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FORORD

Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige familier er et prosjekt som er finansiert av 

Helsedirektoratet. Det er en videreføring av det toårige prosjektet Trygg oppvekst for alle

barn (2008-2009), som ble finansiert av Helse og rehabilitering. Forebygge skader og ulykker 

i minoritetsspråklige familier er et samarbeidsprosjekt mellom Barnekirurgisk avdeling og

Lærings- og mestringssenteret/barn (LMS-barn), ved Oslo universitetssykehus, Ullevål – og 

det ble iverksatt i oktober 2010 og avsluttet i november 2011.  

Noen ulykker er umulig å forutse og dessuten er det en balansegang med hensyn til det å 

overbeskytte barna eller ei. Målet vårt er derfor først og fremst å hindre at de alvorlige 

ulykkene skjer. Brann- og skåldeskader har hovedfokus i dette prosjektet, fordi denne type 

skade skjer uforholdsmessig hyppig - og fordi de påfører - ikke bare barna, men også familien 

stor sorg, lidelse og smerte.  

Vår målgruppe er først og fremst minoritetsspråklige foreldre som ennå ikke behersker det 

norske språket. Ifølge SSB har 40 % av innvandrerne i Oslo vært her ca. 4 år eller mindre og 

25 % av dem igjen snakker svært dårlig norsk. Vi ønsker å komme flest mulig av denne  

’gruppen’ i tale, samtidig som informasjonsmateriellet som er utarbeidet også er beregnet på 

fagpersoner som er i kontakt med foreldre og barn som har minoritetsspråklig bakgrunn. 

Materialet inneholder illustrasjoner utarbeidet av designer Mette Larsen (ML Design), samt et 

fotografi av et barn som er skadet. Det lille som fins av tekst, er skrevet på enkelt norsk. 

Ved prosjektets start ble det satt sammen en arbeidsgruppe bestående av en bruker, tre ansatte 

på Barnekirurgisk avdeling, samt en ansatt på LMS-barn. Plastikkirurgisk avdeling ved OUS 

har også vært en god støttespiller i prosjektet. Planleggingsmøtene ble gjennomført i LMS-

barns lokaler på OUS, Ullevål. TAKK til alle involverte!

Hilde Berge 

LMS-barn

Januar 2012 
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SAMMENDRAG

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 Norge er. 

Uforholdsmessig mange barn i minoritetsspråklige familier skader seg hjemme, så alvorlig at 

de havner på legevakten eller på sykehus for behandling. 

Lærings- og mestringssenteret/barn (LMS-barn) og Barnekirurgisk avdeling ved

Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, har samarbeidet om prosjektet Forebygge skader 

og ulykker i minoritetsspråklige familier. Vi har satt søkelyset på hvordan foreldre selv kan 

forhindre at barna blir utsatt for skader og ulykker på hjemmebane. Det er en videreutvikling 

av LMS-barns prosjekt: Trygg oppvekst for alle barn, som ble avsluttet i 2009. Der var det 

generelt ulykkesfeller i hjemmet som ble frontet, mens det denne gang er spesifikt det å 

forebygge brann- og skåldeskader som har hovedfokus.

Svært mange småbarn kommer til sykehuset med brann- og skåldeskader, grunnet en varm 

kaffe- eller tekopp som på en eller annen måte velter over dem. Når et barn blir utsatt for 

denne type skade, blir det lagt inn på Barnekirurgisk avdeling - med mindre brann- eller 

skåldeskaden omfatter mer enn 15 % av barnets kropp. Da blir barnet som regel overført til 

brannskadeavsnittet på Haukeland sykehus. 

LMS-barn og Barnekirurgisk avdeling har laget en enkel rapport som inneholder viktig 

informasjon om hva som kan gjøres før – under – og etter at en brann- og skåldeskade har 

skjedd. Det aller viktigste er det forebyggende fokuset, for slik vi ser det, er det svært enkle 

tiltak som skal til for å forhindre at barna blir utsatt for denne typer traumatiske skader.  

Alle vet at å brenne seg er vondt, men mye tyder på at foreldre (og andre voksne) ikke er klar 

over hvor stor skade en kopp varm kaffe og te kan påføre et lite barn. Det er viktig å påpeke at 

de voksne alltid har det fulle og hele ansvaret for at barna ikke utsettes for denne type 

hjemmeulykker. 
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Kap. 1:

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET  

Det er mye som tyder på at innvandrere med minoritetsspråklig bakgrunn ikke har vokst opp 

med sikring av hjemmet på samme måte som etnisk norske har. Legene på Barneklinikken 

rapporterer også om mange brann-, skålde- og fallskader på barn som har minoritetsspråklig 

bakgrunn - og hensikten med prosjektet Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige 

familier har vært å forebygge de aktuelle skadene. 

Det er grunn til å tro at mange av hjemmeulykkene skyldes liten kunnskap om hvordan 

det er mulig å forbygge skader og ulykker på en forholdsvis enkel måte. Erfaringsmessig 

har en større andel av barna som utsettes for denne type ulykker, minoritetsspråklig 

bakgrunn.

Årsakene til de mange uhell og ulykker som skjer hjemme hos den aktuelle målgruppen er 

sammensatte, men at de skjer så ofte som er tilfelle, indikerer at det generelt er for lite 

kunnskap rundt hvordan man kan sikre hjemmet på en bedre måte. Mødre forteller om hyppig 

bruk av vannkokere, mye bruk av olje i forbindelse med matlaging og ikke minst, mye besøk 

– som igjen ofte betyr kaffe- og tedrikking. Summa summarum øker dermed risikoen for at 

små barn utsettes for særlig brann- og skåldeskader og derfor har dette fått et ekstra fokus her. 

