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Dagskrá var auglýst þessi:
Ráðstefnustjóri: Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu.
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Ráðstefna
31. ágúst 2001

Ráðstefnan sett
Jón Kristjánsson, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra.
Ágætu ráðstefnugestir. Sumarið 1997 gengu fulltrúar á fund þáverandi
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og kynntu hugmyndir um sérstakt átak til að
draga úr slysum á börnum og unglingum. Hin tíðu slys í þessum aldursflokki höfðu
verið svartur blettur á íslensku samfélagi um nokkurt skeið. Samanburður við þær
þjóðir sem við kjósum að bera okkur saman við leiddi í ljós að börn hér á landi voru í
meiri hættu á að slasast en önnur börn og við svo búið mátti ekki standa. Þáverandi
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra tók málinu af áhuga og tók það til umfjöllunar í
ríkisstjórn Íslands þann 8. október 1997. Þegar á þeim fundi var tillaga ráðherra um
sérstakt átaksverkefni samþykkt og var ákveðið að sjö ráðuneyti og Samband
íslenskra sveitarfélaga sameinuðust um verkefnisstjórn. Með þátttöku svo margra í
verkefnisstjórn var ætlunin að tryggja að margvísleg sjónarmið kæmu til álita við
skipulag á þessu verkefni. Þetta hefur reynst vera farsæl ráðstöfun því að verkefnið
hefur sannað gildi sitt og því hefur vaxið fiskur um hrygg á þeim árum sem það hefur
starfað.
Verkefninu var valið nafnið ÁRVEKNI og er það lýsandi fyrir það starf sem
þegar hefur verið unnið. Verkefnisstjórninni er ætlað að efla og samhæfa aðgerðir
þeirra sem vinna að slysavörnum barna og unglinga, mynda tengsl við ýmsar
opinberar stofnanir, sveitarfélög, félagasamtök og faghópa og skilgreina á hverra
ábyrgð forvarnir eru. Grundvöllur þessara starfa er að bæta skráningu barna- og
unglingaslysa, skilgreina brýnustu verkefni og leiðir til úrbóta og samhæfa aðgerðir til
fræðslu og forvarna. Verkefnisstjórn hefur lagt áherslu á að veita ráðgjöf um
slysavarnir fyrir þennan aldurshóp og tekið við fjölmörgum ábendingum um
slysagildrur.
Eftir að ég tók við starfi heilbrigðisráðherra hef ég reynt að kynna mér
starfsemi ÁRVEKNI sem best með því m.a. að hlýða á fulltrúa verkefnisins sem
gengið hafa á minn fund í ráðuneytinu. Einnig hef ég kynnt mér ársskýrslu sem unnin
hefur verið á vegum átaksverkefnisins en hún varpar ljósi á það viðamikla starf sem
unnið hefur verið að undanförnu. Það er erfitt að mæla og meta árangur af verkefni
sem þessu. Aukin þekking og fræðsla til handa þeim sem vinna með börnum og
unglingum mun hafa áhrif til mjög langs tíma og hún mun gagnast mun fleiri en þeim
sem njóta kennslunnar beint. Það er ljóst að þær breytingar á viðhorfi almennings í
landinu til gæslu barna og unglinga er langtímaverkefni og nauðsynlegt að skipuleggja
allt starf með það í huga. Ég tel að verkefnisstjórnin geti verið afar stolt af verkum
sínum og vil nota þetta tækifæri til að færa henni þakkir mínar. Sérstaklega vil ég
færa Ólafi Gísla Jónssyni formanni verkefnisstjórnar og Herdísi Storgaard
framkvæmdastjóra verkefnisins, sem borið hefur hita og þunga af daglegum störfum,
þakklæti fyrir vel unnin störf. Verkefnisstjórn og framkvæmdastjóri hafa látið sér fátt
óviðkomandi og hafa af mikilli elju og brennandi áhuga komið á framfæri
margvíslegum þörfum ábendingum um það sem betur mætti fara.
Nú er það svo að stór hluti starfsins er að veita upplýsingar þeim sem leita til
framkvæmdastjórans og fræða og leiðbeina öllum þeim sem starfa með börnum.
ÁRVEKNI hefur sýnt og sannað að það er mikilvægt að halda starfinu áfram og það
verður áhugavert að fylgjast með framgangi þess. Ég óska öllum hlutaðeigandi góðs í
mikilvægum störfum í þágu barna og vænti þess að þessi ráðstefna verði bæði gagnleg
og áhugaverð fyrir alla sem taka þátt i henni. Að svo mæltu segi ég þessa ráðstefnu
setta.
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Ráðstefna
31. ágúst 2001

Tíðni slysa á börnum á Íslandi. Slysaskráning
Brynjólfur Mogensen sviðsstjóri slysa- og bráðasviðs
Landspítala – háskólasjúkrahúss, Slysavarnaráð
Þurfum við að skrá slys?
skriffinnskuna?

Er samræmd slysaskráning nauðsyn eða viðbót við

Slys eru algengasta dánarorsök barna og ungs fólks. Slys eru helsta orsök glataðra
starfsára. Þúsundir slasast á hverju ári vegna ýmiss konar slysa og óhappa. Meira en
40% allra slysa eiga sér stað hjá börnum og unglingum. Árlegur kostnaður
þjóðfélagsins vegna slysa og afleiðinga þeirra er áætlaður í kringum 30 milljarðar.
Margir skrá slys en ekki er hægt að fá upplýsingar um fjölda slysa eða hvað
viðkomandi var að gera þegar slysið átti sér stað, við hvaða aðstæður slysið átti sér
stað og hvers vegna slysið átti sér stað þar sem samræming á slysaskráningu er ekki
fyrir hendi.
Í markvissu og hagkvæmu forvarnarstarfi er nauðsynlegt að vita um fjölda slysa,
tegundir og tilurð þeirra. Fátt er talið skila jafn miklu og góðar slysaforvarnir.
Slysaskrá Íslands. Um árabil hefur verið unnið að samræmdri slysaskráningu og sér
loksins fyrir endann á undirbúningsvinnunni. Búið er að veita nauðsynleg leyfi fyrir
Slysaskrá Íslands. Hver atburður eða tilvik fær kennitölu til að hindra margskráningu.
Upplýsingar eru dulkóðaðar.
Í Slysaskránni eru tölfræðilegar upplýsingar.
Tilraunatímabil hefst á haustmánuðum 2001 og stendur til vors 2002. Ef allt gengur
að óskum ætti samræmd slysaskráning að verða að veruleika árið 2002 og yrðum við
þá fyrsta landið sem nær þeim merka áfanga.
Hverjir eru möguleikar samræmdrar slysaskrár? Þeir eru nánast ómældir.
Meginmarkmiðið er aukin þekking um fjölda og orsakir slysa sem nota má í
forvarnarstarfi. Það verður hægt að mæla áhrif af forvarnarstarfi. Slysaskrá Íslands
mun koma ungum sem öldnum að gagni en langmesti ávinningurinn verður af
forvarnarstarfi hjá börnum og ungu fólki.
Annmarkar á slysaskráningu eru allnokkrir. Ekki er hægt að skrá orsakir slysa í
minnstu smáatriðum. Ekkert kerfi býður upp á slíka skráningu sem yrði að auki mjög
mannfrekt og dýrt.
Samræmd slysaskráning mun ekki geta svarað spurningum um einstaka tegundir
reiðhjólahjálma, barnabílstóla eða borvéla tengdar slysum nema með sérstöku átaki.
Meginverkefni slysaskrárinnar er að samræma skráninguna og taka á þeim
málaflokkum sem mestu skipta eins og slysum á börnum, umferðarslysum,
heimaslysum, íþróttaslysum, frítímaslysum og vinnuslysum, svo dæmi séu nefnd.
Áherslurnar í upphafi verða m.a. á barnaslysum.
Barnaslys. Á árunum 1998 til og með 2000 komu á slysa- og bráðamóttöku
Landspítala í Fossvogi 35.910 börn og unglingar á aldrinum 0-19 ára af
höfuðborgarsvæðinu vegna áverka eða 46% þeirra sem komu af sama svæði vegna
afleiðinga slysa og óhappa. Drengir voru í meirihluta í öllum aldurshópum.
Miðað við árið 2000 voru drengir á aldrinum 0-4 ára 57% slasaðra en stúlkur 43%.
Tíðni slysa hjá drengjum var 222/1000 en stúlkum 169/1000. Á aldrinum 5-9 ára
voru drengir 58% en stúlkur 42%. Tíðni slysa hjá drengjum var 226/1000 og stúlkna
170/1000. Á aldrinum 10-14 ára voru drengir 54% slasaðra en stúlkur 46%. Tíðni
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drengjaslysa var 273/1000 en stúlkna 238/1000. Á aldrinum 15-19 ára voru drengir
60% slasaðra en stúlkur 40%. Tíðni slysa var 404/1000 hjá drengjum og 264/1000 hjá
stúlkum.
Miðað við upplýsingar af höfuðborgarsvæðinu slasast árlega a.m.k. 21 þúsund börn
og unglingar á aldrinum 0-19 ára á Íslandi.
Hvert aldursskeið hefur sín einkenni. Heimaslys eru algeng hjá yngstu börnunum en
skóla-, frítíma- íþrótta- og umferðarslys hjá þeim eldri. Höfuð, handleggir og fætur
eru útsettustu svæðin. Sár, mar, tognanir og beinbrot eru algengustu áverkarnir.
Alvarlegustu afleiðingar slysa hjá börnum og unglingum eru þó að öllu jöfnu eftir
umferðarslys.
Umræða. Slys á börnum og unglingum eru mjög algeng á Íslandi.
Á aldrinum 0-9 ára slasast fimmta hvert barn á hverju ári, á aldrinum 10-14 ára fjórða
hvert og á aldrinum 15-19 ára einn af hverjum þremur unglingum. Slysatíðnin hjá
börnum hefur þó lækkað.
Við þurfum að skrá slys. Við þurfum að samræma slysaskráningu. Slysaskrá Íslands
mun koma ungum sem öldnum að góðum notum.
Forvarnarstarfið verður
hagkvæmara og markvissara.
Við eigum að setja okkur það markmið að fækka barnaslysum um 25% á fyrsta áratug
nýrrar aldar.
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Tíðni slysa á börnum á Íslandi. Slysaskráning
Brynjólfur Mogensen sviðsstjóri slysa- og bráðasviðs
Landspítala – háskólasjúkrahúss, Slysavarnaráð

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Fóstbræðrasaga

Tíðni barnaslysa á Íslandi
Slysaskráning
Brynjólfur Mogensen
Landspítali - háskólasjúkrahús
Slysavarnaráð

Þormóður Kolbrúnarskáld kvað:
Undrast öglis landa
eik hví vér rom bleikir
Fár verðr fagr af sárum,
fann eg örvadrif, svanni.
Mik fló málmr hinn dökkvi
magni keyrðr í gögnum.
Hvasst beit hjarta hið næsta
hættlegt járn er eg vætti.

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

z Er

þörf á slysaskráningu ?

z Er

samræmd slysaskráning
skriffinnska ?

z

Er þörf á slysaforvörnum?

Slys á Íslandi
z Flest

töpuð starfsár

z 50

þúsund slasaðir

z 30

milljarðar

z Mörg

skráningarkerfi

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Fjöldi glataðra starfsára á Íslandi

Algengasta dánarorsökin

1. Slys - eitranir
sjálfsvíg
2. Illkynja æxli
3. Hjarta- og
æðasjúkdómar

Aldur:
0-1
1 - 14
15 - 44
45 - 64
65

slys
slys og sjálfsvíg
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Slys og forvarnir
z
z

–
–

z
z
z
z
z
z
z

Slys á Íslandi

Margir skrá slys
Heilbrigðisþjónustan
–

z

Slys og forvarnir

Sjúkrahús
Heilsugæslustöðvar
Tryggingastofnun

Mesta

Hagstofan
Lögreglan
Siglingamálastofnun
Slysavarnafélagið
Tryggingafélögin
Umferðarráð
Vegagerðin
Vinnueftirlitið

félags- og heilbrigðisvandamál
þjóðarinnar

Slys og forvarnir

Samræmd slysaskráning

Grundvallarspurningar:

• Hvað var slasaði að gera?
• Við hvaða aðstæður átti slysið

z Samstarf
z Öryggi
z Úrvinnsla

Slys og forvarnir

sér stað?

gagna

• Hvar átti slysið sér stað?
• Hver var orsök slyssins?

z Upplýsingar

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Samræmd slysaskráning
z Hver

Samræmd slysaskráning
z Menntun

er slysaþróunin

z Rannsóknir

z Góðar

z Sérhæfð

z Þróun

forvarnarverkefni

z Hvar,

hvenær og hvernig á að
grípa inn í

z Hverju

skila slysaforvarnir

leiðbeiningar

z Einföldun

skráningar

z Upplýsingar

Slys og forvarnir

Samræmd slysaskráning
Farartæki

Einföldun skráningar

z Flókin

Ökumaður eða farþegi • Öryggisbelti -K0700

já -K0701

nei -K0702

• Barnastóll

- K0705

já

• Hnakkapúði

- K0707

já

• Loftpúði

- K0720 virkaði

•

- K0721 virkaði ekki

•

- K0722 ekki vitað

Slys og forvarnir

Gallar slysaskráningar

Ekki vitað

z Góð

kunnátta nauðsynleg

z Góður
z Ekki

tækjakostur

hægt að skrá allt

Slysavarnir barna:Nútíð og framtíð

Árvekni

10
Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Slysatíðni barna og unglinga

Samræmd slysaskráning

450
400
350

1% fækkun slysa
⇓
300 milljóna króna sparnaður
⇓
Góð ávöxtun

Tí

200
150

Slys og forvarnir

300

19
6

19
9
5-9 ára

170

0-4 ára

5-10 ára

10-14 ára

15-19 ára

Slys og forvarnir

z

0-9 ára: Fimmta hvert barn

z

10-14 ára: Fjórða hvert barn

z

15-19 ára: Þriðji hver unglingur

33
3
25
5

Tíð
ni/1
000

250

0-4 ára

169

Barnaslys á Íslandi

350

100

263

238

226

50

Slysatíðni barna og unglinga

150

273

222

100
0

200

404

300
0
00 250
i/1
ðn

z

50

21 þúsund börn og unglingar slasast
árlega

0
10-14 ára

15-19 ára

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Barnaslys á Norðurlöndum

Barnaslys á Norðurlöndum
300

300
275

200
Tíðni á
1000 börn
150

Tí
10 ðní
00 á
bö
rn

250
200

120

120

275

200
150

100

217

200

100

50
0

250

120

120

50
Danmörk
1991

Ísland
1989-91

Noregur
1990

Svíþjóð
1988

Dauðaslys barna

0

Danmörk Noregur Svíþjóð
1991
1990
1988

Ísland
1989-91

Ísland
2000

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Barnaslys

30

z Hver

25
20

1980
1985

15

1990
1995

10
5
0

Danmörk Finnland

Ísland

Noregur Svíþjóð

aldur hefur sín einkenni

z 0-4
z Heimili

15-19 ára
- skóli - frítími -

íþróttir - umferðin
z Höfuð

- hendur - fætur
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Slys og forvarnir

Slys í skólum
19% allra slysa
2.1% innlagðir

Slys og forvarnir

Aldursskipting slasaðra í umferðarslysum

20
18

Skráningarmöguleikar

16
14

1. leikskóli - barnaheimili

12

2. skóli - framhaldsskóli - háskóli

10

3. skólalóð

8

4. leiksvæði við skóla eða barnaheimili

6

5. skilgreind skólasvæði og stofnanir
6. óskilgreind skólasvæði og stofnanir

4
2
0

0-4

5-9

10-14 15-19 20-14 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir

Orsakir umferðarslysa

%

80-

Umferðarslys og afleiðingar þeirra

100
80

O

60

O

40
20
0

Þriggja punkta beltið er besta vörnin
Loftpúðar fækka slysum hjá bæði
samviskusömum og skussum
O

