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Under tiden du väntar ditt barn
och när barnet har fötts ställs du
inför många val när du köper och
använder produkter till barnet.
Den här broschyren är till för att
hjälpa dig att göra så bra val som
möjligt när det gäller säkerhet för
ditt barn.
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Barn utforskar nyfiket sin omgivning utan att vara
medvetna om alla risker som finns runtomkring
dem. Därför behöver du som vuxen ligga steget före
för att kunna förhindra olyckor. Det bästa du kan
göra är att alltid hålla ditt barn under uppsikt.
Märkning med gällande standard

Många barnprodukter är tillverkade enligt säkerhetsstandarder som är gemensamma i hela Europa. Om en produkt uppfyller en säkerhetsstandard ska den
vara märkt med standardens nummer. Standardmärkningen är tillverkarens egen
uppgift om att produkten uppfyller gällande krav i standarden och innebär
inte att produktens säkerhet är kontrollerad av någon myndighet. Ett exempel
på en märkning är EN 1888 som är en standard för barnvagnar. Även om det
inte finns någon standard för en produkt så måste den vara säker genom
att uppfylla säkerhetskraven i det allmänna produktsäkerhetsdirektivet.
CE-märkning

Förutom märkning med standard har vissa produkter krav på CE-märkning.
De produkter som ska CE-märkas inom området barnprodukter är leksaker
och personlig skyddsutrustning, som exempelvis småbarnshjälmar och r
eflexer. Genom CE-märket intygar tillverkarens att produkten är säker,
men det innebär inte att produkten är kontrollerad av någon myndighet.
Alla produkter ska vara säkra, men alla ska inte CE-märkas.
Begagnat
Det är bra ur många synpunkter att återanvända produkter, men det finns
saker att tänka på när du köper begagnat. Var uppmärksam på att produktens
ålder och användning kan ha påverkat olika funktioner. Olika material åldras
med tiden och kan få helt andra egenskaper än de ursprungliga. Äldre leksaker
kan innehålla kemikalier som är förbjudna idag, exempel på detta är gamla
plastleksaker som kan innehålla hälsofarliga ftalater. Tänk på att vårt nordiska
klimat gör att vissa produkter utsätts för tuffare användning än i andra länder.
Om du använder äldre produkter är det bra att tänka på att de kanske
inte uppfyller dagens säkerhetskrav.
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Babysitter
Välj en babysitter som är stabil och ordentligt bakåtlutad så att barnet kan vila ryggen och inte
tippar i sidled eller framåt. Barnet ska vara
ordentligt fastspänt i babysittern, men
låt det inte sitta för länge – det är inte
bra för ryggen. Sluta använda babysittern
när ditt barn nått den maxvikt som tillverkaren har satt på produkten.
Tänk på att aldrig ställa babysittern på bord eller på andra höga platser. Risken finns att ditt barn faller i golvet. Ställ inte heller babysittern på
mjuka, instabila underlag som sängar eller soffor eftersom den kan välta.
Standarden för babysitters heter EN 12790

Barnvagn
Vilken vagn du ska välja beror på hur den ska användas, hur du bor och
om du ska ha med vagnen i bil eller buss. Prova vagnens olika säkerhetsfunktioner som broms och låsningar av olika delar och känn på vagnen så
att den är stabil och inte välter lätt. Tänk på att trehjulingar ofta är mer
instabila än fyrhjulingar. Väljer du en vagn med vändbart handtag – se till
att det finns extra säkerhetsspärrar som hindrar att vagnen välter mot dig
om låsningen skulle släppa om du drar den över till exempel en trottoarkant. Väljer du en vagn med höj – och sänkbart handtag – se till att det
har någon säkerhetsanor
säkerhetsanordning för att förhindra att handtaget
helt kan gå av vid de re
reglerbara lederna. Barnvagnar för barn
som inte kan sitta själ
själva ska ha ett plant liggläge eftersom
ryggen inte är tillräc
tillräckligt utvecklad och stark. När ditt barn
har börjat sitta själv kan du använda en sele. Selen ska
barn storlek så att barnet inte kan trassla
justeras efter barnets
str
in sig och strypas.
Se även till att vagnen har bra
exer och välj en vagn med rejäla hjul och
reflexer,
broms som tar ordentligt. Vagnen ska ju
funge året om i alla väder.
fungera
Läs gärna mer om vad du bör tänka på när
kö barnvagn på www.konsumentverket.se.
du köper
Standarden för barnvagnar heter EN 1888
Standa
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Babylift
Kontrollera att remmarna sitter fast ordentligt så att de inte kan lossna
när du bär barnet i liften. Bärremmarna ska inte ligga inuti babyliften
när ditt barn ligger i den eftersom barnet riskerar att strypas om det
trasslar in sig i remmarna. Köper du en babylift som även används som
babyskydd i bilen – se mer under rubriken Babyskydd.
Standarden för babyliftar heter EN 1466

