VÄLKOMMEN
LILLA DU

få en trygg start
från och med nu

Hyr bilbarnstolar

SOM VÄXER MED BARNET
När du väljer Ifs hyrpaket med bilbarnstolar får du alltid rätt bilbarnstol
för ditt barns ålder och storlek. I hyrpaketet ingår alla bilstolar ditt barn
behöver, från barnet är nyfött upp tills det fyller ca 10 år. När barnet vuxit
ur stolen, byter du enkelt till nästa stol. Du kan vara trygg med att ditt
barn alltid sitter säkert i bilen – stolarna är tillverkade enligt de högsta
kraven på säkerhet, kvalitet och design.
Hyrpaketet betalas enkelt via autogiro varje månad.
Läs mer på if.se/bilbarnstol.
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HEJ!

VÄLKOMMEN LILLA DU

det är en stor värld där ute
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Förord

Möt världen tillsammans
Att få barn är omvälvande och en av livets stora händelser. Känslorna är lite överallt – glädje, oro och villkorslös
kärlek blandas med varandra.
Som förälder vill du ge ditt barn en bra start på resan
genom livet. Allt ska ivrigt upptäckas för första gången.
Ja, hela den lilla kroppen kommer nyfiket att vilja utforska
allt i dess väg. Och det är här vi kommer in i bilden.
Som försäkringsbolag vill vi med den här boken ge dig
värdefulla tips och råd om hur du skapar en tryggare
och säkrare värld för ditt barn. Vi börjar med den första
resan – bilfärden hem från BB – till hemmets alla rum
och avslutar med den stora världen utanför.
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¥

Ta hand om er önskar vi på If.

Barn i bil

Första resan hem – skydda den allra
yngsta bilpassageraren
Det kan kännas overkligt att få åka hem med det lilla
knytet, utan att hela BB följer med. Det allra viktigaste är
att ha ett babyskydd – bebisens första bilbarnstol – så att
ni kan färdas tryggt och säkert hem.

Från nyfödd tills barnet är ca 9 månader
Babyskydd kan användas från att barnet är nyfött tills
barnets huvud sticker upp ovanför kanten på stolen. Det
innebär att de flesta barn har vuxit ur sitt babyskydd när
de är runt nio månader. Då är det dags att byta till en
bakåtvänd bilbarnstol.
Babyskyddet ska vara lagom stort. Babyn ska vila stadigt
och bekvämt med skydd för hela huvudet. Babyskyddet
placeras bakåtvänt i framsätet eller baksätet.

¥

En bilolycka kan hända på bråkdelen av en sekund. Om
barnet t.ex. gråter eller behöver din uppmärksamhet, kör
till en säker plats och stanna bilen.
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Viktigt om babyskyddet
• Babyn ska använda det bälte som hör till babyskyddet.
• Bilens bälte som håller fast babyskyddet ska vara sträckt.
• Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud sticker upp ovanför kanten.
Se till att barnet inte byter stol för tidigt, en för stor stol är också farligt.
• Barn ska aldrig sitta på den främre passagerarplatsen med inkopplad
krockkudde. Om du inte kan stänga av den själv, låt en auktoriserad
verkstad koppla ur krockkudden.
• Se till att barnet inte har för mycket kläder på sig när det sitter i babyskyddet.
Det kan lätt bli för varmt och framför allt sitter inte bältena lika bra vid en
eventuell krock.

BRÅTTOM TILL BB?

Plötsligt händer det – barnet är på väg!
Mitt i all förväntan, glädje och stress är det
lätt att glömma babyskyddet. Åk inte hem i
bil med den lilla bebisen i knät. Om ni åker
taxi erbjuder de flesta taxibolag babyskydd –
bara att säga till när du beställer.

Hyr bilbarnstolar som växer med barnet
Barn är inte bara mindre till storleken, utan även mer ömtåliga
och har andra proportioner än en vuxen. Därför är barn mer
utsatta vid en krock och behöver ett särskilt skydd när de åker
bil. Beroende på barnets ålder ska barnet använda babyskydd,
bilbarnstol eller bältesstol/kudde.

