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BARN ÄR INTE SMÅ VUXNA!
Ju yngre barn är desto mer olika oss vuxna är de, både
fysiskt och psykiskt. Det kan tyckas självklart, ändå
glöms detta ofta bort i allt från utformning av regelverk och riktlinjer till planering och tillsyn av den miljö som de flesta små barn tillbringar större delen av sin
vakna tid i – förskolan.
Små barn är inte bara fysiskt och psykiskt känsligare för påverkan från en ohälsosam inomhus- och utomhusmiljö, de har dessutom inte möjlighet att förmedla
obehag som miljön kan medföra. Detta gör att problem
oftast uppmärksammas först då personal eller föräldrar
börjar uppleva obehag eller symptom vilka de kopplar
till förskolemiljön.
Många förskolor byggdes under 70-talet och börjar nu
få 40-50 år på nacken. Dåtidens byggstandard i kombination med högt slitage och det, alltför ofta, eftersatta underhållet gör att många förskolelokaler nu har problem
med fukt och mögel, buller samt otillräcklig ventilation
och fel temperatur. Dessutom har de senaste årens stora barnkullar medfört att många kommuner tvingats att
göra eftergifter vad det gäller kvalité och storlek på både
förskolans lokaler och gårdar för att kunna erbjuda dagisplats till alla barn.
I dagsläget finns inga regelverk eller riktlinjer kring
hur stor yta per barn som krävs i en förskola. Begränsningarna för antal barn som kan vistas i förskolans lokaler regleras endast av hur många individer ventilationen
är anpassad till. När det gäller förskolegårdar finns det
överhuvudtaget inget regelverk. Man kan bedriva förskoleverksamhet utan att ha någon gård. Barn och personal vid dessa förskolor är istället hänvisade till närliggande grönområden. Detta ställer höga krav på kvalitén och säkerheten på dessa miljöer, men även på pedagogerna, för att barnen skall få en kvalitativ utevistelse.
Den som ansvarar för förskoleverksamheten måste
känna till den lagstiftning som gäller och ansvara för att
bedriva egenkontroll för att upptäcka, identifiera, åtgärda och förebygga brister. Lagarna som omfattar förskolans inom- och utomhusmiljö är många och ofta överlappande. Tillsyn och regelverk för förskolemiljön regleras
främst genom Miljöbalken, men även Plan- och bygglagen, Produktsäkerhetslagen, Livsmedelslagen, Smittskydds1. Ledare: Barn är inte små vuxna!
2. Anna lyfter två ton om dagen.
Barnallergiåret 2013-2014.
3. Kalender
Temadagar på turné.
4. Tillsyn av förskolan - en tolkningsfråga?

lagen och Tobakslagen och till viss del även Skollagen (men
detta gäller främst den pedagogiska verksamheten). Kravet på egenkontroll är varierande och då tillsynsansvaret
kan falla på skilda kommunala förvaltningar kan kontrollen över behov och brister emellanåt bli svåröverskådlig i större kommuner.
Skillnader i kvalité på inom- och utomhusmiljön mellan olika förskolor kan vara stor och därför får många
barn i den svenska förskolan, skrämmande nog, inte den
jämlika uppväxtmiljö som eftersträvas.
I detta nummer får vi bl.a. läsa om arbetsmiljön inom förskolan, barnallergiåret, tillsyn av förskolor samt förskolors inomhus- och utomhusmiljö. Vi har fått hjälp med
dessa artiklar av gästskribenter från Arbetsmiljöverket,
Miljöförvaltningen i Malmö, Astma och Allegiförbundet, Folkhälsomyndigheten och forskare från andra lärosäten. Ni ska alla ha stort tack för era intessanta bidrag.

5. Intervju om inomhusmiljön på förskolan
med Greta Smedje - Chef vid enheten
för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten.
6. God utomhusmiljö i förskolan
gagnar barnhälsan.

Emilie Stroh
Yrkes- & Miljöhygieniker
Arbets- och Miljömedicin, Lund
Södra Sjukvårdsregionen/Region Skåne
emilie.stroh@skane.se

7. Miljömedicinsk inventering av förskolan?
Vi har verktyget!
Detta är YMDA.
Behöver du hjälp från AMM?
Tipsa oss!
8. Arbetsmiljölagen omfattar inte barnen.