Nappar och Napphållare
Dra i nappen innan du ger den till barnet, och byt ut den ofta. Kolla så
att det inte finns bitmärken i sugdelen. Om du använder napphållare så
ska bandet inte vara längre än 22 centimeter; det får inte finnas någon
risk för att barnet får det runt halsen.
Standarden för nappar heter EN 1400. Standarden för napphållare heter EN 12586

Nappflaskor
Var noga med ditt barns nappflaskor. Undvik att värma välling och barnmat i nappflaskor och i förpackningar av plast. Kemiska ämnen kan läcka
från plasten. Släng repiga nappflaskor och förpackningar, eftersom de
också ökar risken för att skadliga ämnen läcker ut i maten.
Standarden för nappflaskor heter EN 14350

Leksaker
Leksaker ska vara CE-märkta och anpassade
efter ditt barns ålder. Tänk på att leksaker till
större barn är farliga för småbarn till exempel
sten- och glaskulor, pärlor, byggklotsar, legobitar.r. Undvik
leksaker med varningssymbolen till barn under 3 år.
rollera
Innan ditt barn får använda en leksak – kontrollera
änd
att det inte finns smådelar som kan lossna. Använd
gärna en smådelscylinder för att se om smådel är så
liten att den kan fastna i barnets hals.
n
Snören får inte vara så långa att ditt barn kan
få dem runt halsen – max 22 centimeter. Undvikk
leksaker som innehåller doftämnen, eftersom dee
kan vara hälsofarliga. Leksaker med hög ljudnivåå
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kan skada ditt barns hörsel. Skallror ska inte ha långa smala skaft som barnet
kan få ner i halsen. Ta bort babyleksaker som spänns över barnvagn eller
spjälsäng så fort barnet kan sitta själv eftersom barnet kan trassla in sig.
Låt inte barnet leka med och suga på sådant som inte är leksaker, till
exempel prydnadssaker, mobiltelefoner, läderaccessoarer och smycken.
De kan innehålla farliga kemiska ämnen. Låt inte heller barnet komma
åt småsaker som mynt, jordnötter eller annat som det kan få i halsen.
Standarden för leksaker heter EN 71

Smådelscylinder
Smådelscylindern är en plasthylsa som är 3,2 centimeter
i diameter: ungefär lika stor som en treårings strupe. Cylindern
hjälper dig att kontrollera smådelar. Små saker som får plats
i cylindern bör man vara försiktig med eftersom de kan innebära risk för kvävning om barn stoppar dem i munnen. Var försiktig med
små bollar även om de inte går ner i cylindern eftersom de kan vara svåra
att få bort från barnets svalg på grund av den runda formen.
Hos den kommunala konsumentvägledaren eller BVC i din kommun
kan du beställa ett gratis exemplar av smådelscylindern.
Bärsele
Undvik att köpa en bärsele med för stora benöppningar. Är öppningarna för
stora finns risk att barnet kan glida ut ur selen. Tänk också på att ditt barn
behöver ordentligt stöd för huvudet innan det själv kan hålla huvudet upprätt.
Standarden för bärselar heter EN 13209-2

Skötbord
Den säkraste skötplatsen för ditt barn är på golvet. Men ett skötbord ger en bättre arbetsställning för den som byter på barnet.
Lämna aldrig ditt barn på skötbordet och håll alltid en hand
på barnet så att det inte faller ner. Ditt barns utveckling går
snabbt och plötsligt kan det göra rörelser som du inte är
beredd på.
När du köper ett skötbord - välj ett med höga
kanter och med ordentlig skötyta. Var uppmärksam
på att skötbädden inte är så hög att
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barnet kan rulla över skötbordskanten via skötbädden. Skötbädden ska även
ligga kvar ordentligt på skötbordet och inte kunna glida iväg över kanten.
Om du ändå väljer ett smalt skötbord med långa sidor så är det troligt
att tillverkaren rekommenderar att skötbordet ska stå med ena långsidan
in mot väggen och du som byter på barnet på den andra långsidan. Läs
instruktionen noga.
Standarden för skötbord heter EN 12221