Bakgrunn for samarbeidet mellom Barnekirurgisk avdeling og LMS-barn

Våren 2010 trykket Dagbladet en artikkel som omhandlet skåldeskader som skjer i hjemmet 

(Dagbladet 04.03.2010). Journalisten skrev om Barnekirurgisk avdeling på Ullevål, der noen 

av personalet hadde begynt å jobbe med et prosjekt der målet var å redusere at antall barn med 

skåldeskader ble innlagt på sykehuset. De involverte i dette prosjektet visste på dette 

tidspunktet ingenting om at LMS-barn da nylig hadde avsluttet et lignende prosjekt (Trygg 

oppvekst for alle barn, 2008-2009). Likhetene ved de to prosjektene var mange, men èn av 

forskjellene var at LMS-barn henvendte seg spesifikt til minoritetsspråklige familier mens    

Barnekirurgisk avdeling henvendte seg generelt til alle foreldre. 

Dagbladets journalist skrev en oppfølger til artikkelen om skåldeulykker, etter å ha fått 

kontakt med LMS-barn, og overskriften ble da: ”Flere hjemmeulykker blant innvandrerbarn. 
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Ringer mannen, ikke legen” (Dagbladet 22.04.2010) - og slik kom også LMS-barns prosjekt i 

søkelyset noen uker etter at Barnekirurgens artikkel stod på trykk.

Avisartiklene bidro dermed til – om ikke direkte, så i alle fall indirekte, at Barnekirurgisk 

avdeling og LMS-barn ble samarbeidspartnere. Da LMS-barn fikk tilskudd fra 

Helsedirektoratet til forebygging av skader og ulykker, var også ett av vilkårene at 

forebygging av brannskader på barn skulle ha særlig oppmerksomhet. Og siden 

Barnekirurgisk avdeling på Ullevål hadde søkt om midler til nettopp å forebygge brannskader, 

var det på sin plass å samarbeide om et felles prosjekt.  

BAKGRUNN
Barnekirurgisk avdeling

Barnekirurgisk avdeling ved Ullevål er en del av Kirurgisk avdeling for barn som er 

tilknyttet Klinikk for Kirurgi og nevrofag. Seksjonen har tilbud til barn som trenger ulike 

kirurgiske inngrep som barnekirurgi, ortopedi, kjevekirurgi, plastikkirurgi som er barn med 

brannskader, nevrokirurgi innbefatter pasienter med hjernerystelse og andre hodeskader. 

Seksjonen har 16 senger, hvorav 6 av disse er tilknyttet en postoperativ stue.

Kirurgisk avdeling for barn sin visjon er at barn og familier ved kirurgisk avdeling for barn 

skal oppleve individuell, forutsigbar og målrettet sykepleie av høy faglig kvalitet. 

Barnekirurgisk avdeling har en grunntenkning om at alt vårt arbeide gjør vi til felles innsats 

for barnas beste. 

I Harstad ble det på 90-tallet gjennomført et prosjekt der forebygging av brannskader stod på 

agendaen – og resultatet er oppløftende lesning; antall brannskader hos barn i regionen har 

blitt redusert med over 50 %, blant annet fordi det har vært et tett samarbeid med 

helsesøstrene i byen (Ytterstad og Søgaard 1995). Personale fra Barnekirurgisk avdeling lot 

seg inspirere av dette prosjektet. 

En annen inspirasjonskilde og dermed bakgrunn for Forebygge skader og ulykker i 

minoritetsspråklige familier har vært ”Hot water burns like fire!”. Dette var en kampanje med 

fokus på forebygging av skåldeskader som pågikk i engelskspråklige land som blant annet 

Australia, England, USA og Canada - og resultatene viser blant annet at det er mulig å 

forebygge skåldeskader (Kidsafe WA 2002; Ytterstad, Smith and Coogan 1998). Det er all 

grunn til å tro at årsakene til skåldeskader på barn er like, uansett om det er i Harstad, 
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Australia, Canada eller Oslo, så derfor kan resultatene fra studiene fint brukes og videreføres i 

nye prosjekter.

Barnekirurgisk avdeling OUS, avdeling Ullevål, har erfart at det er altfor mange barn som 

kommer inn med alvorlige brannskader. Det er flest barn mellom 0-5 år og den største 

gruppen er barn fra 1-2 år. Det er den tiden da barna begynner å bevege seg mye mer enn 

tidligere og de rekker mer enn hva foreldre holder følge med. Antall barn som får brannskader 

og blir innlagt på OUS, Ullevål har ligget gjennomsnittlig på 50 i året. Gutter er 

overrepresentert uansett alder (60 %) og også barn som har foreldre som opprinnelig kommer 

fra fortrinnsvis Asia og Afrika. Det skulle vært hvert fjerde barn som hadde ikke-vestlig 

bakgrunn som kom inn med brannskader, men det er mer enn hvert andre. Disse tallene er 

hentet fra perioden 2003-2008 (Askenberg og Utvoll 2009).

Barnekirurgisk avdeling startet i januar 2010 prosjektet: ”Varmt vann brenner! Forebygging 

av brannskader hos barn 0-5 år i Oslo”. De så det som viktig at spesialisttjenesten og 

primærhelsetjenesten samarbeidet om dette, og da særlig et samarbeid med helsestasjonene i 

Oslo. Helsesøstre har en unik mulighet til å nå mange barnefamilier og slik Barnekirurgisk 

avdeling så det, bør forebygging av brannskader være et prioritert område. 

Små barn elsker å utforske, å klatre og ta etter ting, men de har som regel ingen forståelse av 

hvor farlig varmt vann er, derfor må dette være foreldres ansvar. Det er imidlertid mye som 

tyder på at også foreldre trenger mer kunnskap om hvor farlig varm væske kan være for et lite 

barn, som en kopp te eller kaffe.  