Så här går det till att hyra Ifs bilbarnstolar
Hyr du bilbarnstolar från If får du alltid de senaste och säkraste
stolarna. I Ifs hyrpaket ingår de tre bilbarnstolarna som ditt barn
behöver. Du byter enkelt ut stolen när barnet vuxit ur den, vilket
innebär att du alltid har rätt stol för barnets ålder och storlek.
Den sista stolen får du dessutom behålla. Välj följande hyrperioder:
• Tre stolar under 60 månader (från nyfödd till ca 10 år).
• Två stolar under 48 månader (från ca 9 månader till ca 10 år).

Enkelt och smidigt att hyra
Hyrpaketet med bilbarnstolar betalas enkelt via autogiro varje
månad.

9

¥
¥

Läs gärna mer och beställ din första stol på if.se/bilbarnstol.

Första resan hem

NYFrÖsDäkDrad

och fö
direkt

Varför behöver ditt lilla barn

EN FÖRSÄKRING?

Försäkra ditt barn

Barn har hela livet framför sig och därför är en barnförsäkring så viktig. Trots att alla barn i Sverige är försäkrade
genom sin förskola eller skola, gäller det skyddet ofta bara
för olycksfall, trots att sjukdom är en vanligare orsak till
att barn behöver försäkras.

Försäkra ditt barn på en gång
Att försäkra sitt nyfödda barn är inte det första man tänker
på som nybliven förälder. Men med en barnförsäkring är
ditt barn försäkrat dygnet runt. Från nyfödd fram tills barnet
är 25 år. Jämför gärna barnförsäkringarna som finns på
marknaden. En bra barnförsäkring ska innehålla skydd för
både sjukdomar och olycksfall.

En barnförsäkring som bryr sig om

¥

Vår barnförsäkring kan köpas så fort barnet har fötts och
ger bl.a. ekonomisk hjälp vid invaliditet och långvarig
sjukdom. Dessutom ingår mycket annat som gör den till ett
tryggt och bra skydd för ditt barn.
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Första resan hem

Ett säkert hem för

SMÅ NYFIKNA BARN
12

Barnsäkert hemma

Den första världen barnet möter är hemmet. Det finns mycket
att upptäcka överallt och små nyfikna fingrar vill peta, pilla
och dra i allt möjligt. Att göra hemmet barnsäkert – från rum
till rum – är något du kan göra i god tid innan barnet kommer.

Se hemmet med barnets ögon
Det är individuellt när barn börjar krypa men många kan
ta sig runt på egen hand långt innan dess. Ett litet barn på
upptäcktsfärd stoppar gärna saker i munnen. Se hemmet med
barnets ögon. Vad kan vara spännande att utforska och känna
på när man är liten? Det är i köket, badrummet och sovrummet de flesta olyckorna sker.

Tillsyn är A och O

¥

Det gäller att hänga med i barnets utveckling, plötsligt reser
sig barnet, börjar gå och når fler saker. Olika åldrar medför
olika risker. För spädbarn och tidig småbarnsålder är fall från
skötbord, trappor och möbler vanliga. Därför är det så viktigt
att alltid hålla uppsikt på barnet.
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Sova behöver man

Det lilla barnet sover många timmar om dygnet, men när det vaknar
behöver det all din uppmärksamhet. Vila är därför lika viktigt för små
som stora. Även om du har en spjälsäng eller vagga så kommer du säkert
att lyfta över barnet till den stora sängen bara för att gosa tillsammans.
Oavsett så är det viktigt att tänka på att barnet ligger säkert.

Trygg och säker i spjälsängen
Spjälsängen är en ombonad plats som är trygg för barnet de första levnadsåren. Men det gäller att vara uppmärksam när barnet börjar kunna ställa
sig upp. Då ska sängbotten vara på den lägsta nivån så att barnet inte kan
häva sig över kanten. Placera även ett spjälsängsskydd som ger ett mjukt
kantskydd runt om hela sängen och förhindrar att armar eller ben fastnar.

Barn under tre månader sover bäst i egen säng
Enligt Socialstyrelsen ska barn under tre månader sova i egen säng. En vetenskaplig studie om plötslig spädbarnsdöd mynnar ut i sex råd till föräldrar:
• Låt spädbarnet sova på rygg.
• Avstå från nikotin.
• Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
• Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.
• Amma om det är möjligt.
• Napp kan användas när barnet ska sova.
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¥

Vill du läsa mer om detta, besök socialstyrelsen.se och 1177.se

Första resan hem

Sova behöver man

BÅDE SOM LITEN OCH STOR
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Så mycket att upptäcka i