Hög barnstol
Välj en barnstol som är stabil och som barnet inte kan
klättra ur själv. En vanlig anledning till olyckor med höga
barnstolar är att barnet sätter upp fötterna mot bordskanten och trycker ifrån så att stolen välter. Ett sätt
att undvika sådana olyckor är att sätta fast stolen
i bordet. Det finns särskilda ”ankare” att köpa
för att koppla fast barnstolar. Ha alltid uppsikt
över barnet så att det inte ställer sig upp i
stolen, tappar balansen och faller ur.
Standarden för höga barnstolar heter EN 14988

Spjälsäng
I sängens lägsta läge ska sängsidan vara minst 60 centimeter hög från
sängbotten och i högsta läge ska sängsidan vara minst 30 centimeter hög
från sängbotten. Avståndet mellan spjälorna ska vara 4,5–6,5 centimeter.
Mellan ribborna i sängbotten ska avståndet vara max 2,5 centimeter för
att barnet inte ska fastna med händer eller fötter. Spjälskydd hindrar att
armar och ben sticker ut mellan spjälorna. Fäst skyddet nere vid sängbotten
utanför madrassen. Sängen får inte ha några uppstickande delar som barnet
kan fastna på med kläder och riskera att strypas.
Använd den madrass som tillverkaren rekommenderar och den ska gå
ända ut till sängsidorna för att inget mellanrum ska finnas där barnet
kan lägga ner ansiktet. Vädra den nyinköpta madrassen innan den används
för att få bort flyktiga kemikalier. Sänk sängbotten till lägsta läget innan
barnet kan sätta sig upp själv. Om barnet börjar klättra ur sängen, byt
till en säng utan höga kanter. På vissa modeller kan en sängsida tas bort.
Standarden för småbarnssängar inklusive hopfällbara barnsängar heter EN 716
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Resesäng
Om du använder en fällbar säng till barnet – kontrollera noga att sängen
är ordentligt uppfälld! Följ instruktionen. Tryck på fällmekanismerna och
de övre kanterna för att förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop
oavsiktligt och orsaka att barnet skadas.
Standarden för småbarnssängar inklusive hopfällbara barnsängar heter EN 716

Barngrind
Använd barngrind både upptill och nedtill i trappor. Om du har en grind
högst upp i en trappa är det extra viktigt att den är ordentligt fastsatt
så att den inte kan lossna. Kontrollera regelbundet att skruvar och andra
delar sitter fast och är åtdragna ordentligt.
Standarden för barngrindar heter EN 1930

Gåstol/lekstol
Om du köper en gåstol – se till att den är stabil och inte kan välta åt något
håll. Gåstolar ska ha ett trappstopp som hindrar den från att åka ut över
kanten på en trappa. Men låt ändå inte barn använda gåstol i anslutning
till nedåtgående trappa utan trappgrind. Gåstolar kan orsaka svåra skador
om ett barn åker nedför en trappa. Var medveten om att med en gåstol rör
sig barnet mycket snabbare och når mycket högre än utan gåstol, vilket
gör att riskerna ökar. Lämna därför aldrig barnet utan uppsikt i gåstolen.
Standarden för gåstolar heter EN 1273

Babyskydd/Bilbarnstol
När barn åker bil ska de vara fastspända i babyskydd eller bilbarnstol.
Låt barnen åka bakåtvänt så länge som möjligt, gärna upp till 4-årsåldern. Stolen är urvuxen när barnets huvud inte får tillräckligt stöd,
eller när viktgränsen har passerats. Dåå kan du behöva byta till en
rig sitta på passagerarplats
större bakåtvänd modell. Barn ska aldrig
d och bilbarnsstolar ska
med inkopplad krockkudde. Babyskydd
vara Europagodkänd och E-märkt.
Följ bruksanvisningen och se till
att skyddet passar i bilen.
Ta pauser ofta så barnet får röra
på sig och ändra ställning.
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Småbarnshjälm, cykelsits och cykelkärra
Cykelsitsen är avsedd för barn som väger mellan 9 och 22 kilo, så när ditt barn
är ca 9 månader och kan sitta ordentligt kan det börja åka med på cykelturer
i en cykelsits. Då ska det även ha en småbarnshjälm på sig, detta gäller även
när barnet åker med i en cykelkärra. Småbarnshjälmen är till för barn under
7 år, och de känns igen på det gröna hakspännet som är till för att förhindra
strypningsolyckor. Spännet håller kvar hjälmen på huvudet, men släpper vid en
viss belastning om barnet skulle fastna i något. Låt även barnet ha hjälm när
det åker pulka.
Standarden för cykelsitsar heter EN 14344. Standarden för småbarnshjälmar heter EN 1080