Det viser seg nemlig at det ofte kun er en kopp te eller kaffe som er årsak til at barna blir 

innlagt på sykehuset. Barn har mye tynnere hud enn voksne og de får derfor større skader enn 

hva voksne ville ha gjort av samme mengde varm væske. Brannskader er svært smertefullt og 

barna må i tilegg gjennom omfattende sårskift i behandlingen av skaden. Noen ganger kan det 

være nødvendig med transplantasjon og da er behandlingen naturlig nok enda mer 

omfattende. Mange barn får varige mèn som arrdannelse og funksjonsnedsettelse etter slike 

ulykker, noe som gjør at foreldre gjerne sliter med skyldfølelse, angst og depresjon i ettertid. 

Personalet på Barnekirurgisk avdeling har sett at det kan være traumatisk – både psykisk og 

fysisk - for barn og foreldre å bli innlagt på sykehus. 
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Fagdag om forebygging av brannskader

Barnekirurgisk avdeling arrangerte en fagdag for alle helsesøstre i Oslo, på OUS, Ullevål i 

juni 2010.  Fokuset var hvordan aktuelle fagpersoner kunne samle kompetanse og deretter 

utarbeide informasjonsmateriell som kunne imøtekomme foreldres behov; Fagdagens innhold 

bestod av foredrag om brannskader, en mor snakket om sin opplevelse da hennes barn fikk en 

skåldeskade og ble innlagt på sykehus og LMS-barn la fram prosjektet Trygg oppvekst for alle

barn. Via omtale i mediene hadde ansvarlige for Barnekirurgens fagdag hørt om dette 

prosjektet som har mange likhetstrekk med prosjektet ”Varmt vann brenner! Forebygging av 

brannskader hos barn 0-5 år i Oslo”.

BAKGRUNN

Lærings- og mestringssenteret/barn (LMS-barn)

LMS-barn er tilknyttet Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og 

vi er først og fremst til for barn, unge og deres familier. Vårt hovedmål er å gi de aktuelle 

familiene det de trenger av kunnskap og støtte for å mestre hverdagen på en best mulig måte. 

Hovedfokuset omfatter barn som har kroniske sykdommer og/eller barn som har nedsatt 

funksjonsevne. Fagpersonell (de som jobber på sykehuset) og brukere (pasient og pårørende), 

sidestilles ved at vi planlegger, gjennomfører og evaluerer læringstilbudene i et likeverdig 

samarbeid. 

LMS-barn har jobbet aktivt siden 2007 med å holde foredrag om forebygging av ulykker i 

hjemmet – både for fagfolk og minoritetsspråklige foreldre. Det er en utfordring at altfor 

mange barn generelt blir innlagt med fall- og brannskader som kunne vært unngått. Mange av 

ulykkene skyldes liten kunnskap om mulige tiltak; manglende kasserollevern, ulåste 

medisinskap og andre skap med barnefarlig innhold, usikrede trapper og balkonger, 

vannkokere, samt dårlig sikring i bil.

Prosjektet Trygg oppvekst for alle barn (2008-2009) ble veiledende for videre forebyggende 

arbeid, og hovedplakaten i prosjektet viser at det fins mange farlige ’feller’ i hjemmet. Et 

ulykkeshus synliggjør godt potensielle farlige situasjoner som et barn kan bli utsatt for i de 

forskjellige rommene, på kjøkkenet, på badet, på stue osv. På baksiden av ulykkeshusplakaten 

er alle farer fjernet og erstattet med et smilefjes, pluss at hjelpemidler er satt på plass. Som et 

slags facithus, viser det på en oversiktlig måte hvilke hjelpemidler foreldre kan bruke hvor.  
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LMS-barn har systematisk jobbet med ’minoritetshelse’ de siste fem årene og vi har etter hvert  

fått et stort minoritetsnettverk, særlig i området Tøyen og Grønland i Bydel Gamle Oslo, hvor 

konsentrasjonen av målgruppen er høy. Vårt inntrykk er at det er et stort behov for mer 

kunnskap om barns oppvekstvilkår og helse. Minoritetsspråklige foreldre er naturlig nok en 

sammensatt gruppe, men mye tyder på at nokså mange har behov for tilrettelagte tilbud. 

Forståelse av sykdom kan være en utfordring - og som tidligere antydet, er det sannsynligvis 

få i målgruppen som tenker over behovet for forebygging med tanke på å hindre skader og 

ulykker på hjemmebane.  

LMS-barn har i stor grad lykkes de senere år med å nå de aktuelle foreldrene med våre 

læringstilbud og vi benytter skiftvis OUS, Ullevål og målgruppens nærmiljø som møteplass, 

det være seg på sykehusets barnehabilitering eller i en barnehage, på en skole, i en 

frivillighetssentral eller et aktivitetssenter. 

LMS-barn benytter tolk hyppig, men ikke alltid. Dette diskuteres fortløpende med foreldre. På 

arrangement hvor mange ’språkgrupper’ er samlet, har vi erfart at det ikke er hensiktsmessig.  
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Kap. 2:

MÅLSETTING 

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.

Målgruppe

Målgruppen er foreldre som har minoritetsspråklig bakgrunn og som opplever det vanskelig, 

eller som er ukjent med hvordan de kan sikre seg og sine barn i hjemmet på en best mulig 

måte. 

Antallet ulykker generelt der barn blir skadet, har sunket omvendt proporsjonalt med at 

barnehager og SFO har blitt bygget. Tallene viser samtidig at langt flere barn fra 

minoritetsspråklige familier bruker kontantstøtte enn hva som er tilfelle for etnisk norske 

barn, noe som igjen betyr at færre av dem går i barnehage og på SFO. Ifølge SSBs målinger 

som omhandler Oslo, bruker 44 % av barn med bakgrunn fra Øst- Europa, Asia, samt Tyrkia, 

Afrika og Sør- og Mellom-Amerika - i alderen 1 og 2 år, kontantstøtten pr. 2004.