Mannlegi
þátturinn

Mannvirkið

Bíllinn

Slys og forvarnir

Slys og forvarnir
Mannlegi þátturinn:

z Við

þurfum samræmda góða
slysaskráningu

• Vanmat á aðstæðum
• Þekkingarleysi
• Ofmat á eigin getu
• Kæruleysi
• Hugsunarleysi

Barnaslys á Íslandi

Öllum alvarleikastigum
fækkar verulega

z Barnaslys
z Við

Slys og forvarnir

Við getum gert betur

eru alltof algeng

þurfum góðar slysaforvarnir

Barnaslys á Íslandi

Slys og forvarnir

Markmið:
Fækka barnaslysum um 25%
á fyrsta áratug nýrrar aldar
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Umferðaröryggi barna á Íslandi
Sigurður Helgason, upplýsingafulltrúi Umferðarráðs.
Dauðaslysum á börnum á aldrinum frá fæðingu til 14 ára hefur fækkað mikið á Íslandi
á undanförnum áratugum. Séu skoðuð fimm ára tímabil frá árinu 1971 kemur í ljós að
fækkunin er úr 27 látnum börnum í umferðarslysum 1971 til 1975 í 10 börn árin 1996
til 2000. Frá 1991 til 1995 létust sex börn á þessum aldri.
Á síðustu tíu árum hafa 26 ungmenni á aldrinum 15 til 17 ára látist í umferðarslysum,
flest fimm talsins árin 1996 og 2000. Þessi ungmenni eru öll að einu undanskildu
ökumenn eða farþegar í bílum.
Mjög margt hefur verið gert til að auka öryggi barna. Hverfum þar sem hámarkshraði
er 30 km/klst. hefur fjölgað mikið og skipulag nýrra hverfa miðast í auknum mæli við
það að börn komist leiðar sinnar án þess að þurfa að ganga yfir akbraut. Þá er kerfi
göngu- og hjólreiðastíga orðið mikilvægur þáttur í að auka öryggi barna og aðskilja
umferð óvarða vegfarenda og bílaumferð.
Notkun bílbelta og öryggisbúnaðar fyrir börn í bílum hefur stóraukist, en helsta
vandamálið er hversu margir nota búnaðinn ekki rétt og það veitir fyrir bragðið falskt
öryggi sem er lítils virði ef eitthvað ber útaf. Mikil fræðsla hefur farið fram varðandi
öryggisbúnað fyrir börn í bílum og hefur það verið meðal stórra verkefna
Umferðarráðs í samstarfi við Árvekni og Slysavarnafélagið Landsbjörg.
Reglugerð um skyldu barna til að nota hjólreiðahjálma er stórt framfaraskref til aukins
öryggis og liggur fyrir að notkun hjálma hefur komið í veg fyrir mörg alvarleg slys.
Víða er pottur brotinn varðandi umferðarskipulag við grunnskóla og leikskóla og
skapar það vandamál þar sem sífellt algengara er að foreldrar aki börnum sínum í
skólann og hefur það í för með sér hættu fyrir önnur börn.
Skólaakstur er snar þáttur í samgöngum íslenskra barna og ljóst er að þar þurfa menn
að huga að því með hverjum hætti hægt er að auka öryggi frá því sem nú er.
Raunverulega þarf að huga að þeim málaflokki í heild, meðal annars hvernig menn
geti lagt áherslu á öryggi en ekki eingöngu sparnað. Einnig er ástæða til að velta fyrir
sér ýmsum öðrum ferðum barnahópa og hvernig hægt er að setja skýrar reglur um
hvernig standa ber að slíkum málum. Má í því sambandi nefna ferðir íþróttahópa,
ferðir barna í sumarbúðir, ferðir sem tengjast skátastarfi o.s.frv.
Börn hafa mikla sérstöðu sem vegfarendur og þar kemur ýmislegt til, þau eru lítil í
samanburði við bílana, til dæmis hafa þau oft á tíðum ekki þroska til að greina
aðstæður og meta hættu í tíma. Þar að auki þarf að skoða ákvæði í umferðarlögum
sem heimila 7 ára börnum að hjóla á akbraut, en þeir sem rannsakað hafa þroska og
færni barna telja það vera af og frá. Er skoðun margra í þeirra hópi að þá hæfni hafi
þau ekki öðlast fyrr en við 10 til 12 ára aldur.
Miklar og jákvæðar breytingar hafa orðið í óhappatíðni nýliða í akstri. Þannig hefur
óhöppum sem 17 ára ökumenn hafa valdið fækkað umtalsvert á síðustu tveimur árum.
Menn hafa leitað skýringa á því og það sem hefur breyst, er að ökukennslan er orðin
meiri og markvissari, æfingaaksturstími er lengri, prófkröfur á ökuprófi hafa verið
auknar og auk þess hefur punktakerfið án efa haft áhrif til batnaðar.
Þegar hugað er að umferðaröryggi barna vakna fjölmargar siðferðilegar spurningar og
vangaveltur. Hver ber ábyrgðina? Tekur samfélagið nógu ákveðið á þessum vanda?
Er gildismat okkar í þessu sambandi alltaf rétt? Foreldrar eru á síðari árum orðnir
mun meðvitaðri um öll öryggismál, þar á meðal í umferðinni og eru í raun lykilaðilar
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til að gera ástandið betra en nú er. Á þessu sviði er þörf á breiðri samstöðu, þar sem
öryggi barna er efst á baugi.
Að lokum vil ég koma aftur að reglugerð um notkun hjólreiðahjálma en þar er miðað
við 14 ára aldur. Þessar reglur verða ekki fullkomlega nothæfar fyrr en þær eiga við
um alla.
Börnin vilja skýr skilaboð og við verðum að sjá til þess að allir sem eru að vinna að
slysavörnum tali sama tungumálið og leggi hlutina upp með svipuðum hætti þannig að
það komi ekki til þess að fólk sé í óvissu, því óvissa er mikill óvinur öryggisins.
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Umferðaröryggi barna á Íslandi
Sigurður Helgason, upplýsingafulltrúi Umferðarráðs.
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Kostnaður vegna slysa. Er samhæfingar þörf í slysavörnum?
Sigurður Guðmundsson, landlæknir
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Brunnklukka í botnlausa dýinu.
Jón Björnsson, fyrrverandi forstöðumaður þróunarsviðs Reykjavíkurborgar.
Antony Giddens hefur sagt, að manninum séu búnar tvenns konar hættur í
veröldinni, sem geta orðið honum að grandi; þær sem búa í sjálfri náttúrunni og þær
sem eru af hans eigin völdum, eru manngerðar. Hann segir að þær fyrrnefndu séu
nánast liðnar undir lok, að nútímafólk lifi “after the end of nature”, eftir að náttúrunni
er lokið. Einu raunverulegu hætturnar sem manninum eru núorðið búnar séu hans
eigin verk og afleiðingar þeirra í bráð og lengd. Ég er ekki viss um að þetta sé alveg
fullkomlega rétt, en Giddens mun búa í Lundúnaborg og þar er þessi skoðun vafalítið
réttari en norður á Raufarhöfn eða í sunnanverðri Sahara.
Þurfi ég núorðið að brjóta heilann um einhverjar stórar og merkilegar
spurningar, - ég tala ekki um séu þær mér ofviða, - gríp ég æ oftar til þess ráðs að
spyrja sjálfan mig: hvernig þessu var nú háttað norður í Torfalækjarhreppi upp úr
miðri síðustu öld, þegar ég var þar að alast upp. Ég hef nefnilega rekið mig á það, að
ekkert er svo magnað og stórt í atburðarás heimsins að undanförnu, að það hafi ekki
átt einhvers konar samsvörun í viðburðum sem urðu um svipað leyti í þessum fremur
rislitla hreppi fyrir norðan. Lærðir menn mundu þessa vegna kalla Torfalækjarhrepp
mikrokosmos, og það er ástæðan fyrir því að ég vona að hann verði ekki sameinaður
öðrum hreppum, ekki Sveinsstaðahreppi né heldur hreppnum þar sem Höllustaðir eru.
Þegar ég hafði stautað mig í gegnum þessa kenningu Giddens, og þótt hún bæði
torskilin og ólíkindaleg, rann upp fyrir mér að þessi merkilegu skil í
mannkynssögunni sem hann talar um, voru einmitt að ganga yfir Torfalækjarhrepp
þegar ég var lítill og maðurinn sagði guðsatt.
Á bænum mínum voru börnum búnar allmargar lífshættur af náttúrunnar
völdum. Fyrst er að telja Grafargilslækinn, með holbökkum og hyljum. Þar mátti
hæglega drukkna. Í annan stað var það Botnlausa dýið, sem síðari tíma athuganir hafa
sýnt að heldur í raun og veru áfram lengra og lengra niður, að minnsta kosti inn að
miðju jarðar og hugsanlega lengra. Þá var það Laxáin, en skv. Brandstaðaannál fórst
einmitt drengur í henni á 18. öld rétt neðan við bæinn heima. Í fjórða lagi var það
Brúsa gamla, sem var gömul og mannýg kýr, en það reyndi aldrei á hvort hún vildi í
rauninni drepa unga drengi eða bara gera þá hrædda. Í fimmta lagi tel ég svo
dalalæður, gjörningaveður og villur.
Ég man ekki til þess að ég væri sérstaklega varaður við þessum hættum, en
það hefur eflaust verið gert fyrir mitt minni, því fólkið mitt var vandað fólk. Ég vissi
frá því ég man fyrst til mín, að allt þetta var hættulegt og þurfti að varast, en ég var
ekki hræddur við það. Ég var til að mynda miklu hræddari við jötunuxa og dordingla
og er raunar enn. Heimurinn var í stórum dráttum góðgjarn og velviljaður manni.
Hætturnar sem bjuggu í honum voru einhvern veginn of sjálfsagðar til þess að þyrfti
að tala mikið um þær, a. m. k. við börn sem komin voru til einhvers vits, og ef ég
mætti orða það svo, - of sjálflýsandi til þess að maður þyrfti að vara sig sérstaklega á
þeim.
Vissulega stakkst ég margendurtekið ofan í Grafargilslækinn, oft með efri
partinn á undan, þannig að fæturnir einir stóðu langtímum saman upp úr
mýrarauðanum. Ég elti kött út í Laxá og flaut upp á stein um það leyti sem ég byrjaði
að tala. Kötturinn sem hét Jói, var afbrýðissamur og ætlaði að losa sig við samkeppni.
Brúsa gamla stangaði mig hvenær sem hún náði í mig, meðan henni entist heilsa og
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líf. Ég hef ekki erft þessa framkomu, hvorki við Jóa né Brúsu. Mér varð af engu
þessu meint, en e.t.v. eiga síðbúin áhrif eftir að koma fram.
En það voru breytingatímar og uppalendur í Torfalækjarhreppi voru
margorðari um aðrar hættur, sem voru lævísari og ekki svo sjálfsagður háski að það
þyrfti ekki að vara við þeim. Þetta voru ókunnuglegar aðkomuhættur, meðan bæði
Grafargilslækurinn og Botnlausa dýið höfðu verið í hreppnum frá ómunatíð. Þarna
voru nefnilega að birtast í Torfalækjarhreppi manngerðar hættur, þarna voru þessi
merkilegu skil í mannkynssögunni að byrja, sem Giddens segir í bók sinni frá 1999 að
nú sé lokið. “The end of nature” var að hefjast fyrir augunum á okkur án þess við
hefðum hugmynd um.
Af aðkomuhættum voru dráttarvélar, reimar og drifsköft varasömust. Það
sannaðist líka fljótt. Einn leikbróðir minn festist í drifskafti og dó. Ég ætla samt að
segja ykkur frá tveim öðrum manngerðum háskum, sem komu í hreppinn um þessar
mundir. Þeir kölluðu báðir á ýtrustu aðgát og varfærni.
Annar varðaði lífið sjálft, hinn siðferðið.
Sá fyrrnefndi var Spearmint´s tyggigúmmí. Það var í sjálfu sér talið meinlítið,
meðan það var tuggið með aðgæslu og ábyrgðarkennd, en vei þeim sem sofnaði með
það og gleypti það, eða hreinlega át það af græðgi. Þeim hinum sama var bani búinn,
því kæmist tyggigúmmí ofan í garnirnar límdust þær óðara saman án þess nokkrum
vörnum yrði við komið, og maður sprakk að lokum á óþrifalegasta hátt.
Síðarnefnda hættan voru sorprit, þýddar lífsreynslusögur unglinga, stundum
vandræðaunglinga, frá Ameríku. Sá sem las þannig blöð tefldi siðferði sínu í voða og
því meiri sem fleiri blöð voru lesin. Ég hafði af þessu verulegar áhyggjur því ég gat
ekki neitað mér um að lesa þennan ófögnuð. Í hvert sinn sem mér síðan verður á
eitthvert siðleysi þá verður mér hugsað til þessara rita. Það skiptir í því sambandi
engu, sem mér hefur síðar orðið ljóst, að sögupersónur voru undantekningarlaust og
ævinlega framúrskarandi siðprútt fólk. Aldrei brást að grimmileg örlög biðu þeirra
para sem höfðu samfarir utan hjónabands, né hitt, að aflausn og fyrirgefning beið
þeirra sem vildu snúa af villu síns vegar og trúlofast. Þessi þversögn sannar bara að
veruleikinn sem maður býst við, skiptir oft miklu meira máli en sá veruleiki sem er.
Síðan þetta var hafa manngerðar hættur af öllu tagi flætt yfir
Torfalækjarhrepp. Nú er svo komið að manngerðar hættur eru allsráðandi þarna
nyrðra sem annarsstaðar. Ég staðfesti að vísu fyrr í sumar að Botnlausa dýið er enn á
sínum stað, en það er svolítið umkomulaust að sjá og sem lífshætta er það afkastalítið,
að ég segi ekki alveg misheppnað.
Jürgen heitir maður Habermas. Hann sýslaði lengi við samfélagsfræði í
Þýskalandi og er allfrægur. Habermas segir að fólk nú til dags lifi samtímis í tveimur
veruleikum eða tveim heimum, því nú hafi heimurinn, sem áður var einn, nýlega
klofnað í tvo. Hann skrifaði um þetta 1100 síðna bók fyrir tuttugu árum, sem lærðir
menn eru enn að reyna að klára að lesa úti í heimi (Theorie des kommunikativen
Handelns, 1981). Hann kallaði þessa heima “System” og “Lebenswelt”, kannske
mætti kalla þá “opinbera heiminn” og “einkaheiminn”. Bókin er svo um það hvernig
þessir heimar snertast, rekast hver inni í annan og hvernig fólki reiðir af þegar það
þvælist milli þeirra. Ég vil láta það koma fram, að þess varð einnig vart norður í
Torfalækjarhreppi á 6. áratugnum, þegar sá veruleiki sem þangað til hafði verið
mestan part einn, tók að skipta sér í þessa tvo, en ég orðlengi það ekki tímans vegna.
Opinbera heiminum má lýsa þokkalega vel með tölfræði og í skýrslum, um
hann má með góðum árangri nota ýmis hugtök, sem aftur á móti eru alveg vita
merkingarlaus í einkaheiminum. Það er merkingarbært, ef maður segir á tungumáli
opinbera heimsins, að banaslysum í umferðinni fari fækkandi miðað við