Bostaden
Det finns särskilda bestämmelser som ska förebygga barnolycksfall i
bostäder och andra utrymmen där barn vistas. Det finns ganska många
regler för barnsäkerhet. Här återges de i korthet under rubrikerna Köket,
Klämskydd till dörrar, Balkonger och fönster. Mer om barnsäkerhet finns
på Boverkets webbplats, www.boverket.se.
Köket
I köket finns det mycket som kan vara farligt för ditt
barn. Se till att förvara knivar och vassa hushållsredskap i lådor med spärr. Spisen måste ha tippskydd,
hällskydd och luckspärr, och utsidan av ugnsluckan
får inte bli varmare än 60 oC. För att undvika skållning får inte vattnet i kranen vara varmare än 60 oC.
Klämskydd till dörrar
Små barnfingrar kläms lätt i dörrar. Om inte dörren har ett inbyggt klämskydd
kan du montera ett i efterhand. Har du inget klämskydd kan du hänga en
vikt handuk över dörren för att hindra att den stängs helt.
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Balkong och fönster
Om du har balkong ska den vara säker för ditt barn.
Balkongräcket ska inte gå att klättra på. Det får heller
inte ha öppningar större än 10 centimeter. Risken finns
att ditt barn fastnar med huvudet eller faller ut. Balkongdörren ska ha både säkerhetsbeslag och spärr. Fönster
på övervåningen ska ha antingen ett säkerhetsbeslag
eller en spärr. Fäst lösa persiennsnören högt upp så att
barnet inte kan få det runt halsen.
Fåtölj, soffa, säng
Den vanligaste skadan som barn råkar ut för är fallskada från låg höjd. Många av dessa skador (25 %)
sker när barnet faller från möbler i hemmet och
från till exempel föräldrarnas säng. Var därför uppmärksam på barnet så att det inte kan ramla ner.
Nyrenoverat
Om hemmet är nyrenoverat, väggarna är nymålade och nya mattor har
lagts – vädra ut ordentligt innan ditt barn ska vara i rummet. Under pågående renovering är ofta elektriska kontakter och strömbrytare frilagda
och i sådana utrymmen ska inte barn vistas. Vädra också nyinköpta
möbler och mattor innan de används för att få bort flyktiga kemikalier.
Kemiska produkter
Förvara kemiska produkter så att ditt barn inte kan komma åt dem.
Var särskilt försiktig med läkemedel, petroleumprodukter som tändvätska
och frätande produkter som maskindiskmedel. De kan ge allvarliga akuta
förgiftningar och frätskador. Lita inte på så kallade barnsäkra lock; ibland
fungerar de inte som de ska. Bekämpningsmedel mot
till exempel myror och insekter ska placeras så att
barnet inte kommer i kontakt med det.
Om du misstänker att ditt barn har fått i sig
något giftigt – ring 112 och begär Giftinformationscentralen.
Mer information om kemikalier finns på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se.
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Kläder
Tvätta nyköpta barnkläder och sängkläder som ska användas nära huden
innan ditt barn får använda dem. De kan innehålla rester av kemikalier
från tillverkningen. Välj tvättmedel utan parfym.
Kontrollera att barnkläderna inte har smådelar som till exempel dekorationer och knappar som kan lossna och barnet kan få i halsen, eller långa
snoddar och snören som barnet kan få runt halsen.
Elsäkerhet
Elprodukter kan bli farliga om de används på fel sätt. Det vet inte barn,
så undvik att köpa elektriska produkter som ser ut som leksaker.
Eluttag ska vara petskyddade så att ditt barn inte kommer åt dem med
sina fingrar eller med något redskap. Om de inte är skyddade från början
finns det skydd som du kan köpa och sätta i för att blockera uttaget.
Tänk på att barn kan stoppa ner fingrar i bordslampor där glödlamporna
saknas och att de själva kan skruva ur glödlamporna. Barn kan även fastna
och i värsta fall strypa sig i långa sladdar som ligger framme. Trasiga
sladdar som kan ge elchock ska tas bort.
Elektronisk utrustning
När du har packat upp elektronisk utrustning – vädra innan ditt barn ska
vara i rummet. Vädra också om lågenergilampor eller lysrör gått sönder. Var
mycket försiktig med de trasiga lampresterna, eftersom de innehåller kvicksilver. Dammsug därför inte upp de krossade lamporna! Lägg dem i stället i en
glasburk och lämna dem som miljöfarligt avfall på en återvinningsstation.