En naturlig følge av blant annet slike fakta, er at flere av barn som har minoritetsspråklig 

bakgrunn blir utsatt for skader og ulykker, enn hva som er tilfelle blant den norske 

majoritetsbefolkningens barn. 
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Kap. 3:

PRAKTISK GJENNOMFØRING  

Arbeidsgruppe

Helsedirektoratet har tidligere laget brosjyrer som omhandler sikring av barn på forskjellige 

måter, som Barns miljø og sikkerhet og Når barnet skader seg. Disse brosjyrene er rikt 

illustrert og omhandler farlige situasjoner som barn kan komme i. Det ble derfor naturlig å 'ta 

med' brosjyrene når vi startet prosjektet Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige 

familier.

LMS-barn og Barnekirurgens målgruppe omfatter imidlertid også (blant annet) mødre som er 

analfabet - og nettopp derfor ble det satt av tid til å diskutere hvordan vi skulle nå fram til 

denne gruppen med vår viktige informasjon uten å bruke for mye tekst.

En arbeidsgruppe ble satt sammen bestående av tre fagpersoner fra Barnekirurgisk avdeling, 

to mødre med minoritetsspråklig bakgrunn og en fagperson fra LMS-barn. For å treffe 

målgruppen best mulig, ble det også snakket med minoritetsspråklige foreldre som underveis 

kom inn til Barnekirurgisk avdeling med et skadet barn. I tillegg samarbeidet vi med en 

plastikkirurg i forhold til noe av undervisningsopplegget som ble presentert.  

Det ble holdt jevnlige møter fra desember 2010 til april 2011. Hyppige møter var påkrevd 

særlig i startfasen, der det ble diskutert hva slags materiell som kunne være mest 

hensiktsmessig å få laget. En spesialsykepleier fra Barnekirurgen og en rådgiver / 

sosialantropolog fra LMS-barn fungerte sammen som prosjektledere og selve 

undervisningsopplegget ble satt sammen til et felles undervisningsprogram.

Målgruppen for prosjektets viktige informasjon ble som tidligere nevnt beregnet til å være 

foreldre som har minoritetsspråklig bakgrunn, samt helsesøstre, lærere, førskolelære og andre 

interesserte. 
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Fokus på brann- og skåldeskader

De aller fleste brannskader på barn skjer i hjemmet og de fleste skjer på kjøkkenet. Når barna 

river ned varm væske får de brannskaden ofte i nedre del av ansiktet, på brystet, mage og på 

armene. De brannskadene som skjer på badet er ofte mer alvorlig. På badet kan barna ha gått 

opp i badekaret eller inn i dusjen og satt på varmtvannet, eller blitt plassert der, og da er det 

snakk om en større mengde varmt vann. 3-4 dl varmt vann kan gi 15 % brannskade på et barn. 

Om brannskaden er større enn 15 % blir barnet som regel overflyttet til Brannskadeavsnittet 

ved Haukeland Universitetssykehus, som er en spesialavdeling for brannskader. 

Brannskader deles inn tre hovedkategorier i forhold til hvor dyp skaden er. Ved 1.-grads 

brannskade er det ytterste hudlaget skadet, som ved solforbrenning. Dette gror i løpet av en 

uke og behandlingen er kun å smøre med fuktighetsbevarende krem. 2.-gradsskade deles igjen 

inn i overfladisk og dyp 2.-grad - og det er blodtilførselen som avgjør om det er overfladisk 

eller dyp 2.-gradsskade.

Overfladiske skader har lite infeksjoner og gror i løpet av 14-20 dager. Arr er sjeldent dersom 

såret ikke blir infisert. Ved dyp 2.-gradsskade fremstår huden som hvit og tørr og 

blodtilførselen er sterkt skadet. Disse skadene kan - om de er små, tilhele i løpet av 4-12 uker. 

Vanlig behandling er nedskjæring og eventuell transplantasjon. Ofte foreligger det en 

blanding av overfladisk skade og dyp 2.-gradsskade hos de barna som blir lagt inn på 

Barnekirurgisk avdeling. 3.-gradsskade er en komplett skade av alle hudens lag og vevet er 

dødt. Behandlingen ved disse skadene er nedskjæring av dødt vev og transplantasjon 

(Askenberg og Utvoll 2009). Det er sjeldent at Barnekirurgisk avdeling har denne type skade 

på avdelingen, men det kan forekomme.

De fleste brannskader på barn som blir innlagt på Barnekirurgisk avdeling, Ullevål, er 

skåldeskader (80 %). Det vil si at brannskaden er forårsaket av varm væske. Barn som får 

brannskader ved kontakt med varme gjenstander, som stekeovn, panelovn og lignende, blir 

som regel behandlet på Oslo legevakt.  

Prosjektet Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige familier har fokus på 

skåldeskader, da disse skadene ofte er mer omfattende enn hva som er tilfelle ved 

kontaktskade. 
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Kap. 4:
PRESENTASJON AV PROSJEKTET 

- for minoritetsspråklige foreldre  

- for fagfolk innen helserelatert arbeid 

Prosjektlederne fra henholdsvis Barnekirurgisk avdeling og fra LMS-barn har samarbeidet om 

å lage en power point-presentasjon når vi snakker om prosjektet. Vi har delt den opp i tre 

deler, der prosjektleder fra LMS-barn begynner det hele med å snakke om hvem-hva-hvor - i

forhold til viktigheten av å nå fram til målgruppen med prosjektets innhold. Barnekirurgens 

prosjektleder tar for seg fakta rundt brann- og skåldeskader og her vises blant annet mange 

bilder av barn som har blitt brann- eller skåldeskadet. LMS-barn tar deretter for seg hvordan 

foreldre kan hindre at hjemmeulykker generelt skjer. Informasjonsmateriell vises og deles 

rundhåndet ut til de frammøtte.

