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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Skador utgör den ledande dödsorsaken bland barn och ung-
domar i i-världen [1]. Epidemiologiska studier visar att barn i
låginkomstfamiljer i Sverige och andra europeiska länder lö-
per en avsevärt ökad risk att dödas i olycksfall [2, 3]. För icke-
dödliga skador är bilden inte lika entydig. Medan vissa studier
visar en liknande social gradient som för dödliga skador [4-6],
har andra inte kunnat påvisa några betydande sociala skillna-
der [7, 8]. Studier från USA har till och med visat en ökad risk
för skador bland barn i familjer med högre social status [9, 10].

En orsak till motstridiga resultat när det gäller sociala skill-
nader i icke-dödliga olycksfallsskador bland barn är troligen
att flertalet studier omfattat breda skadekategorier och ål-
dersgrupper, varvid olika typer av risker aggregerats. Den so-
ciala variationen i ridolyckor är till exempel inte självklart
densamma som för brännskador. I föreliggande studie har vi
försökt kringgå detta problem genom att utnyttja de unika
möjligheterna till stora studiepopulationer som finns i de
svenska nationella hälsodatabaserna. På detta sätt har studien
kunnat avgränsas till barn i åldern 0–35 månader och de rela-
tivt specifika olycksmekanismer som är typiska för hemmil-
jön (vår datakälla medgav inte exakt definition av miljö). Ge-
nom länkning av data om slutenvårdstillfällen från Patientre-
gistret till sociala data från andra källor har vi studerat hur ris-
ken för icke-dödliga hemolycksfall som leder till sjukhusvård
i denna åldersgrupp varierar med familjens socioekonomiska
karaktäristika och barnets ålder och kön.

Närmare 20 procent av barnen i Sverige växer upp med en
eller två utlandsfödda föräldrar. Iakttagelser om en ökad risk
för brännskador bland dessa barn har väckt frågan om barn till
nykomlingar i det svenska samhället kan utgöra en särskild
riskgrupp för olycksfall [11]. Med hjälp av data om moderns
födelseland prövade vi därför också hypotesen att barn med
utländskt ursprung löper en ökad risk att skadas i hemmet.

❙ ❙ Metod
Alla barn som föddes i Sverige under perioden 1987–1991
(546 336 stycken) och deras mödrar identifierades i Medi-
cinska födelseregistret. Variabler från denna databas länka-
des samman med sociodemografiska data om moderns hus-
håll från Folk- och bostadsräkningen 1990 och ekonomiska
data från Inkomst- och förmögenhetsregistret 1990–1994.

Slutenvårdstillfällen i åldern 0–35 månader för barnen i stu-
diepopulationen, på grund av fallolyckor, förgiftningar (läke-
medelsförgiftningar och andra icke-läkemedelsförgiftningar
var för sig), aspirationer av främmande kropp och bränn-
skador med heta vätskor (skållskador) enligt ICD-9-koder,
spårades i Patientregistret under perioden 1987–1994.

Betydelsen av de olika determinanterna för risken att ha
vårdats på sjukhus åtminstone en gång analyserades för varje
skadetyp separat, med hjälp av multivariat logistisk regres-
sion. Antalet medelvårddagar per slutenvårdstillfälle beräk-
nades för varje determinant som ett approximativt mått på
skadans svårighetsgrad. En mer detaljerad beskrivning av den
statistiska analysen och de olika variablerna finns i den eng-
elskspråkiga originalpublikationen [12].

❙ ❙ Resultat
De fem skadetyperna i studien utgjorde totalt 71 procent av
alla slutenvårdstillfällen för olycksfall i åldersgruppen 0–35
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månader i Sverige under 1987–1994. Fallolyckorna var den
vanligaste orsaken till sjukhusvård. Totalt 2 procent av bar-
nen i studiepopulationen vårdades åtminstone en gång på
sjukhus före tre års ålder på grund av en fallolycka, jämfört
med 1 procent för förgiftning, 0,3 procent för aspiration av
främmande kropp och 0,2 procent för skållskada.

Skållskadorna gav de svåraste skadorna med en medel-
vårdtid på 6,4 dagar jämfört med 2,8 dagar på grund av fallo-
lycka, 1,7 dagar för aspiration av främmande kropp, 1,3 da-
gar för förgiftning med läkemedel och 1,4 dagar för andra för-
giftningar (Tabell I). Några stora variationer i vårdtid notera-
des inte, men pojkar vårdades längre tid än flickor efter fall-
olyckor och barn i familjer som tagit emot socialbidrag
och/eller där modern var född utanför Västeuropa hade läng-
re vårdtider för skållskador (Tabell I).