Vatten
Barn ska alltid ha flytväst anpassad till
sin vikt vid bryggan eller i båten. Dammar, pooler och bassänger är spännande
inslag men också något som kan vara
mycket farligt. Små barn kan skyddas
genom att man sätter upp ett staket
med låsbar grind eller har ett barnsäkert
poolöverdrag när poolen inte används.
Lämna aldrig barnet ensamt vid vatten,
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bassäng eller badkar! För att kunna hjälpa barnet ska någon person finnas
på armlängds avstånd hela tiden. Att använda en badstol ökar inte säkerheten. Tänk på att barn kan drunkna i mycket grunt vatten och att drunkning ofta sker tyst.
m
Tvål, schampo och hudkräm
Ditt barns hud är känslig. Använd därför intee tvål, schampo,
hudkrämer och våtservetter i onödan. Undvikk produkter
lt
med parfym och sådana som är antibakteriellt
behandlade.
Skydd för sol och mygg
Kläder är det bästa skyddet för ditt barn.
Myggmedel innehåller starka kemikalier
och ska inte användas på barn under 3 år.
Lekplatser
En lekplats ska vara byggd så att barn inte kan fastna eller skada sig.
Det är viktigt att underlaget vid lekredskapen är av stötdämpande material,
till exempel sand, bark eller gummimatta. Om du ser något på en lekplats
som kan vara farligt så kan du höra av dig till fastighetsägaren eller
kommunens byggnadsnämnd.
Gungställningar som sätts upp hemma i trädgården ska förankras ordentligt enligt anvisning från tillverkaren. Var noga med att gungornas upphängning är säker.
Om du bygger en sandlåda eller någon annan träkonstruktion till ditt
barn - använd inte gamla järnvägsslipers eller telefonstolpar eftersom de
innehåller det cancerframkallande ämnet kreosot.
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Hur skadas spädbarn i eller kring hemmet?
Här presenteras skadestatistik från en genomgång av information från
databasen IDB (Injury Data Base). I databasen samlas information om skador
från ett antal akutsjukhus i Sverige. Statistiken gäller för åren 2000 – 2007
för barn som är yngre än ett år och som har skadats i hemmet. Totalt 1750
olyckor har studerats och har sedan räknats om för att motsvara hela
Sveriges befolkning.
Varje år skadas nästan 4 000 barn yngre än ett år i eller kring hemmet
så allvarligt att barnet behöver akutsjukvård. Det är något fler pojkar (54 %)
än flickor som råkar ut för dessa olyckor. De flesta (93 %) av olyckorna
sker inomhus och de flesta av dessa i vanliga bostadsrum som sovrum,
vardagsrum, matrum etc. Se också nedanstående figur.
Drygt två av tre olyckor är fallolyckor och vanligast är fall från låg
höjd (lägre än 1 m) följt av fall i trappor. Bland övriga olyckstyper märks
kontakt med heta ämnen eller vätskor, slag-, spark-, drag- och slitvåld, att
barnen stoppar saker i munnen och att barnen blir bitna eller stuckna av
djur. Se vidare i figuren nedan.
Typ av olycka
Fallit
Kontakt med heta ämnen och vätskor
Slag, sparkar, drag, slitvåld
Saker i munnen
Djur
Klämning
Dragit saker över sig
Skurit sig
Förgiftning
Saker i ögonen
Fått saker på sig
Kvävning
Elolyckor
Annat
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Fallolyckor
Varje år råkar nästan 3 000 barn yngre än ett år ut för fallolyckor i eller
kring hemmet. Hälften av fallolyckorna är fall från låg höjd (lägre än 1 m).
Sängar, vanligtvis föräldrarnas sängar, soffor och fåtöljer är involverade i
25 % av fallolyckorna och skötborden i 20 %. Gåstolar svarar för drygt 10 %
av fallolyckorna och ofta bidrar de till att barnen ramlar ner för trappor.
Cirka 10 % av fallolyckorna beror på att barnen tappats av föräldrar eller
syskon, inte sällan i trappor. Höga barnstolar och barnvagnar som välter
svarar vardera för cirka 5 % av fallolyckorna. Babysitters, babyliftar och
bilbarnstolar är tillsammans involverade i knappt 5 % av fallolyckorna.
Huvudet är den kroppsdel som oftast skadas i fallolyckor (75 %) följt
av skador på armar och ben. Den dominerande skadan är blodutgjutning
(55 %) följt av hjärnskakning (14 %) och frakturer (5 %).
Över 20 % av alla fallolyckorna leder till att barnet blir inlagt på sjukhus för fortsatt vård.