1

GÄSTSKRI

B U L L E T I N • Å R G Å N G 32 • 2 014 • N U M M E R 1

BENT

Barnallergiåret
2013 - 2014

ANNA LYFTER TVÅ
TON OM DAGEN
Byta blöjor, sträcka sig, böja sig,
lyfta och bära, upp i barnstol, ner
från vagnen, ett barn på höften och
torka tårar på ett annat, sätta på
stövlar, klä på overall, köra vagn
i lera. Vardagen för många småbarnsföräldrar. Men inom förskolan kan man ha hand om tjugo
barn - varav 15 ”ettåringar”!
Anna, 40 år och förskolelärare,
kom till Arbets- och miljömedicin för bedömning om hennes svåra smärtor i höger arm berodde på
belastningar i arbetet. Hon berättade att verksamheten, som bedrevs i
byggbodar i väntan på nya lokaler,
sköttes av två heltids- samt en halvtidsanställd förskolelärare. Barngruppen bestod av 21 barn varav 15
cirka 10 kilo tunga ”ettåringar”.
Anna berättade att de små barnen fick lyftas i många situationer, till exempel bytte hon blöjor
30 gånger per dag. Eftersom skötbordet hade en fast höjd lyftes varje barn både upp och ned. De minsta barnen lyftes i och ur sina stolar
vid varje måltid. I samband med
måltiden tvättade barnen händerna och eftersom vasken var normalhög lyfte Anna upp barnen till vasken minst två gånger per dag. Barnen vilade middag utomhus i sina
vagnar och lyftes då upp/ner i vagnen. Dessa moment gav en belastning på cirka 1500 kg per dag.
Vid utevistelse klädde Anna på/
av cirka 10 av barnen. Höst- och
vintertid tillkom stövlar och over-
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aller. Hon satt på den låga hallbänken med barnet i knäet, höll med
ett stadigt grepp samtidigt som hon
satte på ytterkläderna.
Eftersom lekplatsen låg 20 meter
bort fick hon lyfta och bära två barn
åt gången, ett på varje höft, till lekplatsen. Hon lyfte och bar 10 barn
på detta sätt. Kollegan fanns kvar i
lokalen och såg till de väntande barnen. De allra minsta barnen körde
Anna tillsammans med kollegan i
var sin vagn till lekplatsen. Vagnshjulen fastnade ofta i gruset och under vintertid i snö och slask. Hela
förfarandet fast omvänt upprepades när man skulle tillbaka. Trots
att hela proceduren var fysiskt ansträngande var man på lekplatsen
både för- och eftermiddag. Sedan
tillkom alla små händelser som inte
går att planera eller förutse, till exempel att lyfta upp och trösta ledsna barn.
Detta är en beskrivning av de fysiska belastningar som fanns i Annas vardag. Sammanlagt lyfte Anna
cirka två ton under en vanlig arbetsdag. Vi kan konstatera att arbete
med små barn innebär en hög fysisk belastning därtill kommer en
hög ljudnivå och stress på grund av
många barn och lite personal.
Jenny Gremark Simonsen
Leg.sjukgymnast/Ergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
jenny.gremark-simonsen@skane.se

Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet.
Tiotusentals barn har svåra problem som
påverkar hela familjens liv – barn, syskon och föräldrar. Därför har Astma- och
Allergiförbundet tagit initiativ till ett
Barnallergiår.
– Miljöhälsrapporten 2013 (http://ki.se/
sites/default/files/mhr2013_1.pdf) visar att
astma bland barn i skolåldern ökat med 50
procent mellan 2003 och 2011, från 6 till 9
procent. Därför tar Astma- och Allergiförbundet nu initiativ till ett Barnallergiår,
d.v.s. ett helt år då vi sätter barn med astma, allergi eller annan överkänslighet i fokus, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Under året kommer förbundet att uppmärksamma barns allergier på flera olika
sätt. I skolan satsar vi på att nå ut med en
digital checklista - allergironden.se - som
hjälper personal i skolan eller förskolan att
upptäcka och åtgärda allergirisker. Många
skolor och förskolor saknar idag ett generellt och förebyggande allergiarbete. Fokus ligger ofta på enskilda barn med svåra
besvär och på lösningar som särbehandlar
barnet. Allergirondens syfte är att bidra till
bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Det i sin tur leder till friskare barn och
ger er samtidigt mer kunskap om allergi.
Särskilda kurser/läger för familjer med
svårt sjuka barn kommer att ordnas och i
samarbete med Unga Allergiker kommer
förbundet att erbjuda tonåringar att åka
på läger.
Alla barn har rätt till ett friskare liv. Alltför många barn drabbas av utanförskap på
grund av en kronisk sjukdom, som kraftigt
kan förvärras på grund av att omgivningen
saknar kunskap och förståelse. Genom att
under ett år särskilt uppmärksamma barns
allergier vill vi öka kunskapen och medvetenheten i hela samhället, men framförallt hos de som i sitt yrke t. ex. inom vård
och skola, kommer i kontakt med allergiska barn.
– När Barnallergiåret är avslutat ska vi
ha höjt nivån av kunskap och insikt på alla
nivåer. Vi ska inte längre ha barn som får
fel mat eller blir sjuka av dålig innemiljö i
skolan. Vi ska ha bytt utanförskap till innanförskap, säger Maritha Sedvallson.
Eva-Maria Dufva
Pressansvarig/Ombudsman vårdfrågor
Astma & Allergiförbundet
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se
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KALENDER