Förgiftningar
För drygt hälften av förgiftningsolyckorna angavs ett speci-
fikt agens som diagnos i Patientregistret. För läkemedelsför-
giftningarna angavs astma- och hostmediciner som orsak i 25
procent av aktuella vårdtillfällen, analgetika och antipyretika
i 13 procent, psykofarmaka i 7 procent, hormonpreparat i 6
procent och mineraler i 4 procent. För icke-läkemedelsför-
giftningar angavs petroleumprodukter i 19 procent, frätande
ämnen i 11 procent, ormbett i 9 procent, svamp och bär i 7 pro-
cent, rengöringsmedel i 6 procent och lösningsmedel i 5 pro-
cent av fallen.

Kön och ålder
Pojkar vårdades oftare på sjukhus för alla fem skadetyper. De
hade särskilt höga oddskvoter (OR) för skållskador (OR 1,5),

aspirationer av främmande kropp och icke-läkemedelsför-
giftningar (OR 1,4) jämfört med läkemedelsförgiftningar och
fallolyckor (OR 1,2) (Figur 1a–d och Tabell II).

Barn som vårdades på grund av aspiration av främmande
kropp tenderade att vara yngst, med en »typisk« ålder på
10–12 månader. Skållskador var vanligast vid 13–15 måna-
der, icke-läkemedelsförgiftningar vid 16–18 månader och lä-
kemedelsförgiftningar vid 24–30 månaders ålder. Fallolyck-
orna hade en förhållandevis jämn åldersprofil från 8 månaders
ålder (Figur 1 a–d).

Familjekaraktäristika
Barn med mödrar som var unga när barnen föddes (under 24
år) tenderade att ha högre oddskvoter för alla fem skadetyper
än barn till mödrar som var minst 34 år när de förlöstes, även
om skillnaden endast var statistiskt signifikant för förgift-
ningar (OR 1,5 för läkemedel och 1,6 för icke-läkemedel) och
fallolyckor (OR 1,4). För fallolyckor och förgiftningsolyckor
kunde en kontinuerlig åldersgradient skönjas där oddsen för
barn till mödrar som var 24–28 år och 29–33 år placerade sig
mellan oddsen för barnen till de yngsta och äldsta mödrarna
(Tabell II). Att ha mer än två syskon ökade oddskvoten för
alla skadetyper (OR 1,1–1,3), medan barn till ensamstående
föräldrar endast hade förhöjda oddskvoter för skållskador
(OR 1,2) (Tabell II).

Boende
Barn som bodde på landsbygden vårdades oftare på grund av
skållskador (OR 1,4) och förgiftningar (läkemedel: OR 1,2,
icke-läkemedel: 1,3) än barn i tätort. Barn som bodde i lägen-
het vårdades oftare på grund av aspirationer av främmande
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Tabell I. Genomsnittligt antal dagar per slutenvårdstillfälle för olika skadetyper i hemmet.

Fallskador Förgiftningar Aspirationer Skållskador
Sociodemografiska variabler Läkemedel Icke-läkemedel

Kön
Pojkar 3,4 1,3 1,3 1,7 6,6
Flickor 2,1 1,4 1,4 1,6 6,0

Moderns ålder vid barnets födelse
–23 år 2,7 1,3 1,3 1,9 6,3
24–28 år 2,9 1,3 1,4 1,7 6,9
29–33 år 2,6 1,5 1,3 1,6 6,4
34– år 3,1 1,3 1,5 1,4 5,5

Moderns utbildning
0–9 år 2,8 1,3 1,4 1,9 6,4
10–12 år 2,9 1,4 1,4 1,6 6,3
13– år 2,4 1,3 1,3 1,7 6,7

Ensamförälder 
Ja 2,9 1,3 1,4 1,5 6,4
Nej 2,8 1,3 1,3 1,7 7,1

Familjen har fått socialbidrag
åtminstone en gång under 1987–1994

Ja 2,7 1,3 1,3 1,9  7,0
Nej 2,8 1,3 1,4 1,6 6,1 

Moderns födelseland
Sverige 2,7 1,3 1,4 1,6 6,1
Västeuropa 2,4 1,1 1,3 1,2 7,9
Utanför Västeuropa 2,9 1,3 1,4 1,8 7,9

Totalt 2,8 1,3 1,4 1,7 6,4

➨
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Annons



Annons

Annons



kropp (OR 1,2) än barn i villa, men mer sällan för icke-läke-
medelsförgiftningar (OR 0,8) (Tabell II).