HEMMETS HJÄRTA
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Köket är förmodligen den plats där du kommer att
tillbringa en hel del tid tillsammans med ditt barn. En
spännande miljö med många föremål att klämma, känna
och smaka på. Se köket med ditt barns nyfikna ögon
och identifiera de risker som finns.
• Lämna aldrig ett barn oövervakat i barnstolen. Även
små barn kan klättra ur, eller få barnstolen att välta.
• Vassa knivar finns det gott om i ett kök. Ett tips är att
barnsäkra luckor och lådor med t.ex. ett kvastskaft men
det finns många färdiga lösningar att köpa i handeln.
• Stoppa undan tomma plastpåsar så att barnet inte
når dem.
• Spisen ska förses med tipp- och hällskydd – ibland
följer de med spisen, annars finns de att köpa separat.
Samma sak gäller ugnsluckan som ska förses med luckspärr och om luckan är i knähöjd, även med luckskydd.
• Kontrollera att temperaturen på vattnet i kranen inte
överstiger 50 grader.
¥

• Var noga med att inte ha vassa och tunga föremål som
nyfikna händer lätt kan komma åt.
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Ett säkert blöjbyte

Många väljer att ha skötplatsen i badrummet
eftersom det är mest praktiskt med vatten inom
räckhåll. Tumregeln är att aldrig lämna ditt barn
på skötbordet, ens för ett ögonblick. Håll alltid en
hand på barnet och passa på att få en fin stund
tillsammans – vem vet, det är kanske här du kan
få uppleva ditt barns första leende?
ETT BRA OCH SÄKERT SKÖTBORD HAR:

• Höga kanter (på minst tre sidor) som hindrar barnet från
att rulla av.
• En bra arbetshöjd som skonar din rygg.
• Bra förvaringsplatser för saker du behöver under blöjbytet,
t.ex. tvättlappar, blöjor och kläder.
• Nära till rinnande vatten.
Tips: Saknar du tillgång till ett säkert skötbord är blöjbyte
direkt på golvet alltid ett bra alternativ.
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Inledning

En mjuk handduk på
skötdynan blir mysigare
för barnet att ligga på.
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PLATS FÖR PLASK
och säkert bad
20

Babyns badstund

Säkra tips för badstunden
VIKTIGT NÄR DU BADAR DIN BEBIS:

• Ta tempen på vattnet i bebisens badbalja. Testa alltid
vattentemperaturen mot din handled eller armbåge.
Vattentemperaturen ska vara 34–37°C. Du kan också
använda en badtermometer.
• Håll alltid en hand/arm runt bebisens nacke.
• Lämna aldrig barnet i baljan eller badkaret, inte ens
för en sekund.
• Se till att du når allt på armlängds avstånd.
• Bebisen kan lätt bli hal om du har olja i vattnet eller
tvättar med tvål. Svep en handduk runt bebisen så att
du tryggt kan hålla barnet när det är färdigbadat.
• Kontrollera även att det inte är för varmt vatten i
kranarna. (Kranvattnet ska inte överstiga 50°C.)
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Barnsäkra vardagsrummet

Ett rum för lek och

AVKOPPLING

¥

I vardagsrummet ryms många spännande saker för
ett barn på upptäcktsfärd: soffa att klättra på, tv
med bilder som rör sig, lampor som går att tända
och släcka. Ta ett varv i vardagsrummet och utgå
från checklistan till höger för att göra rummet
tryggt och säkert för ditt barn.
TESTA SMÅSAKER I EN SMÅDELSCYLINDER:

Att stoppa saker i munnen är det lilla barnets sätt att
undersöka allt från smak till storlek. Med hjälp av en
smådelscylinder kan du testa saker som kan vara en fara
för barnet. Gå gärna in på konsumentverket.se och läs mer.
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Barnsäkra vardagsrummet

Checklista vardagsrum
• Lämna aldrig barnet utan tillsyn på möbler där det kan
falla ner, t.ex. soffor och fåtöljer.
• Se till att tunga lampor, krukor etc. inte går att nå.
Var speciellt försiktig med långa sladdar.
• Förankra alla möbler i väggen så att de inte kan tippa,
t.ex. bokhyllor, TV-skärmar, garderober.
• Elsäkra alla eluttag med petskydd.
• Se till att balkongdörrar och fönster är barnsäkrade.
• Sätt klämskydd på alla dörrar, så minskar risken för att
ditt barn klämmer sina fingrar.
• Har du flera våningar? Ha trappgrind både uppe och nere.
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Inspiration för barnrummet

Härligt och säkert i

FÖRSTA EGNA RUMMET
Ett eget rum för barnet kan vänta men när det är dags
så kan du verkligen inreda färgglatt, lustfyllt och kreativt.
Vi hoppas att våra tips kan inspirera dig till att göra
barnrummet till en härlig men ändå säker miljö.