Slysavarnir barna:Nútíð og framtíð

Árvekni

20
hundraðþúsund íbúa á ári. Á máli opinbera heimsins er marktækt að segja að einhver
ákveðin slysatíðni í umferðinni miðað við tiltekinn fjölda ekinna kílómetra sé
viðunandi fórnarkostnaður. Eða þá að tvær nauðganir á fjölmennri útihátíð sé innan
marka hins ásættanlega, af því þar hafi svo afskaplega margir drukknir krakkar verið
samankomnir í einu. Með svona aðferðafræði geta menn borið saman mismunandi
tíma og kannað hvort framfarir hafa orðið frá síðustu verslunarmannahelgi eða
afturför, hvort árið í ár sé betra eða verra en árið í fyrra.
Orðfæri opinbera heimsins dugir skammt í einkaheiminum. Þar hefur það
enga merkingu, orðin verða þar þegar best lætur afkáraleg, oft meiðandi. Það er til að
mynda alls engin huggun að því, verði barnið manns fyrir slysi, að eiginlega sé samt
tölfræðilega vel sloppið samanborið við slysatíðnina í fyrra. Ég geri ráð fyrir að
engum sem er nauðgað, geti fundist það ásættanlegt, jafnvel þó þetta sé eina
nauðgunin á heilli útihátíð. Varla getur nema fáum mönnum fundist það viðunandi
fórnarkostnaður að týna lífinu alveg út í bláinn. Atburður, eins og slys í opinbera
heiminum hefur allt aðra merkingu en sami atburður í einkaheiminum. Þetta er af því
að slysin í einkaheiminum eru ekki örlög, heldur tengjast tilviljuninni, því láni og
óláni sem gyðjan Fortúna stráir í blindni sinni og kæringarleysi yfir manngrúann í
heiminum. Og þann varðar ekkert um staðtölur sem verður fyrir slysi eða missir sína í
slysi, heldur spyr hann, sjálfum sér næstur, eins og Job forðum, - eins og allir, trúaðir
jafnt sem trúlausir, hafa í örvilnan gert alla tíð: “Hvers vegna ég? Hvers vegna þurfti
þetta að koma fyrir mig?”
Það er aftur á móti sæmilega viðunandi að hrörna og deyja þegar sá tími
kemur, af því að undan því verður ekki vikist og lífið er farið að þreyta mann. En slys
eru ekki þess háttar knýjandi nauðsyn. Það má koma í veg fyrir slys, annaðhvort með
því að maður sjálfur hafi gát á sér, eða aðrir umhyggju og eftirlit með manni. Þau
væru þegar allt kemur til alls ekki slys, ef unnt væri að forðast þau.
Börn eru þannig að þau vara sig ekki sjálf á hættum. Þau eru upp á umsjá
komin, þau eru á ábyrgð annarra en sjálfra sín. Þessa umsjá láta foreldrarnir í té og
annað skyldulið eftir því sem það hefur vit og getu til. Einnig hið opinbera setur
almennar reglur, boð og bönn, til að auka öryggi barna, einnig eftir því sem það hefur
vit til, ef svo má taka til orða, að hið opinbera hafi vit.
Hver tími hefur sitt mat á hvað börn þurfi að varast og hvenær sé þörf fyrir
umsjá og aðgæslu. Það dylst ekki glöggum manni sem ólst upp norður í
Torfalækjarhreppi um miðja síðustu öld, að allt hefur breyst, flest raunar mjög mikið
og ofan í kaupið afar hratt. Þegar maður staldrar við eitt augnablik í nútímanum og er
að hugsa um hvernig var í gamla daga, þá er þetta augnablik áður en maður veit af
sjálft orðið gömlu dagarnir. Maður þarf að hlaupa hratt til þess að halda í við tímann.
Af sjálfu leiðir að við erum öll alin upp í gamla daga samanborið við börnin okkar og
stundum er ekki alveg auðvelt að átta sig á því að það sem við lærðum þá er harla
úrelt þing og á ekki lengur við. Fólk þarf að vera í sífelldri endurmenntun í því
hvernig heimurinn er og lífið fer fram. Sumir sem lærðu á sínum tíma að keyra 46
árgerðina af Willis með handsnúinni framrúðuþurrku, eru núna að fást við nýjasta
BMW – E-línu með tölvu. Það getur verið snúið.
Því hefur verið haldið fram með töluverðum þunga, að íslenskir foreldrar sýni
oft merkilegt kæruleysi um börnum sínum, og eru þeir þó annars ágætis fólk. Þeir
gæti ekki barnanna þegar aðgæslu er þörf, og ætlist til vits og varasemi sem alls ekki
er á færi barna. Heimildir um þetta liggja á lausu; frá þessum mánuði einum blasa við
dæmin um Eldborgarhátíðina og umtalaða útiveru barna í miðbænum fram undir
menningarnæturmorgunn. Oft er eins og íslenskir foreldrar, - eins og þeir eru nú að
mörgu leyti nútímalegir og flottir - , séu hálfgerðir útkjálkamenn í hugsun og haldi að
heimurinn sé miklu mein- og saklausari en hann er, - að þeir lifi að þessu leytinu í

