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SAMMANFATTNING 

Skador är ett stort folkhälsoproblem, drygt 4 600 personer dör varje år och 10 % av all 

sjukhusvård i Sverige är orsakade av skador. Samhällskostnaderna uppskattas till 59 

miljarder kronor på år. En förutsättning för att kunna förebygga skador är att få vetskap om 

dem. Det krävs även kunskap kring hur olyckan har gått till. Denna studies data inhämtades 

från en olycks- och skaderegistrering, inom den öppna hälso- och sjukvården, på Gotland. 

Syftet med studien var att beskriva kontaktorsak, skadeplats och skadeorsak med fokus på 

ålders- och könsskillnader. Data från registreringsblanketter kategoriserades och 

behandlades statistiskt i SPSS efter att fritextbeskrivningar tolkats innehållsanalytiskt.  

Statistiska mått som användes vid bearbetning av materialet var frekvenser, incidenser och 

signifikanser. Resultatet visar att det är flera män än kvinnor som skadar sig i åldrarna 0-63 

år. Störst antal skadade återfanns i åldersgruppen 0-19. Fall var den främsta orsaken till 

skador. De flesta olyckor skedde i bostaden. Existerande statistik på riksnivå kan ha 

begränsad användning lokalt eftersom det kan finnas specifika bestämningsfaktorer för 

skador som påverkar skademönster. Lokala skaderegistreringar och analyser som innefattar 

demografiska och socioekonomiska faktorer kan öka möjligheterna till ett effektivt 

skadepreventivt arbete.   

Nyckelord; skador, olyckor, skaderegistrering, skadeprevention. 



ABSTRACT 

Injuries are considered to be a major public health issue. More than 4600 people die each 

year and 10 % of all hospitalization in Sweden is related to injuries. The cost in a societal 

perspective is estimated to 59 billion a year. Injuries are possible to prevent. However it 

needs knowledge that the injury has occurred and the surrounding circumstances. This study 

used data from an accident and injury registration in outpatient health care, in the Swedish 

municipality of Gotland. The purpose of this study was to describe the injury patterns 

regarding place and cause of injury focused on age and gender differences. Data from the 

registration were categorized and statistically processed in SPSS after content analysis of 

narrative text.  Statistical measures used where frequencies, incidences and significances. 

The results show that there are more men than women who are injured in the ages 0-63 

years. The largest number of injuries was found in the age group 0-19 years. Fall was the 

leading cause of injuries. Home was the most common place where injuries occurred. 

Existing statistics on a national level may have limited use in local injury prevention 

program. There could be specific determinants of injuries locally that have to be addressed. 

Local injury registration and analyzes that include demographic and socioeconomic factors 

could increase the potential for effective injury prevention. 

 

Keywords; injuries, accident, injury registration, injury prevention, determinants. 
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1 INTRODUKTION 

Under min utbildning till folkhälsovetare vid Mälardalens högskola i Västerås har jag 

periodvis vistats på Gotland, har delvis finansierat mina studier genom att arbeta som 

sjuksköterska på akutmottagningen på Visby lasarett. Jag tog kontakt med folkhälsoenheten 

på Gotland för att få uppslag till uppsatsämne och fick frågan om jag kunde titta närmare på 

data från en skaderegistrering som var genomförd våren 2000.  

Skador orsakar personligt lidande och innebär stora ekonomiska kostnader för samhället. Att 

det finns demografiska och socioekonomiska skillnader i skademönster är andra mycket 

viktiga motiv för att arbeta skadepreventivt i samtliga sektorer i samhället och på alla 

organisationsnivåer. Det kändes därför mycket motiverande att fördjupa sig inom detta 

forskningsområde eftersom jag på nära håll mött många skadade och sett konsekvenserna för 

individen och närstående samt för att det är ett stort folkhälsoproblem.  

I Sverige 1998 dog 4 347 personer till följd av skador och förgiftningar vilket motsvarade  

4,6 % av alla dödsfall. (Socialstyrelsen, 2001a). Näst efter sjukdomar som drabbar 

cirkulationsapparaten var skador och förgiftningar år 2000 den vanligaste orsaken till 

inläggning på sjukhus. Skador och förgiftningar stod för 12 % av all sjukhusvård 

(Socialstyrelsen, 2001b). År 2010 var den procentuella fördelningen 10 (Socialstyrelsen, 

2011a).  De senaste 10 åren har det inte skett några större förändringar när det gäller dödsfall 

orsakade av skador och förgiftningar. År 2010 dog 4 659 personer (Socialstyrelsen, 2011b). 

De förändringsmönster som ses över tid är att dödsfallen i trafikolyckor har minskat medan 

dödsfall på grund av fallolyckor har ökat (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

[MSB], 2011a).   

I officiell statistik framkommer att män skadar sig oftare än kvinnor (Socialstyrelsen, 1997a, 

1997b, 2001b, 2011a, 2011c). Lokala registreringar anger andelen skadade män mellan 55 och 

63 % (Ader, Krantz & Andersson, 2001a, 2001b; Andersson, 2001; Gustavsson, 2000; Modén 

& Östergren, 1995; Seneby & Berggren, 2002;  Sundström & Jansson, 1998.) Det 

framkommer dock att det finns en tendens att andelen skadade kvinnor ökar med ålder 

(Johansson, 1998; Mattson, 2000; Socialstyrelsen, 2001e). Incidensen för skador hos de över 

65 år, båda könen, ökar med stigande ålder (Folkhälsoinstitutet, 1996).  

Det finns även socioekonomiska skillnader när det gäller skador. Laflamme (1998) har 

sammanställt en monografi inom området i samarbetet med Folkhälsoinstitutet. Monografin 

visar skillnader mellan män och kvinnor men understryker framför allt sambandet 

socioekonomiskt status och hälsa samt skaderisker. Laflamme skriver vidare att fanns en 

större risk att drabbas av skador för personer i områden som har stor andel boende ur de 

lägre socioekonomiska grupperna.  
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Detta mönster kvarstår även 10 år senare och tendenser enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2010) är att klyftorna och ohälsan ökar. Det finns även geografiska skillnader i skador. 

Dödligheten i olycksfall är störst i glesbygdskommuner och minst i förorter och stortstäder 

(Socialstyrelsen, 2001e). Ett liknade geografiskt mönster, har i studier, visat sig gälla för 

skolor. Risken för att skada sig är högre bland elever i förorter och storstäder än skador bland 

elever i glesbygd (Laflamme, Menckel & Schelp, 1999).  

Arbetsskador är vanligare bland grupper som har ett hårt fysiska arbete (Arbetsmiljöverket, 

2000). Det har diskuterats om socioekonomiska skillnader i skaderisker kan förklaras av att 

låginkomsttagarnas arbetsmiljöer är mera riskfylld jämfört med arbetsmiljön för de med 

högre inkomster. Studier som samkört uppgifter från skaderegister och befolkningen 

registret har dock visat att skaderisken även är högre för befolkningen, i arbetsför ålder som 

tillhör låginkomsttagare, när arbetsskadorna hade exkluderats (Laflamme & Eilert-Petersson 

2001). Studier visar att barn till låginkomsttagande arbetare hade upp till 30 % högre risk att 

skada sig i transportolyckor, som cyklister och gångtrafiktanter, än barn till 

höginkomsttagare (Hasselberg, Laflamme & Ringbäck Weitoft, 2001). Andra studier visade 

på liknande mönster, att barn från de lägre socioekonomiska grupperna och som bor i 

områden med låginkomsttagare hade större risk att råka ut för skador än andra barn 

(Laflamme & Diderichsen, 2000).  

Kostnaden för skador uppskattades år 1990 till 4 % av bruttonationalprodukten, närmare 63 

miljarder kronor (Folkhälsoinstitutet, 1996). Studien tittade på kostnader i sex 

samhällssektorer. Socialförsäkringen, privata försäkringar, primärkommuner, landsting, 

arbetsmarknaden och staten.  Myndigheten för samhällskydd och beredskap [MSB] (2011b) 

har gjort en liknande uppskattning av kostnaderna 2005 till 59 miljarder kronor. Fallolyckor 

och vägtrafiksolyckor stod för en tredjedel av kostnaderna vardera.  

2 BAKGRUND 

2.1 Klassificering av skador 

Skada definieras som en negativ medicinsk konsekvens till följd av att yttre energi tillförts 

kroppen (Janlert, 2000). Skada kan även uppstå, enligt Janlerts definition, genom att 

normala kroppsmekanismer blockerats på grund av yttre faktorer, exempelvis drunkning. I 

internationella klassificeringar så särskiljs oavsiktlig skada och avsiktlig skada 

(Socialstyrelsen, 1997b). Olycka är oavsiktlig skada och våld samt självtillfogad skada 

klassificeras som avsiktlig skada.  
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Klassificering inom hälso- och sjukvården har en lång historia. The International Statistical 

Classifikation of Diseases and Related Health problems [ICD] har sitt ursprung i Linnés 

”Genera Morburoum” från 1753. I mitten av 1800-talet la William Farr, en engelsk medicinsk 

statistiker som arbetade med folkhälsofrågor, fram ett förslag till dödsorsaksklassifikation 

som delade in dödsorsaker i fem stora grupper. Epidemiska sjukdomar, generaliserade 

sjukdomar, lokaliserade anatomiskt definierade sjukdomar, utvecklingsrubbningar och 

skador genom yttre våld (Socialstyrelsen, 1997b). Grundstrukturen har enligt Socialstyrelsen 

(1997b) behållits genom åren i utvecklingsarbetet av klassifikationerna. Skador klassificeras 

och kodas i ICD 10, som den nuvarande versionen kallas, utifrån diagnosen som beskriver 

skadans effekter såsom exempelvis fraktur och sårskada. Yttre orsaker beskriver skadans 

uppkomstsätt som transportolyckor, fallolyckor samt överansträngning för att ge några 

exempel. Koder finns även för att beskriva inom vilket skadeplats och vilken aktivitet som 

den skadade gjorde när olyckan skedde (Socialstyrelsen, 1997b). Patientregistret och 

dödsorsaksregistret innehåller uppgifter som är kategoriserade enligt ICD 10 

(Socialstyrelsen, 1997a).  

Även skadans svårighetsgrad klassificeras, enligt Abbreviated Injury Scale [AIS] för varje 

individuell skada som omfattar sex olika kroppsregioner (huvudhals, ansikte, thorax, buk och 

bäckenorgan, extremiteter inklusive bäckenringen och huden). Skadorna har på grundval av 

expertbedömningar tilldelats en poäng som kan variera mellan 0 = ingen skada, 1 = lätt 

skada, 2= moderat skada, 3 = svår ej livshotande, 4 = svår livshotande, 5 = kritisk överlevnad 

osannolik och 6 = dödliga skador. (Association for the Advancement of Automotive Medicine, 

2012).  

Nordic Medico-Statistical Committee [NOMESCO] upprättades 1966 på begäran från 

Nordiska rådet. Kommitténs målsättning uppges vara att skapa förutsättningar för 

gemensam och därmed jämförbar medicinalstatistik inom de Nordiska länderna (Nordic 

Medico-Statistical Committee, 2002). NOMESCO har utvecklat två klassifikationer en för 

kirurgiska procedurer och i denna studie använda klassifikationen av externa orsaker till 

skador, NOMESCO Classification of External Causes of Injuries, [NCECI]. Den första 

klassifikationen publicerades 1984. En utveckling har skett genom åren och en fjärde 

reviderad utgåva kom 2007 (Nordic Medico-Statistical Committee, 2007).  

Den första sorteringen i NCECI enligt den tredje upplagan som används i denna studie, är 

kontaktorsaken med hälso- och sjukvården. Sorteringen identifierar skador som beror på 

olyckor, våld och egen tillfogad skada (Nordic Medico-Statistical Committee, 1997). De tre 

identifierade kontaktorsakerna uppdelas senare utifrån; skadeplats, skadeorsak, aktivitet vid 

skadetillfället. Särskilda moduler finns för transportskador, arbetsskador, sport- och 

motionsskada, självtillfogad skada, våld samt produkter som är inblandade i skadetillfället.  