Annat och ospecificerat fall 7 %

Halkning 1 %

Snubbling, snavning 10 %

Fall från hög höjd 10 %

Fall i trappa 20 %

Fall från låg höjd 52 %
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Olyckor med heta vätskor och föremål.
Olyckor med heta vätskor och föremål leder ofta till allvarliga skador med
långa vårdtider. Mellan 200 och 300 sådana skador sker varje år och de tycks
öka. Den vanligaste händelsen är att barnet får hett kaffe eller te över sig.
Därefter följer hett vatten och att barnet bränner sig på heta ugnsluckor
eller på braskaminer. Att barnet bränner sig på het mat är också vanligt.
Även här är gåstolar inblandade på det viset att barnet kan förflytta sig
och komma åt att dra ner kaffekoppar och kokkärl samt att komma åt
ugnsluckor och braskaminer med mera. De kroppsdelar som skadas är
oftast händer och fingrar samt i mindre omfattning benen. De flesta av
dessa händelser inträffar i köket. Knappt 10 % av dessa olyckor leder att
barnet blir inlagt på sjukhus för fortsatt vård, ofta med långa vårdtider.
Saker i munnen
Att små barn stoppar saker i munnen är heller inte ovanligt. Ibland sväljer
barnet saker, skär sig på saker och ibland uppstår även risker för kvävning
och förgiftning. Det är allt från trasiga julgranskulor till plast- och glasbitar och tavelkrokar som stoppas in i munnen. I knappt 10 procent av
fallen blir barnen inlagda på sjukhus för fortsatt vård.
Klämning
Den helt övervägande delen av klämskadorna beror på dörrar. Dörrar som
stängts oförsiktigt av föräldrar eller syskon eller dörrar som blåst igen.
Barn drar ned saker
Att barn drar ner dukar med prydnadssaker är vanligt. Ibland drar de ner
tyngre saker och skadar sig själva. Blomkrukor, lampor, strykjärn, högtalare
är exempel på saker som barnet drar ner och skadar sig av. Gåstolar är
inblandade även i den här typen av olyckor.
Förgiftningar
Att barn, yngre än ett år, råkar ut för förgiftningar eller frätskador är inte
särskilt vanligt. I genomsnitt handlar det om 30 till 40 händelser om året.
Oftast handlar det om hushållskemikalier (rengöringsmedel), lampolja,
läkemedel eller växtdelar. Att dessa skador är allvarliga framgår av att
nästan hälften av barnen blir inlagda på sjukhus för fortsatt vård.
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Vill du veta mer kan du gå in på följande
webbsidor och hitta mer information.
www.konsumentverket.se

Tillsyn över många konsumentprodukter bland annat
leksaker, barnartiklar och barnmöbler.
www.boverket.se

Regler för utforming av byggnader och krav på barnsäkerhet i hemmet.
www.elsakerhetsverket.se

Tillsyn över elsäkerhet i produkter och av anläggningar där barn vistas.
www.giftinformationscentralen.se

Vid misstänkt förgiftning ring 112 och begär Giftinformationscentralen
för hjälp dygnet runt. Vid mindre akuta fall ring 08–331 231.
www.kemi.se

Kemikalieinspektionen har tillsyn över kemiska produkter
och ger ut information och råd om kemiska ämnen i varor,
bl.a. om kemikalier i barns vardag.
www.msbmyndigheten.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är
samordnande myndighet för barnsäkerhetsfrågor.
www.transportstyrelsen.se

Tillsyn över bland annat babyskydd och bilbarnstolar.
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