Selve presentasjonen av prosjektet er noe forskjellig når folk med helsefaglig bakgrunn er 

målgruppen kontra når dette er minoritetsspråklige foreldre, men egentlig er det ikke så 

mange nevneverdige forskjeller;  

Helsefagfolk, men også lærere og førskolelærere skiller seg fra foreldre ved at de ofte 

etterspør erfaringer rundt det å nå fram til minoritetsforeldre. De har gjerne dårlig erfaring 

med at få møter opp på informasjonsmøter som de arrangerer og de ønsker derfor noen råd og 

tips om hvordan de kan lykkes bedre i dette. Fagfolk får ellers gjerne en noe mer medisinsk 

vinkling av prosjektpresentasjonen, enn hva som er tilfelle overfor foreldrene. Dette skyldes 

at de selv i neste omgang skal undervise foreldre i det aktuelle innholdet og derfor har behov 

for å kunne mest mulig. Begge målgruppene er opptatt av hva som må gjøres når en ulykke 

skjer, men fagfolk får også her en mer detaljert og medisinsk presentasjon enn foreldrene. 

Prosjektets hovedmål er å hindre at så mange småbarn kommer til legevakt eller sykehus med 

brann- og skåldeskader, grunnet en varm kaffe- eller tekopp som på en eller annen måte velter 

over dem. Mye tyder på at det er nødvendig med sterke virkemidler for å nå et slikt mål og 

derfor understrekes alvoret svært tydelig i framleggelsen. Dette gjelder i forhold til begge 

målgruppene. Det vises blant annet bilder av barn som har blitt utsatt for skåldeulykker og 

reaksjonen er utelukkende lik hos helsefagfolk og foreldre, at de blir sjokkert av 

skadeomfanget ved slike ulykker. 

12

SELVE PRESENTASJONEN 

Vi starter alltid presentasjonen med å fortelle litt om Barnekirurgisk avdeling og om 

LMS-barn, samt at vi forteller om bakgrunnen for at prosjektet ble satt i gang. 

I presentasjonen tas det med noe demografi og det vises til Statistisk sentralbyrå (SSB 

2011) sine tall; 

- Ca. 500 000 innvandrere i Norge 

- Ca. 100 000 norskfødte med innvandrerforeldre 

- Dette utgjør 12, 2 % av landets befolkning til sammen 

- Oslo har størst mangfold: 28 % 

- De største gruppene: Polen, Sverige, Pakistan, Irak og Somalia 

- 70 % av alle innvandrere i Norge bor i HSØ-regionen 

Hvordan står det egentlig til med helsen til minoritetsspråklige foreldre?

’Minoritetshelse’ generelt får liten plass i denne sammenheng, men vi er så vidt innom 

i vår presentasjon, siden vi jobber på et sykehus; Leder av Likeverd og mangfold ved 

Ahus, Manuela Ramin-Osmundsen (2009) uttalte på en konferanse om 

migrasjonshelse, at ”Vi vet ikke alt, men vi vet nok til å kunne gjøre mer”. Mye tyder 

på at dette stemmer og at helsetilstanden hos mange innvandrere som kommer fra 

visse deler av verden, ikke er av den beste. Men det kommer an på flere aspekter, da 

det naturlig nok er store forskjeller ute og går, både med hensyn til sosiale forhold og 

ikke minst om vi snakker om menn eller kvinner. Kort fortalt står det verst til med 

sistnevnte gruppe; Minoritetsspråklige kvinner snakker dårligere norsk enn hva menn 

gjør, de har generelt færre norske venner, de føler seg i større grad ensomme og de er i 

større grad utenfor arbeidslivet enn hva som er tilfelle for menn.  

Mange av de som er født i Norge klarer seg imidlertid bra, ifølge SSB. Som eksempel 

viser de til mottakere av sosialhjelp (2008), der norskfødte med innvandrerforeldre 

mellom 18-30 år mottok 3,9 %, mens hele befolkningen for øvrig mottok 5,1 % i 

sosialhjelp. Dette er oppløftende tall som det er hyggelig å ta med. 
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Hvordan nå målgruppen?

LMS-barn har arbeidet med og for minoritetsspråklige foreldre i seks-sju år og har 

blant annet erfart at det kan lønne seg å arrangere læringstilbud/foreldretreff i 

målgruppens nærmiljø. Da kommer det flere deltagere. Dette kan være gode tips og 

råd å ta med seg både for fagfolk som jobber på helsestasjoner, skoler og i barnehager, 

ikke minst fordi slike institusjoner holder til lokalt i alle bydeler rundt om i Oslo.  

Når LMS-barn arrangerer læringstilbud blir det alltid tatt hensyn til 

brukeren/foreldrenes behov og ønsker, med hensyn til hvilket tema som tas opp.  

Fagpersonell (her: fra sykehuset) og brukerne (her: foreldre), sidestilles ved at de 

planlegger, gjennomfører og evaluerer læringstilbudene i et likeverdig samarbeid. 

Dette kjennetegner lærings- og mestringssenternes metode, de legger stor vekt på at 

det er brukeren som vet best hvor skoen trykker.  

LMS-barn har jevnlige læringstilbud – eller temadager som de gjerne kalles, og 

populære temaer som foreldre ofte ønsker seg er: Hva er astma og allergi, Barn og 

kosthold, Psykisk lidelse blant barn og unge eller et mer generelt tema som Hvordan

få friske og sunne barn. Med hensyn til presentasjonen av prosjektet Forebygge skader 

og ulykker i minoritetsspråklige familier, så blir dette unntaket som bekrefter regelen; 

Ifølge LMS-barns egen erfaring og ifølge helsesøstre vi har snakket med, er det ingen

minoritetsspråklige foreldre som etterspør mer kunnskap om det å forebygge skader og 

ulykker, sannsynligvis fordi de ikke vet eller tenker over at dette kan være livsviktig 

kunnskap. I etterkant av å ha hørt og sett hva prosjektlederne sier om hva som kan 

gjøres for å forebygge brann- og skåldeulykker, er alle likevel enige om at dette er 

utrolig viktig kunnskap, det gjelder fagfolk så vel som foreldre. 