Mysigt med kuddar

¥

Att ha sängen direkt på golvet och
inreda med massor av kuddar kan vara
riktigt mysigt för de mindre barnen
och du behöver inte oroa dig för att de
klättrar och ramlar ur sängen. Tänk på
att vissa textilier kan var mycket brandfarliga. Bomulls- och plastblandningar
som fleece är mer brandfarliga än ull.
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Inledning

Skåp som står stadigt
Se till att skåp, hyllor, byråer och
leksaksspis är väl förankrade i
väggen så att de inte riskerar att
välta om barnen klättrar på dem.

25

Inspiration för barnrummet

Stora lådor för små saker
¥

Stora lådor, korgar och gamla koffertar
är perfekta som förvaring. Då går det
snabbt att plocka ihop alla saker.

En nattlampa skapar trygghet

¥

En nattlampa i ett eluttag gör att rummet känns lagom mörkt och tryggt när
det är dags för barnet att somna. När
det gäller övrig belysning, se till att barnet inte kommer åt heta delar och att
lamporna inte är övertäckta.
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Möblera i barnens höjd
Bygg, dekorera och möblera i barnens
nivå. Använd små bord och stolar och
placera spegeln på lägre höjd. Det gör det
enklare och roligare för barnen att leka
och de behöver inte klättra för att nå upp.
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Resa med barn

Att resa med barn kan vara underbart men också ta på krafterna.
Det är barnens behov som styr men med god planering kan resan
bli en härlig upplevelse för hela familjen.

Redo för flygresan
Många bävar inför en flygresa med barnen men med lite eftertanke
och några enkla förberedelser kan den gå bra ändå.
• Packa i handbagaget: något att äta, något att leka med, blöjor och
våtservetter, ett klädombyte. Tips: För att minska trycket i öronen
vid start och landning, låt barnet dricka ur napp- eller vattenflaska.
• Planera barnens mat och dryck: tänk på att ha tillräckligt med mat
för hela resan, välling, grötpulver, kex etc.
• Kläder på flyget: temperaturen på flygplanet kan variera. Se till att
ha varmare/svalare kläder till barnen och kanske en mysig filt eller
snuttefilt som barnet känner igen.
• Underhållning för de små: packa med små sago- och pysselböcker,
något gosedjur och en mindre leksak så har barnet något att fördriva
tiden med under flygresan.
¥

• Med en babysäng, s.k. babycot, kan bebisen sova under flygresan.
Kontrollera om du har möjlighet att hyra en sådan av flygbolaget.
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Resa med barn

Samla minnen

FÖR LIVET

TIPaSu!pp

Ladd
r i en
alla bildeänst.
molntj
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Barnsäkra boendet

PÅ RESMÅLET

Barnsäkra semesterboendet

En hyrd lägenhet eller ett hotellrum är ofta
inte anpassade för små barn. Men med
enkla medel kan du själv öka barnsäkerheten på boendet under resan genom att:
• Tejpa över eluttag som inte används.
• Se till att fönster är låsta och balkongdörrar blockerade.
• Ta bort eller göm så många elsladdar som möjligt.
• Flytta eller ta bort möbler som kan välta.
• Alltid hålla ytterdörren låst.
• Om rummet ligger i markplan – kontrollera att det finns stängsel/
räcke runt eventuell terrass/balkong och att balkongdörren går att
stänga för att undvika att barnet smiter ut.
• I en ny miljö blir det extra viktigt att hålla uppsikt på barnet.
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Sjuk utomlands

Många föräldrar oroar sig för att någon i familjen ska bli
sjuk under resan. Ibland räcker det med någon dags vila
för att bli frisk från en lindrig maginfektion eller förkylning. Men när det gäller små barn kan det behövas vård
och behandling på resmålet.