Till den fjärde upplagan av NCECI har aktivitet vid skadetillfället reviderats för att ytterligare 

fånga upp vad personen gjorde vid tidpunkten för skadan (Nordic Medico-Statistical 

Committee, 2007). Som tidigare så är kontaktorsaken första sorteringen. Därefter följer 

skadeplatsen. Sedan sker en uppdelning för aktivitet vid skadetillfället, skademekanism och 

skadesituation. Vidare kan även produkter som är inblandade i skadan registreras.  
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2.2 Skadeplats och skadeorsaker 

Tre fjärdedelar av alla olycksfall 1999 inträffade i bostaden och bostadsområdet och var 

därmed den skadeplats som är mest farofylld (Folkhälsoinstitutet, 2001). Detta faktum 

kvarstår 10 år senare enligt Socialstyrelsen (2011a, 2011c) som uppger andelen till 4 av 10. 

Tidigare genomförda lokala registreringar som anger bostaden och bostadsområdet som 

skadeplats varierar mellan 31 – 43 % (Ader et al., 2001a, 2001b; Andersson, 2001; Eilert-

Petersson & Schelp, 1996; Gustavsson, 2000; Haglund & Andersson, 1998; Hörte, 2001; 

Lindqvist & Brodin, 1996; Modèn & Östergren, 1995).  

Barn är speciellt utsatta för skador i hemmiljö, det är främst kopplat till att barn utforskar sin 

miljö (Hurtig 2000). Skadeorsakerna, förutom fall, som ses är bränn- och skållskador av heta 

drycker, het mat eller spis och förgiftningarna av kemikalier och läkemedel, kross- och 

klämskador (Laflamme & Eilert-Petersson, 1998; Nationella folkhälsokommittén, 1999; 

Sellström, Bauer & Grönvik, 1991). Andra skador som är kopplade till bostadsmiljö är så 

kallade ”gör det själv” arbete. Det är enligt Socialstyrelsen (2000) framför allt vuxna män 20-

64 år som skadar sig.  

2.2.1 Skadeorsak 

Fall är den skadeorsak som är mest frekvent. Dryga 46 % av alla som söker den öppna hälso- 

och sjukvården gör det på grund av fall (Socialstyrelsen, 2011c). Därefter som följer 

vägtrafikolyckor som står för ca 13 % av alla olyckor (Myndigheten för beredskap och 

säkerhet, 2011a). Enligt Myndigheten för beredskap och säkerhet [MBS] (2011a) så skattas 

incidensen för fallolyckor till 3 271/100 000 invånare. Barn faller mot möbler eller i trappor 

eller från höjd mer än en meter (Laflamme & Eilert-Petersson, 1998; Sellström et al., 1991; 

Socialstyrelsen, 2000b.) Äldre faller i trappor, snubblar på trösklar och mattor och med 

ökande ålder, faller från sängar och stolar (Johansson, 1998; Matsson, 2000).  

Det är flera kvinnor än män som skadar sig genom fall. År 2010 så skattades att 163 100 

kvinnor och 143 800 män sökte akut för fallskador (Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap, 2011b). Även när det gäller dödsolyckor så ses samma mönster. Det är fler 

kvinnor som avlider av skador orsakade av fall. Det var 920 kvinnor och 657 män som avled 

av fallskador 2010 (Socialstyrelsen, 2011b). 

2.2.2 Transportskador   

Antalet polisrapporterade transportskador med personskada under år 2000 var 15 751 enligt 

Statens institut för kommunikationsanalys (2001). Antalet döda år 1999 uppgick till 580 

(Socialstyrelsen 2001a). Enligt Socialstyrelsen (2001b) så vårdas 12 000 per år på sjukhus på 

grund av transportskador. Den åldersgrupp som enligt SIKA (2001) är mest utsatt är 25-34 

åringarna. De svarade för en femtedel av samtliga dödade och skadade. Och tre fjärdedelar av 

de som dog var män. Antalet döda i trafiken hade 2011 sjunkit till 319 (Myndigheten för 

Samhällskydd och beredskap, 2012). Vårdade på grund av  transportskador hade enligt 

Socialstyrelsen (2011a) sjunkit till 11 000 år 2009.  
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I folkhälsorapporten 2000 framkommer att en tredjedel av alla som omkom i trafiken är 

oskyddade trafikanter; fotgängare, cyklister, mopedister, motorcyklister (Socialstyrelsen 

2001e). Vidare enligt folkhälsorapporten så har gående och cyklister sju gånger så hög risk 

att dö jämfört med bilister. Risken för motorcyklister uppges vara 35 gånger så hög och för 

motorcyklister 44. Flera oskyddade trafikanter än bilburna vårdas för skador på sjukhus.  

Detta gäller enligt Socialstyrelsen (2001e) framför allt barn och äldre över 65 år. Bland barn 

har cyklister visat sig vara de mest utsatta för skaderisker i trafikmiljöer (Björnstig, Björnstig, 

& Astling-Nygren, 1995; Eilert-Petersson & Schelp, 1996; Sellström et al., 1991). 

I en studie gjort i Västmanland återfanns 26 % av alla skadade cyklister i åldersgruppen 0-9 

år, pojkar skadade sig i högre grad än flickor (Eilert-Petersson & Schelp, 1996). Singelolyckor 

var den mest frekventa angivna skadehändelsen för åldersgruppen 0-14 år. Huvuddelen av 

olyckorna angavs bero på cykeln eller beteendet. Andelen skadade cyklister uppges avta med 

ökad ålder medan andelen skadade fotgängare stiger med ökande ålder (Svenska 

Kommunförbundet, 1999). Kommunförbundet uppger även att fler kvinnor än män återfinns 

bland de skadade fotgängarna. Omvänt mönster uppges hos cyklister, där fler män än 

kvinnor skadar sig. Under de senaste 10 åren har beskrivna skademönstret, enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] (2012), hållit i sig, däremot så har 

andelen som dör och skadads i trafiken sjunkit . 

2.2.3 Arbetsskador 

År 1999 dog 66 personer i arbetsolyckor varav 23 i olyckor i samband med färd till och från 

arbetet. Andel döda uppgick till 2,6 män/100 000 yrkesaktiva och 0,3 kvinnor 

(Socialstyrelsen 2001a). Den näst största skademekanismen var att bli träffad av flygande och 

fällande föremål enligt statistiken från Socialstyrelsen. Vidare så framgår det att 28 % av 

dödsolyckorna drabbade de som var äldre än 55 år (Socialstyrelsen 2001a). Statistik från 

2011 uppger att det dog 57 personer på grund av olyckor på arbetsplatser (Arbetsmiljöverket 

2012). Att fler män än kvinnor dödas i samband med arbetet förklaras av Arbetsmiljöverket 

(2001) att män i större utsträckning arbetar i yrken med större olycksrisker.  

Vidare har män enligt Arbetsmiljöverket även högre olycksfallsfrekvens än kvinnor i samma 

näringsgren detta uppges bero på att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter. Inom vård- 

och omsorg uppges däremot kvinnor ha något högre olycksfrekvens än männen. År 1999 

skadades 10 personer i arbetsskador per 1 000 i yrkesaktiv ålder, 60 % av de drabbade var 

män (Arbetsmiljöverket, 2001). Lokala registreringar redovisar siffror som anger andelen av 

arbetsolyckorna till 15 – 20%  av totala antalet registrerade skadehändelser (Ader et al., 

2001a, 2001b; Andersson, 2001; Hörte, 2002). Den högsta skadefrekvensen återfanns 1999 

enligt Arbetsmiljöverket (2000) bland män i ålder 16-24 år. Bland kvinnor hade 

åldersgruppen 55-59 den högsta skadefrekvensen. Lokala studier anger skadeincidensen är 

högst åldrarna 25-44 för båda könen (Ader et al,. 2001a, 2001b; Modén & Östergren, 1995).   
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Fallskador är vanliga på arbetsplatser. År 1999 utgjorde fall 20 % av männens och 23 % av 

kvinnornas arbetsskador (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 1999). Fall till lägre 

nivå är vanligare hos männen, 44 % jämfört med 19 % för kvinnor. Fallskador anges vara 

dubbelt så vanligt bland äldre män jämfört med yngre (Arbetsmiljöverket, 2000). Bland 

andra vanligt förekommande arbetsskador nämns överbelastning av kroppsdel som med 27 

% är den vanligaste skademekanismen för kvinnor, jämförande andel för männen är 14 %. 

Andra könsskillnader som rapporteras är att män oftare skadar sig i kontakt med maskiner 

och verktyg medan kvinnorna skadar sig i kontakt med annan person. (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån 1999). När det gäller skador i samband med kontakt med maskiner 

och verktyg anges att dess olyckor är vanligast bland yngre män (Arbetsmiljöverket 2001). 

Skolan är en stor arbetsplats, där vistas 1,3 miljoner elever om grundskolan, gymnasiet och 

högskolan inräknas (Statistiska centralbyrån, 2012a). Socialstyrelsen (2011c) har skattat att 

antalet elever på grundskolan som skadas under skoltid är närmare 30 000 varje år. 

Incidensen har i studier beräknats till 25 skadade individer/1000 elever (Hammarström & 

Janlert, 1994). I en undersökning av ett urval av 76 skolor visade att elever i årskurserna 4-6 

hade högst andel skador 29 % följt av 25 % i årskurserna 1-3 (Laflamme & Menckel, 1998). Av 

de skadade var 57 % pojkar. Författarna beskriver fem typiska skademönster som framträdde 

i studien; interaktionsskada under rast, fall eller kollision under rast, skador med redskap i 

praktiska ämnen, skador vid bollspel, huvudskada under redskapsgymnastik.  

2.2.4 Sport- och motionsskador  

Socialstyrelsen (2001f) uppger att mer än 100 000 skadas årligen under idrott- och 

motionsutövning. Antalet 2010 anges enligt myndigheten vara på ungefärligt samma nivå 

(Socialstyrelsen 2011c). Lokala registreringar anger att skadehändelser som inträffat på 

idrott- och sportanläggningar varierar mellan 12 % – 24 % av totala andelen skadehändelser 

(Ader et al., 2001a, 2001b; Andersson, 2001; Gustavsson, 2000; Haglund & Andersson, 

1998; Hörte, 2001; Lindqvist, Timpka & Bjurulf, 1996; Modén & Östergren, 1995). Det är 

framför allt ungdomar och yngre män som drabbas, minst 30 000 ungdomar i ålder 13-19 år 

beräknas av Socialstyrelsen (2001e) årligen bli skadade i samband med idrottsutövning. 

Incidensen har i studier beräknades till 31 skadade individer/1 000 invånare för män i 

åldersgruppen jämfört med 12 för kvinnorna i samma åldersgrupp (Modén & Östergren, 

1995), vilket stämmer överens med Socialstyrelsens (2011c) uppgift att två tredjedelar som 

skadas är pojkar. Idrotter med många utövare är de som enligt Socialstyrelsen (2011c) 

uppvisar många skador.  
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2.3 Skadepreventivt arbete 

Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2001) anser att det är viktigt att arbeta för att förhindra 

skador. Skälen som anges är att skador utgör ett omfattande folkhälsoproblem och att de 

medför stora samhällskostnader. Vetskap och kunskap är förutsättningen för att kunna 

förebygga och minska konsekvenserna av olyckor. Det skadepreventiva arbetet kan enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2001) och Haglund och Svanström (1999) delas in utifrån två 

angreppssätt, aktivt eller passivt. Aktiv prevention kräver aktivitet från individen själv. Passiv 

prevention däremot kräver ingen aktivitet från individen. Aktiv prevention har länge varit 

den vanligaste förekommande men på senare år har den passiva preventionen blivit allt mera 

vanligt förekommande (Nationella folkhälsokommittén, 1999). Som exempel på aktiv 

prevention kan nämnas kampanjer för att öka bilbältesanvändningen. Det vill säga att det 

skadepreventiva arbetet består i att individer förmås att sätta på sig bilbältet, en aktiv 

handling. Medan passiv prevention kan vara att särskilja cyklister och gående från bilister för 

att undvika olyckor som inte kräver någon aktiv åtgärd från individen självt. En kombination 

av de båda angreppssätten har vistats sig vara det mest verksamma när det gäller 

samhällsövergripande skadeprevention (Statens folkhälsoinstitut, 2001; Haglund & 

Svanström, 1999).   

Utifrån resultat av studier som genomfördes i slutet på 1980-talet på skadepreventiva 

interventioner på samhällelig nivå startade utvecklingsarbetet med en modell för 

skadepreventivt arbete. Det resulterade i nätverket ”En säker och trygg kommun” (”A safe 

community eng) som startade 1989 när manifestet antogs i samband med första 

världskonferensen för olyckor och skadeprevention (World Health Organization [WHO], 

1989). Nätverket ingår numera i WHOs globala skadeförebyggande program där Karolinska 

Institutet är "collaborating centre" och ansvarar bland annat för koordinering av nätverket 

(Karolinska Institutet, 2007). 