Slysavarnir barna:Nútíð og framtíð

Árvekni

21
einhverjum rómantískum gærdegi, þar sem börnin áttu bara að herðast í raunum en
hvorki slasast né deyja.
Varðandi þetta vil ég enn víkja talinu norður í Torfalækjarhrepp og sækja
þangað líkingu eða allegóríu. Í námunda við áður áminnstan Grafargilslæk var kelda.
Yfir þessa keldu átti ég og aðrir margar ferðir ýmissa erinda. Þetta var ekki nægilega
merkileg kelda til þess að hún hefði nafn og hennar er hvergi getið í skrám
Örnefnastofnunar. Samt var hún breiðari en svo, að komast mætti yfir hana í einu
stökki. Það mátti hinsvegar komast klakklaust yfir með því að tylla fæti í hana miðja,
og hefði maður lag á að stíga nógu létt niður, hélt yfirborðið og maður komst óblautur
yfir. Væri vætutíð og jörð gljúp, - eða hitt að maður hlammaði fætinum aðgæslulaust
niður í kelduna af fullum þunga, - steig maður niðurúr og keldan laukst utan um
fótinn, ökklann og langt upp á kálfa. Þegar maður ætlaði að taka næsta skref og í
þeim tilgangi sveifla fætinum fram á umhugsunarlausan og meira og minna
ósjálfráðan hátt, þá sat hann pikkfastur. Svo mikill var sogkraftur keldunnar að fyrr
dró maður fótinn upp úr stígvélinu heldur en hún léti það laust. Þegar og ef maður
náði svo stígvélinu sínu upp úr, sogaði í keldunni. Hún tók einskonar andköf og gaf
frá sér hljóð sem ekki er til orð yfir á íslensku, en í myndasögum er skrifað “slurp”.
Þá brást það ekki, að stígvélið var orðið fullt af brúnu vatni og hefði maður þorað að
gá hefði maður kannske fundið í því stórhættulegar brunnklukkur.
En það er þessi mynd, sem mig langaði að þið sæjuð fyrir ykkur, af manni sem
ætlar að hraða sér yfir keldu, er í huganum þegar kominn yfir hana, skálmar í
huganum marksækinn fram götuna, - en er þá snarstansaður í miðju skrefi, af því
annar fóturinn var tekinn til fanga og situr fastur í keldu, sem maðurinn hélt sig vera
kominn yfir. Það er þessi mótsögn í myndinni; að vera samtímis á hraðferð sem
fóturinn er fastur.
Því það er dálítið svona sem ég sé íslenska foreldra. Þeir skálma hratt fram
veginn, horfa brattir og bjartsýnir fram og upp, en svo situr alltíeinu annar fóturinn á
þeim eftir í einhverri fortíð, sem þeir héldu að væri þegar að baki.
Ég viðurkenni hátt og í hljóði framfarir á flestum sviðum mannlífsins, en geri
mér samt grein fyrir því að börn ramba ekki lengur út í jafn meinlítinn og góðgjarnan
heim og ég, þar sem hætturnar voru augljósar og svo sjálfsagðar að varla þurfti um
þær að tala. Heimurinn er ekki lengur þannig. Foreldrar núna hafa miklu
vandasamara hlutverki að gegna en mínir foreldrar forðum. Vissulega hefur eiginlega
öllu fleygt fram á þessum fimmtíu árum, en fórnarkostnaður er engu að síður nokkur.
Fyllstu aðgæslu er þörf, því það eru fleiri hættur, stærri og lymskufyllri búnar börnum
núna heldur en Grafargilslækurinn, brunnklukkurnar, Brúsa gamla og jafnvel
Botnlausa dýið, sem þó nær sannanlega niður að jarðarmiðju eða jafnvel lengra.
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Starf ÁRVEKNI og framtíðarsýn í slysavörnum barna og unglinga.
Ólafur Gísli Jónsson, formaður stjórnar ÁRVEKNI
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Fyrirspurnir og umræður
Ásta Möller
Nú er þetta afskaplega yfirgripsmikið verkefni og það sem ánægjulegt er við það er að
það hefur skilað árangri. Það hlýtur að vera alveg sértök upplifun að vera þátttakandi
í verkefni sem vissa er fyrir að hefur þegar bjargað lífi barna. Það hlýtur að vera
afskaplega ánægjuleg tilfinning.
En það sem mig langar að vita er staða verkefnisins. Það kemur fram hjá þér, Ólafur
Gísli, að verkefnið var hugsað til þriggja ára, en nú eru liðin fjögur ár. Þið hafið
ákveðnar hugmyndir um framtíðina. Mig langar til að heyra betur um hver staðan er
og hvernig þið hugsið ykkur starfsemina í framtíðinni?
Mig langar að spyrja landlækni vegna þekkingar hans og stöðu, hvernig landlæknir sér
öryggismiðstöð barna innan kerfisins þannig að hún nýtist í þágu barna og annarra?
Mig langar einnig til að spyrja Ólaf Gísla hvort þið sjáið verkefnið víkka út og ná ekki
eingöngu til barna heldur til fleiri aldurshópa?
Ólafur Gísli Jónsson
Ég veit ekki hvað ég get sagt mikið um framtíðina. Ég held ég megi þó segja að mér
hefur skilist á ráðherra og ráðuneyti að þessu starfi verði haldi áfram á meðan verið er
að ákveða hvernig þetta starf verður byggt upp í framtíðinni. Það hafa ekki verið
teknar neinar ákvarðanir um hvort starfsemin verður byggð upp með svipuðum hætti
og sú öryggismiðstöð sem ég var að lýsa. Það er óljóst ennþá.
Það er einnig óljóst hvar þetta verkefni verður sett niður innan kerfisins en ég veit að
búið er að sækja um fjárveitingu fyrir því næsta ár þannig að ég vænti þess að það
haldi áfram á árinu 2002.
Mér er einnig kunnugt um að innan heilbrigðismálaráðuneytis er í gangi umræðuvinna
um það hvernig eigi að koma að þessum málum í framtíðinni. Ég get ekki sagt ykkur
meira um það að sinni en átti hálfpartinn von á því að ráðherra myndi gefa okkur
einhverja hugmynd um það í morgun.
Í sambandi við að víkka út hugmyndina um öryggismiðstöð barna þannig að hún taki
til fleiri aldurshópa er náttúrlega góð og kæmi alveg til greina en hefur í sjálfu sér
ekkert verið rædd.
Sigurður Guðmundsson
Öryggismiðstöð barna
Auðvelt er að sjá öryggismiðstöð barna í samhengi við hugmyndir um forvarna- eða
lýðheilsustöð sem hefur verið til umræðu að undanförnu. Draga þarf þá saman sem
sinna forvörnum í eina forvarnastöð og gera það þannig að frumkvæði hinna einstöku
þátta verði ekki drepið. Þar er hægt að samnýta hugmyndir, fjármagn, krafta og
skrifstofuhald og aðferðirnar sem notaðar verða til þess að koma upplýsingum á
framfæri. Hvort sem verið er að verjast slysum, minnka tóbaksnotkun,
fíkniefnanotkun eða hvetja til bætts manneldis eru aðferðirnar til þess að finna
markhópana tiltölulega svipaðar. Skilin á milli þekkingar annars vegar og hegðunar
hins vegar eru þó ansi mikil og langur vegur að þekking leiði til breyttrar hegðunar.
Þetta er þekkt kennslufræðilegt vandamál.
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Ég held að við sjáum öryggismiðstöð barna og þær hugmyndir sem hafa verið kynntar
hér falla mjög vel að þeim almennu hugmyndum um samhæfingu í forvörnum sem
tengjast heilsugæslunni beint.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir
Ég kem frá umhverfisráðuneytinu og þakka fyrir fróðlega og skemmtilega fyrirlestra.
Ég á líka sæti í nefndinni sem Ólafur Gísli sagði að væri að semja reglur um öryggi
leikvallatækja og leiksvæða. Við eigum örugglega eftir að fá efni frá þessari
ráðstefnu inn í nefndina. Í dag erum við stödd hér fimm af sex fulltrúum í nefndinni.
Mig langar að koma inn á nokkur atriði sem komið hafa hér fram. Brynjólfur var að
kynna fyrir okkur slysaskráninguna og taldi að það væri erfitt að skrá þar þá þætti
sem við höfum verið að tala um að þurfi að koma fram í slysaskráningunni. Hér er
fyrst og fremst um að ræða skráningu vegna viðhalds á húsum og tækjum. Með
því að leggja áherslu á að skrá niður einstakar tegundir, t. d. hvaða tegundir af rólum
eiga hlut að máli ef slys verður, væri hægt að leggja sérstaka áherslu á að skoða þær
rólur.
Í nefndinni erum við líka að velta fyrir okkur hvort hægt sé að koma inn í gátlista
þeim öryggiskröfum sem gerðar eru í leikskólum og hvort möguleiki sé á að samhæfa
gátlistana svo þeir verði auðveldari í notkun. Hér er kannski verið að tala um
smáatriði en ég tel samt að þetta sé eitthvað sem þörf er á að skoða betur.
Mér fannst líka áhugavert að heyra í Sigurði Helgasyni þar sem hann var að ræða um
umferðaröryggi. Mig langar að fá upplýsingar um hvert hlutverk Umferðarráðs er
gangvart æðri stjórnvöldum. Hann var að tala um að það vantaði ýmsar reglur, t. d.
reglur í sambandi við skólaakstur og akstur með börn í tómstundastörf og því um líkt.
Hefur Umferðarráð það hlutverk að gera tillögur til dómsmálaráðuneytis um reglur á
þessu sviði og vinna í þeim. Ef svo er, er þá eitthvað þannig í gangi?
Einnig langar mig að vita um 30 km svæði. Er virkt eftirlit á þessum götum sem
hafa 30 km. hámarkshraða eða er eftirlitið einungis bundið við upphaf skólaárs?
Hvernig er reglulegu eftirliti háttað þar?
Ég sé að verið er að merkja götur á 30 km svæðum. Hversu markvisst er það?
Merkingar eru sums staðar en annars staðar ekki, þannig að ökumenn lenda oft í því
að vera ekki vissir um hvort þeir aki á 30 km svæði eða ekki.
Mér fannst líka mjög gott að heyra það sem kom hérna fram áðan að nauðsyn væri að
auka sambandið á milli aðila. Við höfum lent í því í áðurnefndri nefnd að við höfum
verið að fjalla um ákveðin atriði eins og t. d. fótboltamörk. Það heyrir undir verksvið
umhverfisráðuneytis að fjalla um öryggi og hafa eftirlit með mörkum ef þau eru inni á
leiksvæðum og ætluð fyrir börnin, en strax og þau eru á opnum svæðum sveitarfélaga
og íþróttafélaga og þeir sem eru eldri en 18 ára eiga að nota þau, þá er enginn rammi
til að taka á því hver eigi að bera ábyrgðina. Það er mjög mikilvægt að koma því
þannig fyrir að þegar verið er að fjalla um þessi atriði sé það gert í heild en ekki
afmarkað fyrir ákveðna aldurshópa eða svæði.
Ég þakka fyrir.
Brynjólfur Mogensen
Ég held að það sem þú spurðir um, Sigurbjörg, sé hægt að gera einfaldast á
eftirfarandi hátt. Allir viðkomandi komi sér saman um hvað eigi að skrá varðandi
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leikskóla og allir leikskólar hafi sama skráningarkerfi. Verði óhapp og áverkinn þess
eðlis að barnið þarf á heilbrigðisþjónustu að halda er slysið og áverkinn líka skráður
þar. Upplýsingarnar, að fengnum leyfum, má síðan samkeyra til þess að hlúa að því
sem gott er og laga eða hugsanlega taka burtu það sem ekki reynist nógu vel. Þetta tel
ég að sé einfaldasta leiðin.
Við komum okkur saman um hvað á að skrá í leikskólanum, hvað í heilbrigðiskerfinu,
samkeyrum upplýsingarnar og lagfærum það sem þarf að laga.
SigurðurHelgason
Þú varst að spyrja um hlutverk Umferðarráðs. Það má eiginlega segja að við séum að
sumu leyti í lausu lofti að því er varðar hreinlega að taka ákvarðanir. Þær eigum við
að talsverðu leyti undir okkar ráðuneyti. Hins vegar eru mjög mörg mál og mörg
verkefni þar sem Umferðarráð hefur haft frumkvæði í sambandi við umferðaröryggi
og ákveðna þætti sem síðar hefur leitt til þess að hið raunverulega stjórnkerfi hefur
tekið málin upp á sína arma og komið í það horf sem talið er eðlilegt. Mér finnst oft
að við séum kannski ekki eins hvassir gagnvart stjórnvöldum eins og við þyrftum að
vera. Ég lít þannig á að Umferðarráð sé eins konar tengiliður almennings og
stjórnkerfisins og að við séum eins konar umboðsmenn vegfarenda.
Í sambandi við 30 km. svæðin þá má segja þetta sem þú segir, að þessi svæði eru
afmörkuð þar sem ekið er inn í þau, síðan aka þeir kannski í 5 mínútur og eru þá búnir
að gleyma að þeir eru á 30 km svæði af því að græjan í höfðinu, þ.e.a.s. heilinn, hann
virðist ekki virka nema í örlitla stund ef hann fær svona skilaboð. Það þarf kannski að
huga að því merkja víðar.
Varðandi löggæsluna geta allir verið sammála um að hún má vera meiri, og hún þarf
að vera meiri. Það er spurning um forgangsröðun, í hvað á að eyða peningunum? Við
sáum það um síðustu verslunarmannahelgi þar, sem löggæsla var meiri en gengur og
gerist, að sú umferð sem tengdist helgarferðalögum fólks gekk betur en oftast áður og
það sýnir að hver einasta króna sem varið er í forvarnir, hvort sem það er fræðsla eða
löggæsla, kemur margföld til baka. Það liggur ljóst fyrir. Það er spurning fyrir
stjórnvöld að setja sér þá stefnu. Ég tek dæmi frá í fyrrasumar. Þá kom
aukakostnaður á heilbrigðiskerfið vegna fjölda slysa, m. a. í umferðinni. Það var þá
hægt að finna einhverja peninga fyrir heilbrigðiskerfið en það voru engir peningar til
að brýna áróður. Við erum svolítið mikið fyrir að setja plástur í staðinn fyrir að koma
í veg fyrir að sárin myndist. En það vilja allir sjá meiri löggæslu og það er að verða
sífellt skýrari krafa í samfélaginu og ég held að um það séu allir sammála. Það er bara
spurningin með þá sem halda um peningana.
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Slysavanir barna - Lærum hvert af öðru
Michael Hayes
Ágætu ráðstefnugestir!
Ég tel sjálfan mig mjög heppinn að hafa verið í þeirri aðstöðu í mörg ár að hafa getað
ferðast til margra landa í þeim tilgangi að fræða aðra um slysavarnir barna. Það er
sama hvert ég fer, og Ísland er þar engin undantekning, þá læri alltaf eitthvað sjálfur.
Allt snýst þetta nefnilega ekki um að fræða aðra heldur að skiptast á upplýsingum.
Eftir að hafa rætt við aðila hér á landi bæði í dag og í gær kemur fljótlega í ljós að þið
er mun lengra komin í slysavörnum en þið haldið. Þið teljið ykkur kannski vera
byrjendur en ég get sannfært ykkur um að þið er komin góðan spöl áleiðis í að ná
árangri í slysavörnum barna með þeim aðferðum sem þið hafið verið að nota.
Ég vil nota tækifærið að þakka fyrir að hafa verið boðið hingað til að skiptast á
upplýsingum við ykkur.
Rauði þráðurinn í fyrirlestri mínum er samstaða. Að skiptast á reynslu þeirra sem
vinna við slysavarnir til að læra hver að öðrum og nauðsyn þess að vinna skipulega að
slysavörnum.
Ég mun tæpa á sex meginatriðum:
• Það sem er líkt með mismunandi löndum og ólíkt.
• Child Accident Prevention Trust (CAPT) og hvernig unnið er að slysavörnum
barna hjá okkur.
• Aðferðarfræði forvarna.
• Öryggismiðstöðvar barna.
• Lykilatriði í slysavörnum.
• Framkvæmdir sem skila árangri í slysavörnum.
Stóra Bretland:
Þar búa 60 milljónir manna, þar af 10 milljónir barna undir 15 ára aldri.
• Árlega látast 400 börn í slysum.
• Árlega eru 80 þúsund börn lögð inn á sjúkrahús vegna slysa.
• Árlega leita 2.5 milljónir barna til lækna vegna slysa.
• Árlega verður fjórða hvert barn fyrir slysi.
• Ef litið er á bekk í grunnskóla með 30 börnum, lenda 7 til 8 þeirra í slysi árlega.
Kostnaður:
• Mikill kostnaður í heilbrigðiskerfinu vegna meðhöndlunar allra þessara barna.
• Andlegur kostnaður fyrir bæði börn og foreldra.
• Fjölskyldur eru settar úr jafnvægi í lengri eða skemmri tíma.
• Tap á menntun sem skilar sér í tapi á framleiðslu.
Fyrir 20 árum létust 1000 börn árlega í Stóra-Bretlandi. Við vitum ekki nákvæmlega
hvers vegna dauðaslysum hefur fækkað. Það væri mjög gaman að geta þakkað það
forvarnarstarfinu, en líklegri skýring er breytingar á lífsstíl. Það eru ekki mörg börn
sem slasa sig alvarlega meðan þau sitja fyrir framan sjónvarpið eða við tölvuna. Ekki
má gleyma því að mikil framför hefur orðið læknisfræðilegri meðferð vegna slysa.
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Öryggi allrar vöru hefur líka batnað til muna. Þrátt fyrir þetta eru slys aðalástæða
dauða barna eins árs og eldri.
Árlega þurfa 2.5 milljónir barna í Stóra Bretlandi að leita til læknis vegna slysa. Það