Hvilken kunnskap har folk flest om brann- og skåldeskader?

Prosjektleder fra Barnekirurgisk avdeling forteller om hvilke barn de har på avdelingen, om 

årsaker til brannskader, behandling, førstehjelp og forebyggende tiltak.
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Det vises en plansje som viser tiden det tar før et barn får en alvorlig skåldeskade:

VÆSKE TEMPERATUR TID
KOKENDE VANN FRA VANNKOKER 100 °C UNDER 1 SEK

KOPP MED VARM TE/KAFFE 70-95 °C UNDER 1 SEK

VARMT VANN FRA KRANEN 60 °C 1 SEK 

VARMT VANN FRA VANNKOKER ETTER 5-10 
MIN

55 °C 10 SEK 

VARMT VANN FRA SPRINGEN M/ REGULERT  
TEMP.

50 °C 5 MIN 

Det er viktig å bruke god tid på plansjen, slik at alle forstår innholdet – og rekkevidden av 

de aktuelle tallene. 

Bilder av barn med brannskader forårsaket av varm væske 

Det kan for enkelte være hard kost å se på bildene som viser flere barn som har fått en kopp 

kaffe eller te over seg, men tanken bak er at foreldre, helsepersonell, barnehageansatte og 

andre som jobber med barn, selv må se hvor store skader slike uhell kan påføre barna. 

Forhåpentligvis blir de da motiverte for å gjøre noe med det. Vi har også fått gode 

tilbakemeldinger på at vi viser bildene så direkte. Mange vil skrive under på at bilder sier 

mer enn tusen ord.

Hvordan redusere risikoen for at et barn blir skåldet? 

Her kan de frammøtte selv bidra med forslag, før følgende punkter gjennomgås:  

o Plasser koppen utenfor rekkevidde 

o Ikke drikk noe varmt mens du ammer 

o Hold barnet ute av kjøkkenet ved matlaging evt. ha barnet i en lekegrind 

o Bruk kasserollevern, eller: 

o Sett alltid kjeler, vannkoker og kopper langt inn på benken 

o Tøm kjeler og vannkoker straks etter bruk 

o Vend håndtak fra gryter og kjeler vekk fra fronten på komfyren 

o Kjenn alltid etter hvor varmt vannet er før du bader barnet 

o Bruk kraner med barnesikring 
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o Sørg for at varmtvannet i kranen ikke går over 50 °C ved å sette ned 

temperaturen på varmtvannsbeholderen 

o Forlat aldri et barn på badet, eller la de være alene med eldre søsken som kan 

skru på varmtvannet 

o Hold døren til badet lukket når det ikke er i bruk 

Hva må gjøres dersom et barn blir skåldet?

Svaret på dette spørsmålet brukes god tid på - særlig når målgruppen er foreldre. 

De har også som regel mange spørsmål og det skjer ofte at enkelte forteller om 

episoder der ett av barna i familien har brent seg. Andre kan huske at de selv som 

barn opplevde å få slike skader og ikke sjelden får vi se på arr som enkelte i sin tid 

har fått.

Råd fra Barnekirurgisk og Plastikkirurgisk avdeling: 

o Ta av alle klær (om de ikke sitter fast). Klær holder på varmen, og kan 

derfor gjøre forbrenningen verre.

o Avkjøl de skåldede områdene med kaldt/lunkent vann øyeblikkelig i minst 

20 minutter. Vann renser sårene og avkjøling forhindrer dypere skade, og 

kan være smertelindrende. 

o Bruk aldri is. Det kan gjøre skadene på huden verre, og barnet kan bli farlig 

nedkjølt.

o Fjern alle gjenstander, som smykker og ringer som kan stramme rundt 

huden, spesielt fingrene. Det kan forhindre sirkulasjonen. 

o Dekk det forbrente område med ren og fuktig bommulsklut / håndklær. 

o Bruk aldri smør, kremer, oljer, tannkrem el. lignende på brannskaden. Det 

kan holde på varmen og gjøre skaden verre. 

o Oppsøk lege eller legevakt dersom huden er sprukket, dersom det forbrente 

område er større en håndflaten til barnet - eller hvis du er i tvil. 

o Oppsøk alltid lege om det gjelder spedbarn 

o Legevakten i Oslo: 22 93 22 93 

o AMULANSE 1 1 3 
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Vi snakker om typiske hjemmeulykker

Når vi snakker om hjemmeulykker, tar vi med innholdet i det tidligere nevnte 

prosjektet Trygg oppvekst for alle barn der det ble laget en enkel skisse av et hus hvor 

en ser direkte inn i fire rom; bad, soverom, kjøkken og stue.  

Plakat 1: 

Den første plakaten vi viser er et ulykkeshus hvor mange farlige situasjoner i hjemmet 

er inntegnet og understreket. Huset synliggjør godt potensielle farlige situasjoner i de 

nevnte rommene, noe som henspeiler på at foreldre gjør lurt i å ta visse forhåndsregler 

med tanke på å sikre hjemmene sine som best de kan. Ved hjelp av forholdsvis enkle 

grep kan de bidra til å hindre at barn skader seg hjemme.   

Bakside av plakat 1: 

På baksiden av ulykkeshusplakaten er et facithus laget og der er alle potensielle farer 

tatt bort og erstattet med et smilefjes, pluss at hjelpemidler er satt på plass. På en 

oversiktlig måte ser vi her hvilke hjelpemidler som kan brukes hvor. Her er også 

brannslukningsapparat og røykvarsler satt på plass riktig – noe som forklares godt for 

særlig enkelte av de minoritetsspråklige foreldrene. 