FÖRELÄSNING OM VIBRATIONSSKADOR

Föreläsare: Tohr Nilsson, Överläkare, Docent, Arbets- och miljömedicin,
Sundsvall Sjukhus
Datum: Tisdag 6 maj kl. 13:00-15:00
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund. Föreläsningssal F4.
Målgrupp: Främst företagsläkare och företagssköterskor
Ingen anmälan behövs
SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR ARBETS- OCH MILJÖDERMATOLOGIS
MÖTE
Datum: Tisdag 13 maj
Plats: Göteborg
Hemsida: http://boka.vgregion.se/ssdv2014

Temadagar
på turné
Under september 2014 inbjuder ergonomisektionen till temadagar för ergonomer inom FHV i Södra sjukvårdsregionen. Vi genomför halvdagar, klockan
13:00 -16:30 på följande orter: Lund (1/9),
Växjö (16/9) samt Karlshamn (25/9). Mer
information kommer att läggas på vår
hemsida:
http://www.skane.se/labmedicin/amm

UTBILDNING I SPIROMETRI - LUNGFUNKTIONSUNDERSÖKNING
Datum: Måndag 19 maj kl. 13:00-17:00
Plats: Blekingesjuhuset i Karlshamn. Lokal Servitören
Målgrupp: Främst företagssköterskor sjuksköterskor inom primärvård.
Kostnad: 750:- /deltagare (exkl moms). Kaffe ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
UTBILDNINGSDAG: MEDICINSK KONTROLL AV PERSONER
SOM ARBETAR MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG
Datum: Torsdag 22 maj kl. 9:00-15:30
Plats: Växjö sjukhus
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare eller annan yrkesgrupp inom
företagshälsovård som utför eller kommer att utföra dessa undersökningar.
Kostnad: 1500:- deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
Vid frågor Else Åkerberg Krook
Ulla Andersson
kontakta: 046-177924
046-173158
else.akerbergkrook@skane.se
ulla.bk.andersson@skane.se
12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
CONTACT DERMATITIS
Datum: 25-28 juni
Plats: Barcelona
Hemsida: http://www.escd2014.com/index.php?escd=welcome
UTBILDNINGSDAG: ARBETE MED VIBRERANDE VERKTYG HÄLSORISKER, RISKVÄRDERING OCH LAGSTIFTNING
Datum: Tisdag 23 september kl. 13:00-16:00
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F4.
Målgrupp: För dig som säljer företagshälsovård.
Kostnad: 750:- /deltagare (exkl moms).
Anmälan & kontaktpersoner: http://www.skane.se/labmedicin/amm
under Utbildningsaktiviteter

Programmet kommer att innehålla följande:
• Ett pågående projekt ”MEBA  Ländrygg”. Äntligen kommer MEBA, dvs.
Medicinsk Kontroll vid Ergonomiskt
Belastande Arbete, även att omfatta
smärta i ländryggen. Vi kommer också
att presentera det pågående arbetet
med att utveckla en ”MEBA APP ” som
kommer att underlätta undersökning
och efterarbete.
• Lärares arbetsmiljö och hälsa –
synnerligen aktuellt.
• Vibrationer och belastningsskador i
byggbranschen – ett växande problem.
Frågor eller önskemål skickas till:
jenny.gremark-simonsen@skane.se

KOMMANDE DISPUTATIONER
KERSTIN DIAB, AMM: FREDAG 4 APRIL KL. 9-12
FEMALE HAIRDRESSERS - WORK RELATED RESPIRATORY SYMPTOMS,
HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AND WORK ENVIRONMENT.
INESE DUBINKA HAUKSON, YMDA: ONSDAG 28 MAJ KL. 9-12
CONTACT ALLERGY TO FORMALDEHYDE - DIAGNOSIS AND
CLINICAL RELEVANCE.
THEO BODIN, AMM: ONSDAG 11 JUNI KL. 13-16
ROAD TRAFFIC NOISE, ANNOYANCE AND CARDIOVASCULAR DISEASE.
Mer information om plats, opponent med mera, se Universitetets hemsida.
http://www.med.lu.se/kalendarium/(csort)/disp
(AMM=Arbets- och miljömedicin, Lund YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)