getur reynst okkur erfitt að skilja jafn há tölu. Ef þið spyrjið hóp foreldra skólabarna
hversu mörg þeirra hafa þurft að leita með þau til læknis á árinu vegna slysa, líta þau
vandræðaleg hvert á annað áður en þau rétta upp hönd en það er ekki ástæða til að
vera með sektarkennd. Þið getið ímyndað ykkur allan kostnaðinn vegna þessara slysa,
og þá á ég ekki bara við beinan kostnað vegna meðferðar, heldur einnig andlega og
líkamlega vanlíðan og þá truflun sem slys getur haft í líf fjölskyldunnar, tapaðan
námstíma og tapaðan vinnutíma foreldra meðan þau eru fjarverandi vegna umönnunar
barna sinna eftir slysin.
Mismunur milli landa
Ég var beðinn um að tala um hvað sé hægt að gera til að fyrirbyggja öll þessi slys en í
því felst ákveðinn örðugleiki vegna þess hversu frábrugðin lönd eru. Þá á ég ekki
bara við mismuninn milli Stóra Bretlands og Íslands heldur allra landa heims.
Stundum er erfitt að finna sameiginlega hluti. Það sem að mig langar að kynna fyrir
ykkur eru nokkur atriði sem geta haft áhrif á slysavarnir en listinn er á engan hátt
tæmandi. Við byrjum ekki öll á sama grunni í slysavörnum. Ástæður slysa og áverka
geta verið mjög mismunandi milli landa, þótt löndin geti fljótt á litið virst svipuð.
Tökum sem dæmi: Það er mikill munur á umferðaslysum í Bandaríkjunum og í Stóra
Bretlandi. Í Stóra Bretlandi látast mörg börn sem eru gangandi í umferð en í
Bandaríkjunum látast mörg börn vegna skotvopna, slík slys eru nánast óþekkt í
Evrópu en mjög algeng í Bandaríkjunum. Þekking manna á slysavörnum er
mismunandi í mismunandi löndum. Þetta getur ráðið því á hvað menn leggja áherslu í
slysavörnum, hvað verður fyrir valinu og í sumum tilfellum hvort áhugi er á að stunda
slysavarnir.
Í sumum löndum hafa slysavarnir barna ekki forgang vegna þess að slysin eru ekki
stærsta heilbrigðisvandamálið. Það var þannig á árum áður í mörgum löndum að
smitsjúkdómar voru stærsta heilbrigðisvandmálið en í dag eru það slysin. Stefna
ríkis- og sveitarstjórna um forgangsröðun málefna svo sem slysavarna er ólík. Uppi
eru raddir sem bæði eru með og á móti lögum og reglum sem stuðla að öryggi. Þær
raddir heyrast einnig að einstaklingsfrelsið sé skert þegar ríkisstjórnir reyna að stuðla
að slysavörnum. Mikill munur er milli landa á framlagi af opinberu fé til þessara
mála og einnig á framlagi fyrirækja til þessa sama málaflokks. Á kostnaðurinn að
vera alfarið hjá fólkinu sjálfu? Efnaðri fjölskyldur geta aflað sér öryggisbúnaðar en
fjölskyldur sem hafa minna fé milli handa eða eru undir fátæktarmörkum hafa ekki
alltaf efni á að kaupa öryggisbúnað.
Það er mundur á uppbyggingu fjölskyldna. Í Suður-Evrópu er meira um að barna sé
gætt af fjölskyldumeðlimum en í Norður-Evrópu er algengara að báðir foreldrar starfi
utan heimilis. Mismunur í lífsstíl innan húss sem utan. Sú sterka vísbending milli
lakrar félagslegar stöðu og fjölda slysa kemur berlega í ljós í Bretlandi. Það að verða
sér úti um öryggisbúnað er mjög bundið bakgrunni manna (kúltúr) og er mjög
mismunandi milli landa. Sem dæmi má nefna að í Frakklandi notar einungis 25%
fólks reykskynjara en í Stóra Bretlandi nota 80% þetta öryggistæki. Umhverfið, bæði
manngert umhverfi og náttúran, ástand húsa, vegakerfi og áhrif veðurs hefur allt áhrif
og er mismunandi milli landa. Þennan mun verðum við aðhafa í huga og virða.
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Það eru mismunandi leiðir til að ná árangri, td. lög og reglugerðir settar af
stjórnvöldum. Í Bretlandi er ekki hægt að lögleiða reiðhjólahjálma í sumum
sveitarfélögum. Í stað þess yrði að setja lög um notkun þeirra á landsvísu. Í
Bandaríkjunum hafa nokkur ríki sett lög um notkun reiðhjólahjálma.
Hlutverk heilbrigðisstétta í forvörnum er samkvæmt hefð að koma í veg fyrir slys.
Hlutverk heilsugæslulækna, hjúkrunarfræðinga og barnalækna í slysavörnum er í
heilbrigðiskerfinu. Það er ekki bara spurning um að vita hvar vandinn liggur, heldur
er mikilvægt að við getum framkvæmt. Til þess þarf hæfileika, möguleika,
starfskrafta og þekkingu, en allt þarf þetta að vera til staðar til að hægt sé að ráðast á
vandann. Mikill munur er á fjölmiðlum mismunandi landa. En þrátt fyrir allan
þennan mun eru líka þættir sem eru eins í ólíkum löndum og sá helsti þeirra eru
börnin. Börn þroskast og læra af reynslunni óháð búsetu og umhverfi. Hægt er að
meta lönd útfrá því hvernig þau annast börnin. Hlutverk okkar er að sjá til þess að
börn alist upp í öruggu en jafnframt ögrandi umhverfi.
Childhood Accident Prevention Trust og slysavarnir barna á Bretlandi
Leyfið mér að segja ykkur í stuttu máli frá CAPT. Stofnandi samtakanna er
barnalæknir. Samtökin eru góðgerðarsamtök sem eru starfrækt um allt Bretland. Við
rekum tvær skrifstofur, eina í London en hina á Norður Írlandi. Við vildum gjarnan
reka fleiri skrifstofur þótt Bretland sé ekki stórt land. Það er ekki spurning að það er
auðveldara að hrinda hlutum í framkvæmd með fleiri útibú í fleiri af stærri borgum
landsins en svona er staðan núna. Við erum lítið góðgerðarfélag með 13 starfsmenn,
en sú tala er breytilegt eftir þeim verkefnum sem við erum að fást við hverju sinni.
CAPT er með 90.000.000 króna árlegt fjárframlag. Framlög koma frá sjóðum, ríkinu,
styrkjum frá iðnaði, góðgerðarfélögum og frá sölu fræðsluefnis um slysavarnir og
námskeiðum. Það er vert að hafa í huga að í Bretlandi búa 60 milljónir manna.
Það má skipta vinnu okkar í nokkra flokka. Við reynum eftir fremsta megni að styðja
við bakið á þeim sem eru að vinna í slysavörnum og eru í sambandi við foreldra.
Þetta gerum við með útgáfu fræðsluefnis fyrir þessa aðila til að styrkja þekkingu
þeirra. Við reynum hverju sinni að hvetja þessa aðila til að vinna þannig að það megi
skila sem mestum árangri. Við útbúum og prófum fræðsluefni og aðferðir. Einnig
útbúum bið fræðsluefni fyrir foreldra sem þessir aðilar geta nýtt sér í sinni fræðslu.
Við fræðum almenning gegnum fjölmiðla og á þann hátt reynum við að koma
boðskapnum út til almennings. Það má líka segja að við séum í því að byggja brýr
milli þeirra sem stunda rannsóknir og þeirra sem eru að fræða foreldrana. Það er
stundum langur vegur á milli þessara aðila og við reynum eftir bestu getu að fá þessa
aðila til að vinna saman. Við erum í þeirri góðu aðstöðu að vera í mjög góðu
alþjóðlegu sambandi. Má þar nefna að við tökum þátt í evrópskum samtökum um
öryggi barna sem hafa verið starfandi í rúmt ár og einnig svipuðu alþjóðlegu starfi í
gegnum tímaritið Injury prevention. Við höfum einnig átt sæti í nokkrum
staðlanefndum á vegum evrópsku staðlasamtakanna.
Hvað varðar stuðning okkar við þá sem vinna við slysavarnir, þá útbúum við
leiðbeiningar fyrir þessa aðila, lesefni og bæklinga, sem þeir geta dreift til foreldra.
Ég ætla að kynna það starf nánar og segja ykkur frá tveimur helstu átaksverkefnunum
sem við höfum staðið fyrir. Við erum þessa stundina í samstarfi við Háskólann í
Newcastle við að byggja upp hnitmiðað sérnám fyrir þá aðila sem eru að vinna í
slysavörnum. Þetta er hluti af því að byggja upp sterkan hóp einstaklinga sem eru
betur hæfir til að takast á við slysavarnir. Það næsta er að hafa samband við aðila sem
eru að ráða til sín fólk til að vinna að slysavörnum og fá þá til að ráða helst
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einstaklinga sem hafa lokið þessu sérnámi. Tvö helstu átaksverkefni okkar eru
“Slysavarnavika barna” og “Öryggi barna”, en ég mun gera þeim betur skil síðar. Eitt
af hlutverkum okkar er að tryggja öryggi barna í opinberum ákvarðanatökum og á
evrópskum grundvelli, samanber þátttöku í staðalavinnu. Einnig eigum við sæti í
alþjóðlegum samtökum um öryggi barna.
“Slysavarnavika barna” er dæmi um samstarf margra aðila við að vekja athygli á
hættum. Við höfum staðið fyrir slíkum vikum s.l.8 eða 9 ár. Við hvetjum aðila til að
setja upp átaksverkefni í sínu nánasta umhverfi. Á hverju áru eru á milli 1000 og
1500 staðir sem taka þátt. Þetta eru t. d. leikskólar, sveitarfélög, bæir eða grunnskólar
sem standa fyrir þessu. Þetta verkefni er núna styrkt af 5 ráðuneytum og tveimur
framleiðendum.
Átaksverkefnið “Örugg börn”, sem að mér skilst að þið þekkið til ef ég hef skilið hvað
þú varst að segja í þínu erindi í morgun (vísar í erindi Ólafs Gísla) er hitt verkefnið.
Hugmundin á bak við þetta verkefni kemur frá Bandaríkjunum. Það gerir okkur kleift
að vinna náið með sérstökum hópum um allt land sem taka þátt í þessu ákveðna
verkefni. Slíka hópa er að finna í festum stærri bæjum og borgum. Við reynum að
taka ákveðinn þátt fyrir hverju sinni en áhersla er lögð á öryggi barna en um leið og
við leggjum áherslu á að börn geti leikið sér eðlilega og á öruggari hátt. Það er mjög
mikilvægt að börn geti leikið sér eðlilega og verið glöð, allt er þetta hluti af eðlilegu
uppeldi og þroska og það er okkar hlutverk að sjá til þess að þau geti það á öruggan
hátt og við öruggar aðstæður.
Aðferðafræði forvarna
Við skulum nú snúa okkur að aðferðum við forvarnir en ég ætla að kynna fyrir ykkur
nokkur atriði. Breytt hegðun, breyting til hins. Nánari skýring á þessi myndi vera
skemmtilegra líf fyrir börn. Aðferðin má ekki hafa höft í för með sér en það er
einmitt mikil áskorun fyrir okkur. Ég ætla að nefna nokkrar aðferðir við forvarnir, þ.
e. frumslysavarnir (primary), annars stigs slysavarnir (secondary) og félagslegar
slysavarnir.
Primary: Koma í veg fyrir að atburðurinn eigi sér stað. Secondary: Draga úr
áverkanum. Tertiary: Koma í veg fyrir að ástandið eða áverkinn versni í kjölfar slyss.
Dæmi: Kenna almenningi skyndihjálp. Þjálfa sjúkraflutningamenn enn betur en áður.
Ég vil koma því að hér að CAPT hefur átt þátt í því að koma á áfallahjálp til foreldra
og barna í kjölfar slysa. Þar er ekki einungis verið að hugsa um barnið sjálft sem lenti
í slysinu, heldur önnur börn sem stundum verða vitni að slysum systkina eða
skólafélaga. Þessi börn sjá oft hvað gerðist og þá áverka sem barnið hlaut, en slíkt
getur haft varanlegar andlegar afleiðingar í för með sér.
Active: Athöfn sem gera þarf endurtekið eða í hvert skipti. Dæmi: Láta heitt og kalt
vatna renna í bað. Setja á sig bílbelti í hvert sinn sem ekið er. Setja lyf í læstan skáp
um leið og búið er að nota þau. Loka öryggishliði á eftir sér í hvert sinn sem gengið
er í gegnum hliðið.
Passive: Athöfn sem gera þarf einu sinni eða aldrei. Dæmi: Setja öryggispúða í bíla.
Tengja reykskynjara við rafmagn, þannig að ekki þurfi að skipta um rafhlöðu í þeim.
Nota sjálflokandi hlið á girðingum í kringum sundlaugar í eigu einstaklinga.
Aðferðir notaðar í slysavörnum: Má þar nefna hina klassísku, en hún skiptist í 3
flokka: 1) Fræðsla: Getur verið í formi þess að benda á hættur. Útgáfa fræðsluefnis,
en fræðslan beinist ekki eingöngu að börnum heldur líka að þeim sem taka ákvarðanir
og þeim sem eru í þeirri aðstöðu að hafa áhrif á aðra, t. d. aðilar eins og þið, foreldra
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og aðila sem starfa með börnum. Einnig fræðsla fyrir börnin og unglingana sjálfa og
er þá ekki einungis átt við fræðslu heldur aðferðir til stuðla að breyttri hegðun.
2) Hönnun: Áhrif á umhverfið og þær vörur sem að við notum. Markmiðið er að
gera þessa þætti öruggari. Því er oft einnig náð með setningu laga og reglugerða.
3) Laga- og reglugerða leiðin. Hvort sem við erum að tala um umferðalög, lög um
öryggi vöru eða byggingareglugerðir. Allt eru þetta lög og reglur sem geta verið
staðbundin, landlæg eða alþjóðleg. Setning reglna og laga er ekki aðskilinn þáttur,
heldur hluti af heildinni.
Öryggismiðstöðvar barna
Ef við snúum okkur þá að active og passive forvörnum. Mergurinn málsins er sá að
því oftar sem þarf að gera eitthvað því meiri líkur á slysi og öfugt, því sjaldnar því
minni líkur.
Starfræktar eru tvennskonar öryggismiðstöðvar í heiminum. Önnur tegundin er hin
svokallaða passiva miðstöð, en hin byggir á lífsleikni. Þessar miðstöðvar eru bæði
varanlegar eða tímabundnar. Það er oft ekki mikill munur á þessum mismunandi
miðstöðvum. Oft eru þær mjög svipaðar, munurinn felst mest í þeim gestum sem á
þær koma. Passivu miðstöðvarnar eru alltaf ætlaðar fullorðnum, foreldrum eða þeim
sem vinna með börnum eða annast þau. Þær geta líka verið fyrir þá sem eru að vinna í
slysavörnum eða eru að læra slysavarnir. Activu (lífsleikni-) miðstöðvarnar eru oftast
ætlaðar börnum og unglingum. Þetta eru stöðvar sem endurspegla raunveruleikann,
bæði hættur og öryggi, og þar sem börnin sjálf eru þátttakendur. Sumar þessara
miðstöðva eru mjög háþróaðar, en það er vert að minna á að þær keppa við margt
annað um athygli barnanna. Hvað varðar sögulegt yfirlit öryggismiðstöðva barna þá
voru það Ástralar sem opnuðu fyrstu passive stöðina en í Ástralíu eru starfræktar
fimm stöðvar í öllum stærstu borgum landsins. Þær eru allar á barnasjúkrahúsum eða
starfræktar í nánu samstarfi við þau.
Eins og flestir vita eru vandamálin í flestum löndum þau að fleiri en einn opinber aðili
sinnir öryggismálum barna. Öryggismiðstöð er staður sem allar þessar stofnanir eru
samankomnar undir einu þaki þannig að þekking allra þessara stofnana og reynsla er á
einum stað. Þetta skilar sér í markvissari forvarnafræðslu. Sem dæmi má nefna að ég
var í viðtali við fréttamann í morgun frá ríkissjónvarpinu. Slíkur aðili gæti leitað beint
á einn stað og fengið allar nánari upplýsingar um öryggi barna til að vinna fréttina, en
það er mjög mikilvægt að slíkir aðilar viti hvert þeir eigi að leita.
Við höfum hafið viðræður við Barnasjúkrahúsið í Birmingham um sameinlegan
rekstur slíkrar miðstöðvar. Okkur hefur enn ekki tekist það og er hugmyndin enn á
viðræðustigi. Ein miðstöð hefur tekið til starfa, en það er samstarfsmaður minn á
Norður-Írlandi, Rosy Mercer, sem hefur komið henni á laggirnar. Miðstöðin hefur
mörg hlutverk og má t. d. nefna að þar er fagbókasafn, sýningarbásar sem sýna
öryggisbúnað í notkun og hvernig á almennt að tryggja börnum öryggi. Miðstöðin
veitir fræðslu til allra sem koma á miðstöðina, foreldrum, börnum og aðilum sem
starfa með börnum. Einnig sér hún um að þjálfa starfsmenn heilsugæslunnar og aðra
opinbera starfsmenn. Miðstöðin hefur einnig það hlutverk að fara út til fólksins. Það
eru ekki allir sem hafa tækifæri til að heimsækja miðstöðina vegna þess hversu langt
þeir búa frá henni. Miðstöðin er með margvíslegan öryggisbúnað til sölu og leigir
hann líka út. Miðstöðin hefur líka það hlutverk að gera rannsóknir á slysum og safna
upplýsingum. Starfsmenn hennar starfa einnig mikið með fjölmiðlum. Miðstöðin
stendur fyrir átaksverkefnum og lobbyisma um slysavarnir. Miðstöðin er opin öllum
og býður alla velkomna, t. d. foreldra, aðila sem starfa með börnum og fagfólk úr
heilbrigðisstéttum. Hún veitir öllum á svæðinu ráðgjöf um barnaslysavarnir.