Safe Community modellen bygger på att skadepreventiva program på lokal nivå för alla 

åldersgrupper, miljöer och situationen. I nätverket ingår 91 kommuner runt om i världen 

däribland 16 svenska. Lidköping var den första kommunen som erhöll utnämningen 1989, 

övriga kommuner som blivit medlemmar i nätverket genom åren är; Arjeplog, Borås, 

Falköping, Falun, Katrineholm, Krokom, Lidköping, Ludvika, Mariestad, Motala, Nacka, 

Töreboda, Skövde, Smedjebacken, Tidaholm och Uddevalla (Karolinska institutet, 2007). 

Ekman, Lindqvist, Menckel, Schelp, och Svanström (1999) framför åsikten att modellen är en 

erkänd skadepreventiv metod som fungerar men anser att det behövs ett större fokus på 

lokala surveillancesystem och tydligare ansvarsuppdelning inom kommunerna.  

Surveillancesystem för skador och olyckor bygger på samma grundprinciper som för 

infektionssjukdomar nämligen systematisk insamling, analys och tolkningen av data.  Det 

första specifika registreringssystemet för skador och olycksfall startades i USA 1972, US 

National Electronic Surveillance System [NEISS]. Registreringssystemet använde data från 

sjukhusjournaler för att få fram information om produktrelaterade oavsiktliga skador (Eilert-

Petersson & Schelp, 1996).  
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Enligt Holder, Peden, Krug, Lund, Gururaj och Bobusingye (2001) så kan surveillancesystem 

för skador och olyckor användas för att kvantifiera sjuklighet och dödlighet samt upptäcka 

cluster av skadehändelse. Enligt författarna så kan det även identifiera orsaker till 

skadehändelser och uppmuntra till epidemiologiska studier. WHO beskriver 

surveillancesystemet i fyra steg: 1. Systematisk insamling av data. 2. Sammanslagning och 

analys av insamlad data. 3. Förmedla informationen till berörda parter. 4. Uppföljning för att 

se om interventioner haft effekt (Declich & Carter, 1994).  WHO har utifrån ovanstående 

beskrivning tagit fram en manual som praktiskt ska hjälpa till i designen och uppbyggnaden 

samt driften av ett fungerande surveillencesystem (Holder  et al., 2001). Olika surveillance 

system för skadeprevention har byggts upp under åren. De har olika fokus såsom exempelvis; 

produkt, riskbeteenden, motorfordon och hem och fritid. Inhämtandet av data görs på olika 

sätt genom sjukhusregister, enkäter och polisrapporter för att nämna några.  

2.4 Tillgängliga registerdata för skadeprevention 

2.4.1 Trafikskaderegistrering 

Sedan 1935 har statistik utifrån baserats på uppgifter från polisen om trafikolyckor med 

personskada producerats. Statens Institut för Kommunikations Analys [SIKA] var tidigare 

varit statistikansvarig myndighet och Statistiska centralbyrån [SCB] var produktions- och 

uppdragsansvariga. Från och med februari 2012 tog Transportstyrelsen över ansvaret för 

insamlandet av trafikskador från Trafikverket som hade haft ansvaret i två år.  Trafikanalys 

är den myndighet som producerar statistiken. Trafikskadestatistiken baseras på de olyckor, 

som skett på gata eller väg och kommit till polisens kännedom, där minst ett fordon varit i 

rörelse och orsakat person- eller egendomsskador (Transportsstyrelsen, 2012a). 

Felkällorna i trafikskadestatistiken har tidigare visat sig varit stora. Eilert-Peterson & Schelps 

studier (1996) från Västmanland visade att 75 % av olyckor där oskyddade trafikanter var 

inblandade inte återfanns i trafikskaderegistreringen. Andra uppger siffror upp till 90 % när 

det gäller cykelolyckor med personskador (Statistiska Centralbyrån, 1992; Björnstig et al., 

1995). Studier gjorda vid Norrlands Universitetssjukhus visade att bortfall som varierande 

från 42 % till 17 % beroende på trafikgrupper, olycksplatser och tidpunkter (Björnstig et al., 

1995). Enligt författarna så var det även brister gällande bedömning av skadans allvarlighet. 

Närmare hälften av de som rapporterades i trafikskaderegistreringen som lindrigt skadade 

skulle enligt studien rapporterats som svårt skadade. En femtedel var i sin tur klassade som 

svårt skadade när de var i verkligheten lindrigt skadade.  
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De svenska myndigheterna uppmärksammade på 90-talet bristerna i 

trafikolycksfallsstatistiken. SIKA och Vägverket gav SCB uppdraget att utföra en 

sambearbetning på nationell nivå mellan polisens trafikskaderegister och Socialstyrelsens 

patientregister med uppgifter om trafikskadade personer inlagda för vård eller observation 

på sjukhus. Sambearbetningen resulterade i SIKA Rapporten 1997:5 (Statens Institut för 

Kommunikations Analys, 1997). Rapporten redovisade bland annat att allvarligare skador var 

kända både hos polisen och inom sjukvården. Att polisens skadeklassificering vid 

olycksplatsen var bristande. I rapporten framgick även att trafikolyckor där cyklister var 

involverade var den grupp polisen hade minst kännedom om. Dryga 50 % redovisades inte.  

Vägverket fick av Regeringen, i slutet på 90-talet, uppdraget att införa ett nytt 

informationssystem för skador och olyckor inom vägtransportsystemen (Vägverket, 1996).  I 

uppdraget ingick att klarlägga hur polisens och sjukvårdens informationsunderlag kunde 

utvecklas och samordnas både med andra statistik- och informationssystem såväl nationellt 

som internationellt. Vägverket var huvudman för informationssystemet och ansvarade för 

fortlöpande utveckling och uppföljning av systemets funktion och av informationens kvalitet 

och tillgänglighet. Arbetet med att ta fram systemet skedde i samarbete med; 

Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, SIKA, SCB, Landstingsförbundet och Svenska 

kommunförbundet (Sjöö & Johansson, 1999). Ett pilotprojekt inleddes 1999 med sjukhus i 

Göteborg, Umeå och Skåne (Berntman, Modén & Frank, 2000). Vägverket finansierade 

projektet och resultatet blev Swedish Traffic Accident Data Acquision [STRADA] som 

informationssystemet kom att kallas. 

STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in 

trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003 (Sjöö % 

Ungerbäck, 2007). Enligt Transportstyrelsen (2012b) rapporterade 96 procent av Sveriges 

akutsjukhus hösten 2011 in i STRADA. De uppgifter som ingår i registreringen är trafikmiljö, 

olyckstidspunkt, olyckstyp, fordonstyp och uppgifter på antal döda samt uppskattning av de 

inblandades skadors skadesvårighetsgrad. Uppgifterna är personnummerbaserat för att 

möjliggöra samkörningar med patientskaderegister. Geografisk positionering ingår för de 

polisrapportade skadorna. Ur STRADA kan lokala och regionala myndigheter och 

organisationer hämta data för att få underlag inför eventuella skadepreventiva åtgärder.   

2.4.2 Arbetsskaderegistrering 

Informationssystemet om arbetsskador [ISA] infördes 1979. Syftet var att skapa underlag för 

förebyggande arbetsmiljöarbete (Lindén, 1996). I informationssystemet finns det uppgifter 

på alla arbetsskador som är anmälda enligt arbetsskadeförsäkringen. Alla som 

förvärvsarbetar, samt i vissa fall genomgår utbildning är försäkrade för arbetsskada. Detta 

regleras av Socialförsäkringsbalken [2010:110] (Socialdepartementet, 2012a). 

Försäkringskassan är ansvarig för försäkringen.  Som arbetsskada räknas skada till följd av 

olycksfall, sjukdom eller annan skadlig inverkan fysisk och psykiskt i arbetet samt skador 

under resa till och från arbete. Enligt Socialförsäkringslagen [1999:799] 

(Socialdepartementet, 2012b) ska alla arbetsskador även anmälas till försäkringskassan som 

är ansvarig myndighet.  
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Skyldigheten att anmäla skador är regleras i arbetsmiljölagen [1977:1160] 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2012). Alla skador ska anmälas oavsett om de lett till 

sjukfrånvaro eller inte. Beskrivningar hur gick olyckan till, vad som orsakade skadan samt 

skadans konsekvenser är uppgifter som ifylls. Vidare ingår uppgifter om åtgärder, om sådana 

vidtagits, som förhindrar upprepanden av skador dokumenteras (Försäkringskassan & 

Arbetsmiljöverket 2012). Från och med år 2002 anmäls och registreras arbetsskador genom 

att arbetsgivaren anmäler arbetsskadan till Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar 

anmälan till Arbetsmiljöverket. Alla inkomna anmälningar registreras, även de utan frånvaro. 

Arbetsmiljöverket som är den myndighet som är ansvarig för ISA. Uppgifter om bland annat 

näringsgren, antal anställda, arbetsställets och arbetsgivarens kommun hämtas från SCB 

företagsdatabas. Sysselsättningsuppgifter för näringsgrenarna hämtas från den 

registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken [RAMS] som produceras av SCB 

(Arbetsmiljöverket 2012b). 

Kvaliteten på rapporteringen av arbetsskador påverkas enligt Arbetsmiljöverket (2000) av 

förändringar i sjuk- och arbetsskadeförsäkringen 1991-1993. Detta gäller framför allt 

rapporteringar av de lindriga skadorna. Anledningen till detta anges vara att slopandet av 

ersättning från första sjukdagen har lett till minskad benägenhet till sjukfrånvaro vid lindriga 

skador och därmed även antalet anmälningar minskat. Från och med 2002 registreras även 

den avvikelsen som orsakat olycksfallet.  Kodningen är en rekommendation av EU:s 

statistikorgan Eurostat (Arbetsmiljöverket, 2011). Avvikelse beskriver det som avvikit från 

det normala i till exempel en trasig stege som orsakat fallskada.  

2.4.3 Registrering inom sluten hälso- och sjukvård 

Sedan 1993 har Socialstyrelsen tillstånd att föra patientregister på uppgifter om alla som 

vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 1993). Patientregistret 

innehåller uppgifter om patienten och vårdenheten. Även data om vårdtillfället samt 

medicinska data ingår (Socialstyrelsen, 2002). Socialstyrelsens föreskrifter om 

uppgiftsskyldighet till patientregistret [2008:26] reglerar vilka vårdgivare som ska 

rapportera in uppgifter (Socialstyrelsen, 2012a). Primärvården och kommunal hemsjukvård 

behöver inte rapportera till patientregistret (Socialstyrelsen, 2001c).  

Dödsorsaksregistret som även det förs av Socialstyrelsen omfattar samtliga avlida under ett 

kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige. 

Dödsorsaksklassificeringen använder i likhet med patientregistreringen ICD 10 som är den 

internationella sjukdomsklassifikationen (Socialstyrelsen, 2001d). Socialstyrelsen genomför 

regelmässigt kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in. Bortfallet för huvuddiagnoser 

i patientregistret var enligt socialstyrelsen under 1 % (Socialstyrelsen, 2012b). Bortfallet i 

dödsorsak registret var enligt Socialstyrelsen ungefärligt lika stort.   
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2.4.4 Registrering inom öppen hälso- och sjukvård 

European Home and Lesiure Injury Surveillance System [EHLASS], startades i mitten av 80-

talet som ett resultat av ett öppnare flöde av produkter och tjänster inom EU samt 

producentansvar för säkerhet. Syftet med EHLASS var att skapa en databas som innehåller 

skador från hem och fritidssektorn för att förbättra produkter och användarsäkerhet genom 

information och utbildning (Europeiska kommissionen, 1998).  De svenska registreringarna 

startade genom att pågående skaderegistreringar på sjukhus anpassades till EHLASS-krav 

(Socialstyrelsen, 1989). Arbets- och trafikolyckor omfattas inte av registret och endast första 

besöket räknas som olyckfall. Socialstyrelsen är insamlande myndighet. Tidigare var även 

Konsumentverket med som en part utifrån tillsynsansvar enligt produktsäkerhetslagen 

[1988:1604] (Socialstyrelsen, 1988). När EHLASS ändrade fokus från 

konsumentsäkerhetsperspektiv till skadepreventivt arbete ur ett folkhälsoperspektiv så 

fasades Konsumentverket ut.  EHLASS byte namn 2008 och det sameuropiska registret fick 

namnet ”all Injury Data Base” [IDB] (Socialstyrelsen 2011c).  