Ekonomi och utbildning
Att bo i ett hushåll som tagit emot socialbidrag någon gång
under tiden 1987–1994 ökade oddskvoten för att vårdas på
sjukhus för skållskador (OR 1,3), förgiftning (läkemedel: OR
1,8; icke-läkemedel OR 1,4) och fallolyckor (OR 1,3). Barn
till mödrar med enbart grundskoleutbildning hade högre
oddskvot för skållolyckor (OR 1,3) än barn till högskoleut-
bildade mödrar (Tabell II).

Barn med utländskt ursprung
Barn till mödrar med ursprung utanför Västeuropa hade hög-
re oddskvot för att vårdas på sjukhus på grund av skållolyck-
or än barn till svenskfödda mödrar (OR 1,7). För icke-läke-
medelsförgiftningar och fallolyckor hade dock barn till möd-
rar födda utanför Västeuropa lägre oddskvoter (OR 0,4 re-
spektive OR 0,8) (Tabell II).

❙ ❙ Diskussion
Denna studie visar att små barn (0–3 år) i familjer med dålig
ekonomi, definierat som socialbidragsbehov, löper högre risk

att drabbas av skållskador, förgiftningar och fallskador som le-
der till sjukhusvård än andra barn i Sverige. Samtidigt kan vi
konstatera att varken mödrars utbildningsnivå eller ensamstå-
ende föräldraskap utgör några betydande riskfaktorer för hem-
olyckor som leder till sjukhusvård, undantaget skållskador. Det
finns flera olika mekanismer som kan tänkas mediera ekono-
miska skillnader i skador i hemmet hos små barn. Familjens
ekonomiska situation styr i hög grad hemmets fysiska stan-
dard, och inte minst dess underhåll, även om alla hus i Sverige
är byggda under förhållandevis strikta säkerhetsföreskrifter.
Låg inkomst medför också en ekonomisk stress som kan tän-
kas påverka samspelet mellan föräldrar och barn på ett negativt
sätt, så att skaderiskerna ökar [13]. Det är också troligt att vis-
sa föräldrar med specifika problem som påverkar deras förmå-
ga att övervaka barnet, såsom narkotika- och alkoholmissbruk,
oftare är beroende av socialbidrag än andra föräldrar [13].

Barn med utländskt ursprung löper ej högre risk för skador
Vår studie konfirmerade tidigare observationer av att barn till
föräldrar som är födda utanför Västeuropa löper en högre risk
att vårdas på sjukhus för skållskador [11]. Farhågor om att
barn med utländskt ursprung skulle löpa en generellt ökad risk
för svåra skador i hemmet kunde dock avfärdas. För icke-lä-
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Figur 1. Antal slutenvårdstillfällen för vanliga olyckor i hemmet efter kön och ålder (månader) för barn under tre års ålder i Sverige
1987–1994. A. Aspiration av främmande kropp. B. Förgiftning. C. Skållskada. D. Fallolycka.
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kemedelsrelaterade förgiftningar och fallolyckor noterades i
stället lägre risker för sjukhusvård än för andra barn. Det är
möjligt att detta kan förklaras av en minskad exponering för
de skaderisker som sommarstugor och friluftsliv medför [14].
Hjern har tidigare beskrivit att barn med utomeuropeiskt ur-
sprung löper en minskad risk att dö vid olycksfall i skol- och
ungdomsåren jämfört med andra barn i det svenska samhället
[15]. Den förhållandevis låga risk för olycksfallsskador som
bekräftas i denna studie är högst anmärkningsvärd i ett inter-
nationellt perspektiv. I till exempel Holland löper barn med
utländskt ursprung en dubbelt så hög risk att dö i olycksfall
under uppväxtåren som andra barn [16]. Det förefaller som
det långvariga systematiska barnsäkerhetsarbetet i Sverige
varit till gagn även för nykomlingarnas barn.

