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Formandens ord

”Børneulykkesfonden er den første fond herhjemme, som har 
valgt at gøre noget ved de mange børneulykker, som desvær-
re forekommer alt for ofte bl.a. i hjemmet, på legepladsen, 
til idræt og i trafi kken. 

Vores største fokus i 2009 har været at dele refl eksveste 
ud til børnehavebørn, og vi har formået at dele mere 
end 50.000 veste ud til en masse glade børnehave-
børn samtidig med, at vi har forklaret dem, hvorfor 
det er så vigtigt at benytte refl eksvest, især i de mørke 
timer. Alle børnene var rigtigt stolte af deres veste, 
og som formand for Børneulykkesfonden kan jeg godt 
få en klump i halsen, når jeg møder så mange glade 
børn på én gang. Det er en fornøjelse at arbejde med 
og for børn,” siger Børneulykkesfondens formand 
Jeanette Fangel Løgstrup.

”Det er sejt at blive set” var Børneulykkesfondens bud-
skab med kampagnen. Der er faktisk 70 % større sand-
synlighed for, at et barn bliver set af en bilist, hvis barnet bær-
er refl eksvest. Børnene skal have opfattelsen af, at det er sejt
at gå med refl eksvest. Vi skal ikke løfte pegefi ngre, for børn
skal fortsat være børn og udforske verden, men vi skal gøre,
hvad vi kan, for at de alvorligste ulykker undgås. Det er vores
fornemmeste opgave, og den opgave tager jeg og Børneulykkes-
fonden meget alvorligt.”

Jeanette Fangel Løgstrup, bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden
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Formål

Børneulykkesfondens formål er at forebygge og reducere an-
tallet af børneulykker og følgerne heraf.

Fondens formål er, på grundlag af dokumenteret viden om
børneulykker, at yde støtte til undervisning, information, ud-
dannelse og/eller forskning eller andre almennyttige aktivit-
eter vedrørende børneulykker. - I private hjem, på skoler, i
fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger,
i trafi kken og andre steder, hvortil der er adgang for offentlig-
heden, eller på andre steder, hvortil børn eller bestemte grup-
per af børn har adgang.

Fonden støtter forskning og udvikling på området børneulyk-
ker for at få mere viden om, hvordan ulykker kan undgås. En
vigtig opgave er også at støtte udviklingen af behandlinger for
børn, der er ofre for ulykker. Fonden har også til opgave at for-
midle forebyggende oplysninger med henblik på at øge bevidst-
heden om, hvordan man undgår børneulykker og derved mind-
ske antallet heraf.

Hver eneste indsamlede øre, der tilfalder Børneulykkesfon-
den, dedikeres 100 % til fondens indsats forforebyggelse af
børneulykker i Danmark.

Børneulykkesfondens indsatsområder skal, i overensstem-
melse med FN's Konvention om Barnets Rettigheder, bidrage
til oplysning om og adgang til undervisning samt skabe grund-
læggende viden om forebyggelse af uheld for alle grupper i
samfundet, særligt forældre og børn. Ydermere forventes ind-
satsen af forskningen at udvikle den forebyggende rådgivning
til forældre. Koordineringen af indsatsen sker med en aner-
kendelse af barnets ret til at lege og dyrke fritidsinteresser,
som er passende for barnets alder.

Børn er opdagelsesrejsende
Nysgerrige væsner, der konstant fristes
af nye omgivelser, muligheder og udfordringer
- og det skal de blive ved med at være. 
De skal blot hjælpes til at undgå ulykker
på deres vej.
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Protektorens ord

“Da jeg blev kontaktet af Børneulykkesfonden og blev præsen-
teret for fondens ambition, var jeg ikke i tvivl. Der er et stort
behov for fonden på grund af de mange børne-
ulykker, som desværre alt for ofte fi nder sted. 

Den tilgang, som Børneulykkesfonden har til 
børn og ulykker, er identisk med min egen op-
fattelse: Børn skal opmuntres til at leve livet 
og have det sjovt, men med viden om, hvordan 
alvorlige ulykker kan undgås. Jeg ser meget 
frem til at være med til at gøre en forskel for 
de danske børn.” 