Nappaträdet i Malmö’s Rönneholmspark
”blommar” året om.
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Tillsyn av förskolan –
en tolkningsfråga?
Många barn tillbringar 8-9 timmar
på förskolan varje dag. En god miljö
på förskolan ger förutsättningar för
ett hälsosamt liv. En dålig miljö kan
ge kroniska problem som astma, allergi och reproduktionsstörningar.
Vi som är inspektörer på Miljöförvaltningen vägleder förskoleverksamheterna, men vem vägleder oss?
Vårt tillsynsarbete är viktigt för
att tillgodose barns hälsa. Målet är en
optimal miljö i förskolan, så att barn
inte utsätts för risker. Vi arbetar förebyggande, rådgivande och kontrollerande. Utifrån lagar, förordningar
och allmänna råd kan vi påverka förskoleverksamheter så att inga barn
blir sjuka av att vara på förskola.
Miljöbalken är grundpelaren för
vårt tillsynsarbete. Den som driver
förskolan måste ha tillräcklig kunskap för att säkerställa att miljön på
förskolan inte innebär en olägenhet
för barnens hälsa. Vi kan också ställa krav på att nya förskolor ska anmälas till oss, samt att det finns ett
egenkontrollprogram i verksamheten. För att underlätta bedömningen för både verksamhetsutövaren
och för oss handläggare av vad som
är ”tillräcklig kunskap” och ”ingen
olägenhet för människor eller miljön”
finns allmänna råd, från bl.a. Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket.
Allmänna råd är rekommendationer
för hur en lagbestämmelse kan, eller
bör, tillämpas men utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses
i lagarna.
Det kan vara svårbedömt om verksamheten har löst situationen på ett
annat sätt än de allmänna rådens rekommendationer. Dessutom saknas
allmänna råd inom vissa områden.
Då behöver förskolorna och miljöförvaltningen, i varje enskilt fall, göra en

bedömning om ytan per barn inomhus är tillräckligt stor, om luftföroreningarna från stadens trafik utgör
en risk för hälsan, om det finns tillräckligt mycket grönyta på gården,
om kemikalierna i plastleksakerna är
farliga, eller om det förebyggande arbetet mot smittsamma sjukdomar är
tillräckligt. Hos vem ligger ansvaret
när det är omgivningen som ändrar
sig, t ex när trafiken ökar på gatan utanför förskolan?
När det gäller tillgänglig yta inomhus finns vägledning från Folk-

hälsomyndigheten att hänsyn ska
tas till buller, ventilation och smittspridning. Innebär detta att förskolelokalen kan vara hur liten som helst
bara dessa tre kriterier är uppfyllda?
Blir barnen stressade, få koncentrationssvårigheter eller bli stillasittande
i brist på rörelseutrymme? Vad händer med barnet om det inte finns någon plats att gå undan för att vara
själv en stund? Enligt Miljöbalken är
det upp till varje verksamhet att själv
bedöma detta, och sedan upp till tillsynsmyndigheten om de gjort en korrekt bedömning.
Samma problematik finns kring
förskolegården. Hur stor ska ytan
vara, hur är kvalitet på gården och
hur mycket naturligt solskydd behövs? Hur säkerställer vi att utemiljön främjar barnens sociala och motoriska utveckling, koncentrations-

Lagar, förordningar och allmänna råd som gäller förskolan:
Miljöbalken (SFS 1998:808) Främst kapitel 1, 2, 9 och 26.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Folkhälsomyndighetens (FoHM) allmänna råd om:
Fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)
Radon inomhus (FoHMFS 2014:16)
Ventilation (FoHMFS 2014:18)
Buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
Höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)
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förmåga och kondition? Det saknas
även riktlinjer för vilken nivå av luftföroreningar som är acceptabel.
Vi efterfrågar även en rikstäckande vägledning för kemikalier i leksaker, inredning och byggmaterial.
Det är Kemikalieinspektionen som
har tillsynen av att leksakslagen följs.
Men vi miljöinspektörer har tillsynen
över barnens miljö på förskolan. Alla
saker barn leker med är leksaker även
om de inte regleras av leksakslagstiftningen. Golvet som barnet kryper
på kan vara gjort av PVC med ftalater i. Ftalaterna DEHP, DBP och
BBP har klassificerats som miljöfarliga, reproduktionsstörande och hormonstörande – de är förbjudna i leksaker men inte i golvet. Hur bedömer
vi dessa risker?