Variabler som ingår i IDB registret är; besökstidpunkt (veckodag, datum och klockslag), 

vårddagar, behandling, ålder, kön, skademekanism, skadeområde, aktivitet vid skadetillfället, 

typ av skada, skadad kroppsdel, inblandade produkter. Registreringen sker i enlighet med det 

internationella ”Classification of External Causes of Injuries” [NCECI] (Nordic Medico-

Statistical Committee, 2007). IDB registret består av uppskattat antal skador och baseras på 

uppgifter om antalet skadefall från de rapporterade enheterna samt befolkningen i Sverige 

och upptagningsområdet. Vid den senaste tillgängliga IDB rapporten medverkade 

akutmottagningar och jourcentraler vid 9 orter i Sverige. Vilket omfattar ca 7 % av Sveriges 

befolkning (Socialstyrelsen 2011c). Socialstyrelsen (2011c) uppger att bortfallet är uppemot 

23 % för skador som behandlas i öppenvåden. Kvalitetsuppföljning enligt Socialstyrelsen 

(2011c) på vissa enheter genom att kontrollera alla fall som kommit via akutmottagning mot 

IBS och kompletterat uppgifter via journalanteckningar i efterhand. I en region har tolkning 

av lagstiftning lett till att de som kodar och registrerar skador inte ges tillträde till journaler 

för att komplettera i efterhand. Antal rapporterade skadefall sjönk för den registrerade 

enheten med 1 600 skadefall på ett år. Om detta beror på minskat bortfall eller beror på 

ändrade arbetssätt går inte att avgöra enligt Socialstyrelsen (2011c). När det gäller det interna 

bortfallet för ifyllandet av vissa variabler saknas skadeområdet i dryga 8% av skadefallen, 

tidpunkt i 20%  och aktivitet och skadesituation 4 %. 

Internationella, nationella, regionala och lokala myndigheter och organisationer är tänkta 

användare av registret (Socialstyrelsen, 2001g). Som exempel kan nämnas att 

Konsumentverket publicerat skadefakta och rapporter baserat på IDB data om skador och 

olyckor. (Konsumentverket, 2002. Mattson, 2000). Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [MSB] har gjort det samma (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2011a, 2011b, 2011c).  
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2.5 Teoretisk modell 

Haddons matris används ofta som teoretisk utgångspunkt för att karlägga skaderisker, 

förebygga samt minimera skador (Runyan, 2009).  William Haddon var epidemiolog med 

teknisk utbildningsbakgrund som ursprungligen skapade matrisen för att reducera 

trafikolyckor. Men matrisen har senare används inom en rad olika områden. Som exempel 

kan nämnas arbetsmiljöområdet där forskare har tittat på arbetsskador och använt sig av 

Haddons matris för att kartlägga skadans förlopp och finna orsaken bakom för att förhindra 

att liknande skador uppstår (Keyserling & Smith, 2007).  För att bedöma en befolknings 

beredskap inför en figurerad epidemi av en smittsam sjukdom använde Barnett,  Balicer, 

Blodgett, Fews, Parker och Links (2005) Haddons matris för bedöma behovet av 

förebyggande insatser för att öka beredskapen. Tidskriften Injury Prevention har publicerat 

en serie kallad Injury Classic och där Haddons artikel från 1973 var den första . Där beskriver 

Haddon att han vill att forskning på skador skulle efterlikna upptäckten att jordbävningar 

berodde på att kontinentalplattorna rör på sig eller att pesten spreds via råttor (Haddon, 

1973).  

Haddon var av åsikten att olyckor inte skulle betraktas som det traditionellt hade gjort, rent 

deskriptivt.  Haddon (1968) beskriver själv i en debattartikel från 1968, som republicerats, 

hur han anser att skadeproblematiken ska angripas.  

”Phenomena of trauma to be dealt with scientifically must be based not on descriptive categorizations, 

but on etiologic ones”.  Injury Prevention 1999 (5), 231.  

2.5.1 Haddons matris 

 

Mänskliga  
faktorer 

Fordon/ 
Utrusning 

Fysisk 
 miljö 

Socioekonomisk  
miljö 

Pre olycka 
    Olycka 
    Post olyck 
     

Faktorer som påverkar, är en av de två dimensionerna som matrisen omfattar. Den andra 

dimensionen är olyckans faser (Haddon, 1980). Haddons matris ger förståelse för orsaken till 

skador och gör dem därmed möjliga att undvika. 
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2.6 Studieområdet Gotland 

Gotlands kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av tolv kommuner. Samtidigt 

tog kommunen över landstingets uppgifter. Gotland har gemensam huvudorganisation för 

primär-, sluten- och folktandvård. Totalt bodde det 61 910 personer på Gotland år 2000 

fördelade på kön och åldersgrupper enligt nedan (Statistiska centralbyrån, 2012).   

 

0-19 år 20-63 år > 63 år Totalt 

Kvinnor 7 120 15 785 6 396 29 301 

Män 7 337 16 293 4 924 28 554 

Totalt 14 457 32 078 13320 57 855 

 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2012) kategoriserar Gotland som en turism- och 

besöksnäringskommun. Antalet som besöker Gotland varje år är cirka 1 miljon. Den 

övervägande andelen besöker Gotland under sommarmånaderna (Region Gotland, 2012). 

Gotlänningar har i jämförelse med riket låg utbildningsnivå och låga inkomster.  Andelen 

bland kvinnliga 25 – 64 åringar som har mer än treårig eftergymnasial utbildning är 17 % 

mot riksgenomsnittets 28 %. För männen i samma årsintervall är motsvarande andel 15 % 

mot 20 % för riket (Socialstyrelsen 2012c). Gotland har rikets lägsta årsmedelinkomst, 

236 100 kronor vilket är 34 700 kronor mindre än riksgenomsnittet (Ekonomifakta 2012).  

Även när det gäller förvärvsarbete urskiljer sig Gotland enligt Ekonomifakta från 

genomsnittet i Sverige. De näringsgrenar som har fler förvärvsarbetare än i jämförelse med 

riket är den offentliga sektorn och jordbruk. Gotland har även bland den högsta andelen 

egenföretagare i Sverige.  
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3 SYFTE  

Att beskriva kontaktorsak, skadeplats och skadeorsak i olycksfall- och skaderegistrering i en 

Svensk kommun, med fokus på ålders- och könsskillnader.  

4 METOD 

4.1 Olycksfall- och skaderegistrering på Gotland  

Under tidsperioden 000306 – 000604 genomfördes en olycksfall- och skaderegistreringen  i 

en svensk kommun, Gotland. Registreringen gjordes för att få en uppfattning om hur många 

och vilken typ av skador som skedde på Gotland under denna tidsperiod. Registreringen 

skedde vid Visby lasarett på; Akutmottagningen, Ögonkliniken, Kvinnokliniken, Öron-, Näsa- 

och  halskliniken, Barnkliniken. Sjukvårdsupplysningen, 9 vårdcentraler, Folktandvården 

och 15 privattandläkare samt Militärkommando Gotland ingick i registreringen. 

Huvudansvariga för registreringen var kommunens Folkhälsoenhet. 

En skadeblankett (Bilaga A), som togs fram av en arbetsgrupp bestående av representanter 

från registrerande enheter, användes vid registreringen. Skadeblanketterna fanns i 3 olika 

utformningar.  

1. Den som användes på Akutmottagningen, vårdcentraler och Militär kommando Gotland 

(bilaga A).   

2. Sjukvårdsupplysningens skadeblankett saknade diagnos och svårighetsgradsklassifikationen. 

Abbreviated Injury Scale [AIS]   

3. Folk- och privattandvårdens skadeblanketter hade ett överkryssat fält med skadad kroppsdel 

och alla diagnoser bortagna förutom munhåla/tänder, de saknade även AIS bedömningen.  

Registreringen omfattade registrering av kön, ålder, skade- och vårdtillfälle, vårdhänvisning, 

skadeorsak, skadeplats, diagnos och skadad kroppsdel samt en bedömning av skadans 

omfattning enligt AIS. En möjlighet gavs även på skadeblanketten att ge en skriftlig 

beskrivning av händelsen. Ett instruktionsbrev som beskrev syfte och hur skadeblanketten 

skickades till de registrerade enheterna (Bilaga B). 

Den samordningsansvariga person på varje enhet samlade efter registreringsperiodens slut in 

blanketterna och skicka in dessa till Folkhälsoenheten som var ansvariga för olycksfalls- och 

skaderegistreringen. Olycksfall- och skaderegistreringen resulterade i 1 462 skadeblanketter 

under registreringsperioden.  
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4.2 Databearbetning 

Bearbetningen av data gjordes kvantitativt i dataprogrammet SPSS version 10.1. Allmänna 

uppgifter såsom kön, födelseår, kontaktdag med registrerande vårdinrättning och klockslag, 

olycksfall- skadedag och klockslag samt veckodag, hänvisning till annan vårdgivare, tidigare 

kontakt med annan vårdgivare matades in. De allmänna data användes för att identifiera och 

kunna presentera resultat som utgick från enskilda skadehändelser. Registreringsblanketter 

som uppgav samma kön, födelseår, skada/olycksskadedatum sorterades ut och jämfördes. 

Matchade blanketter identifierades och detta resulterade att 83 registreringar sorterades ut 

efter att kompletterande uppgifter förts samman till en gemensam registrering. 

Resultatet presenteras i kön och åldersintervallerna: 0-19 år, 20-63 år, >63 år. För att 

ytterligare beskriva åldersfördelningen i data användes median- och medelålder samt 

åldersfördelning i kvartiler.  

Inmatningen av uppgifter från registreringsblanketter angående skadeorsak och skadeplats 

och beskrivning av händelsen följde NOMESCO-klassificeringen (Nordic Medico-Statistical 

Committee, 1997). Den första sorteringen i NOMESCO är kontaktorsaken med sjuk- och 

hälsovården. Sorteringen identifierar skador som beror på olyckor, våld och egen tillfogad 

skada. De tre identifierade skadeorsakerna uppdelas senare utifrån; skadeplats, 

skademekanism, aktivitet vid skadetillfället. En särskild uppdelning finns för transport 

olyckor, arbetsplatsolyckor, sport- och motionsolyckor, självtillfogad olycka, våld samt 

produkter som är inblandade i olyckstilfället. Klassificeringen gjordes både utifrån 

ifyllda/ikryssade uppgifter på registreringsblanketten och fritextbeskrivningar av 

skadehändelsen.  Fritextbeskrivningar av skadehändelser behandlades kvalitativt med en 

innehållsanalytisk ansats. Innehållsanalys är enligt Hayes (2000) användbar för att 

strukturera upp kvalitativa texter och göra dem kvantitativa. Texten genomlästes och delades 

i meningsbärande enheter som i denna studie var givna - NOMESCO klassificeringen. Hsiu-

Fang och Shannon (2005) benämner denna ansats som en direkt innehållsanalytisk metod. 

Data matades enligt nedanstående NOMESCO klassificering: 

Kontaktorsak: Uppgifter på registreringsblanketter bedömdes och kategoriserades efter de 

tre kontaktorsakerna; skada/olycka, våld och dess undergrupper, egen tillfogad skada med 

undergrupper.  

Skadeplats: Därefter gjordes en kategorisering efter skadeplats och där gjordes även en 

uppdelning i undergrupper om det var möjligt.  

Skadeorsak: Skadeorsak bedömdes därefter och kategoriserades även i undergrupper där 

sådana ansågs vara relevanta. 
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Transportskadehändelser: Om uppgifterna på olycksfall – och 

skaderegistreringsblanketterna uppgav att det var en trafikolycka, eller om det på något 

annat sätt framkom uppgifter som angav detta, kategoriserades uppgifterna som 

transportskadehändelse. Form av transportskadehändelse, den skadades roll i olyckan samt 

upphovssituation till händelsen där sådana framkom kategoriserades.  

Arbetsskadehändelser: Arbetsskadehändelser, där de identifierades, kategoriserades i vilken 

näringsgren skadan/olyckan inträffade och där det var möjligt i specificerade undergrupper.  

Sport- motionsskadehändelser: En särskild uppdelning skedde även när det gäller dessa 

händelser. Vilken form av aktivitet och undergrupper som händelsen hade inträffat 

identifieras och registrerades.  