Anne-Mette Rasmussen, protektor for Børneulykkesfonden
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Sikkerheden i Danmark

Hver time kommer 20 danske børn ud for en ulykke. Og in-
den et dansk barn fylder 15 år, har forældrene i gennemsnit
været på skadestuen med barnet 2-3 gange, viser en register-
baseret analyse fra 2006, som Statens Institut for Folkesund-
hed har udarbejdet. Faktisk er ulykker et af de alvorligste
sundhedsproblemer blandt børn i Danmark. Vores børn er af
natur fantasifulde, nysgerrige og fulde af energi - og det skal
de blive ved med at være, men det er vigtigt, at vi gør en effek-
tiv indsats for at forebygge det store antal alvorlige børne-
ulykker.

Danmark er de seneste år rutsjet ned ad listen over mest
trafi ksikre lande og befi nder sig i øjeblikket i midterfeltet af
de 30 lande, som den europæiske trafi ksikkerhedsorganisation
ETSC undersøger hvert år. I modsætning til Sverige, som vi
ofte sammenligner os med, havde Danmark 67 procent fl ere
trafi kdrab per 1.000.000 indbyggere i 2008. I alt døde 406 men-
nesker i den danske trafi k i 2008. I Sverige var tallet 420, et
tal der dog skal holdes op mod at der næsten er dobbelt så
mange indbyggere på den anden side af Øresund.

Socialt udsatte børn kommer 50 % oftere på skadestuen.
Børn i socialt dårligt stillede familier kommer oftere på skade-
stuen efter en ulykke i hjemmet end børn i ressourcestærke
familier, hvad enten skaden skyldes fald, forbrænding, forgift-
ning eller anden form for ulykke. For eksempel har børn i fa-
milier med lav indkomst ca. 50 % fl ere skadestuekontakter og
ca. 60 % fl ere indlæggelser efter en ulykke sammenlignet med
børn i familier med høj indkomst. Det viser en undersøgelse fra
Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet,
der for nylig er offentliggjort i European Journal of Public Health.

Børneulykkesfonden gør en indsats
for at bryde denne tendens
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Refleksveste til hele landet

Børneulykkesfondens mål er at uddele refl eksveste til samtlige 
børnehavebørn i Danmark. Indtil videre har børnene i bl.a.
Herning, Odense, Roskilde, Silkeborg, København, Vejen,
Hillerød og Bornholms Kommune modtaget refl eksveste, og
fl ere kommuner vil i løbet af 2010 modtage refl eksveste til
deres børnehavebørn.

Når Børneulykkesfonden uddeler refl eksveste til børnehaver,
er det for at sikre børnene, når de er på tur
med børnehaven - især i vinter halvåret.

Rådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V) 
mener, det er vigtigt at sætte fokus på trafi k-
sikkerhed. “At alle vores børnehaver har mu-
lighed for at deltage i dette arrangement
betyder faktisk, at vi har mulighed for at højne 
trafi ksikkerheden for de små. Og det er sam-
tidig en stor hjælp til pædagogerne, der har et 
stort ansvar, når de færdes med mange børn i
trafi kken, siger Jane Jegind.

Børn i brune, grønne og røde fl yverdragter. Nogle med en lille
refl eks, andre med en gammel, slidt refl eks, og andre igen helt
uden refl ekser. Det er hverdagsbilledet i trafi kken, når mange
børn er på tur i den mørke tid. Men den manglende synlighed
kan have alvorlige konsekvenser, hvis en bil overser et barn i
mørket. Derfor har Børneulykkesfonden i 2009 skudt kamp-
agnen ”Det er sejt at blive set” i gang.

”Det er utroligt vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at sikre vores
børn. Børneulykkesfonden vil gerne være med til at gøre børn-
ene synlige i trafi kken, især i den mørke tid, hvor de små kan
være svære at få øje på. Børnene skal lære, at det er sejt at
blive set og sejt at gå med refl eksvest. Og personalet skal gøres
opmærksom på vigtigheden af at give børnene refl eksvestene
på, hver gang de er på tur. Refl eksvesten kan rent faktisk gøre
forskellen mellem liv og død”, siger Henriette Madsen fra 
Børneulykkesfonden.
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Lygtekontrol – i samarbejde med Applus+ Bilsyn

Risikoen for uheld mangedobles ved 
mørkekørsel, viser undersøgelse. bl.a.
fordi det er svært at afstandsbedøm-
me, forklarer læge. En af årsagerne 
til de mange mørkeulykker kan være, 
at mange bilister kører rundt med fejl 
på lys og lygter, påpeger man hos 
Applus+ Bilsyn.