Det finns cirka 320 förskolor i
Malmö. Nya förskolor öppnar hela tiden och det är bråttom eftersom kön
med barn är lång. Det är många krav
och riktlinjer att ta ställning till för
verksamhetsutövaren - och många
individuella bedömningar för miljöförvaltningen. För att barnen inte
ska utsättas för onödiga risker, och
för att det ska bli en lika och rättvis
bedömning för landets förskolor, behöver centrala myndigheter ta fram
mer vägledning inom områden där
inspektörer/verksamhetsutövare idag
gör subjektiva bedömningar utifrån
sin egen kunskapsnivå.
Lotta Hansson
lotta.hansson1@malmo.se
Åsa Thorné
asa.thorne@malmo.se
Miljöinspektörer
Avd. för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen, Malmö

Temperatur inomhus(FoHMFS 2014:17)
Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar
(FoHMFS ? Under utredning)
Tobakslagen (SFS 1993:581).
Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (SNV 1978:5)
REACH (Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 		
1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och 		
begränsning av kemikalier).
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mätning av radon, 		
hälsorisker med magnetfält och strålning.

Greta Smedje

INOMHUSMILJÖN
PÅ FÖRSKOLAN
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INTERVJU MED GRETA SMEDJE
CHEF VID ENHETEN FÖR MILJÖHÄLSA, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
Vilka områden kring inomhusmiljön på förskolor behöver prioriteras?
Det är svårt att definiera enstaka områden, men frågor
som rör fukt- och mögelproblem är mycket viktiga när det
gäller förskolor. I dagsläget bedöms 40 procent av dagens
förskolor ha fuktproblem och ytterligare 40 procent har
en konstruktion som innebär en förhöjd risk för fuktproblem. Anledningen till detta är att man på 70-talet började bygga ut förskoleverksamheten kraftigt. Denna jättesatsning medförde att väldigt många förskolebyggnader
kom till på kort tid och med likartade fuktkänsliga konstruktioner, som medfört att vi nu har ett stort bestånd
med fuktskadade förskolebyggnader att åtgärda
Ett annat viktigt område är förskolebarnens exponering för kemikalier, metaller och hormonstörande ämnen. Folkhälsomyndigheten har genomfört en pilotstudie
tillsammans med Kemikalieinspektionen kring förekomsten av kemikalier i förskolan (Rapport 8:13: Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan). Denna studie visade bland annat att det fanns relativt höga halter av ftalater och bly i damm; halter vilka skulle kunna innebära
en hälsorisk för barn. I den aktuella studien visade sig blyet komma från de gamla vilomadrasserna och deras plastöverdrag, medan ftalaterna förmodligen har flera källor.
Varför saknas det riktlinjer kring antal barn per kvadratmeter inom förskolan?
Detta är en ständigt återkommande fråga som även
den härrör från den stora utbyggnaden av barnomsorgen
på 70-talet. Vid denna tidpunkt hade Socialstyrelsen totaluppdrag kring hur barnomsorgen i förskolan skulle bedrivas, bland annat tog man då fram en ytnorm (yta per
barn). Denna form av detaljerade normer har politikerna därefter frångått; i dagsläget ställer man istället funk-

tionskrav om att miljön skall vara ”bra” och ”hälsosam”
etc. Vad som är tillräcklig yta per barn anses vara en pedagogisk fråga snarare än en hälsofråga; och beror på vilken pedagogisk verksamhet som bedrivs i lokalerna. Exempelvis kräver stillasittande aktiviteter mindre yta per
barn än mer fysisk aktivitet. För ett antal år sedan flyttades ansvaret kring den pedagogiska verksamheten i förskolan från Socialstyrelsen till Skolverket varför denna
fråga numera ägs av dem.
Det vore önskvärt med en ytnorm inom förskolan eftersom vi just nu upplever en negativ utveckling kring
yta per barn; både när det gäller inomhus- som utomhusmiljön. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att
ta fram en vägledning kring utformningen av utemiljön
vid skolor och förskolor, och i det arbetet kommer Folkhälsomyndigheten att delta, men motsvarande uppdrag
för inomhusmiljön saknas.
Hur kommer ni att arbeta med förskolornas inomhusmiljö framöver?
När det gäller förskolorna just nu är det mest löpande
arbete. Vi har ett förslag kring ”Allmänna råd kring städning i skolor och förskolor” ute på remiss just nu och eventuellt kommer vi fortsätta med studier av kemiska ämnen
inom förskolan. Resultaten från det pågående nationella
tillsynsprojektet som pågår i landets skolor kommer man
även att kunna ha nytta av inom förskolan.