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Hin tegundin af öryggismiðstöð/lífsleiknimiðstöð er öllu flóknari í uppbyggingu en
hún er hugsuð sem staður þar sem börn og unglingar geta lært slysavarnir af
reynslunni. Nokkrar slíkar miðstöðvar eru starfræktar á Bretlandi en þær voru
byggðar til að þjóna ákveðnum svæðum. Einnig eru til nokkrar stöðvar sem eru
starfræktar tímabundið, t. d. í 2-3 vikur á sumrin, en þær hafa allar samskonar
hlutverk. Í mið-Englandi er starfrækt lífsleiknimiðstöð sem heitir Hazard Alley.
Henni er best lýst þannig að þetta er staður sem er töfrandi og gerir börnum kleift að
upplifa hlutina og læra af þeim. Þarna geta börn upplifað að vera í brennandi húsi eða
á lestarteinum og lest stefnir að þeim, en það er nú ekki mikil þörf fyrir það á Íslandi.
Þarna er þrautþjálfað starfsfólk sem kennir börnunum að bregðast við þessum
aðstæðum. Ég heimsótti þá fyrir nokkru síðan og fékk hjá þeim upplýsingabækling
um starfsemina sem ég hef afhent Herdísi ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur
starfsemi þeirra nánar. Hazard Alley var opnað 1994 en það eru samtök nokkurra
aðila sem sjá um reksturinn og er hann fjármagnaður af frjálsum framlögum. Þeir sem
þangað koma þurfa að greiða aðgangseyri en hann er hluti af fjármögnuninni. Hluti af
fjármögnun kemur einnig frá greiðslum fyrir náskeiðshald. Starfsmenn hafa t. d. verið
með námskeið fyrir slökkviliðið á svæðinu. Þeir hafa sem svarar til u. þ. b. 25 milljón
íslenskra króna til rekstursins árlega.
Árið 2000 heimsóttu 16.500 börn miðstöðina en á síðustu fjórum árum hefur orðið
50% aukning í heimsóknum barna. Þau börn sem koma í heimsókn eru á aldrinum 712 ára. Flest þeirra koma í hópum, t. d. bekkir úr grunnskólum með kennurum sínum.
Miðstöðin er innréttuð þannig að auðvelt er fyrir fötluð börn að koma í hana líka.
Áður en hóparnir koma er kennara þeirra sendar upplýsingar um miðstöðina sem þeir
geta fléttað inn í námið sem hluti af undirbúningi. Þetta hefur hjálpað kennurunum
mjög í öllum undirbúningi fyrir heimsóknina. Kennarinn þarf að gera sér grein fyrir
markmiði heimsóknarinnar áður en hópurinn kemur og ákveða á hvaða þátt/þætti á að
leggja áherslu í fræðslu til nemenda. Þeir þurfa líka að svara því hvort miðstöðin gæti
virkað ógnvekjandi fyrir einhverja nemendur, t. d. ef barn hefur lent í einhverju atviki
sem tekið er fyrir í heimsókninni sem rifjað gæti upp slæmar minningar. Hazard
Alley og aðrar svipaðar miðstöðvar í Englandi eru yfirleitt starfræktar í stórum
vöruskemmum. Það tekur um það bil tvo og hálfan tíma að fara í gegnum alla
kynninguna. Aðgangseyrir fyrir hvert barn er sem svarar 350-500 ísl. kr. Eftir að
tekið hefur verið á móti hópnum og hann fengið kynningu á miðstöðinni er börnunum
skipt í minni hópa, u. þ. b. 6 börn í hverjum. Það er þrautþjálfaður leiðbeinandi sem
fer með hvern hóp fyrir sig í gegnum miðstöðina og kynnir fyrir börnunum hverja
stöð fyrir sig og kennir þeim að forðast hætturnar. Hver stöð er með raunverulegri
uppstillingu varðandi vörn við ákveðnum hættum, svo sem eldvörnum. Börnin fara
inn í herbergi í húsi þar er þeim kennt um reykskynjara og hvernig eigi að bregðast
við ef þau sjá reyk. Starfsmaðurinn yfirgefur þau augnablik og herbergið byrjar að
fyllast af reyk meðfram hurðinni. Það er ætlast til að börnin komi sér út á öruggan
hátt, séu virk og kalli á hjálp. Á staðnum eru símar, en börnunum hefur verið kennt
að kringja í neyðarlínuna. Sá sem svarar í símann svarar eins og um svörun
neyðarlínunnar væri að ræða og hann spyr sömu spurninga eins og um neyðartilvik
væri að ræða. Einn af símunum á staðnum hefur verið skemmdur þannig að börnin
geta ekki notað hann. Þetta er gert til að gera þeim grein fyrir afleiðingunum þess að
skemma almenningssíma. Öll börnin fá tækifæri að prófa að hringja í neyðarlínuna.
Sumar stöðvarnar eru stórfenglegar, t. d. járnbrautaatriðið. Það sýnir fótbolta sem
liggur á járnbrautarteinum og það er gat í girðingu þar rétt hjá. Skyndilega birtist
framhlið lestar í fullri stærð. Þetta er gert með ljósum og lestin flautar með
ógnvekjandi hávaða. Ég get staðfest það að þetta er hræðileg upplifun afþví að allt í
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einu stendur maður við hliðina á lesinni og um allt eru teinar og rafmanskaplar. Þær
stöðvar sem eru í boði fjalla ekki bara um slysavarnir heldur einnig um öryggi
almennt, t. d. er þarna myrkvað húsasund, ljós kviknar í þá sér maður glerbrot, rusl og
notaðar sprautur og nálar. Atriðið um bóndabæinn sýnir hætturnar sem tengjast
húsdýrum, eiturefnum og vélum notuðum í landbúnaði, heystafla o. fl. Fyrir nokkrum
árum var árangur tímabundinnar miðstöðvar kannaður og kom í ljós að þau börn sem
höfðu farið í gegnum hana sýndu kunnáttu sem hafði setið betur eftir og þau gátu
svarað fleiri spurningum um öryggi en áður að þau fóru þangað. Það er ekki létt verk
að meta hvort hegðun þeirra breytist en það kom greinilega fram að þekking þeirra
varð meiri.
Lykilatriði í slysavörnum
Ef við snúum okkur þá að atriðum sem eru undirstaðan að slysavörnum, þá eru það
þrír mismunandi þættir: Upplýsingar, möguleikar, framkvæmdageta.
Dauðaslys og slys eru auðsýnilega sterkasta vísbendingin um á hverju þarf að taka og
mæling á árangri. Það getur hinsvegar reynst erfitt að safna þessum upplýsingum og
gera breytingar til hins beta, það tekur tíma. Það að hafa ekki aðgang að slysatölum er
vandamál hjá öllum, líka í löndum með þar sem búa milljónir. Við líðum öll af þessu,
en það má ekki nota það sem afsökun fyrir því að aðhafast ekkert. Það eru til
allskonar aðrar upplýsingar. Það liggja fyrir upplýsingar um einstaklinga í
áhættuhópum og hvernig þeir einstaklingar hugsa sem stunda áhættuhegðun.
Upplýsingarnar eru margvíslegar. Ein leið til að afla upplýsinga er að spyrja manninn
á götunni t. d. hvort hann noti öryggisbúnað, hver sé kunnátta hans á áhættuþáttum og
hver sé hegðun hans. Allt eru þetta upplýsingar sem er tiltölulega auðvelt að nálgast.
Þær upplýsingar sem mögulega skipta mestu máli um hve áhrifaríkar slysavarnir eru
mun ég ræða betur síðar og ekki bara það sem hefur áhrif heldur líka það sem ekki
virkar. Hvað varðar þá möguleika sem til þarf til að koma í veg fyrir slys, þá þurfum
við á einstaklingum að halda sem hafa þekkingu og skilning á málefninu. Þeir þurfa
að vera í þeirri aðstöðu að geta gert eitthvað í málinu. Ég nefndi fyrr þann möguleika
að eiga kost á námi í slysavörnum en það er hægt að sækja slíkt nám í Svíþjóð,
Ástralíu og Bandaríkjunum. Eins og sjá má á þessu þá er ekki um marga staði að
velja. Atvinnumöguleikar í slysavörnum er eitt helsta vandamálið í Bretlandi. Einhver
byrjar að vinna við slysavarnir en er fljótlega tekinn úr þeim og settur í eitthvað annað
hjá sveitarfélaginu, þannig erum við stöðugt að tapa reynslu og þekkingu einstaklinga.
Stærsta vandamálið er líklega að koma yfirvöldum í skilning um er að slys á börnum
sé mjög alvarlegt og mikið heilbrigðisvandamál og að hægt sé að koma í veg fyrir
slys. Til þess þarf fé, slysavarnir kosta peninga, en slysin kosta mun meira. Við
þurfum víðtækar rannsóknir til að kortleggja vandann. Rannsóknir geta haft áhrif á
yfirvöld, þær eru einnig leið til að lýsa vandanum og mæla árangurinn. Við þurfum
stuðning almennings og pólitíkusa. Kannanir meðal almennings geta leitt til breytinga
í kerfinu.
Framkvæmdir sem skila árangri í slysavörnum
Að lokum ætla ég að fjalla um áhrifaríkar framkvæmdir/afskipti og ætla ég að nefna
tvær leiðir. Aðferð getur litið út fyrir að hafa ekki skilað árangri en skýringin kann að
vera sú að hún var metin rangt. Það er ekki þar með sagt að hún hafi ekki virkað eða
haft áhrif. Það tvennt að fræða eða breyta hegðun í kjölfarið tekur tíma. Fræðsla og
ábendingar eru nauðsynlegur þáttur í baráttunni gegn slysum á börnum en ákaflega
tímafrekur þáttur og þarf að ná til margra mismunandi hópa eins og ég hef nefnt áður.
Við erum að tala um foreldra, börnin sjálf og alla þá aðila sem vinna með börnum,
breytingar á umhverfinu, notkun öryggisbúnaðar sem er kannski ein áhrifaríkasta
leiðin sem skilar mestum árangri. En til að það megi takast þarf að breyta
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hugsunarhætti almennings á slysavörnum. Ef reynt er að gera eitthvert hverfi öruggt,
t. d. ef hættuleg gata er í hverfinu, þá koma oft upp háværar raddir fólks gegn því að
sett sé upp hraðahindrun á götuna til að draga úr hraðaakstri fyrir framan húsin þeirra.
Þótt hún hafi verið sett þarna vegna öryggis þeirra þá mótæla þeir samt. Það er mjög
mikilvægt að skilgreina hverju við ætlum að ná fram með átaksverkefninu. Þessi
verkefni eru oft fólgin í því að prentaðir eru bæklingar og þeir sem standa að því halda
að þeir munu breyta öllu, en bæklingar eru líklegri til að breyta þekkingu fólksins sem
les þá en ekki hegðun þess. Það er ákaflega mikilvægt að beita kröftum okkar í
aðferðir sem virka í slysavörnum þannig að hegðun fólksins breytist.
Svar við spurningunni hvað er áhrifaríkt ætla ég að kynna fyrir ykkur með nokkrum
atriðum úr niðurstöðum rannsókna þar sem einstaklingar hafa skoðað niðurstöður
mjög nákvæmlega og skipulega. Flest það sem ég mun kynna er úr rannsóknum Liz
Tanner frá Háskólanum í Newcastle. Ég ætla að sýna ykkur niðurstöður þar sem mjög
líklegt er talið að um áhrif hafi verið að ræða. Það er hægt að finna þessar niðurstöður
á netinu á heimsíðu “The Health Developing Agency”, sem hefur birt þær. Liz
Tanner byrjar á þremur skilaboðum. Allar aðferðir eru árangursríkar en allar saman
eru þær áhrifaríkastar. Átaksverkefni sem beinast að ákveðnu svæði eru auðveldust
því þeir aðilar sem eru að vinna að slysavörnum á því svæði hafa auðveldastan aðgang
að fólki. Stöðugur aðgangur að tölulegum upplýsingum yfir slys á þessu tiltekna
svæði getur virkað sem hvatning fyrir þá sem taka þátt. Skilningur og þátttaka þeirra
sem fara með valdið, en slíkt er ekki eins einfalt og það hljómar. Þeir sem taka þátt
verða að vita að breytingar sem skila árangri gerast löturhægt. Þriðja atriðið sem Liz
nefnir er möguleikarnir á að breyta umhverfinu með setningu laga og reglugerða sem
á rætur sínar að rekja til átaksverkefna sem byggst hafa upp á fræðslu um slysavarnir.
Ég ætla að nefna nokkur átaksverkefni þar sem mjög líklegt er talið að breytingar hafa
orðið í fækkun á slysum eða hegðun. Sem dæmi má nefna átaksverkefni fyrir
hjólreiðamenn og gangandi þar sem áhrif eru skoðuð. Þá finnur maður fljótt
niðurstöður sem segja að breytingar á umhverfi hafi áhrif á slys. Þetta kemur meðal
annars fram í rannsóknum frá Danmörku, Hollandi og Englandi. Fræðsla til gangandi
barna í umferð, ætluð þeim og foreldrum þeirra, hefur áhrif á fjölda slysa og leiðir til
breytinga á hegðun. Dæmi er umferðaskólinn sem enn má finna í allmörgum löndum
í Evrópu. Þjálfunarprógramm sem er í gangi í Englandi fyrir gangandi börn í umferð
getur skilað árangri. Þetta þjálfunarprógramm er mjög áhugavert þar sem það eru
sjálfboðaliðar sem stjórna því. Þeir kenna börnunum umferðareglurnar og hvernig
þau eiga að hegða sér og bregðast við umferðinni. Öll fræðsla fer fram úti í
umferðinni. Lögleiðing á notkun reiðhjólahjálma og fræðsla um notkun þeirra getur
skilað árangri. Hægt er að benda á marga staði í Bandaríkjunum og í Ástralíu þar sem
mikill árangur hefur náðst. Fræðsla um börn sem farþega í bílum er dæmi um mikinn
árangur þar sem starfsfólk á heilsugæslustöðvum og barnalæknar hafa tekið höndum
saman um fræðslu til foreldra. Að geta fengið öryggisbúnað fyrir börn í bíl lánaðan
hefur sýnt árangur í USA, Svíþjóð og Englandi. Fræðslan hefst um leið og móðirin fer
heim með barnið af fæðingardeildinni en hún fær einnig leiðbeiningar um rétta notkun
sem er einnig afar mikilvægt. Lög um að börn skuli nota verndarbúnað í bifreiðum
hefur haft umtalsverð áhrif til fækkunar slysa og breyttrar hegðunar. Reykskynjarar
eru líka áhrifarík forvörn eins og mörg dæmi frá Bandaríkjunum sanna en áhrifin eru
ekki jafn mikil í Englandi, hugsanlega af því að það gerist oft að rafhlöðurnar eru
fjarlægðar úr þeim til að nota einhvers staðar annars staðar eins og í fjarstýringuna á
sjónvarpinu. Í Bandaríkjunum var í Oklahoma gerð rannsókn á átaksverkefni þar sem
reykskynjarar voru gefnir. Í Bretlandi kemur í ljós að ekki er nóg að gefa þá heldur
verður að setja þá upp fyrir fólk líka. Öryggislok á lyfjaglösum hafa skilað
árangri,það hefur verið rannsakað. Hins vegar er ekki vitað hverju þau hafa skilað á
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umbúðum utan um önnur efni. Öryggislæsingar á gluggum háhýsa í Ameríku hafa
einnig skilað árangri en verkefnið gekk undir heitinu “Börn kunna ekki að fljúga”.
Þetta var margbreytileg herferð sem samanstóð af heimsóknum starfsfólks úr
heilsugæslu og aðila sem framleiða öryggislæsingar ásamt áróðri í fjölmiðlum.
Fræðsla til foreldra um að fækka hættum leiðir til breyttrar hegðunar og virkar. Við
þurfum að einbeita okkur, af því að fræðsla getur haft áhrif á alla nema fátækustu
fjölskyldurnar, en þær eru meðal þeirra sem þurfa á mestri hjálp að halda. Verkefni
sem einbeita sér að ákveðnum hópum samfélagsins hafa leitt fækkun slysa í ljós, en
slíkar rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum, Ástralíu og á Norðurlöndum.
Þar hafa þessi verkefni stöðugt aðgengi að tölulegum upplýsingum um slys og
samstarf opinberra stofnana og skilningur er fyrir hendi.
Þótt sum verkefni sýni litla breytingu er ekki alltaf ástæða til að dæma þau sem
misheppnuð. Ástæðan getur verið sú að rannsókn á áhrifunum sé röng eða léleg.
Það getur verið erfitt að sanna að þjálfun og fræðsla til hjólreiðamanna eða
byggingareglugerðir og öruggari hönnun leiði til færri slysa. Eða í sambandi við
eitranir barna; flestir kannast við merkingar sem eiga að gefa vísbendingu um
innihaldið, gallinn er hins vegar sá að lítil börn sem verða fyrir þessum eitrunum geta
ekki skilið þessar merkingar. Leiksvæði, tæki, undirlag og annað umhverfi barna er
verið að kanna og hvaða árif þetta hefur haft á slysatíðni.
Kæru ráðstefnugestir: Að lokum vil ég segja það að börnin okkar eiga það skilið að
við vinnum vel í öryggismálum. Þetta þýðir að við verðum að vera sveigjanleg og
horfa út fyrir okkar eigið land á allan heiminn og skoða það sem vel hefur tekist. Ég
vil undirstrika að þó að eitthvert átaksverkefni virki vel í einu landi er ekki þar með
sagt að það virki jafn vel í því næsta. Stundum þarf að gera breytingar sem taka mið
af þjóðfélaginu. Við verðum að vinna saman og skiptast á hugmyndum. Læra af
mistökum okkar og árangri. Á sama tíma verðum við að tryggja börnunum okkar
öruggt og skemmtilegt umhverfi. Þau eiga það skilið af okkur öllum.
Það hefur verið mjög ánægjulegt að hafa fengið tækifæri að taka þátt í þessari
ráðstefnu ég óska ykkur góðs gengis. Takk fyrir.