Distinkta köns- och åldersmönster
Denna studie visar att pojkar löper en högre risk att drabbas
av hemolyckor som leder till sjukhusvård än flickor. Det är

anmärkningsvärt att könsskillnaderna är särskilt uttalade för
den skadetyp som är vanligast för de allra minsta barnen,
nämligen aspiration av främmande kropp, och är uppenbara
för alla skadetyper så tidigt som före 12 månaders ålder.

Typiska åldersmönster framkom för samtliga skadetyper
förutom fallolyckorna. Detta avspeglar olika faser i barnets
psykomotoriska utveckling. Aspirationsolyckorna är vanli-
gast vid 10–12 månaders ålder när de flesta barn utforskar
omgivningen krypande och stoppar intressanta fynd i mun-
nen, skållskadorna vid 13–15 månader när de flesta barn just
börjat gå och når upp till spisen, medan förgiftningar ofta krä-
ver mer komplicerade psykomotoriska färdigheter där skåp
ska öppnas, lock tas av etc. Dessa åldersmönster kan utnytt-
jas i barnavårdscentralens skadeförebyggande arbete. Infor-
mation om fallolyckor och aspiration bör ges tidigt, redan vid
ett halvt års ålder, medan förgiftningsolyckorna i första hand
aktualiseras efter barnets första födelsedag.

Barn till unga mödrar löper påtagligt hög risk för förgift-

Tabell II. Logistiska regressionsmodeller av betydelsen av sociodemografiska determinanter för sjukhusvårdade skador efter hemolyckor före tre års ålder hos
svenska barn födda 1987–1991. Samtliga modeller är anpassade till barnets födelseår. Inom parentes anges 95-procentigt konfidensintervall.

Sociodemografiska N, Fallskada, Läkemedelsförgiftning, Icke-läkemedelsförgiftning, Främmande kropp, Skållskada,
variabler antal oddskvot oddskvot oddskvot oddskvot oddskvot

Kön
Pojkar 280 829 1,2 (1,1–1,2) 1,2 (1,1–1,3) 1,4 (1,3–1,5) 1,4 (1,2–1,5) 1,5 (1,3–1,7)
Flickor 265 507 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Fler än två äldre syskon
Ja 127 951 1,1 (1,02–1,1) 1,1 (0,97–1,3) 1,3 (1,2–1,4) 1,2 (1,1–1,4) 1,2 (1,02–1,0)
Nej 418 385 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Moderns ålder vid
barnets födelse

–23 år 106 321 1,4 (1,3–1,5) 1,5 (1,2–1,7) 1,6 (1,4–1,8) 1,2 (0,97–1,4) 1,2 (0,99–1,5)
24–28 år 199 742 1,2 (1,1–1,3) 1,2 (1,03–1,4) 1,3 (1,2–1,5) 1,0 (0,9–1,2) 1,0 (0,8–1,2)
29–33 år 157 114 1,1 (1,1–1,2) 1,1 (0,9–1,2) 1,2 (1,1–1,3) 1,0 (0,9–1,2) 1,0 (0,8–1,2)
34– år 83 159 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Moderns utbildning
0–9 år 95 764 0,9 (0,8–0,9) 1,1 (0,97–1,3) 1,1 (0,98–1,3) 0,9 (0,8–1,1) 1,3 (1,03–1,5)
10–12 år 301 220 1,0 (0,9–1,1) 1,0 (0,8–1,1) 1,1 (0,97–1,2) 0,8 (0,7–0,9) 1,1 (0,98–1,3)
13– år 149 352 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ensamförälder
Ja 66 323 1,0 (0,9–1,2) 1,1 (0,97–1,2) 1,1 (0,97–1,2) 1,0 (0,9–1,2) 1,2 (1,03–1,5)
Nej 480 013 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Familjen har fått social-
bidrag åtminstone en gång
under 1987–1994

Ja 126 920 1,3 (1,2–1,4) 1,8 (1,7–2,0) 1,4 (1,3–1,5) 1,0 (0,9–1,2) 1,3 (1,1–1,5)
Nej 419 416 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Bor på landsbygden
Ja 100 134 1,0 (0,98–1,1) 1,2 (1,1–1,4) 1,3 (1,2–1,4) 1,1 (0,9–1,3) 1,4 (1,2–1,6)
Nej 446 202 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Bostad
Villa 236 210 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Radhus 77 915 1,1 (1,02–1,2) 1,0 (0,9–1,2) 0,9 (0,8–1,04) 1,0 (0,9–1,2) 1,0 (0,8–1,2)
Lägenhet 232 211 1,0 (0,98–1,1) 1,0 (0,9–1,2) 0,8 (0,8–0,9) 1,2 (1,02–1,3) 1,1 (0,98–1,3)