Den ursprungliga studiepopulationen utgjordes av N 1462 skadeblanketter. En första 

genomgång av olycksfall- och skaderegistreringsblanketterna gjordes som resulterade 

registreringar exkluderades ur studien:  

 30 av dessa för att de inte var korrekt ifyllda, saknade uppgifter om kontaktorsak, 

skadeplats och skadeorsak.   

 Skadan hade ej skett inom registreringstiden i 20 fall.  

 26 registreringar bedömdes som ogiltiga eftersom de inte var skador exempelvis 

infektioner och långvarigt missbruk.  

Vidare hittades fyra registreringar med samma nummer vilka omnumrerades och sju 

registreringar som inte var numrerade gavs nummer. 

Efter inmatningen och kategoriseringen av data eftersöktes dubbletter. Registreringen 

skedde vid flera olika enheter och samma olycks- och skadetillfälle kunde därmed beskrivas 

på flera blanketter. Antal dubletter som hittades var 41 stycken. Studiepopulationen, blev 

slutligen 1314 skadetillfällen. Vidare så var skadeplatser inte möjliga att kategorisera i 6 % av 

skadehändelserna eftersom de inte var ifyllda eller beskrivna på skadeblanketterna. Även 

skadeorsakerna saknades i närmare 18 % av skadetillfällena.  

4.3 Dataanalys 

Frekvensberäkningar gjordes genom att beräkna förekomsten av de olika variabelvärdena. 

Beräkningar av  2  – test gjordes utifrån beräknade frekvenser, för att beskriva skillnaden.  2  

– test  visar i vilken grad det förväntade värdet avviker från det verkliga.  2  = summan av (O-

E)2/E där O = observerad frekvens, E = förväntad (expected) frekvens. Värdet av  2  

jämfördes med de kritiska värdena för signifikans efter tabeller, samtliga signifikanser som 

uträknades är baserades på 1 frihetsgrad. Redovisningen av kontaktorsak, skadeplats och 

skadeorsak sker efter signifikansnivån, p-värde på 5 % nivå utifrån variablerna kön och ålder.  
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Vid analys av data på kvotdatanivå användes median och kvartiler som beskrivning av 

materialet. Medianen anger det mittersta värdet i en datafördelning. Kvartiler är ett 

spridningsmått som anger hur data är fördelad på x-axeln. Den andra kvartilen är det samma 

som medianen. Avståndet mellan den första- och tredjekvartilen, interkvartilbredden, anger 

att 75 % av datafördelningen ligger inom intervallet.  

Incidensberäkningar visar antalet personer som har råkat ut för skador och olycksfall under 

den bestämda registreringstiden i jämförelse med det totala antalet i populationen. 

Incidensen = n/N där n = antalet skadade individer, N = det totala antalet individer i 

studiepopulationsområdet. Procentuella andelar av totala antalet skadehändelser och 

skadade individer har beräknats i vissa fall.  

4.4 Etiskt övervägande 

Det framkommer i instruktionen för ifyllandet av skadeblanketten att datainspektionen 

tillåter registreringar som denna. Registrering av data som inte är baserat på personuppgifter 

som kan härledas till individ omfattas inte av personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig 

för registreringen behöver därmed inte kontakta datainspektionen (Justitiedepartementet, 

1998). Studien har använt sig av redan insamlat data. Detta har gjort att data i hög grad inte 

har kunnat kopplas till individ. Vissa av skadorna och olyckstillfällena är ovanliga vilket 

innebär att de skulle kunna identifierat och kopplas till person. Händelsbeskrivningar av 

mera specifika och mindre ofta förekommande skador har utelämnats på så sätt att de inte 

har kategoriserats i undergrupper. Personalen som var ansvariga för registrerade omfattas 

som medicinalpersonal av sekretesslagen [1980:100] vilket innebär att uppgifter inte får 

röjas som kan innebära skada och men för individer som varit i kontakt med hälso- och 

sjukvården (Justitiedepartementet, 2002).  
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5 RESULTAT 

Totalt antal registreringar som omfattades av studien var 1 314 stycken. Det var flera män, 

767 jämfört med kvinnor, 532.  Några av registreringarna saknade uppgifter på kön och 

ålder. Medelåldern i studiematerial var 31 år, medianen 23 år. Materialet var positivt 

snedfördelat, < 12 år första kvartilen, 13 – 23 år andra kvartilen, 24 – 48 år tredje kvartilen.  

Tabell 1.  Antal registreringar per enhet.  

Registrerade enheter 

    
 Totalt 

(n=1314)  

Akutmottagningen 842 

Sjukvårdsupplysningen 255 

Vårdcentraler 142 

Tandvården 46 

Sjukhusets mottagningar 9 

Militär sjukvårdsinrättning 20 

5.1 Kontaktorsak 

Tabell 2.  Antal skadade individer, incidenstal (antal skadade individer /1 000 invånare) och 

procentuell fördelning för kontaktorsakerna, oavsiktliga olyckor, våld samt egen tillfogad skada 

uppdelade efter kön.  

 
Män  

(n=767) 

 
Kvinnor 

(n=532) 

 Total 

(n=1 299)1 

 Antal Incidens %  Antal Incidens %  Antal Incidens % 

Oavsiktlig skada  721     25,4 94  523     18,0 98 * 1244     21,2 96 

Våld  40 3,1 5  5 0,4 1 * 45 0,8 3 

Egen tillfogad skada  6 0,1 1  4 0,2 1  10 0,2 1 

1 15 regeristeringar ingår inte i sammanställningen de saknade uppgifterna på kön, alla 15 

registreringar återfanns i kategorin oavsiktlig olycka. 

* p<0,05 

 

Oavsiktliga olyckor stod för klar majoritet av kontakt med de registrerande enheterna. Fler 

män än kvinnor sökte för oavsiktliga skador. Det fanns signifikanta könsskillnader i 

åldersgrupperna 0-19 år samt 20-63 år, flera män än kvinnor skadade sig. Våldet orsakade 

dryga 3 % av skadehändelser, män skadade sig i högre grad än kvinnor. Antalet som var 

kopplade till våld i bostaden och bostadsområdet och skolan var 13 personer vardera. Inga 

skador relaterade till våld återfanns bland de > 63 år. Egen tillfogad skada återfanns bland 10 

av kontaktorsakerna. Självmordsförsök angavs i nästan samtliga fall som orsak.  
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5.2 Skadeplats 

Tabell 3.  Antal skadade individer, incidenstal (antal skadade individer/1 000 invånare) och 

procentuell fördelning för skadeplats uppdelade efter kön och ålder.  

 Män  

(n=767) 

 Kvinnor 

(n=532) 

 Total 

(n=1 299) 1 

 Antal Incidens %  Antal Incidens %  Antal Incidens % 

Trafik och transport- 

område  * 

 

85 

 

3,0 

 

12 

  

50 

 

1,7 

 

9 

  

135 

 

2,3 

 

10 

0-19 år 31 4,2 4  15 2,1 3  46 3,2 3 

20-63 år 52 3,2 7  22 1,4 4  74 2,3 6 

> 63 år 2 0,4 < 1  13 0,2 2  15     0,02 1 

Bostad och bostads- 

område 

 

262 

 

9,2 

 

34 

  

242 

 

8,3 

 

45 

  

504 

 

8,7 

 

39 

0-19 år 110     14,9 14  93     13,1 17  203     14,0 16 

20-63 år 105 6,4 14  88 5,6 16  193 6,0 15 

> 63 år 47 9,5 6  61 9,5 12  108 8,1 8 

Offentliga lokaler 

Och instutitioner * 

 

109 

 

3,8 

 

14 

  

75 

 

2,6 

 

15 

  

184 

 

3,2 

 

14 

0-19 år 47 6,4 6  37 5,2 8  84 5,8 7 

20-63 år 49 3,0 6  32 2,0 6  81 2,5 6 

> 63 år 13 2,6 2  6 0,9 < 1  19 0,3 1 

Idrott- och sport- 

anläggningar * 

 

126 

 

4,4 

 

16 

  

52 

 

1,8 

 

10 

  

178 

 

3,1 

 

14 

0-19 år 54 7,3 7  35 4,9 7  89 6,1 7 

20-63 år 70 4,3 9  17 1,1 3  87 2,7 7 

> 63 år 2     0,04 < 1      2   0,003 < 1 

Övriga 2 * 185 6,5 24  113 3,9 21  298 5,2 23 

0-19 år 38 5,2 5  59 8,3 11  107 7,4 8 

20-63 år 132     10,7 17  50 3,2 9 *  
182 5,7 14 

> 63 år 15 3,0 2  4     0,06 < 1  19 0,3 1 

1 15 regeristeringar ingår inte i sammanställningen de saknade uppgifter på kön.  
2 Övriga skadeplatsområden inkluderar, produktions- och verksamhetsområde, butik- handels och 

serviceområde, nöjes- och parkområde. 
* p<0,05 
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Bostaden och bostadsområdet angavs mest frekvent som skadeplats. Närmare 40 % av alla 

skadehändelser inträffade där. Därefter följde, bland de specificerade, skadehändelser i 

offentliga lokaler och institutioner samt idrotts- och sportanläggningar med cirka 15 % 

vardera. Trafik- och transportområde angavs i drygt 10 % av registreringarna som skadeplats. 

Ospecificerat stod för ungefär en fjärdedel av skadeplatserna. Signifikant flera män än 

kvinnor (p<0,05) skadade sig inom samtliga skadeplatser förutom bostaden och 

bostadsområdet.  

5.3 Skadeorsak 

Tabell 4.  Antal skadade individer, incidenstal (antal skadade individer/1 000 invånare) och 

procentuell fördelning för, fall, kläm-, stick- och skärskador och annan skademekanism uppdelade 

efter kön och ålder. 

 
Män  

(n=767) 

 
Kvinnor 

(n=532) 

 Total 

(n=1 299)1 

 Antal Incidens %  Antal Incidens %  Antal Incidens % 

Fall 424     14,9 55  347     10,3 65 * 771     13,3 59 

0-19 år 184     24,9 24  135     18,9 25  319     22,0 24 

20-63 år 178     10,9 23  111 7,0 21 * 289 9,0 22 

> 63 år 42 8,5 5  74     11,5 15 * 116 8,7 9 

Ålder ej angiven 20  3  24  4  44  4 

Kläm, stick, skärskador 108 3,8 14  67 1,9 13 * 175 3,0 13 

0-19 år 29 3,9 4  29 4,1 5  58 4,0 5 

20-63 år 63 3,8    8  30 1,9 5 * 93 2,8 7 

> 63 år 11 2,2 1  6 0,9 2  17 0,2 1 

Ålder ej angiven 5  < 1  2  < 1  7  < 1 

Annat skademekanism 2 236 8,3 31  117 3,5 22 * 359 6,2 28 

0-19 år 84     11,4 11  55 7,7 10 * 139 9,6 11 

20-63 år 133 8,1 17  52 3,3 9 * 185 5,8 14 

> 63 år 5 1,0 < 1  3 0,5 < 1  8     0,01 < 1 

Ålder ej angiven 14  2  7    21  2 

1 15 regeristeringar ingår inte i sammanställningen de saknade uppgifter på kön.  
2 Inkluderar skadeorsakerna, främmande kropp, kemiskt orsakad, bränn- och köldskador, 

översträckning och ospecificerat som står för närmare 20 % av annan skademekanism. 
* p<0,05 
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Den vanligaste orsaken till skador var fall för samtliga åldersgrupper. Närmare 60 % av alla 

skador orsakades av fall. Högst andel fall av det totala antalet skadeorsaker hade 

åldersgruppen > 63 med 80 % följt av 0-19 åringarna med 60 %. I åldersgruppen 20-63 var 

andel av fall drygt 50 %. För åldersgruppen 20-63 år var det signifikant fler män än kvinnor 

(p<0,05) som skadade sig på grund av fall. I åldersgruppen > 63 var det signifikant flera 

kvinnor än män (p<0,05). Kläm,- stick- och skärskador var vanligast hos 20-63 åringarna 

som stod för närmare en femtedel av dessa skador.   

5.3.1 Transportskador 

Tabell 5.  Antal skadade, incidenstal (antal skadade individer/1 000 invånare) för 

transportformerna, cykel, moped/motorcykel, bil och andra transportformer uppdelade efter kön och 

ålder. 

