Barnets säkerhet och
trygghet vid
6–12 månaders ålder
När barnet är 6 månader gammalt
blir det snabbare, pincettgreppet utvecklas
och barnet blir nyfiknare.
Barnet vill smaka på allt möjligt
och är intresserat av allting.
Se till att barnet inte får tag i:
• små föremål som det kan sätta i halsen,
som plastpåsar och äldre syskons leksaker
• mediciner och vitaminer
• kemikalier och rengöringsmedel
• tobak, snus och nikotinpreparat
• alkohol och andra rusmedel
• tändstickor och tändare.

I den här åldern råkar barn lätt ut för
följande olyckshändelser:
Brand- och elskador
• Ställ undan strykbrädan
när du har strukit färdigt.
• Ta bort lampor som är lätta att dra ner.
• Kontrollera att stickkontakterna har petskydd.
• Kontrollera att inga elledningar är lösa
och att barnet inte kommer åt dem.
• Installera en skyddsgrind
runt kamin eller öppna spisen.

Kvävningsrisker
• Håll plastpåsar och andra plastprodukter
utom räckhåll för barnet.
• Kontrollera att leksakerna är lämpliga
för barn under 1 år.
• Kontrollera att barnets kläder eller leksaker
inte har små lösa delar, snören eller remmar,
små kulor eller bollar, magneter eller
knappbatterier.
• Kontrollera regelbundet
att leksaker och nappar är hela
och sluta genast använda dem om de är trasiga.
Fall
• Ha barnet inom synhåll
när det sitter i matstolen.
Matstolen ska vara stadig och barnet ska inte
kunna klättra ur den själv.
• Lämna aldrig barnet ensamt
i en bilstol eller i en gåstol.
• Se till att fönstren har spärrar
som hindrar att barnet faller ut
och att fönstren är stängda
alltid när det är möjligt.
• Kontrollera att barnet inte kan öppna balkongdörren.
Trappor
• Inomhus ska trapporna ha
tillräckligt höga skyddsgrindar
både uppe och nere.
• Trapporna ska ha halkskydd.
• Skyddsgrinden ska ha ett lås.
• Avståndet mellan golvet och grinden
får vara högst 10 cm.
• Kom ihåg att äldre syskon kan glömma
att stänga porten.
Golvet är den tryggaste lekplatsen för ditt barn!

Förgiftningar
När ett barn undersöker sin omgivning
stoppar det allting i munnen.
• Var särskilt försiktig med mediciner,
tändvätskor, tvättmedel,
maskindiskmedel, bensin och andra oljeprodukter.
Lås in dem eller lägg dem på ett ställe
som barnet inte kommer åt.
• Placera medicinskåpet högt uppe
och håll skåpet låst.
• Om du misstänker att ditt barn har ätit
något giftigt eller frätande,
ska du genast ringa giftinformationscentralen.
• Tänk också på vilka mediciner du
förvarar i handväskan.
• Kontrollera att ni inte har giftiga växter i hemmet.
Drunkning
• Barnet ska alltid ha flytväst
när ni är nära vatten, i en båt eller
när ni leker på stranden!
• Barn ska alltid ha sällskap av en vuxen
när de är nära vatten.
• Lämna aldrig barnet ensamt i badet.
Kontrollera hemma att
• alla möbler står stadigt
så att barnet inte kan fälla dem
eller dra dem över sig.
• vassa bordshörn och andra vassa hörn
är skyddade med hörnskydd.
• lådor och skåpluckor är låsta
så att barnet inte kan öppna dem.
• det finns halkskydd under små och lätta mattor.
• det finns halkskyddsmattor i badrummet och badkaret
• barnet inte har leksaker med ljud
som kan skada barnets hörsel.
Barn ska använda hörselskydd
på till exempel konserter där ljudet är högt.