For at målgruppen også skal få anledning til å betrakte sikringsutstyret på nært hold, 

ble diverse utstyr kjøpt inn og lagt i en liten koffert. Denne utstyrskofferten blir tatt 

med så alle kan se hva som fins av sikringsutstyr; badematte, kjøleskapslås, 

kontaktsikring, skapstenger, dørstopper (flere typer), stikkontaktbeskytter,

dobbeldørlås, vindustopper og skap/skuffelås. Alt innholdet var merket med pris, i 

tillegg til opplysning om hvor det kunne kjøpes. 

Kan det være så farlig?

Som før nevnt er det ofte kun er en kopp te eller kaffe som er årsak til at barna blir 

innlagt på sykehuset. Dette er sjokkerende for alle, kanskje med unntak av de som 

jobber på en barnekirurgisk avdeling. Årsaken til de alvorlige skadene er som tidligere 

nevnt, at barn har mye tynnere hud enn voksne og de derfor får større skader enn hva 

voksne ville ha gjort av samme mengde varm væske.  
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Plakat 2: 

For å få fram denne informasjonen, har vi fått laget plakater som viser noen 

hverdagslige situasjoner som kan være farlig for barnet, ikke bare rundt kaffe- og 

tekoppen, men også mor og barn på kjøkkenet under matlaging, i tillegg til en 

situasjon på badet hvor barnet bader i et badekar;

Baksiden av plakat 2:

På samme måte som at ulykkeshuset har facitsvar på baksiden, har plakaten med de tre 

forskjellige måtene å brenne/skålde seg på en facit – eller løsning på baksiden. På en 

illustrativ måte kommer det tydelig fram at det er i stor grad går an å være føre var og 

at det er enkle tiltak som skal til for å forhindre at barna blir utsatt for denne typer 

traumatiske skader.  

Effektiv behandling 

Plakat 3: 

Den siste plakaten viser hvordan et barn som har blitt utsatt for brann- eller 

skåldeskade skal behandles – med vann. Vannet skal ikke være iskaldt som mange tror, 

men kaldt lunkent. Dette er illustrert ved tre symboler nederst til venstre for plakaten, 

hvor smilefjeset viser passe temperatur. De to andre fjesene symboliserer enten at 

vannet er for varm eller for kaldt. Det er viktig at det er selve skadeområdet som 

avkjøles, ikke hele barnets kropp – med mindre det er nødvendig. Dette for at barnet 

ikke skal bli nedkjølt. 

Baksiden av plakat 3:

Baksiden av behandlingsplakaten viser en nødnummerplakat - i den hensikt at 

familiene ved behov skal få tak i hjelp på en raskest mulig måte. Plakaten er hentet fra 

prosjektet Trygg oppvekst for alle barn og er laget med symboler som er lette å forstå 

for alle, i tillegg til ordene: BRANN, POLITI og AKUTT SKADE, GIFT 

(Giftinformasjonssentralen), OSLO LEGEVAKT og FASTLEGE.  Der kan foreldre 

skrive inn telefonnummeret på sin og/eller barnas fastlege.

Vi går nøye gjennom hva de forskjellige instansene gjør og ikke gjør, når vi snakker 

med foreldre.  
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Underveis når vi presentere Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige 

familier deler vi ut de forskjellige plakatene til alle frammøtte og de som ønsker det, 

får ta med seg flere eksemplarer hjem. Dess flere som studerer illustrasjonene, dess 

bedre, tenker vi.

Plakat 4: 

Det er både farlig og risikabelt å ha små barn på fanget - eller i umiddelbar nærhet, når 

det foregår kaffe- og tedrikking. For å vise hvor store skadene kan bli, er det laget en 

plakat med et fotografi av et barn som nylig har fått en kopp te over seg.

Bakside av plakat 4: 

Plakatens bakside viser det samme barnet ett år etter ulykken. Her ser vi tydelig at 

barnet har fått varige mèn etter skaden. 

Det å se bilder av diverse situasjoner hvor barn kan skade seg hjemme, blir alltid tatt 

positivt i mot, enten vi snakker med foreldre eller fagfolk. Alle syns det er grusomt å se 

hvilke skader barna er påført, men samtidig føles det nyttig å få bildene servert uten filter. 

Faresignalene kommer nærmere på den måten, forteller flere av de som har deltatt på vår 

presentasjon. Det skal nevnes at enkelte av bildene som blir vist for foreldre og fagfolk, 

ikke blir trykket i selve rapporten. Rapporten inneholder kun tegnede bilder, samt ett 

fotografi - hvor barnets foreldre har gitt tillatelse.  

Tolk

Når vi presenterer prosjektet Forebygge skader og ulykker i minoritetsspråklige 

familier for foreldre bestiller vi ofte tolk, men ikke alltid. Dette diskuteres fortløpende 

med foreldre. Av og til er det best å kun benytte ’enkel norsk’.
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AVSLUTNING

Tidlig i prosjektets forløp møtte vi en gruppe helsesøstre hvor vi la fram en foreløpig skisse 

av vårt undervisningsopplegg. Dette fordi helsestasjoner står i en særstilling med hensyn til å 

møte småbarnsforeldre, og da særlig mødre. Prosjektets mål er å forebygge brann- og 

skåldeskader som skjer på hjemmebane og det er grunn til å tro at helsesøstrenes innspill har 

vært nyttige å ta med i forløpet. Vi fikk gode tips om hva helsesøstrene savner når de møter 

foreldre som kommer til helsesjekk med barna, og særlig da familier som har 

minoritetsspråklig bakgrunn.  

Helsesøstrene ønsket mer kunnskap om brann- og skåldeskader, de ønsket veiledende plakater 

som inneholdt forebyggende tiltak og de ønsket mer kunnskap om førstehjelp ved 

brannskader. I tillegg etterlyste de bilde-eksempler av barn som nylig har fått brannskade. 