 Män  

(n=79) 

 Kvinnor 

(n=31) 

 Total 

(n=110) 

 Antal Incidens %  Antal Incidens %  Antal Incidens % 

Cykel 37 1,3 46  19 0,7 61 * 56 1,0 51 

0-19 år 23 3,1 29  12 1,7 39 * 35 2,4 32 

20-63 år 13 0,8 16  7 0,4 22 * 20     0,06 18 

> 63 år 1 0,2 1      1     0,001 1 

Moped, motorcykel 8 0,3 11  2    0,03 6  10 0,2 9 

0-19 år 6 0,8 8  1 0,1 3  7     0,05 6 

20-63 år 2 0,1 3      2     0,06 2 

> 63 år     1 0,2 3  1     0,001 1 

Bil 10 0,3 13  5 0,2 16  15 0,3 14 

0-19 år 1 0,1 1  1 0,1 3  2     0,01 2 

20-63 år 8 0,5 11  2 0,1 6  10     0,03 9 

> 63 år 1 0,2 1  2 0,3 6  3     0,02 3 

Andra, ospecificerade 1 24 0,8 30  5 0,2 16 * 29 0,5 26 

0-19 år 6 0,8 8  2 0,3 6  8     0,06 7 

20-63 år 18 1,1 22  3 0,2 10 * 21     0,07 19 

> 63 år            

1 Inkluderar transportformerna, gång, minibuss och lastbil.  
* p<0,05 
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Totalt inträffade 110 transportolyckor. Cykel stod för drygt hälften av transportformen. 

Högsta andel skadade var det i åldersgruppen 20-63 år, de stod för närmare hälften av 

antalet skadade. Därefter följde 0-19  åringarna. Det var signifikant flera män (p<0,05) som 

skadade sig i dessa åldersgrupper. 

5.3.2 Arbetsskador 

Arbetsskadorna utgjorde närmare 10 % av det totala antalet skadehändelser. Det var 107 

individer som skadade sig på arbetet. Av dessa var 93 personer kvinnor, vilket var signifikant 

fler än männen (p<0,05). Incidensen för kvinnor var 5,9 skadade individer per 1 000 

invånare och motsvarande incidens för männen var 0,08.  Statlig och kommunalt arbete stod 

för fyra fjärdedelar av verksamheter som de skadade individerna var verksamma inom. Av 

dessa så inträffade 30 arbetsskador inom militärverksamhet. Fall angavs mest frekvent som 

skadeorsak i närmare hälften av alla arbetsskador. En femtedel utgjordes av  kläm,- stick- och 

skärskador.  

5.3.3 Sport- och motionsskador 

Sport- och motionsolyckor inkluderar all fysisk aktivitet såsom lek, sport- och 

motionsaktiviteter.  

Tabell 6.  Andel skadade individer, incidenstal för sport- och motionsolyckor uppdelade efter 

kön och ålder.  

 Män (n=146)  Kvinnor (n=84)  Total (n=230) 

 Antal Incidens %  Antal Incidens %  Antal Incidens % 

Sport- och motionsolyckor 146 8,9 100  84 7,8 100 * 230 3,9 100 

0-19 år 75     10,1 51  57 8,0 68  132 9,1 57 

20-63 år 70      4,3 48  27 1,7 32 * 97 3,0 42 

> 63 år 1    0,02 < 1      1     0,001 < 1 

* p<0,05 

I närmare hälften av registreringarna framgick inte skadeorsakerna. Fall var den 

skadeorsaken som angavs mest frekvent. Det var signifikanta könsskillnader i åldrarna 20-63 

år, flera män än kvinnor (p<0,05) skadade sig. Fotboll var den sport- och motionsaktiviteten 

som stod för störst andel med drygt en tredjedel av alla skadehändelser, övervägande 

skadade individer var män. Ridsport var den största anledningen till skador för kvinnor.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Exkluderingen och borttagningen av registreringsblanketter som initialt gjordes resulterade 

att det ursprungliga antalet 1462 blanketter minskade med 148 stycken. 

Exluderingskriterierna som var tydliga har gjort att det slutliga antalet bedöms beskriva det 

faktiska skademönstret under registreringsperioden. Det kan finnas en del bortfall på enstaka 

registrerande enheter men detta bedöms inte ha påverkat utfallet av studien i någon högre 

grad. Sjukvårdsupplysningen registrering kan ifrågasättas. Sjukvårdsupplysningen räknas 

inte till en sjukvårdsinrättning eftersom de inte utför sjukvårdande behandling utan ger 

egenvårdsråd och hänvisar till andra sjukvårdsinrättningar. Registreringen på 

sjukvårdsupplysningen kan dock ha kompenserat för eventuellt bortfall från vårdcentralerna. 

Genomsökningen av dubbletter som gjordes gör att risken för att det skulle vara ett stort 

antal dubbelregistrerade skador bedöms som liten. Validiteten i materialet och därmed 

studien ökade i och med exkluderingen och borttagningen av dubbelregistreringar.  

Registreringsblankettens utformning har bidragit till sättet resultatet har presenterats. 

Blanketten innehåller en blandning av skademekanismer, orsaker och miljöer som inte följer 

några kända klassificeringar. Skadeplatsen följer NOMESCO-klassificeringen i hög grad. 

Skadad kroppsdel och diagnos och AIS följer ICD10 nomenklaturen. En liten notis bredvid en 

uppmaning om att beskriva händelsen kan vara stor orsak till att uppgifter i så hög grad 

saknas om händelser runt skadan. Notisen (OBS! Frivilligt) och utrymmet på 2 rader 

inbjuder inte den som fyller i blanketten att beskriva händelsen. Instruktionerna som gavs 

var knapphändiga och uppmanar inte heller det till att beskriva skadan och olyckan med 

patientens ord vilket skulle förbättrat registreringen och därmed även resultatet. Ekman, 

Berg och Svensson (2008) har skrivit en bok på uppdrag av Räddningsverket om registrering 

av skador.  I den framför författarna en metodik för att få kunskap om det lokala 

skademönstret och uppger att det är omöjligt att arbeta skadepreventivt om det inte bygger 

på lokala data. De föreslår att skaderegistreringen ska innehålla möjligheter till att skriva 

fritext. Detta för att öka möjligheter för att få fördjupad information om skadehändelserna.  

Vidare så skriver författarna att fritexten kan öka den registrerande personalens motivation 

och delaktighet.  

Kategoriseringen enligt NOMESCO kan anses till vissa delar varit överambitiös. Många av 

uppgifterna som blev inlagda har visat sig var oanvändbara eftersom antalet i kategorierna 

har var väldigt få och fick slås samman till ospecificerade kategorier. Det har dock känts 

angeläget att få så mycket uppgifter som möjlig ut ur materialet, även om det har inneburit 

att kategorierna ospecificerat har blivit stora.  
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Dataanalyserna som använts anses på ett bra sätt ha besvarat studiens syfte. Inom 

forskningsområdet är de angivna måtten de mest frekvent förekommande. De möjliggör även 

jämförelse med andra skaderegistreringar. Ytterligare bakgrundsbeskrivningar över hur 

skadan skett skulle ha ökat värdet av studien genom att ha minskat andelen ospecificerade 

skadeplatser och skadeorsaker. Reliabilitet torde vara hög utifrån den gjorda klassificeringen 

som utgick från en färdig standard.  Tolkningsutrymmet minimerades genom att 

innehållsanalytiska metoden användes på fritextbeskrivningarna.  

När det gäller det etiska övervägandet använde denna studie ett existerande material, som 

inte kunde kopplas till individ. Författaren var själv verksam vid en av de registrerade 

enheterna under undersökningsperiodens tre första veckor och kunde vid några tillfällen 

koppla samman individ och skaderegistreringsblankett. Författaren hade även själv fyllt i 

några av blanketterna. Författaren omfattas som medicinalpersonal av sekretesslagen vilket 

innebär att uppgifter inte får röjas som kan innebära skada och men för individer som varit i 

kontakt med hälso- och sjukvården.  Efter klassificeringen förstördes samtliga 

registreringsblanketter med den påföljden att risken för att kunna identifiera enskilda 

individer i resultatet bedöms vara minimal. Uppgifterna har behandlats så att den personliga 

integriteten inte har äventyrats. Instruktionerna inför ifyllandet av skaderegistreringen 

beskriver inte om patienten eller dess målsman skulle informeras om studien. Vilket gör det 

oklart om i vilken grad informerat samtycke har efterfrågats kring deltagandet i studien.  

Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet medger att avvägningar mellan skydd 

för individens integritet och samhällsnyttan av forskning är ibland svåra. Rådet framför 

åsikten att det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning som kan förbättra 

människors hälsa och livsvillkor (Codex, 2002). Information till medverkanden hade dock 

kunnat ges om studien för att inhämta informerat samtycke. Bedömningen är ändå att 

registreringsblanketterna och dess uppgifter har behandlats så att den personliga integriteten 

inte har äventyrats.  

Denna studie är baserad på en registrering som gjordes under en kort period. Det finns 

därför inga säsongvariationer med i resultatet. För Gotlands del spelar det en stor roll 

eftersom antalet personer som besöker Gotland är närmare 13 gånger den bofasta 

befolkningen under sommarmånaderna. Det kan innebära att incidensen skulle vara ännu 

högre om registreringen omfattat sommarmånaderna, vilket inte denna studie fångat upp. 

Möjligheten att jämföra med andra studier minskas på grund av registreringstiden. Avsaknad 

av utförliga beskrivningar bidrar ytterligare till svårigheten att generalisera eftersom 

resultatet inte har kunnat klassificeras optimalt. Dock ter sig studien i jämförelse med 

nationella registreringar och skattningarna som görs utifrån Socialstyrelsens Injury Data 

Base som mera tillförlitligt och överförbar eftersom den beskriver den faktiska lokala 

skademönstret.    
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva kontaktorsak, skadeplats och skadeorsak i 

olycksfall- och skaderegistrering i en svensk kommun, med fokus på köns- och 

åldersskillnader. Resultatet visar att det fanns köns- och ålderskillnader bland de som sökte 

för kontaktorsakerna olyckor och våld samt egen tillfogad skada. Det var flera män än 

kvinnor, upp till 65 års ålder, som sökte vård för oavsiktliga skador och våld.  Även 

skadeplatserna visade på könsskillnader. Det var flera män som skadade sig inom alla 

kategoriserade skadeplatserna i jämförelse med kvinnor förutom i bostad och 

bostadsområdet.  Just bostaden och bostadsområdet var den vanligaste skadeplatsen i denna 

studie. Den största risken att skadas i bostaden och dess närmiljö hade de personer som var 

under 20 år och de personer som var över 63. Fallolyckor var i denna studie vanligaste 

skadeorsaken för samtliga åldergrupper och där kvinnor över 63 år var överrepresenterade.  

I detta kapitel kommer denna studies resultat att diskuteras och resultatet att jämföras med 

andra vetenskapliga studier och statistik inom området. Oavsiktliga olyckor dominerande 

kontaktorsaken i denna studie. Incidenstalet var 21,2, motsvarande nationella data i riket är 

16,8 (Socialstyrelsen, 2011c). Kontaktorsaken våld orsakade 3,6 % (n= 40) av 

skadehändelserna där motsvarande procentsats i Sverige är 2,5. Egen tillfogad skada 

resulterade i 10 besök, 0,8 %. Det är lägre än IDB som skattar andelen till 1,6 %. Den 

vanligaste skadeplatsen var bostaden och bostadsområdet, 38,8% och med incidensen på 8,8. 

För riket är incidensen 6,6 och fördelningen 37,8 % (Socialstyrelsen, 2011c). Den skadeorsak 

som registrerades flest gånger i denna studie var fall. I jämförelse med siffror från IDB var 

andelen och antalet högre. Både när det gäller procentfördelning, 59 % mot nationella 

andelen 46 % och incidens 13.4  i jämförelse med 8,2.  

Denna studies data omfattade inte den delen av skador som registreras av den slutna hälso- 

och sjukvården. Statistiken från patient- och dödsorsaksregistren används dock i 

diskussionen för att visa på Gotlands unika skadepanorama som skiljer sig från övriga riket. 