Snabb hjälp på plats
Via hemförsäkringen får du hjälp på plats om du eller
barnet skulle behöva läkarvård. De flesta bolag, inklusive
If, erbjuder ett reseskydd på 45 dagar som innebär att
kostnader ersätts för vård och behandling på resmålet.
Har du Ifs hemförsäkring och behöver akut hjälp, kontaktar
du SOS International för vägledning. Mindre akuta ärenden kan du enkelt anmäla till If direkt.

Frisk på egen hand

¥

En lättare infektion kan gå över av sig själv. Men när det
gäller småbarn är det viktigt att ha noggrann uppsikt och
alltid uppsöka läkare om allmäntillståndet försämras.
Ett eget reseapotek är bra att ha med sig med det allra
viktigaste som t.ex. febernedsättande medicin och vätskeersättning.
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Inledning

RdIitNt GförsHäkErMings-

till
er
du behöv
bolag om å plats.
hjälp p

Om barnet blir sjukt
.

UNDER SEMESTERN

PACKA NER DET LILLA RESEAPOTEKET

• solskyddsfaktor för barn
• koksaltlösning och nässpray
• febertermometer
• vätskeersättning

• handsprit
• plåster
• febernedsättande
• myggmedel
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Barn i och vid vatten

Det stora

EN
HAVET OCH D
N
LILLA POOLE

Barn gillar vatten. Det är roligt att leka, plaska
och bada i vatten – oavsett om det är det stora
havet eller den lilla badbaljan. Men på bara ett
par sekunder kan leken ta en allvarlig vändning. Därför är
det så viktigt att alltid hålla ett öga på barn i och vid vatten.

Även en liten vattenpöl kan vara farlig
Det behövs inte mycket vatten för att olyckan ska vara ett faktum.
En djupare pöl eller plastpool kan vara minst lika farlig som sjön
eller en swimmingpool. Ett barns huvud är tungt i förhållande
till kroppen och barnet kan lätt tippa framåt när det tittar ner
eller ramlar i vatten. Barn har också svårt att orientera sig om
vad som är upp och ner om de hamnar i vatten. Dessutom gör
barn inget väsen av sig när de är på väg att drunkna utan det
sker i tysthet.

Finns det vatten utanför ditt hem?

¥

Många olyckor där vatten är inblandat sker i anslutning till den
egna bostaden. Kontrollera därför om det finns vattenfyllda gropar, översvämmade diken, bäckar eller brunnar i närheten av där
du bor. Tänk på att förhållanden kan ändras efter kraftigt regn.
Se till att också tömma ur badvattnet så fort barnet badat klart,
oavsett om det är i badkaret eller småbarnspoolen på tomten.
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Barn och vatten

Håll alltid ett öga på

BARN I OCH VID VATTEN
35

Små barn och vatten

ALDRIG- och ALLTID-LISTAN

När det gäller barn och vatten kan vår ALDRIG- och
ALLTID-lista hjälpa till för att undvika olyckor.

Låt ALDRIG barnet:

Livet n
med vatte

• bada ensamt
• vaktas av äldre barn eller syskon
• hoppa eller dyka i okänt vatten

E
BLIRärSÄbaKrRnAeRt
n
a
kan simm

• leka under bryggor och hoppställningar
• använda vattenleksaker som badringar, puffar eller
badmadrasser utan tillsyn – de är bara leksaker, inte
livräddande flythjälpmedel
• leka utomhus utan uppsikt om det finns vattendrag
i närheten.
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Barn vid vatten

Låt ALLTID barnet:
• ha halkskydd i badkaret för att förhindra att barnet ramlar
• ha en vuxen bredvid sig om det är i närheten av vatten
• finnas på gripbart avstånd när ni badar
• ha flytväst/räddningsväst vid vatten om barnet inte kan simma
• simma längs med stranden istället för utåt.

Ut och rulla

å

Ha koll p

BARNVAGNEN
Gäller hemförsäkringen även för barnvagn?
Det är olika från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Men det vanligaste är att man får
ut ersättning på hemförsäkringen om barnvagnen blir stulen. Det viktiga är att man har
kvitto/kontoutdrag som visar inköpspriset.
Ifs hemförsäkring omfattar stöld av barnvagn.
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Koll på barnvagnen

Så får du

BEHÅLLA BARNVAGNEN
Tyvärr blir det allt vanligare att barnvagnar blir stulna.
Orsaken är att barnvagnar har blivit dyrare vilket ger ett
bra andrahandsvärde – en begagnad barnvagn kan idag
säljas för många tusenlappar på nätet. Vanliga ställen där
stöld förekommer är på BVC och kaféer.