Dette fordi de har erfart at det er få som vet – eller få som forstår skadeomfanget av skader 

som barn kan få av kun en varm kopp kaffe eller te. De så ellers for seg at det hadde vært fint 

om personal fra sykehuset kom ut til helsestasjonene og snakket om ikke bare forebyggende 

tiltak, men også om barna som er innlagt med brannskader på en barnekirurgisk avdeling.

Prosjektlederne har i prosjektperioden gjennomført presentasjon av Forebygge skader og 

ulykker i minoritetsspråklige familier flere ganger for fagfolk og foreldre, på en skole, i en 

barnehage, på aktivitetssenter i Oslo og Fredrikstad og for ansatte på OUS. Ved hjelp av 

direktør i Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Bernadette Nirmal Kumar, 

fikk vi dessuten innpass på Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) årlige konferanse 

om minoritetshelse i Oslo (Høyres Hus 06.05.2011) og tilbakemeldingene har i ettertid vært 

utelukkende positive.  

Uansett hvor vi har snakket om temaet forebygging av brann- og skåldeskader, har vi fått en 

fantastisk god tilbakemelding av de frammøtte. Mange foreldre har uttrykt glede og 

takknemlighet for å innhente nyttig kunnskap om hvordan de selv kan hindre at det skjer 

brann- og skåldeskader – og også hjemmeulykker generelt. Det samme gjelder fagfolk innen 

helse- og skolevesenet. Alle ønsker at vi skal komme tilbake flere ganger, samtidig som at vi 

har fått tips om hvor vi bør dra neste gang og snakke om dette.  
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Det er ikke så lett å måle virkning av et slikt forebyggende prosjekt, men at det har foregått en 

bevisstgjøring blant de frammøtte med hensyn til brann- og skåldeskader, er vi ikke i tvil om. 

Helsesøstre som vi har snakket med, sier at de ofte ser spor etter brannskader på barn, små og 

store skader. Barn med forholdsvis små skader ser de hele tiden, som en uttrykte det, og da er 

det snakk om barn som ikke har vært innom verken legevakt eller sykehus. Skadeomfanget av 

brann- og skåldeskader er med andre ord sannsynligvis langt større enn mange er klar over. 

Det aller verste er selvfølgelig når barna dør eller får varige mèn - og/eller 

funksjonsnedsettelse etter en brann- eller skåldeulykke. Som nevnt tidligere, kan slike ulykker 

som rammer barna, gjøre at foreldre sliter med skyldfølelse, angst og depresjon i ettertid. Når 

vi har møtt minoritetsspråklige foreldre – og da særlig mødre, har vi blitt fortalt utallige 

historier om hvordan og når barna deres har brent seg, som mange sier. Et stort antall av de 

aktuelle foreldrene i vår målgruppe bor ikke sjelden med fem-seks barn i små og trange 

leiligheter i slitte bygårder - som fortrinnsvis ligger i Oslos østlige bydeler. Noen av mødrene 

har dramatiske historier som de deler med alle frammøtte, mens andre forteller om mindre 

alvorlig hendelser der heldigvis alt gikk bra med barnet. Fellesnevneren i historiene er likevel, 

at om brannskaden er stor eller liten, så er smertene uansett store for barna. Flere av mødrene 

vi har snakket med, håper at barna – siden de var så små da ulykken skjedde, vil glemme at

det skjedde… 

Prosjektets ledere har imøtekommet - og vil så langt det er mulig også fremover, imøtekomme 

alle de aktuelle ønskene/behovene som blant annet helsesøstre etterspør. Vi får stadig 

henvendelser fra interesserte som har hørt om vårt forebyggende brann- og 

skåldeskadeprosjekt. Foruten fagfolk og minoritetsspråklige kvinner i Oslo har vi besøkt en 

kvinnegruppe i Fredrikstad og førskolelærere og helsesøstre i Oppegård.

Men siden det er umulig for oss å nå fram til alle som vil ha glede og nytte av prosjektets 

innhold, vil vi avslutningsvis oppfordre Helsedirektoratet til å distribuere vårt 

forebyggende materiell videre ut til både Oslos bydeler, samt helsestasjoner i landet for 

øvrig.
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VELKOMMEN  
til flerkulturell kvinnegruppe 

Tid : tirsdag 24 . januar, kl. 18.00 – 20.00 
Sted : Kinogata 4, ”Korstua”

(inngang rundt hjørnet i samme bygg som Frivilligsentralen 
”Det Hvite Hus” på Sellebakk torg) 

- KVINNER FRA FLERE KULTURER MØTES - 

HVORFOR?  Vi ønsker å lære mer om og av hverandres erfaringer og felles 
utfordringer. Tema som: barna våre, familien, lokalsamfunnet, språk, mat, 
håndverk, jobb, skole, helse, fysisk aktivitet og mye mer 

GODT NYTT ÅR! Vi starter det nye året med et viktig tema og besøk fra Oslo:

Kveldens tema:
”Forebygging av skader og ulykker i hjemmet. Erfaringer fra arbeid med 
minoritetsspråklige familier” 

Inger Lise Bråthelund, sykepleier ved Barnekirurgisk avdeling og
Hilde Berge, sosialantropolog ved LMS-barn,
Oslo Universitetssykehus, deler sine kunnskaper og erfaringer med oss.  

Vi har vi invitert kvinner fra andre kvinnegrupper denne kvelden og håper 
vi blir mange! 
Møtetidspunkt: 18.00-20.00  ( Møt opp i god tid ) 

Te/kaffe og enkel bevertning. 

FORTELL OM GRUPPA TIL ANDRE SÅ BLIR VI FLERE I GRUPPA VÅR …… 

 Med hilsen fra 
Hilde, Torunn og Tone 

www.fredrikstadost.frivilligsentral.no 