Ráðstefna
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Fyrirspurnir
Ólafur Gísli Jónsson
Michael Hayes, ég vil þakka þér fyrir frábæran fyrirlestur þar sem m. a. kom fram að
hægt sé að vinna að slysavörnum á margan hátt. Þú hefur sannarlega kennt okkur
margt í dag um forvarnarstarf. Fyrirlestur þinn, ,,Lærum hvert af öðru”, segir okkur
að við þurfum að læra mikið meira um það sem betur má fara hér á landi. Hugmyndir
okkar snúast um að byggja upp öryggismiðstöð af þeim toga sem þið kallið ,,passive
center”. Seinna getum við kannski byggt upp svokallaða ,,aktive center”.
En það sem ég hef áhuga á að heyra frá þér er undir hvaða ráðuneyti heyra slíkar
öryggismiðstöðvar (passive center) og hvernig sérð þú fyrir þér fjármögnun á slíkri
stofnun?
Michael Hayes
Ég lít á forvarnir sem heilbrigðismál. Ef þú talar um meiðsl frekar en árekstra skilur
fólk úr heilbrigðisgeiranum miklu betur hvað þú átt við. Læknar skilja hugtakið
meiðsl. Fólki hættir til að hugsa um slys sem eitthvað sem ekki er hægt að koma í veg
fyrir vegna þess að skilgreiningin í orðabókum er ,,verk guðs, ófyrirsjáanlegur
atburður”. Þess vegna er svo nauðsynlegt að tala um meiðsl en ekki slys. Þegar talað
er um meiðsl er sjálfkrafa verið að staðsetja vandann í heilbrigðisgeiranum. Í
Bretlandi eru fimm ráðuneyti sem hafa með meiðsli á fólki að gera. En mín skoðun er
sú að heilbrigðisráðuneytið eigi að vera í forystu á þessu sviði þó að framkvæmdin
þurfi ekki endilega að vera á þeirra höndum. Varðandi fjármögnunina er það flóknara
mál. Eins og ég sagði kosta meiðsl peninga og hægt er að færa rök fyrir því að
heilbrigðisþjónustan sé sú sem helst hagnast af fækkun slysa og ætti því að bera
mestan kostnaðinn. Það eru þó dæmi um að fjármagn komi frá fleiri en einu
ráðuneyti, t.d. tók ég þátt í nefndarstarfi varðandi slysavarnir sem var fjármagnað af
heilbrigðis- og samgönguráðuneytinu. En ég ítreka þá skoðun mína að forystan eigi
að koma frá heilbrigðisráðuneytinu en fjármagnið frá öllum stofnunum ríkisins eins
og við á.
Ég er hugsjónamaður og það er auðvelt fyrir mig að segja þetta vegna þess að ég er
ekki hluti af hinu opinbera kerfi. Ef þú spyrð opinberan starfsmann að því hvaða
skoðun hann hafi á svona forvarnastarfi mundi hann svara: ,,Nei þetta er ekki hægt,
þetta er ekki til að bæta líf barna”.
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Samantekt og umræður/pallborðsumræður/fyrirspurnir
Stjórnandi er Birna Hreiðarsdóttir
Pallborðsumræður: Michael Hayes, Ólafur Gísli Jónsson, Herdís Storgaard og
Sigurður Helgason.
Birna Hreiðarsdóttir
Góðir ráðstefnugestir, fundarstjóri. Ég vil byrja á að þakka fyrir mjög fróðleg erindi
og vil halda því fram að þessa dags, 31. ágúst 2001, verði e. t. v. minnst sem
tímamótadags af því að þetta er í fyrsta skipti sem hugmyndir um öryggismiðstöð
barna eru ræddar opinberlega á þann veg sem Michael Hayes gerir. Hann hefur á
óyggjandi hátt sýnt fram á gildi forvarna og ættu stjórnvöld að fylgja orðum hans eftir
og sjá til þess að öryggismiðstöð barna rísi hér innan skamms.
Michael Hayes talaði um tvenns konar form öryggismiðstöðva, annars vegar þar sem
foreldrar (og börn) geta komið og skoðað og fengið fræðslu um allan nauðsynlegan
öryggisbúnað og hins vegar þar sem börnin kom og læra hvernig þau eiga að bregðast
við hættum.
En við erum lítil þjóð og höfum ekki sömu möguleika og Bretar þannig að mér sýnist
að við þurfum að velta því fyrir okkur hvort við eigum ekki að hafa blöndu af þessu
báðu, þ.e. stofnun eins og ,,Child Accident Prevention Trust”, sem Michael Hayes
stendur fyrir og lýsti hér áðan, og svo öryggismiðstöð barna. Auðvitað væri gaman að
hafa tvær mismunandi stofnanir, eina þar sem fullorðnir koma til að fá fræðslu um allt
sem lýtur að öryggi barna og aðra þar sem börnin koma til að læra hvernig á að fara
að til þess að forðast hættur. En það er spurning hvernig við getum komið þessu fyrir
svo vel sé. Við getum lært margt af Bretum en við þurfum líka að sníða okkur stakk
eftir vexti.
Ég ætla í stuttu máli að rekja það helsta sem komið hefur fram hér í dag:
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra kom hér fyrstur og sagði
frá starfsemi Árvekni sem hann taldi hafa skilað góðum árangri. Við getum öll verið
sammála því og jafnframt að hér verði ekki staðar numið, eins og ráðherra benti
réttilega á.
Brynjólfur Mogensen ræddi um slysaskráningu og slys á börnum á Íslandi. Ég hefði
viljað hafa Brynjólf hér áfram til að geta rætt betur við hann um slysaskráninguna og
ýmis önnur mál. Hann heldur fram mikilvægi slysaskráningar en telur of flókið að
skrá hvað valdi slysunum. Ef við ætlum að fækka slysum verðum við að vita hvað
veldur þeim. Ef við tökum raunhæft dæmi, þá má hugsa sér að bifreið lendi í árekstri
og barn í barnbílstól slasist þar sem öryggisbúnaður stólsins gefur sig. Slysaskráning
felur í sér að áverkar eru skráðir. En er ekki mikilvægt að skrá einnig hvers konar
stóll þetta var og hvað í honum gaf sig og gera ráðstafanir til að slíkt slys endurtaki sig
ekki, t.d. með því að banna sölu á viðkomandi barnabílstól? Nú tala ég út frá því
starfi sem ég vinn við en það varðar vöruöryggismál. En læknarnir tala út frá sínum
sjónarmiðum og svo eru aðrir í öðrum geirum með önnur sjónarmið og því er svo
nauðsynlegt að samræma þetta allt og koma því í það horf sem við óskum.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir kom inn á sama mál í umræðum fyrir hádegi. Ef barn
slasast í leikvallatæki taldi hún mikilvægt að fá að vita hvað það var í tækinu sem gaf
sig en ekki bara hvort barnið hlaut kúlu, mar eða brot.
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Sigurður Helgason talaði um umferðaröryggismál barna og Sigurður
Guðmundsson landlæknir talaði um kostnað vegna slysa og voru það hrikalegar
tölur. Fram kom að við berum tæplega 19 milljarða kostnað á ári vegna slysa á
börnum og unglingum. Þegar farið verður að tala um kostnað við það að setja upp
öryggismiðstöð fyrir börn er gott að hafa þetta í huga. En eins og Ásta Möller sagði
hefur Árvekni nú þegar skilað þeim árangri að fækka slysum á börnum og þar með er
hægt að sýna fram á að starfsemi Árvekni er þjóðhagslega hagkvæm sem við reyndar
öll vitum.
Jón Björnsson flutti okkur fróðlegt og skemmtilegt erindi með svolítið öðrum vinkli.
Hann sagði okkur frá Torfarlækjahreppnum og mér datt í hug bók sem ég pantaði um
daginn, af því að mér fannst svo skemmtilegur titill á henni: ,,Slysfarir og skaðar í
Skefilsstaðahreppi 1910-1920”. Það er athyglivert að það er efni í heila bók að skrá
slysfarir og skaða í litlum hreppi á 10 ára tímabili. Þetta segir okkur að slys hafa fylgt
sögu mannsins en engu að síður er það eitt brýnasta verkefnið að fækka slysum, ekki
síst á börnum og unglingum.
Ólafur Gísli Jónsson hélt mjög fróðlegt erindi um það sem Árvekni hefur verið að
sýsla við þessi rúmlega þrjú ár sem verkefnið hefur starfað. Það er stórmerkilegt
hverju átakið hefur áorkað en við sjáum líka að mörg verkefni eru framundan. Herdís
Storgaard er búin að standa við stjórnvölinn alveg eins og herforingi og hefur staðið
sig mjög vel ásamt Ólafi Gísla.
Michael Hayes kom í lokin og langar mig til að þakka honum kærlega fyrir
fyrirlesturinn. Það var mjög áhugavert að heyra hvernig Bretar fara að og eins og ég
sagði áðan held ég að þetta sé í fyrsta skipti sem við heyrum um ,,child-safety centers”
frá einhverjum sem hefur persónulega reynslu af slíkri starfsemi. Vegna þess að
mannfjöldi á Íslandi er aðeins u.þ.b. 275 þúsund held ég að það væri góð hugmynd að
við myndum reyna að sameina þessar stofnanir, stofnun fyrir foreldra þar sem þeir
geta komið og fengið ráðleggingar um öryggismál fyrir börn og stofnun þar sem börn
koma og læra að umgangast hættur í umhverfi sínu.
En nú opna ég fyrir umræður og bið fólk um að beina spurningum til þeirra sem sitja
hér, þeirra Herdísar Storgaard, Sigurðar Helgasonar, Michael Hayes og Ólafs Gísla
Jónssonar. Ykkur er velkomið að koma hingað upp í pontu ef þið viljið eða standa
upp og kynna ykkur. Orðið er laust og látið nú bara gamminn geisa. Það eru margar
spurningar sem hljóta að vakna í framhaldi af þessum fyrirlestrum enda víða pottur
brotinn í þessum málum hér á landi.
Umræður
Auður Þóra Árnadóttir
Ég kem frá Vegagerðinni en það er ekki beint vegagerð sem ég ætla að tala um núna.
Ég er líka móðir þriggja barna og hef drukkið í mig hvert einasta orð sem sagt hefur
verið á þessari athyglisverðu ráðstefnu.
Mér er það ofarlega í huga sem sjö ára sonur minn sagði við mig í gærmorgun. Hann
sagði: ,,Ég fer sko ekki aftur með þessari rútu í sund mamma. Bílstjórinn keyrði svo
rosalega hratt og það voru engin öryggisbelti. Það voru bara tvö sæti með
öryggisbeltum en ég náði þeim ekki.” Hvað á ég að gera ? Hvert get ég snúið mér?
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Sigurður Helgason
Þetta er mjög athyglisvert, má kannski segja að það sé bæði gott og slæmt. Það er
óskaplega gott hvað drengurinn þinn er meðvitaður og gerir sér grein fyrir hvað beltin
skipta miklu máli. Það slæma tengist því sem ég var að tala um í morgun,
mismunandi búnaði skólabíla, sumir eru með fullkominn búnað en aðrir eru langt í
frá að vera með fullnægjandi öryggisbúnað. Ég býst við að í framtíðinni muni
umræðan snúast um þá samninga sem gerðir eru á milli þeirra sem reka þessa
skólabíla og sveitarfélaganna sem kaupa þjónustuna. Þá hljóta að verða gerðar kröfur
um að þessir bílar séu þannig að við getum verið ánægð með þá. En það gerir
náttúrlega lítið fyrir drenginn þinn eins og er.
Ólafur Gísli Jónsson
Þetta er alveg lýsandi dæmi um það, að það þýðir ekkert að segja eitt en haga sér svo á
annan hátt. Börnin hafa fyrirmyndina og við verður að vera þeim góðar fyrirmyndir.
Þetta er alveg skýrt dæmi um það. En ég vil minna á að við erum ekki eingöngu hér í
panel til að svara spurningum. Við erum hér til að fá hugmyndir frá ykkur, hvernig
þið sjáið hlutina gerða. Hvaða verkefni brenna á ykkur? Við munum einnig reyna að
svara spurningum ykkar eftir bestu getu.
Margrét Sæmundsdóttir
Varðandi spurningu Auðar Þóru langar mig til að benda á hvað foreldrar geta gert.
Þegar svipaðar aðstæður komu upp í Hafnarfirði þá gerði foreldrafélagið þá kröfu til
skólans að börnin væru ekki flutt í öðrum hópbifreiðum en þeim sem væru með
öryggisbeltum í öllum sætum. Það eru fyrirtæki sem bjóða upp á hópbifreiðar með
slíkum búnaði og er eitt þeirra í Hafnarfirði.
Það þarf að virkja samtakamátt foreldra. Foreldrar geta fengið mjög mörgu ágengt
bara ef þeir taka sig saman og gera kröfur. Það er ekki hægt að segja að ekki séu til
hópbifreiðar með beltum í öllum sætum vegna þess að þær eru til. Það eru fyrirtæki
víða um land sem bjóða upp á þessa þjónustu. Það er mjög algengt að farið sé í ferðir
með börn í leikskólum. Þegar starfsfólk leikskóla leitar ráða hjá okkur í Umferðarráði
bendum við þeim hreinlega á að semja ekki við önnur fyrirtæki en þau sem hafa
hópbifreiðar með öryggisbelti í hverju sæti og sæti fyrir hvert barn.
Birna Hreiðarsdóttir
Mig langar til að bæta við í þessu sambandi að dómsmálaráðherra setti á stofn nefnd
sem ætlað var að gera tillögur um lögleiðingu öryggisbelta í hópbifreiðar, en ég var
reyndar formaður nefndarinnar. Við fórum í gegnum allt málið og er ástandið í
skólaakstri í mörgum tilfellum skelfilegt eins og Margrét bendir réttilega á. Í stað
þess að lög og reglur kveði á um öryggisbúnað slíkra bifreiða er það sett í hendur
sveitarfélaga að semja við þessa aðila. Sum þeirra gera kröfur um að öryggisbelti séu
í skólabifreiðunum en önnur ekki. Það er svo sjálfsagt að hafa einungis bifreiðar
útbúnar með öryggisbeltum fyrir skóla- og leikskólabörn, að það þarf ekki að ræða
það hvort sveitarfélögin verði fyrir meiri útgjöldum vegna betur búinna skólabifreiða,
líf barnanna okkar verður ekki metið til fjár.
Niðurstaða nefndarinnar varð sú að leggja til að 1. janúar 2004 væri það skylda að
hafa öryggisbelti í öllum sætum hópbifreiða. Það er nú bráðum komið 2002 en fram
að þeim tíma eiga foreldrar að láta í sér heyra. Þetta stendur semsagt allt til bóta. En
á meðan það er verið að nota strætisvagna í skólaakstur og börnin skrölta laus um
allan vagninn er ástandið alveg skelfilegt.
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Kristján Friðgeirsson
Mig langar til að segja ykkur frá því hvaða viðmið umferðaröryggisfulltrúi Vestfjarða
notar til að gera sér og öðrum grein fyrir hve rosalegur kostnaður er samfara
umferðarslysum. Í ræðu landlæknis kom fram að kostnaður gæti numið 19
milljörðum.
Gerum við okkur grein fyrir hve þetta eru miklir peningar? Júlíus, fulltrúi okkar fyrir
vestan, fór í bankann á Ísafirði og fékk með ákveðnum skilmálum að mæla hve ein
milljón væri þykk í fimmþúsund króna seðlum. Síðan margfaldaði hann með 18 því
að þá var talað um að umferðarslysin kostuðu okkar 18 milljarða og fékk út hvað 18
milljarðir væri hár bunki af fimmþúsund króna seðlum. Og útkoman varð 162 metrar
eða rúmlega þrjár Hallgrímskirkjur hver ofan á annarri.
Birna Hreiðarsdóttir
Mig langar að spyrja Herdísi sem staðið hefur vaktina frá því að Árvekni tók til starfa:
Hvað finnst þér standa upp úr hjá þér, Herdís? Er það eitthvað eitt frekar en annað
eða er það hve starfið er umfangsmikið og þörfin brýn fyrir að framhald verði á því og
nauðsyn þess að því sé sinnt?
Herdís Storgaard
Þakka þér fyrir Birna. Mig langar að byrja á að koma inn á það sem að þú varst að
spyrja um Auður Þóra. Það má kannski nefna það að allt sem þú varst að benda á
vegna skólaaksturs er til í reglum um flutning búfénaðar frá 1958. Þar er lögð áhersla
á að ekið sé hægt og að dýrin séu tryggilega fest og annað þess háttar. Ef komið er
yfir ákveðinn fjölda dýra þarf manninn með þeim. Það má kannski segja að hægt sé
að yfirfæra þetta og útbúa svipaða reglugerð fyrir akstur skólabarna.
Þakka þér fyrir spurninguna Birna. Það sem mér finnst hafa verið að gerast á síðustu
árum er að það er miklu auðveldara og gengur í flestum tilfellum betur að tala við
opinbera aðila. Í dag þarf hvorki langan aðdraganda né kynningu á málefninu. Það er
hægt að koma fyrr að efninu og koma skoðunum sínum og ábendingum áleiðis. Það
finnst mér hafa tekið stakkaskiptum.
Annað finnst mér líka vera mjög áberandi en það er hvað foreldrar eru orðnir
meðvitaðir. Þegar þeir hringja hafa þeir kynnt sér hlutina mjög vel og oftast nær eru
þeir búnir að tala við allt frá tveimur og upp í fimmtán aðila. Þegar þeir svo hringja í
okkur kemur sér vel sú reynsla sem ég fékk á sínum tíma á slysadeildinni, að anda
djúpt og telja afturábak frá 10 áður en ég byrja á að róa viðkomandi niður, til að geta
skilið hvað hann var að segja því sumum er verulega heitt í hamsi. Þeir geta verið
búnir að tala við 10 manns þegar sá níundi sem talað er við bendir á að best sé að hafa