Stoppa barnvagnstjuven genom att:
•Märka vagnen på något sätt med t.ex. ett klistermärke
eller ännu bättre med ISR eller DNA-märkning*.
• Låsa fast barnvagnen med ett cykellås eller en vajer
med hänglås.
• Alltid försöka hålla vagnen under uppsikt.
•Låsa fast den i ett räcke eller stolpe och inte bara hjulen.
* DNA-märkning är en osynlig och spårbar vätska som innehåller ett unikt DNA som knyts till
dina värdesaker och om de stjäls kan de spåras tillbaka till dig. Läs mer och köp på if.se/DNA.
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Den lilla olyckan

Första hjälpen vid

SMÅ OLYCKOR

Trots att de minsta barnen spenderar mest tid i hemmets lugna vrå, så är det ofta här de flesta skador och
olyckor sker. Mindre olyckor, t.ex. skrubbsår och små
bulor kräver en vuxen som tröstar och självklart kontrollerar att det inte är någon fara.

Att slå sig tillhör livet
a mjölpåsen
Supersmart
ed
fr yspåse m
Ha alltid en . När olyckan är
n
mjöl i fr yse en lagom kall och
d
r
ä
e
m
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fram
fter kroppe .
e
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s
r
a
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ndring
ger snabb li

¥

Som förälder vill man förstås inte att
ens barn ska slå sig. Men att vara alltför
förmanande och skydda barnet från
skador kan hindra barnets utveckling
och förmåga att hantera risker. Att slå
sig hör helt enkelt ihop med att växa
upp och utforska världen. Så småningom lär sig barnet att behärska sin kropp
och förstå vad som är farligt.

Vid mindre olyckor och sjukdomar – ring Vårdguiden på 1177.
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Inledning

EN GLASS
S
OCH EN PUdSet
Blåsa på det onda kan faktiskt hjälpa

lindrarta
mes

När ett barn slår sig så är det ofta där med
sina händer och gnider. Att låta en vuxen
eller en kompis blåsa på det onda – t.ex. på
det lilla såret på knäet – hjälper faktiskt. Det
får barnet att tänka på något annat en stund.
Tårarna torkar och snart känns allt bra igen.
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Första resan hem

AKUT?12

Ring 1

Om det är riktigt allvarligt – ring 112
Vid akut sjukdom och olycksfall ska du alltid
ringa 112. Det gäller även om ditt barn visar
tecken på akut förgiftning.
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Den stora olyckan

Om den stora

OLYCKAN ÄR FRAMME
Ibland räcker det inte med ett plåster utan ett besök hos vårdcentral eller akutmottagning kan vara nödvändigt för att få rätt vård.
Här har vi listat vad du ska göra om någon av de tre vanligaste
olyckorna är framme.

Sår kan behöva sys
Sök vård för t.ex. sår som inte slutar blöda och skärsår som glipar.
Sår i ansiktet är alltid viktiga att kontrollera om de behöver sys för
att man inte ska få missprydande ärr. Även skador i munnen kan
behöva undersökas av tandläkare.

Ajaj, det gör ont efter brännskadan
Plötsligt händer det, barnet bränner sig. Små brännskador kan
göra väldigt ont. Om brännskadan sitter på ett känsligt område,
t.ex. i ansiktet eller om skadan är större än den egna handflatan,
bör du ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 eller kontakta sjukhus.

Är allt okej efter ett fall?

¥

Om barnet fallit, även från låg höjd, är det viktigt att utesluta
hjärnskakning. Kontrollera om barnet har varit avsvimmat, verkar
må illa, har yrsel eller verkar ovanligt trött. Är du osäker på hur
barnet mår, åk till sjukhuset.
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25 snabba för att skapa en tryggare värld för ditt barn

15 snabba för att skapa en

TRYGGARE VÄRLD FÖR DITT BARN

15

snabba

CHECK

Byt till en bilbarnstol när barnets huvud sticker upp ovanför
kanten på babyskyddet.

¨

Koppla ur främre passagerarplatsens krockkudde om
bilbarnstolen är placerad där.

¨

Spisen ska förses med tipp-, häll- och luckskydd.

¨

Barnsäkra luckor, lådor och skåp.

¨

Förvara medicin och kemikalier inlåsta.

¨

Barnsäkra fönster och balkongdörrar.

¨

Använd halkskydd i badkaret.