Emilie Stroh
Yrkes- & Miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
emilie.stroh@skane.se
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GOD UTOMHUSMILJÖ I FÖRSKOLAN
GAGNAR BARNHÄLSAN
* Naturvårdsverket Rapport 6407  “Den nyttiga utevistelsen?”

Utomhusleken tillför en unik kombination av utmaningar för det urbaniserade barnet som handlar om
möjlighet till naturkontakt och fysisk utmaning under lekfulla former. I vår forskning* har vi undersökt en rad olika samband mellan utomhuslek och
barns hälsa.
En bra utemiljö är inte lika med dyrköpt lekutrustning. En mycket viktig sak är en småbruten struktur av
många mindre platser, t ex dungar och buskar utspridda över ett vidare landskap som gärna får vara kuperat.
Vi har sett att sådana rymliga och varierade gröna miljöer ger goda chanser till lek. Det handlar om lek som
innehåller mycket fysisk aktivitet, men också om mental rörelse. Miljöpsykologiska teorier beskriver hur naturens distraktion i form av lövprassel, skuggspel och
porlande vatten är sådant som fascinerar människan. Intrycken från naturen bidrar till att
barns fantiserande blir mer associativt. De
sociala sammanhangen blir mer öppna
och flexibla och möjliga för det enskilda
barnet att påverka, t ex genom att växla mellan olika lekteman, roller och
platser. Den fysiska aktiviteten som
äger rum utomhus tenderar också
att bli mer äventyrlig och innehålla moment av risktagande och en
skräckblandand förtjusningen förknippad med sådant som höga höjder, olika naturelement och risken i
att kunna gå vilse.
För Sveriges del är frågan om
barns utevistelse och naturkontakt i
hög grad en fråga om kommunal planering. Det är under loppet av dagen i
förskolan barnen finner den tid och de
kompisar som utomhusleken kräver. Med
en grön utemiljö vid förskolan vet vi att barnen
får var ute mer. Vi har också sett att utevistelse ett
par timmar per dag kan ge rejäla nivåer av fysiskt aktiv lek om utemiljön ligger i direkt anslutning till lokalerna. Där barnen är beroende av att vänta in varandra och ledsagas av vuxna kan de få lägre nivåer av
fysisk aktivitet trots betydligt fler timmars utevistelse.
Det behövs en systematisk kartläggning av förskolors utemiljöer. Denna bör bygga på förståelse för hur
den fysiska miljön bidrar till att barns lust att klättra,
klänga och springa vidmakthålls under förskoledagen.

Fredrika Mårtensson
Docent och lektor
Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
vid SLU, Alnarp
fredrika.martensson@slu.se
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Nästan alla barn mellan 1-5 år är på dagis. Att studera hälsofrämjande effekter i den miljön utmanar,
eftersom svenska barn är friska redan från början.
Utgångspunkten för detta flervetenskapliga projekt*
var utomhusmiljön.
Som läkare spanade jag efter biologiska spår hos
barnen. Tillsammans med miljöpsykologer valde vi
förskolor med varierande utomhusmiljöer (yta, vegetation, nivåer, integration vegetation-lekplatser). Miljöns kvalitét graderades och grupperades i HÖG och
LÅG. Via mätningar, dagböcker, enkäter och deltagande observation (en forskningsmetod) samlade vi
information om 169 barn 3-5 år på nio förskolor under en vecka.
Vad fann vi?
Barnen i förskolor med HÖG,
jämfört med LÅG, kvalité i utomhusmiljön var ute längre tid varje dag, tog fler steg
per dag, hade fler energirika steg, blev skyddade av
grönskan mot UV-strålning, hade längre nattsömntid vardagsnätter,
var mer sällan överviktiga och hade smalare midjor som 5-åringar, men
hade högre salivkortisolvärden (stresshormon).
Skillnader i socioekonomiska förhållanden förklarade inte dessa resultat. Slutsatsen att bra utomhusmiljöer
är hälsosamt för barn är okontroversiellt, men förpliktar. Kommunplanerare bör uppmärksammas
på dessa resultat och utforma förskolegårdar med träd och grönska.
Fyndet att barn i bra miljöer hade högre kortisolvärde motsäger rådande miljöpsykologiska teorier. Att
barnen är ”stressade” i bemärkelsen ”mår dåligt” kunde vi inte observera. Detta kan förklaras i andra medicinska termer: mobilisering av hormonsystem av fysisk rörelse ute under flera timmar och att hålla värmen i kroppen vid kyla.