Gotland utmärker sig i den nationella skadestatistiken på flera sätt. När det gäller antal 

vårdade på grund av skador ligger Gotland högt. Antalet som vårdades grund av skada var 

2 154 år 2010 jämfört med det länet som har det lägsta antalet, Blekinge med 1 273 

(Socialstyrelsen, 2011a). I socialstyrelsens patientregister går det även att utläsa att 

fallolyckor och transportolycksfall är vanligast på Gotland. Andra Gotlandsspecifika 

skillnader är transportolycksfall. Det är flera kvinnor än män som skadar sig. Inga 

signifikanta skillnader men det är det enda länet i riket som visar detta mönster. I resten i 

riket så är det flera män än kvinnor som skadar sig i transportolycksfall. Resultatet av denna 

studie visade att det var signifikant flera män än kvinnor som skadar sig i samband med 

transporter vilket är i linje med resten av riket.  
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Andra resultat i denna studies är att det är flera män än kvinnor i 20-63 årsåldern som är 

inblandade i sport- och motionsskadehändelser.  Närmare 14 % uppgav idrott- och 

sportanläggningar som skadeplats. Det är samma mönster som ses i nationella skattningar 

från IDB (Socialstyrelsen, 2011c). Den nationella procentfördelningen är på 16 %. Totalt var 

det 230 som skadade sig när de utövade någon form av fysisk aktivitet, incidensen var 4. IDB 

statistiken skattar incidensen för dessa skador till 8,5. Andelen skador i denna studie som 

saknade specificerade skadeplatser var 23 %. Detta kan vara en orsak till att incidenstalet är 

högre i riket eftersom där utgör specificerade skadeplatser 8,5 % (Socialstyrelsen, 2011c).  

Arbetsskadorna i denna studie uppvisar ett annat könsfördelningsmönster än i riket. I denna 

studie stod kvinnorna för 87 % av skadorna.  År 2010 var det 38 % kvinnor i riket som 

skadade sig på arbetet så att det ledde till sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2011). I IDB 

skadebasen är motsvarande siffror för skador på arbetsplatsen som lett till besök på 

akutmottagning 76 % män (Socialstyrelsen, 2011c). Anledningen till att det var så många 

kvinnor som skadade sig på arbetet kan förklaras av det faktum att den offentliga sektorn är 

stor på Gotland vilket även avspeglade sig i att dryga 82 % av de som skadade sig på arbetet 

kom just från statligt- och kommunalt arbete.  

I föreliggande studie skulle årsincidenstalet, förutsatt att skadeutfallet är lika året om, hamna 

på 88 skadade individer på 1 000 invånare.  Incidenstalet skiljer sig åt i olika studier. Som 

exempel kan nämnas en registrering som skedde i Malmö under ett år där man uppmätte 

incidensen till 55/1000 invånare (Modén & Östergren, 1995). En studie i Stockholm 1989 

talar om en incidens på skador uppskattad till 66/1000 (Romelsjö, Alberts & Andersson, 

1993). Ett sätt att presentera incidensen av skador är i pyramidform som även åskådliggör 

svårighetsgraden eller konsekvenserna av skadorna. Toppen av pyramiden utgörs av döda. 

Basen visar antal skador som registreras vid den öppna hälso- och sjukvården och i mitten 

återfinns vårdade inom den slutna hälso- och sjukvården.  

Socialstyrelsen presenterar sin skadepyramid utifrån dödsorsaksregistret, patientregistret 

och IDB Sverige (Socialstyrelsen, 2011c).  Där 555 700 personer sökte för skador inom den 

öppna hälso- och sjukvården, 102 500 slutenvård och 4 659 registrerades i dödsregistret. Om 

man antar att fördelningen för Gotland skulle vara likadan som för rikets skulle den se ut 

som följer baserat på denna studie: Det var 1 314 som sökte vård inom den öppna hälso- och 

sjukvården under perioden. Om vi antar att det skulle vara lika många under resterande del 

av året som sökte vård så skulle det innebära att basen i gotlands pyramid skulle utgöras av 

5 256 personer. Utifrån procentuell andel så skulle det innebära att 812 personer skulle 

vårdas inom den slutna hälso- och sjukvården för skador. Samt att 37 personer skulle avlida 

av skador. I jämförelse med dödsorsaks- och patientregistret (Socialstyrelsen, 2011b, 2011c) 

var det 1 234 personer som vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården för skador och 29 

av dem återfanns i dödsregistret år 2010. Om IDB statistiken tas med och utgör basen i 

pyramiden där antal skadade uppskattas till 7 019 personer/100 000 invånare så skulle det i 

Gotlands fall innebära 4 022 som söker öppen hälso- och sjukvård för skador.  

  



27 

Resultatet i denna studie visar generellt högre antall skador i jämförelse med riket. Det kan 

tyda på att det råder en underskattning i IDB registreringen eller att Gotland har högre 

skadefrekvens. Skattningen i IDB registret är enligt Socialstyrelsen (2011c)baserad på 

uppgifter om antalet skadefall från de rapporterade enheterna samt befolkningen i Sverige 

och upptagningsområdet. Därefter så görs beräkningar efter ålderskategorier och kön som 

sedan ligger till grund för skattningarna av skador och mönster för exempelvis region 

Gotland. Skattningen tar inte hänsyn till Gotlands demografi och socioekonomiska 

förhållanden samt att Gotland är glesbygd som har en stor andel utifrån kommande personer 

under sommarmånaderna. Socialstyrelsen (2011c) anger att de orter som rapporterar till IDB 

Sverige valdes med hänsyn till skilda skademönster och patientsammansättning geografiskt. 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2012) har delat in kommuner utifrån olika 

grupperingar för att kunna göra olika former av statistiska beräkningar. Gotland placeras där 

in i gruppen turism- och besöksnäringskommun. Inga av rapporteringsorterna till IDB är en 

sådan kommun (Socialstyrelsen, 2011c). Socialstyrelsen medger själva att det behövs en 

utbyggnad för att öka registrets kvalitet och strävar efter ett system som täcker ca 15 % av 

landets befolkning för att få en bra representativitet för riket (Socialstyrelsen, 2011c).  

Att det är flera män generellt än kvinnor som skadar sig framkommer tydligt i rapporter och 

studier. Så var även fallet med föreliggande studie. Fördelningen mellan män och kvinnor 

varierar dock med studier. Lokala registreringar anger andelen skadade män mellan 54 % -  

63  % (Ader et al., 2001a, 2001b; Andersson, 2001; Gustavsson, 2000; Hörte 2001; Modén & 

Östergren, 1995; Seneby & Bergren, 2002; Sundström & Jansson 1998.) I denna studie var 

könsfördelning 60 % män och 40 % kvinnor. Denna könsskillnad återfinns även i statistik 

från IDB databas som registrerar skadehändelser som lett till akut sjukvårdsbehandling, 56% 

män och 44% kvinnor (Socialstyrelsen, 2011c). Det är således generellt fler män som råkar ut 

för skador. Men vid 60-69 års ålder vänder mönstret och det blir flera kvinnor som vårdas på 

sjukhus på grund av skador (Socialstyrelsen, 2011a). Detta mönster håller i sig upp till och 

med 100 årsåldern. Då blir det flera män som vårdas på sjukhus enligt Socialstyrelsens 

patientregister.  

Det finns könsskillnader i ohälsa. Kvinnor och män är olika. Det finns samstämmighet om 

skillnaderna rent biologiskt. Givetvis påverkar de biologiska skillnaderna skademönstret 

bland män och kvinnor. En teoretisk modell som används inom genusforskningen beskriver 

fyra interagerade faktorer för könsskillnader (Sen & Östlin, 2010). Där normer, traditioner 

och beteende kopplat till hälsa är den första. Olika exponeringsgrad och sårbarhet för skador 

är den andra. Nummer tre och fyra hör samman med orättvis behandling inom hälso- och 

sjukvården samt opartisk forskning. De två förstnämnda kan ha koppling till denna studies 

resultat och könskillnaderna generellt och kan användas som en förklaringsmodell även när 

det gäller skador.  Normer, de underförstådda förväntningar och regler, som finns i samhället 

påverkar i hög grad oss människor. Denna studies resultat kan relateras till detta. Den 

vanligaste skadeplatsen i denna studie var bostaden och bostadsområdet. Det var fler kvinnor 

än män som skadade sig där. Att det var flera män som skadade sig i samband med sport och 

motion kan kanske också tyda på att könen väljer aktiviteter utifrån den gällande normen 

vilket avspeglar sig i skadestatistiken.  
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Utifrån det åldersrelaterade skademönstret i samhället, att yngre och äldre skadar sig i större 

utsträckning än den genomsnittliga befolkningen.  Har det gjorts en del kartläggningar och 

studier. Myndigheten för säkerhet och beredskap [MSB] (2011c)  identifierar gruppen 15 – 24 

åringar som mest utsatta för risker att skada sig. I rapporten ingår även intoxikationer av 

alkohol som en skadeorsak. Där MSB anger att antalet vårdade på grund av intoxikationer 

har ökat från 12 till 22 sjukhusvårdade per 100 000 invånare på 10 år. MSB (2011c) har 

sammanställt data från dödsorsaksregistret, patientregistret samt IDB för gruppen. 

Riskfaktor som trafiken, osäkert idrottande, psykisk ohälsa samt alkohol och droger nämns 

som bidragande orsaker till den skadebilden hos gruppen. Gruppen konstaterar att dödsfall, 

besök på akutmottagningar samt inläggningar på sjukhus är mycket vanligare för den 

åldersgruppen än andra närliggande åldersgrupper. När det gäller alkohol går det att utläsa 

att antalet sjukvårdade patienter på grund av alkohol är högst i åldersgruppen 

(Socialstyrelsen 2011a). I en studie framkommer att dryga 85 % av de som besökte Gotland 

kom för att sola och bada samt uppleva partylivet (Viera Andrade, 2009). Drygt 35 % av de 

som intervjuades i studien var unga vuxna upp till 25 år. Med utgångspunkt från dessa fakta 

kring besökare på Gotland och vad som framkommit i rapporter och studier så kan det antas 

att unga människor som kommer till Gotland under sommarmånaderna kan hjälpa till att 

öka antalet skador.  

MSB skriver att de gör ett försökt att ge några översiktliga förklaringar till de skademönster 

de presenterar. Att inte kunna se orsak och verkan är en av de nämnda förklaringarna som 

ges kopplat till ålder. Den unga människans utvecklings- och mognadsprocess samt 

ålderspecifika riskexponering är andra förklaringar som MSB presenterar till ungdomars och 

yngre vuxnas ökade risk för skador. Det är även förklaringar som Adrim och Cheng (2003) 

lyfter fram efter att ha studerat skador hos unga som är var engagerade i olika sporter i USA. 

Även biologiskt sker mycket under uppväxten. Skelett, muskler och vävnader är mer känsliga 

under tillväxtperioden för påverkan vilket kan förklara den ökade skadeincidensen hos unga 

(Mafulli & Bruns, 2000).    

Outvecklad koordination som hör samman med utveckling och växande anges som 

förklaringar till skadepanoramat av Sundblad, Saartok, Engström och Renström (2005). 

Hjärnans utveckling och då framför allt att frontallobens inte ännu fullt utvecklade 

impulskontrollsfunktion anses av bland andra Galvan, Hare, Parra, Penn, Voss, Glover och 

Casey (2006) vara en orsak till varför ungdomar utsätter sig för risker i större grad än när de 

blir äldre. Förutom att frontalloben inte är fullt utvecklad så har det i forskarnas studie visat 

sig att hjärnan hos ungdomar är mera känslig för signaler än hjärnan hos barn och vuxna 

vilket skulle enligt dem öka möjligheterna att utsätta sig för risker. Andra menar att det inte 

alls är hjärnans utveckling som är orsaken till att ungdomar utsätter sig för mera risker utan 

att det är mera en fråga om socioekonomiska förhållanden och förebilder (Males, 2010).   
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Även äldre har uppmärksammats som grupp eftersom de förekommer ofta i skadestatistiken 

oproportionerligt till folkmängden. Bland de som är över 80 år så står olyckor för 90 % av 

skadorna (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011b). Schyllander och 

Rosenberg (2009) beskriver att dödsfallen som orsakats av olyckor ökar fram till dryga 80-85 

års ålder för att sedan minska drastiskt. Orsaker till åldersskillnader kopplat till äldre är 

många och svåra att särskilja. En rad orsaker presenteras av Akyol (2007) som har 

sammanställt en etiologisk kunskapsöversikt. Där framkommer att det kan vara olika 

sjukdomar och sjukdomstillstånd som ligger bakom; neurologiska, hjärt- och kärl, mag- och 

tarm, metaboliska, urinväg, muskel, infektion och psykologiska. Vilka författaren omnämner 

som intrinsic (inneboende) faktorer.  Dessa sjukdomar ger symptom såsom exempelvis yrsel, 

ostadighet och gångsvårigheter som gör att äldre har lättare för att ramla. Till detta så 

tillkommer Extrinsic (externa) såsom exempelvis dålig belysning och halkiga mattor vilka 

inte är åldersberoende men åldersförändringar kan göra att dessa externa faktorer orsakar 

olyckor.  