¨

Lämna aldrig barnet i baljan/badkaret, inte ens för en sekund. ¨
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25 snabba

CHECK

Varmvattnet i kranen ska inte överstiga 50°C.			

¨

Håll alltid en hand/arm under bebisens nacke i badet. 		

¨

Förankra möbler, t.ex. bokhyllor och TV-skärmar, i väggen så
att de inte kan tippa.							¨
Elsäkra alla eluttag med petskydd och se över lösa sladdar.		

¨

Ha trappgrind både uppe och nere.					

¨

Se till att tunga lampor, krukor etc. inte går att nå. 			

¨

Ha flytväst/räddningsväst vid vatten om barnet inte kan simma.

¨

Viktiga telefonnummer:

• Om det är riktigt allvarligt – ring 112.
• Vårdguiden/sjukvårdsrådgivningen – ring 1177.
• Besök if.se eller ring 0771-655 655.
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Innehållsregister A–Ö
Akuta olycksfall 
Aldrig-lista 
Alltid-lista 
Avkoppling 
Babycot 
Babyskydd 
Badbalja 
Badkar 
Badstund 
Badtermometer 
Badvatten 
Balkongdörr 
Barnförsäkring 
Barnrum 
Barnstol 
Barnsäkra dörrar 
Barnsäkra hemma 
Barnsäkra köket 
Barnsäkra semesterboendet 
Barnvagn 
Barnvagnslås 
Barnvagnstjuv 
Belysning 
Bil 
Bilbarnstol 
Blöjbyte 
Byråer 

42
36
37
22
28
6, 7, 8, 9, 48
21, 34
21, 34, 37
21
21
34
23, 31, 44
2, 11
24, 26
17
23, 31
17, 22, 23
17
30, 31
38, 39
39
39
26
5, 6, 7, 8, 9, 48
6, 7, 8, 9, 44, 48
18, 19
25

Checklista badstund 
Checklista flygresan 
Checklista kök 
Checklista skötbord 
Checklista vardagsrum 

21
28
17
18
23

DNA-märkning 

39

Elsladd 

31

Flygresa 
Flytväst 
Fönster 
Förvaring 

28
37, 45
23, 31
18, 26

Halkskydd 
Handbagage 
Hemförsäkring 
Hyra bilbarnstol 

37, 44
28
32, 38
9, 48

Inred barnrummet 
Internationella nätverk 
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24, 25, 26, 27
32

Kemikalier 
Klämskydd 
Krockkudde 
Kök 

44
23
7, 44
13, 17

Lampor 
Luckskydd 
Luckspärr 

22, 23
17, 44
17, 44

Medicin 
Molntjänst 
Möbler 
Olycka, liten 
Olycka, stor 
Olycksfall 

40
42, 43
2, 11

Petskydd 
Plask 
Pool 

23
20, 34
34

Resa 
Reseapotek 
Reseskydd 
Ring 112 
Ring 1177 
Räcke 
Räddningsväst 
Sjuk 
Sjukdom 
Sjukvårdsrådgivningen 
Skötbord 
Småbarnspool 
Smådelscylinder 
Solskydd 
Spis 
Spisskydd 
Spjälsäng 

Spjälsängsskydd 
Stängsel 
Swimmingpool 

32, 44
29
13, 23, 27, 31

Temperatur 
Textilier 
Tipp- och hällskydd 
Trappgrind 
Upptäcktsfärd 
Utforska 
Vardagsrum 
Vatten 
Vattendrag 
Vattentemperatur 
Vårdguiden 

28, 29, 30, 31, 32, 33
32, 33
32
42
40, 43
31, 39
37, 45

Ytterdörr 

11, 32, 33
2, 11, 40
43
13, 18
34
22
33
17, 25
17
14
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14
31
34
17, 21, 28
24
17, 23, 44
23
13
5, 13, 40
22, 23
18, 21, 28, 34, 35, 36, 37
36
21
40, 45
31
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Välj en barnförsäkring

SOM BRYR SIG OM

Barn är viktiga personer att försäkra. Vår barnförsäkring
ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp som kan underlätta
livet om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett
olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, året om, tills
barnet är 25 år. En barnförsäkring som bryr sig om.

If
106 80 Stockholm
Telefon: 0771-655 655
if.se • Säte: Stockholm
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Org.nr: 516401-8102
If Skadeförsäkring AB (publ)
36596:1
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