Margareta Söderström
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet &
Forskare vid avdelningen för allmänmedicin och forskningsenheten i allmänmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap
Köpenhamns universitet , Danmark
masod@sund.ku.dk
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Detta är YMDA
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö utreder hudsjukdomar
som misstänks ha med arbetet att göra,
men även sådana som misstänks orsakade av fritidsaktiviteter och faktorer
utanför arbetsmiljön. Remiss behövs
för utredning och kan skrivas av läkare,
företagssköterska, skyddsombud, tandläkare, försäkringskassa eller arbetsförmedling.
Tidsbokning/avbokning: 040-33 78 72 ,
040-33 65 16 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fler kontaktuppgifter hittar du på
www.skane.se/sus/
yrkesochmiljodermatologiskaavd

Miljömedicinsk inventering av förskolan?

VI HAR VERKTYGET!
2009 uppmärksammade Länsstyrelserna samt de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Skåne
och Västra Götaland att det fanns
ett behov av miljömedicinsk bedömning kring barns fysiska miljö i förskolan. Detta blev upptakten till ett pilotprojekt för att ta
fram en enkel, billig och användbar metod för utvärdering inom
planeringen av den kommunala
förskoleverksamheten.
Metodiken är enkel och bygger på att ett webbaserat frågeformulär med miljömedicinska frågor
kring inomhus- och utomhusmiljön på förskolan skickas ut till kommunernas rektorer, varefter svaren
sammanställs i en rapportmall.
Sedan starten 2009 har 11 kommuner och en stadsdel i södra Sverige deltagit i projektet: Malmö, Helsingborg, Halmstad, Växjö, Trelleborg, Åmål, Burlöv, Kävlinge, Bromölla, Örkelljunga, Östra Göinge
samt Härlanda. Malmö kommun
valde att även genomföra en uppföljningsinventering 2013. Sammanlagt har 652 förskolor deltagit
i studien, både kommunala och privata. Resultaten från studierna har
visat sig vara mycket användbara;
främst för de större kommunerna,
och på regional nivå, där antalet
förskolor är många vilket därmed
gör att tillsyn och underhåll riskerar att bli svåröverskådlig.
Det finns stora skillnader mellan större och mindre kommuner,
främst vad det gäller tillgång till

egen förskolegård och storleken på
denna men även tillgång till grönska eller närhet till trafikerade vägar. Studierna visade att storstadskommunerna generellt sett hade
det mycket sämre ställt på dessa
punkter. Det visade sig också att
en förvånansvärt stor andel förskolor bara städade sina leklokaler
varannan dag, eller ännu mer sällan (ca 20 procent), trots att Socialstyrelsens allmänna råd kring detta (SOSFS 2013:33) är att: ”Lokaler
där barn och personal stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen.”
Rektorerna fick även ta ställning
till hur väl ett antal positivt och negativt laddade adjektiv beskrev deras förskolegård. Knappt 50 procent
ansåg att deras förskolegård kunde
beskrivas med adjektivet ”barnvänlig” och ca 20 procent ansåg att deras gård var ”liten” och ”sliten”. Slående var även att kvalitén på förskolemiljöerna var så skiftande, såväl mellan förskolor inom en och
samma kommun, som mellan olika kommuner.
Rapporterna finns att läsa på Arbets- och miljömedicins hemsida.
Vill ni testa själva? Kontakta gärna
oss för mer information.

Emilie Stroh
Yrkes- & Miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
emilie.stroh@skane.se

Behöver DU
hjälp från AMM?
Har du medicinska frågor, frågor om
arbetsmiljön eller den allmänna miljön?
Eller gäller det ett enskilt patientärende?
Ring 046-17 31 85 mellan kl 8.00 – 16.30.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fax: 046-17 31 80

Tipsa oss!
Vad vill du läsa om i Bulletin?
Tipsa oss om:
- ämnesområden
- teman
- händelser
som du vill att vi ska skriva om i
kommande nummer av Bulletin.
Detta och andra synpunkter på
innehåll i Bulletin kan du maila till:
bulletin@skane.se