Moderns födelseland
Sverige 484 439 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Västeuropa 27 607 0,9 (0,8–0,96) 1,1 (0,9–1,4) 0,8 (0,7–0,9) 0,8 (0,6–1,1) 1,0 (0,8–1,4)
Utanför Västeuropa 34 142 0,8 (0,7–0,8) 0,8 (0,7–1,02) 0,5 (0,4–0,6) 1,0 (0,8–1,3) 1,7 (1,4–2,1)
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ningar och fallolyckor, och en tendens till högre oddskvoter
för samtliga skadetyper. Detta pekar på betydelsen av föräld-
rars livserfarenhet när det gäller förmågan att skydda sina
barn från skador. Unga föräldrar tycks utgöra en särskilt vik-
tig målgrupp för barnavårdscentralernas skadeförebyggande
arbete.

Begränsningar av studiens slutsatser
Den främsta begränsningen av denna studie är att den enbart
omfattar skador som leder till sluten vård på sjukhus. Dessa
skador utgör en begränsad del av alla skador som äger rum i
hemmet, även om det sannolikt är en relativt stor andel av de
allvarliga skadorna. Den skadeklassifikation som används i
Patientregistret tillåter inte heller någon säker bestämning av
den miljö där skadan uppkommit. Detta innebär bland annat
att det inte varit möjligt att separera skador i hemmet från ska-
dor som uppkommit på daghem i denna studie.

Oklart vilken betydelse svensk välfärdspolitik haft
Sverige är ett på flera sätt unikt samhälle när det gäller förut-
sättningar för olycksfallsskador hos små barn. Det svenska
barnolycksfallsförebyggande arbetet har varit ledande i värl-
den [17] samtidigt som svensk välfärdspolitik erbjuder för-
måner som lång föräldraförsäkring och en statligt subventio-
nerad barnomsorg som är ovanliga i andra västerländska sam-
hällen. En intressant fråga är om dessa samhälleliga insatser
har minskat de sociala skillnaderna vad beträffar skador i
hemmet hos små barn. Prospektiva svenska studier eller in-
ternationella data som på ett tillfredsställande sätt skulle kun-
na besvara den frågan saknas dessvärre. En grupp som dock
kan tillåta vissa internationella jämförelser är barn till ensam-
stående föräldrar. I Kanada och Storbritannien har små barn i
dessa familjer beskrivits löpa en närmast fördubblad risk att
skadas i hemmet [18, 19], medan vår studie visar att små barn
till ensamstående mödrar löper en närmast marginellt ökad
risk att skadas i hemmet i Sverige. Detta talar för att det sam-
hälleliga stödet till småbarnsföräldrar åtminstone för denna
grupp barn har haft en betydande utjämnande effekt när det
gäller risken att skadas i hemmet.

❙ ❙ Sammanfattning
Denna studie beskriver en ökad risk för barn 0–3 år i familjer
med socialbidrag och/eller unga mödrar att vårdas på sjukhus
på grund av förgiftningar, skåll- och fallskador. Barn med ur-
sprung utanför Västeuropa, barn till ensamstående och/eller
lågutbildade föräldrar löper en ökad risk att vårdas på grund
av skållolyckor, men i övrigt inga ökade skaderisker i hem-
met. Ytterligare studier som tillåter internationella jämförel-
ser behövs för att klarlägga betydelsen av välfärdspolitik för
socioekonomiska skillnader i skademönster hos små barn.
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SUMMARY

Swedish study of accidents in the home
Children with young mothers and children
in families on welfare are at greater risk

Anders Hjern, Ragnar Andersson
Läkartidningen 2002;99:628-34

In this study we used data from Swedish national
registers to describe socio-demographic patterns
of hospital admissions after injuries in the home
(poisonings, falls, scald injuries and ingestion/in-
trusion of foreign objects) in children 0-2 years of
age. Infants and toddlers in families with young
mothers and in families on social welfare were at
particular risk, while children with foreign-born
parents and children in single parent households
were at greater risk for scald injuries only. The rel-
ative risk for poisonings, scald injuries and inges-
tion of foreign objects respectively was found to be
correlated to quite specific ages, a finding which
should be used in timing of parent counseling.
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