Det kan inte vara så att enbart kön och ålder påverkar skillnaderna när det gäller skador. Det 

måste finnas andra faktorer som påverkar och där kommer begreppet intersektionalitet in. 

Begreppet myntades i slutet på 1980-talet av Crenshaw som en reaktion på att det fanns flera 

former av förtryck än kvinnoförtrycket (Walby, Armstrong & strid, 2012) . Begreppet 

omfattar enligt författarna andra identitetskategorier som exempelvis klass, ålder och 

etnicitet och dess koppling till makt, status och ojämlikhet. I begreppet ligger även att 

människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån olika positioner i 

samhället och inte är isolerade från varandra.  I skaderelaterad forskning beskrivs en direkt 

koppling mellan skador och socioekonomiska faktorer. När det gäller socioekonomiska 

skillnader så skiljer det sig åt vad som avses. Inkomst, utbildning, boendeområde och yrke 

brukar anges i litteraturen (Hasselberg et al., 2001; Laflamme & Eilert-Peterson, 1998) I 

engelskspråkigforskning och då framför allt amerikansk ses även etnicitet (Smith, Wellman, 

Sorock, Warner, Courtney, Pransky, & Fingerhut, 2005; Bernard, Paulozzi & Wallace, 2007). 

Det är därför viktigt att precisera och definiera vad som avses när det talas om 

socioekonomiska skillnader.  

Laflamme och Eilert-Peterson (2001) beskriver i en studie att dödligheten är störst bland 

kvinnor och män ur de lägre socioekonomiska grupperna. Deras studie jämförde 

skaderelaterade dödsfall med inkomst kopplat till yrkesgrupper. De upptäckte att för 

åldersgruppen 20-64 åringar så var skaderisken störst hos de från lägre socioekonomiska 

grupperna även där arbetsskadorna hade räknats bort. Hasselberg med flera (2000) 

beskriver socioekonomiska skillnader i skaderisker. Studien som tar upp skillnader i 

trafikmiljön visar till exempelvis att barn till egna företagare och jordbrukare löper större risk 

(OR 1,5 – 2,8) att skadas i trafikolyckor jämfört med medel och höginkomstigare som 

utgjorde referensgrupp (OR 1). Laflamme, Menckel och Schelp (1999) beskriver 

skadeskillnader i skolmiljö som kan härröra från socioekonomiska skillnader i inkomst 

kopplat till bostadsområde. En högre andel skador återfanns i skolor i större städer och 

förorter med upptagningsområde från områden med lägre medelinkomster.  
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Ytterligare en studie som kopplar samman barn och ungdomars dödlighet relaterat till 

skador och socioekonomiska skillnader är Elmén och Sundhs studie (1994). Studien gjordes i 

Göteborg och delade in skadade i tre socioekonomiska grupper utifrån inkomst. Resultatet 

visade en statistiskt signifikant ökning av dödligheten hos barn och ungdomar som kom från 

hem som hade det sämre ekonomiskt ställt.  

Kan det vara så att socioekonomiska faktorer påverkar skademönstret på Gotland? 

Skadehändelser är inte slumpmässiga. Enligt Nationella folkhälsokommittén (1999) är de till 

största delen kopplad till exponering för farliga miljöer och situationer. Även köns- och 

åldersrelaterade skillnader i skademönster kan enligt Socialstyrelsen (2001e) ses som en 

avspegling hur miljöerna utnyttjas och vilka situationer människor utsätts för. 

Upphovsmannen till studiens teoretiska modell, Haddon, förespråkade att det inte räckte 

med att deskriptivt beskriva skador utan även att det behövs undersökas hur skadan har 

uppkommit. Haddons matris skulle kunna nyttjas för att synliggöra oavsiktliga skadorna på 

Gotland samt belysa orsaker till dessa. Haddons matris är användbar för att fånga upp 

mänskliga faktorer som kan kopplas till beteenden som enligt forskning kan kopplas till ökad 

skaderisk.  Mänskliga faktorer omfattar även exempelvis ålder, kön och utbildning vilket 

skulle kunna visa om gotlands specifika demografiska och socioekonomiska förhållanden 

påverkar skademönstret. Externa faktorer och fysiska miljön samt produkter som påverkat 

skadehändelsen har även de sin plats i matrisen.  Med fördel så skulle sociologiska begrepp 

som attityder och normer tas med i matrisen. Ur ett folkhälsoperspektivskulle är det  även 

intressant att belysa hälsans bestämningsfaktorer såsom politiska beslut och 

samhällstrukturer och dess påverkan på skademönstret.   

Nationella register i skadepreventivt syfte är inte heltäckande. Den största andelen skador 

registreras inte, de som den öppna hälso- och sjukvården och de allt flera privata vårdgivarna 

behandlar. Det register som ska fånga upp dessa skador är IDB registret (Socialstyrelsen, 

2011c). Nilsen (2006) har studerat skadepreventiva insatser och faktorer som påverkat både 

negativt och positivt. Nilsens slutsatser är att skadepreventivt arbete är mer baserat på 

erfarenheter än evidens. Det kontextuella sammanhanget framhåller Nilsen är mycket viktigt 

att beakta samt att analysen av registreringar är avgörande ett effektfullt skadepreventivt 

arbete. I jämförelse med skadestatistik för riket så är incidensen för skador högre i 

föreliggande studie. Detta resultat tillsammans med Nilsens resonemang och Gotlands 

specifika demografiska och socioekonomiska förhållanden gör att existerande nationella 

register för den öppna hälso- och sjukvården inte är optimala som utgångspunkt för ett 

effektivt lokalt skadepreventivt arbete. Fortsatta studier med utgångspunkt från Haddons 

matris skulle tillföra mycket när det gäller att få fram det faktiska aktuella skademönstret.  
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6.3 slutsatser 

Studiens resultat visar att incidensen är högst för skador i åldersgrupperna 0-19 år. 

Resultatet visar även att det är signifikant könsskillnad i antalet skadade, fler män än kvinnor 

skadar sig i åldrarna 0-63 år. Vidare var fall den mest frekventa orsaken till skador samt att 

bostaden var den skadeplats där flest skador skedde.  
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BILAGA A; Skadeblankett  

 

Kön   Kvinna     Man     Födelseår …………… 

 

Kontakt  år ……. mån ……. dag ……. kl ……….. 

 

Olycksskada  år ……. mån ……. dag ……. kl 

…..…… 

Hänvisad till annan vårdgivare    Ja     Nej  

Vem/vilken………………………………………………. 

 

Tidigare kontakt med annan vårdgivare   Ja  

 Nej 

Vem/vilken………………………………………………. 

Skadeorsak Ange namn på skadeplats 

 

  Fall, knuff, snubblat, halkat 
  Brännskada 
  Frätskada 
  Akut förgiftning, påverkan av ämne 
  Misshandel, överfall  
  Kniv/skjutvapen 
  Suicidförsök 
  Stickande/skärande 
  Akut överbelastning 
  Trafik, transport 
  Skateboard/inlines 
  Idrott, motion……………………………………….. 
  Häst 
  Cykel 
  Arbetsolycka 
  Annat ………………………………………………..

 ………………………………………………………. 

 

Beskrivning av händelsen: (OBS! Frivilligt)   

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….  

 Fortsätter på blankettens baksida. 

  Trafik- och transportområde:  

 ………………………………………………………….. 

  Bostad och bostadsområde:  

 …………………………………………………………. 

  Produktions- och verksamhetsområde:  

(Ind, lantbruk o dyl) 

…………………………………………………………. 

  Butiks-, handels- och serviceområde:    

 ………………………………………………………….. 

  Skola, offentliga lokaler:  

      ………………………………………………………….. 

  Sjukhem, institution:   

 …………………………………………………………..   

  Idrotts- och sportanläggningar:  

 ………………………………………………………….. 

  Nöjes- och parkområde     

 ………………………………………………………….. 

  Fri natur:    

 ………………………………………………………….. 

  Hav, träsk och å 

 ………………………………………………………….. 

 Ospecificerat: ……………………………………….  

 

 

 



2 

 

Skadad kroppsdel Diagnos 

 1*) Huvud utom ansikte  

 2  Ansikte 

 3 Öga 

 4 Munhåla/tänder 

 5 Hals och nacke 

 6 Rygg utom nacke 

 7 Bröst, bröstkorg, skuldra 

 8 Axel, arm, armbåge  

 9 Hand, handled 

 10 Finger 

 11 Buk och bäcken 

 12 Höft, ben, knä 

 13 Fot, fotled 

 14 Tå  

 15 Multitrauma (>5 skadelokalisationer) 

 16 Annat, nämligen  

……………………….……........................................ 

……….……………………………………………............. 

  a Fraktur, öppen/sluten1) 

  b Stukning, vrickning, sträckning, luxation 
  c Hjärnskada / hjärnskakning 
  d Skada på inre organ, buk, bröst, bål 
  e Sårskada utan fraktur 
  f Munhåla/tänder 
  g Förlust av kroppsdel 
  h Kross-, kläm- eller mjukdelsskada 
  i  Anafylaxi 
  j  Avliden 
  k Annat, nämligen: 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

 *)Vid fler skador fyll i ex.vis 1 a+c, 8 b+e osv. 

 

AIS (Abbreviated Injury Scale)  
       
 1 Lätt skada  4 Svår (livshotande) 

 2 Moderat  5 Kritisk (överlevnad osannolik) 

 3 Svår (ej livshotande)  6 Dödande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B; Instruktioner för ifyllande av ”skadeblankett”

 

2000-03-01  

Varför gör vi det har? 

Skadefall är vanliga kontaktorsaker i vården. Man räknar med att ungefär 120 000 läkarbesök 

för behandling av olycksfallsskador sker årligen. Dessutom finns ett stort mörkertal, då många 

olycksfall aldrig rapporteras. Beräkningar har visat att de samhällsekonomiska kostnaderna 

för personskador 1990 uppgick till 63 miljarder kronor. För att få en bättre uppfattning om 

hu många och vilken typ av skador som sker på Gotland kommer vi i bred samverkan att 

registrera skadefall under tre månader. Medverkar gör akutmottagningen, 

sjukvårdsupplysningen, samtliga vårdcentraler, folktandvården, privattandläkarna, 

skolhälsovården/BUF, MKG, kvinnoklinken och barnkliniken.  

När vi fått en bild av skadepanoramat, kommer vi tillsammans att försöka hitta sätt att minska 

antalet olycksfall som sker på ön. Genom att kartlägga var skador sker och vilka 

konsekvenser de får, blir det lättare att sätta in riktade förebyggande åtgärder.  

För vem ska blanketten fyllas i? 

För samtliga patienter som råkat ut för en skada, oavsiktligt eller avsiktligt. Med avsiktliga 

skador avses våld (mord, dråp, misshandel mm=) och suicid/försök. Till oavsiktliga skador 

räknas olycksfall/händelser såsom trafikolyckor, halkolyckor, brännskador, stukningar, 

förgiftningar mm.  

Hur fyller du i? 

Samtliga blanketter ifylls avidentifierat, dvs utan namn och personnummer. Samtlig statisktik 

kommer att bearbetas av Folkhälosenheten. Datainspektionen har gett samtycket till 

registreringen.  

Över rutan ifylls för samtliga patienter.  

Skadeorsak och skadad kroppsdel. 

Kryssa i de rutor som passar. Hittar du ingen ruta som passar , beskriv så gott det går på de 

tomma raderna.  

Skadeplats  

Kyssa i den ruta som passa och fyll i namnet på platsen så noggrant du kan.  

Diagnos 

Kryssa i rutorna eller beskriv på de tomma radera.  

AIS 

Kryssa enligt sedvalig AIS-gradering 

När ska du registrera? 

Skaderegistrering startar den 6/3 och slutar den 4/6 2000. 

                                                        

 Kopia efter original. Texten är direkt avskriven, formatet skiljer sig från originalet layoutmässigt.  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


