka. 

Ha inte giftiga medel i annat än 
de behållare som är avsett. 
Förvara behållaren oåtkomligt. 

Farliga ämnen Barn kan skada sig om de 
kommer i kontakt med farliga 
ämnen. 

Undvik att ha farliga ämnen 
hemma. De som måste finnas 
ska förvaras inlåsta eller på 
annan plats där det är omöjligt 
för barn att komma åt dem. 

 

 