Det skulle en ny kampagne, som blandt andet hjælper danske
bilister med at få indstillet deres lygter korrekt, nu lave om på.
Ifølge en tidligere undersøgelse foretaget af Storebæltsgruppen
er risikoen for trafi kuheld nemlig otte gange større om natten
end om dagen. 

”Applus+ Bilsyn konstaterer hvert år mere end 80.000 fejl på
lys og lygter ved bilsyn i Danmark. Disse fejl gør det ofte unød-
vendigt svært at se og blive set i trafi kken. F.eks. kan mangl-
ende lys fra en forlygte betyde, at modkørende tror, at det er
en motorcykel, der kommer imod dem. Det kan blive helt fatalt,
hvis det i stedet er en almindelig personbil, der fylder hele vej-
banen,” siger Arne Willerslev-Legrand, adm. direktør hos
Applus+ Bilsyn.

Dækkontrol

Vinteren byder på særlige udfordringer i trafi kken, og glatte
veje stiller meget store krav til bilens dæk. Sommerdæk er ik-
ke sikre i sne og slud, hvorimod vinterdæk er specielt skabt til
køligt klima og glatte veje. Vinterdæks specielle sikkerheds-
mæssige egenskaber er med til at reducere risikoen for trafi k-
ulykker. I november måned 2009 blev alle bilister tilbudt en
gratis dækkontrol hos alle CarBiz+ dækcentre i samarbejde
med Børneulykkesfonden.

Bridgestone donerede penge til Børneulykkesfonden
For hver bil, der fi k udført den gratis
dækkontrol, donerede Bridgestone
10 kr. til Børneulykkesfonden. Et af
Børneulykkesfondens indsatsområder
er nemlig nedbringelse af børneulyk-
ker i trafi kken: ”Det arbejde, som
Børneulykkesfonden gør for at for-
bedre børns sikkerhed i trafi kken,
har synergier til vores arbejde for at 7
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få sikre biler i trafi kken i kraft af sikre dæk. Derfor var det
naturligt for os at skabe en kampagne, som både tilgodeser
børn og bilister i trafi kken,” siger Michael Nielsen, forretnings-
udviklingschef Bridgestone.

Øvrige kampagner med fokus
på forebyggelse af børneulykker

Fælledparken - Børneløb

I august 2009 afholdte Børneulykkesfonden et Børneløb i Fæl-
ledparken. Ud over børneløbet, arrangementets hovedaktivitet,
distance iført refl eksvest, var bl.a. Al Agami til
stede for at rappe med børnene, og Thomas
Evers Poulsen, kendt fra Vild med dans, lærte
børnene at danse, selvfølgelig iført refl eksvest.
”Jeg glædede mig faktisk rigtigt meget til at få
den refl eksvest på. Jeg synes, det er godt, at
der kom fokus på, at refl eksvesten kan gøre en
kæmpe forskel for børns synlighed. Ved at jeg
bar refl eksvest sammen med børnene, var jeg
et forbillede for dem og viste dem, at det fak-
tisk er rigtigt sejt at have den på”, siger Thomas
Evers Poulsen, som også er ambassadør i Børne-
ulykkesfonden. 

Til Børneulykkesfondens arrangement i Fælledparken var der
mange aktiviteter, som på forskellig vis fokuserede på børne-
sikkerhed, blandt andet var Falck til stede med brandbiler og
ambulancer, så børnene kunne tale med rigtige brandmænd
og Falckreddere og få et indblik i, hvorfor det er så vigtigt at
færdes sikkert i trafi kken. Hele overskuddet fra arrangemen-
tet gik til Børneulykkesfondens arbejde for forebyggelse af
børneulykker.



9

Det er sejt at være sikker
Børneulykkesfondens budskab er klart: Det skal være sejt at
være sikker! Det får børnene at vide, når fondens medarbejd-
ere uddeler refl eksvestene og hjælper børnene med at få dem 
på. Børnene får samtidig at vide, at bilerne bedre kan se dem,
når de har en selvlysende vest på med fl otte refl ekser.

Event i Tivoli

Den 6. september kunne børn og deres forældre blandt mange
andre opleve Rasmus  Seebach, Aura, IdaAida, MariaMatilde
Band og Sukkerchok i Tivoli. Det er Børneulykkesfonden, der
stod bag det store arrangement, hvor Børneulykkesfondens
egen stuntekspert Martin Spang Olsen var vært. 

Før og under koncerten sørgede Børneulykkesfonden for mas-
ser af sjov og spændende underholdning for børn i alle aldre. 