samband við þann sem talað var við fyrst.
Símaþjónustan hefur verið að breytast mikið og ég tel að það endurspegli hugarfarið í
dag og það sem er að gerast. Ég byrjaði reyndar að skrá símtöl og hringingar sem
komu inn á borð þegar ég vann hjá Slysavarnafélaginu á sínum tíma. Þá voru
foreldrar u.þ.b. 98% þeirra sem hringdu. Í dag eru það 60% opinberir aðilar sem
hringja á móti 40% foreldrar. Þetta eru aðilar sem eru að fara að framkvæma eitthvað
eða byggja og vantar upplýsingar. Þeir vilja gera vel og eru að spyrja um hvaða reglur
gildi um öryggi og hvernig hægt sé að gera þetta og hitt. Þetta finnst mér vera dálítið
merkilegt og hlýtur að endurspegla að það hefur orðið einhver breyting í þjóðfélaginu.
Ef ég á að taka púlsinn á því sem er að gerast út í bæ finnst mér þetta standa upp úr.
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Birna Hreiðarsdóttir
Hvað með heilsugæsluna? Þið hafið oft verið að gefa út bæklinga og annað efni.
Hvernig skilar sú fræðsla sér? Mér dettur í hug að spyrja Michael Hayes að því á eftir
hvaða aðferð við áróður skili sér best. Stundum er lagður mikill peningur og
kostnaður í svona bæklinga. Eru þeir lesnir eða eigum við kannski að nota internetið
eða hvað? Hafið þið einhverjar hugmyndir?
Katrín Davíðsdóttir
Ég vinn á Miðstöð heilsuverndarar barna meðal annars við forvarnir á slysum barna.
Við erum einmitt að skoða það núna hvernig fræðsla í heilsugæslunni skilar sér til
foreldra og hvernig best er að standa að þessari fræðslu. Við Herdís höfum oft rætt
um það hvers vegna í ósköpunum öll þessi fræðsla skilar sér ekki? Hvers vegna koma
börn með bruna á höndum eftir að hafa lagt hendi á eldavél? Af hverju fá þau
brennandi heitt vatn yfir sig?. Af hverju verða þau fyrir bíl eða lenda í
hjólreiðaslysum? Það fer fram mikil og öflug fræðsla um slysavarnir barna í
ungbarnaverndinni. Við finnum að foreldrar eru mjög áhugasamir og móttækilegir
meðan börnin eru ung, en síðan dofnar áhuginn og við vitum ekki hvers vegna þessi
mikla fræðsla skilar sér ekki nægilega vel þegar til lengri tíma er litið.
Birna Hreiðarsdóttir
Michael Hayes leggur áherslu á að forvarnarstarf snúist um að breyta viðhorfum og
hegðun fólks. Nú langar mig að spyrja þig, Michael Hayes um það hvað hafi reynst
þinni stofnun best til að hafa áhrif á fólk, þ. e. hvaða form upplýsinga hefur mest áhrif
til að koma upplýsingum á framfæri og breyta hegðun fólks? Hver er þín reynsla?
Eru það bæklingar, áróður í sjónvarpi og á internetinu eða eitthvað annað?
Michael Hayes
Ég er ekki sérfræðingur í þessum málum en ef við lítum á hvað fyrirtæki gera, þá nota
þau sjónvarpið.
Þegar við stöndum fyrir barnaöryggisvikum spyrjum við foreldra alltaf í lokin hvar
þeir hafi fengið upplýsingar um öryggisvikuna. Svarið er oftast ,,úr sjónvarpinu,”
næst kemur útvarpið, en eftir það er ekki hægt að tala um neinn ákveðinn miðil.
Sumir nefna skólann eða að þeir hafi frétt af öryggisvikunni frá öðrum eða séð
eitthvað um hana í sjónvarpinu.
En málið er það að sjónvarpsauglýsingar eru mjög dýrar og við höfum ekki ráð á
þeim. En við reynum að komast að í fréttatengdum þáttum, barnadagskrám eða
morgunsjónvarpi en á það horfir fjölskyldufólk mikið. Það er ekki vafi á því að
sjónvarpið er áhrifaríkasti miðillinn en einnig er vert að benda á að dagskrá í
svæðisútvarpi getur einnig haft mikil áhrif. Við vitum að margir foreldrar með ung
börn hlusta á dagskrá svæðisútvarpsins. Oft er það einmitt það fólk sem við viljum
sérstaklega ná til, þ. e. foreldrar með ung börn. Áróður í sjónvarpi og svæðisútvarpi
eru áhrifaríkustu miðlarnir, það er okkar reynsla.
Áslaug Birna Ólafsdóttir
Ég er skólahjúkrunarfræðingur í Smáraskóla í Kópavogi. Við erum hér saman þrír
hjúkrunarfræðingar frá Heilsugæslu Kópavogs; ég bý í Hafnarfirði en bjó í Svíþjóð í
sex ár, vinkonur mínar búa í Kópavogi en hafa báðar búið í Noregi.
Í hléinu áðan fórum við að ræða saman um þessar háu slysatölur sem nefndar hafa
verið og hve hátt hlutfall barna slasast á Íslandi í samanburði við hin Norðurlöndin.
Við virðumst vera með miklu hærri slysatölur en þau lönd sem við berum okkur
saman við. Okkur kom saman um að mikill munur væri á skipulagi íbúðahverfa hér
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og í þeim löndum sem við þekkjum til. Þar sem ég bjó í Svíþjóð þurftu börnin mín
ekki að fara yfir götu á leið sinni í skólann. Á Íslandi, jafnvel í nýjum íbúðar- og
verslunarhverfum eins og í Kópavoginum, eru hverfin skipulögð þannig að bílarnir og
akbrautirnar hafa allan forgang. Það eru lagðar götur um allt og fólk keyrir bílana
sína alveg upp að dyrum hvar sem er. Síðan ganga börnin yfir allar þessar
umferðargötur á leið sinni í skólann.
Ólafur Gísli Jónsson
Mig langar til að taka undir þetta. Ég er ykkur hjartanlega sammála. Þetta er einmitt
sú lýsing sem maður hefur heyrt frá þeim sem hafa búið á Norðurlöndunum. Þú lýstir
vel þeim veruleika sem við búum við og sést víða í sveitarfélögum, t. d. hér í
nágrenninu. Maður verður mjög undrandi á því hvernig ný hverfi eru skipulögð, eins
og sést til dæmis í Kópavoginum. Þar eru fyrst byggð íbúðarhverfi og svo er skólinn
byggður hinum megin við mikla umferðargötu og ekki nóg með það því svo er byggð
verslunarmiðstöð og þá þarf að breikka umferðargöturnar og hækka hámarkshraðann.
Þetta eru atriði sem ganga ekki upp. Öll skipulagsmál koma mjög sterkt inn sem
forvarnir.
Margrét Sæmundsdóttir
Árvekni byggir á forvarnastarfi sem búið er að vera í gangi áratugum saman. Margs
konar samstarf um slysavarnir barna hefur átt sér stað, t. d. unnum við Jón Björnsson,
sem talaði hér áðan, saman í slysavarnaátaki 1974. Sú átaksvinna stóð yfir í tvö ár en
var síðan hætt. Árið 1990 var ég á vegum Reykjavíkurborgar í slysavarnaátaki í
samvinnu við Slysavarnafélag Íslands. Það átak stóð yfir í fjögur ár en var síðan hætt.
Núna kemur þetta slysavarnaátak og verði því líka hætt er slíkt sóun á þekkingu og
kunnáttu fólks. Það er dýrt að byrja alltaf upp á nýtt.
Mörg félagasamtök og stofnanir hafa lagt sitt að mörkum og unnið að
slysavarnamálum og má þar m. a. nefna Rauða krossinn, Slysavarnafélagið,
Sumargjöf, barnaverndarfélög og umferðarnefndir sveitarfélaga. Forvarnastarf allra
þessara aðila hefur skilað sér í færri slysum. Því finnst mér mjög leitt að þeir sem
halda um peningana skuli ekki vera hér í dag svo að hægt sé að brýna þá til þess að
láta ekki enn eitt átaksverkefnið enn renna út í sandinn. Það tekur langan tíma og
kostar mikla peninga að þjálfa upp fólk til að standa fyrir slíku forvarnastarfi. Það er
því mjög mikilvægt að Árvekni fái að halda áfram.
Að lokum langar mig til að spyrja Herdísi um samstarf við aðra. Fari svo að af
þessari öryggismiðstöð verður, hvernig hafið þið hugsað ykkur samvinnu við aðra?
Herdís Storgaard
Þakka þér fyrir þessa spurningu. Við höfum ekki alveg fastmótaðar hugmyndir um
það fyrirkomulag. En eitt af því sem ég persónulega sé og tel mikilvægt og Katrín
Davíðsdóttir kom hér inn á áðan að við erum um þessar mundir að gera könnun á því
hvernig fræðsla fer fram á heilsugæslustöðvum landsins. Ég held að það sé mjög
mikilvægt, eins og kom fram hjá Sigurði Guðmundssyni landlækni og fleirum, að það
þarf að efla samstarfið við heilsugæsluna. Ég sé það t. d. fyrir mér að það verði hægt
að koma á hreyfanlegum hluta þessarar miðstöðvar svo að hún geti farið út á land.
Birna kom inn á það áðan að samnýta þessa hugmyndafræði í þeim prógrömmum sem
,,Child Accident Prevention Trust” er með. Heilsugæslan væri tengiliður á hverjum
stað fyrir sig og hefði svo samband við alla þá aðila innan sinna marka sem þátt taka í
forvarnastarfi og þá má alls ekki vanmeta sjálfboðaliðafélög og aðra aðila sem að
þessum málum koma. Árvekni á ekki að stjórna því sem þeir gera en leggja áherslu á
að hafa allar nauðsynlegar upplýsingar og koma þeim á framfæri. Nauðsynlegt er að
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hafa sterka tengingu við ákveðna aðila á hverjum stað sem koma svo með sínar
tillögur út frá þekkingu sinni á nánasta umhverfi sínu, sem þeir þekkja betur en við og
ákveða hvað þarf að gera og hvernig þeir ætla að fara að.
Ég sé að upplýsingaformið er að breytast á þeim fyrirspurnum sem eru að berast
okkur á tölvunni en við erum með smá horn á heimsíðu Heilsuverndarstöðvar
Reykjavíkur. Það er að verða æ algengara að fyrirspurnir berast í gegnum tölvupóst.
Við erum ekki með mikið inni á heimasíðunni okkar en við fáum mjög mikil viðbrögð
á það. Ég held að í framtíðinni eigi fólk að geta nálgast þessar upplýsingar. En
aðvitað verður að hugsa um allt landið, það er engin spurning um það.
Sigurður Helgason
Mér fannst athygliverð þessi umræða um bílana og allan þennan forgang sem þeir
hafa. Það er orðið þannig með nútímamanninn að það liggur við að hann vilji geta
lagt bílnum sínum á þriðju hæð til hægri. En ég hef áhyggjur af hinu nýja
verslunarhverfi í Smáranum í Kópavogi í sambandi við aðgengi gangandi fólks, þó að
það sé víst verið að gera ný undirgöng og fleira. Það segir kannski meira en mörg orð,
að í stærstu verslunarmiðstöð í Reykjavík núna er aðalinngangurinn í gegnum
bílageymsluna. Þetta segir meira en mörg orð um hvernig við hugsun og hver okkar
forgangsröðun er.
Kristbjörn Óli Guðmundsson framkvæmdastjóri fyrir Slysavarnafélagið
Landsbjörgu
Mig langar að byrja á að þakka öllum sem hér eru og standa að þessari ráðstefnu fyrir
frábært framtak. Ég ætla að leyfa mér að grípa þau orð sem hér hafa verið sögð og
byrja á því sem þú sagðir Birna að þetta gæti reynst tímamótadagur í þessu starfi. Ég
þekki marga sem unnið hafa að þessum málum í áratugi og er Herdís þar fremst í
flokki og frumkvöðull að því starfi sem er að skila sér núna. Það er kannski vegna
þráhyggju hennar að þessi starfsemi er orðin að því sem hún er.
Að öllum öðrum ólöstuðum, þó að ég viti um fullt af fólki sem hefur unnið að þessum
málum, þá er það Herdísi fyrst og fremst að þakka hver staða þessara mála er í dag.
Þess vegna urðum við að sjá á eftir henni frá Slysavarnafélaginu á sínum tíma af því
að við vorum samfærðir um að það myndi gefa þessu verkefni það “boost” sem það
og gerði. Nú er ég ekkert að þakka mér eða mínu félagi, við höfum gert ýmislegt og
munum gera ýmislegt í framtíðinni. Það sem ég vil hefja hér á loft er að þeir sem að
málum koma, hvort sem þeir eru úr heilbrigðisgeiranum, félagasamtökum eða hinu
opinbera, taki sig saman um það að taka það tímamótaskref að koma á öryggismiðstöð
barna með formlegum hætti.
Við sættum okkur ekki við ef sagt verður að það eigi að setja peninga í þetta á næsta
ári og á næsta ári verði líka sagt.að það verði örugglega settur peningur í þetta á þar
næsta ári. Fyrir alla muni, við skulum ekki sætta okkur við að þessu verkefni verði
haldið áfram með þeim hætti. Ef við stöndum saman er ég sannfærður um að
þrýstingur allra þeirra sem koma af þessari ráðstefnu hér í dag dugar til að
öryggismiðstöð barna verði komið á. Tökum næsta skref.
Ég þakka fyrir frábæra ráðstefnu.
Birna Hreiðarsdóttir
Þetta voru alveg frábær orð og ég held að allir hérna hljóti að vera sammála um að nú
verði látið til skarar skríða. Í framhaldi af því sem þú varst að segja vil ég aðeins
minna á það að Michael Hayes talaði um að slys á börnum væru í raun og veru
heilbrigðismál og að þessum málaflokki væri best fyrirkomið hjá heilbrigðisgeiranum
og ættum við að hafa það í huga við mótun starfsins framundan.
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Að mínu mati var mjög vel staðið að uppbyggingu starfsemi Árvekni þegar ákveðið
var að hrinda hugmyndinni af stað. Verkefnið er á vegum heilbrigðisráðuneytis en
síðan var beðið um tilnefningar frá ráðuneytum sem koma að öryggi barna ásamt
Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Ég hefði hins vegar gjarnan viljað hafa fulltrúa forsætisráðuneytisins með í átakinu,
m.a. vegna þess að umboðsmaður barna heyrir undir forsætisráðuneytið og svo sakna
ég þess að hafa ekki fjármálaráðuneytið til hliðar með opna budduna. En það er nú
annað mál.
Byrjun Árvekni lofar góðu. Þó að ég vinni hjá Löggildingarstofu sit ég ekki í stjórn
Árvekni á hennar vegum, heldur sem fulltrúi viðskiptaráðuneytisins. Ég er ábyrg
gagnvart viðskiptaráðuneytinu en það skiptir miklu máli að ráðuneytið komi að
starfinu og fylgist með framgangi mála.
Án þess að ég hafi nokkuð um það að segja vildi ég óska þess að það yrði byggt áfram
á því starfi sem nú er hafið og að sem flest ráðuneyti komi að starfinu ásamt öðrum
hagsmunaaðilum.
Ólafur Gísli Jónsson
Mig langar að þakka Kristbirni Óla fyrir hans orð, þau voru eins og töluð út úr mínu
hjarta. Tilgangurinn með þessari ráðstefnu var að reyna að selja þá hugmynd að það
væri sett á stofn öryggismiðstöð sem gæti orðið samhæfingaraðili og myndi virkja alla
þá sem hafa áhuga á slysavörnum. Svona öryggismiðstöð gerir ekki mikið ein og sér,
heldur þarf hún að virkja alla aðila úti í þjóðfélaginu. Ég hef oft velt því fyrir mér
hvernig eigi að koma þessu áfram í kerfinu, hlutirnir ganga oft hægt fyrir sig þar og
það er alltaf viss tregða til staðar. En við höfum hins vegar fundið fyrir mjög miklum
velvilja, bæði hjá fyrrverandi og núverandi heilbrigðisráðherra, í garð þessa verkefnis.
En spurningin er bara varðandi peninga og að taka ákvörðun.
Við munum náttúrlega í framhaldi ráðstefnunnar fara í ráðuneytið og ræða þessi mál
og reyna að þrýsta á að næsta skref verði tekið. Mér hefur flogið í hug að ef einhver
tregða verður þar þá væri hugsanlegt að leita eftir stuðningi ykkar. Kannski mynduð
þið styðja okkur með bréfaskriftum og fleiru til að freista þess að þoka málinu áfram.
Það er eins og Kristbjörn Óli segir að með svoleiðis þrýstingi held ég að þetta gangi.
Birna Hreiðarsdóttir
Til að fyrirbyggja misskilning vil ég taka fram að þó að ráðuneyti tilnefni fulltrúa í
stjórn Árvekni hafa þau svigrúm til að velja þann aðila til starfsins sem þau telja að
henti best, innan sem utan ráðuneytis, þannig fæst breidd í samsetningu hópsins. En
jafnframt er afar mikilvægt að fá til liðs við okkur bæði frjáls félagasamtök og alls
konar hópa sem eru að vinna forvarnarstarf í slysavörnum barna og unglinga.
Eru einhverjir sem vilja tjá sig frekar um þetta mál eða eitthvað annað? Það er farið
að líða á daginn og við höfum verið hér frá kl. 9 í morgun og mjög margt hefur komið
fram. Þá mun ég gefa Ólafi Gísla orðið.
Ólafur Gísli Jónsson
Mig langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að hafa komið á þessa ráðstefnu. Ég
held að þetta hafi verið mjög góður dagur og ég tek undir það með Birnu og fleirum
hér að hugsanlega er þetta upphafið að einhverju nýju í þessum málaflokki.
Enn og aftur þakka ég ykkur fyrir komuna og áhugann sem þið hafið sýnt og segi
þessari ráðstefnu slitið. Takk fyrir.
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