Referenser
Saknar du referenslistor i Bulletin’s
artiklar?
Vi har valt att inte använda oss av
dessa långa platskrävande listor.
Om du känner att du vill ha mer kött
på benen, hör av dig via mail till
respektive artikelförfattare.
Då får du hjälp med lämpliga
referenser och länkar.
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ARBETSMILJÖLAGEN
OMFATTAR INTE BARNEN
Att Arbetsmiljölagen endast omfattar tillsyn över personalens arbetsmiljö får inte innebära att verksamheten blundar för uppenbara risker
som kan finnas för barnen. En god
arbetsmiljö för personalen förutsätter en trygg och säker miljö för barnen.
Elever omfattas i huvudsak av Arbetsmiljölagen fr.o.m. förskoleklasserna. Enligt Arbetsmiljölagen har
Arbetsmiljöverket således inget tillsynsansvar gällande barnen som normalt vistas inom förskolan. Det finns
andra instanser som ansvarar för barnens säkerhet. Arbetsmiljöverkets inspektioner visar tyvärr ändå att det
ofta förekommer risker för barnen
som påverkar personalen. Riskerna
kan exempelvis vara att barn kan ta
sig ut i trafiken, att dörrar och fönster har glas som lätt kan krossas, att
dörrar saknar klämskydd och att spisen med enkelhet kan nås. Förutom
risker som innebär att barn kan skadas är det uppenbart att personalen
många gånger upplever en psykisk
press i de fall de känner till dessa risker. Den psykiska pressen som personal kan uppleva p.g.a. risker för att
barnen kan komma till skada är en av
de frågor som lyfts vid Arbetsmiljöverkets inspektioner.
Inom förskolan är det vanligt att
möta personal som är mycket engagerade och brinner för sitt arbete. Personalens engagemang är en förutsättning för att barnen ska ha en trygg
miljö och ges möjlighet att få ta del
av utvecklande pedagogik. Som personal är det lätt att ibland glömma
bort sin egen arbetsmiljö. Arbetsmiljön för förskolepersonal kan exempelvis innebära att arbetsbelastningen upplevs som hög, att arbetsställningar utförs som är mindre lämpliga ur ergonomisk synvinkel, att hotoch våldssituationer kan förekomma,
att lufttillförseln i lokalerna inte alltid är tillräcklig och att ljudnivån kan
vara hög.
Sedan den s.k. nya bullerföreskriften (AFS 2005:16) kom har Arbetsmiljöverket gjort flera riktade tillsynsaktiviteter inom förskolan. Störande buller omfattar både psykologiska och biologiska effekter av bul8

ler. De psykologiska effekterna gäller
upplevelsen av bullret. Hit hör också exempelvis trötthet och irritation,
vilket den som utsätts för bullret inte
nödvändigtvis själv kopplar till bullret.
Buller kan på flera sätt bidra till
mental belastningen i en arbetssituation och därmed göra arbetet mer
tröttande och/eller ge upphov till
stressymptom av olika slag. Detta kan i sin tur leda till att personalen presterar sämre. Störande buller
kan också leda till fysiologiska reaktioner, exempelvis ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner. Bullerproblematik kan åtgärdas med exempelvis
ljudabsorbenter samt genom att stolsben försätts med tassar. Inte minst
viktigt är organisatoriska och pedagogiska åtgärder, exempelvis mindre
grupper och ordningsregler.
Allt större barngrupper medför
ofta mer stress och högre arbetsbelastning förpersonalen. Hur stora
barngrupperna får vara är en fråga
som ligger utanför Arbetsmiljöverkets tillsyn. Däremot kan Arbetsmiljöverket ställa krav att lufttillförseln
ska vara tillräcklig utifrån det antal
personer som vistas i lokalerna. Mätningar som visar att lufttillförseln
är otillräcklig föranleder givetvis att
lufttillförseln måste förbättras. I vissa
fall är åtgärderna av teknisk art. Andra åtgärder kan vara större lokalytor.
Förutom regelverk i form av Arbetsmiljölagen så finns det ett flertal föreskrifter
som reglerar arbetsmiljöarbetet inom
förskolan, t.ex.
AFS 2001:1
AFS 2009:2
AFS 2005:16
AFS 2011:19
AFS 1993:2
AFS 1999:7
AFS 1993:17
AFS 1994:1
AFS 2012:2
AFS 2007:5

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsplatsens utformning
Buller
Kemiska arbetsmiljörisker
Våld och hot i arbetsmiljön
Första hjälpen och krisstöd
Kränkande särbehandling i
arbetslivet
Anpassning och rehabilitering
Belastningsergonomi
Gravida och ammande
arbetstagare

Rose-Marie Larsson
Arbetsmiljöinspektör
Arbetsmiljöverket
Branschsamordnare utbildning, Region SYD
rose-marie.larsson@av.se
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