Aktiviteter i løbet af dagen
Udover Tivolis faste underholdningstilbud bød Børneulykkes-
fonden på en række aktiviteter, der satte fokus på børnesikker-
heden i Danmark. Blandt andet var Falck til stede med am-
bulancer og reddere; der var et børnehospital, hvor børnene
kunne få lagt gips for sjov, og der var et bamsehospital, hvor
børnene kunne få behandlet deres bamser og 
blandt andet få bamsen røntgenfotograferet.
Bamsehospitalets formål er bl.a. at give børn
et trygt og rart forhold til læger og sygehuse,
så vi var glade for, at så mange børn tog deres
bamser med Børneulykkesfonden lægger stor
vægt på ikke at være en fond med løftede pege-
fi ngre, så børn bliver alt for påpasselige og
hæmmede i deres leg. I stedet opfordrer fonden 
til, at børn skal udfolde sig og have det sjovt - 
men i sikre rammer.

”I Tivoli har vi stor fokus på sikkerhed, både i forhold til, at
vores gæster skal kunne færdes trygt og sikkert i Haven og i
forhold til vores mange forlystelser. Derfor var det oplagt for
os at hjælpe Børneulykkesfonden på vej ved at skabe rammer-
ne for en event og samtidig donere en del af billetindtægterne
til fonden”, siger Lars Liebst, Tivolis adm. direktør.
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Ridekampagne

Ridekampagnen skulle være med til
at opfordre rytterne til at anvende
hjelm, vest og refl eks, så man kan
mindske skadeomfanget, hvis man
falder af hesten. 

I Danmark hører rideulykker blandt
de hyppigste idrætsskader i Danmark.
Oftest rammes de yngre piger i ald-
eren 10-14 år. I denne aldersgruppe sker hele 65% af ulykker-
ne på grund af fald fra hesten. Det viser en undersøgelse fore-
taget af Statens Institut for Folkesundhed. Næsten hvert tredje
barn, der falder af hesten, får knoglebrud, mens hvert tiende
barn bliver indlagt efter et hestestyrt.

Sikkerhed er ikke besværligt
”Sikkerhed behøver ikke at være kedeligt eller besværligt. Gør
det til en rutine altid at ride med hjelm, brug sikkerhedsvest
i skov og på springbanen og overvej altid, om der kan blive
brug for refl ekser under en skovtur. Brugen af hjelm, vest og
refl ekser bør være lige så naturlig en del af at ride som at
spænde sikkerhedsselen, når man kører bil.”

Lise Lykke Steffensen, tidl. generalsekretær for Dansk Ride Forbund

Mobilindsamling

Mobilindsamlingen gør det let at tænke på både miljøet og
forebyggelsen af børneulykker, når vi skal af med vores brugte
mobiltelefoner.

I mange hjem og virksomheder ligger brugte mobiltelefoner
gemt i skuffer og skabe. Disse kan nu afl everes til Børneulyk-
kesfonden, hvorved man er med til både at støtte miljøet og
forebyggelsen af børneulykker, da Børneulykkesfonden mod-
tager et beløb for hver indleveret mobiltelefon.
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Brugte mobiltelefoner i alle danske hjem
En undersøgelse foretaget af Børneulykkesfonden og forsik-
ringsselskabet Codan viser, at hele 80 procent af danskerne
mellem 18-65 år har én eller fl ere mobiltelefoner liggende, som
de ikke bruger. Det svarer til, at hver dansker i gennemsnit
har to til tre mobiltelefoner liggende i skuffen. I stedet for at
telefonerne ligger og samler støv eller ender som elektronisk
affald på lossepladsen, kan de videresælges i den tredje ver-
den, hvor efterspørgslen efter brugte telefoner er stor, og peng-
ene til at købe nye telefoner er små. Formålet med indsamling-
en er at rejse penge til Børneulykkesfondens arbejde for at
forebygge børneulykker i Danmark.

Stor opbakning
I samarbejde med

Over 50 virksomheder, organisationer og kommuner har alle-
rede tilmeldt sig mobilindsamlingen.
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Ambassadører for Børneulykkesfonden

Øverste række fra venstre
Kim Vilfort - Ole Kibsgaard - Rasmus Rokkedal - Lene Møller

Midterste række fra venstre
Alex Ambrose - Tina Lund - Sebastian Klein - Peter Gade

Nederste række fra venstre
Al Agami - Monique - Martin Spang Olsen - Thomas Evers Poulsen



13

Udvalgte samarbejdspartnere og bidragsydere i 2009
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