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Trafikskadade i Skaraborg år 1998 baserat på
statistik från sjukvård och polis

av Hans Thulin
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Drygt hälften av skadefallen i Skaraborg 1998 hade
skett i singelolycka som gående eller cyklist. Till-
sammans svarade dessa olyckstyper för nästan
hälften av det totala antalet vårddagar.

På uppdrag av Vägverket, region Väst, har VTI analyserat sjukvårds-
registrerade trafikskadade i Skaraborg (Skaraborgs län exklusive Habo och
Mullsjö kommuner). Analysen gäller år 1998. I uppdraget har också ingått
att matcha skadade enligt sjukvården mot den officiella statistikens skadade
baserat på polisrapporterade vägtrafikolyckor.

Totalt omfattade sjukvårdsmaterialet 2718 skadefall som inträffat i trafik- eller
transportmiljö. Materialet omfattar personer som uppsökt akutmottagning,
jourmottagning, vårdcentral eller tandvårdsmottagning.

Sett till antalet invånare inom Skaraborg skadades en person per hundra
invånare och år. Detta förefaller att vara en något låg siffra jämfört med resultat
från andra undersökningar. Orsaken tycks i första hand kunna kopplas till sjuk-
husens akutmottagning och gäller framförallt svårare skadefall.

Av de skadade behandlades 13% i den slutna sjukvården. Någon medicinsk
behandling blev 25% inte föremål för, dvs. skadan var inte av den art att medi-
cinsk behandling ansågs nödvändig. Man kan också konstatera att av de skadade
som uppsökte sjukhusens akutmottagning 20% inte blev föremål för någon medi-
cinsk behandling.

Mariestads och Vara kommuner var de bland kommunerna i Skaraborg som
hade störst antal skadade per invånare och Gullspångs och Grästorps kommuner
minst. En bidragande orsak till de låga skadetalen var förmodligen att en del
skadade uppsökte sjukvårdsinrättning utanför Skaraborg och därigenom inte kom
med i sjukvårdsregistreringen.

Av skadefallen skedde 80% inom den egna kommunen. För gångtrafikanter,
cyklister och mopedister var denna andel cirka 90%, medan den för motor-
cyklister och bilister var cirka 60%.

Enligt den officiella, polisrapporterade vägtrafikolycksstatistiken i Skaraborg
skadades inklusive dödades 520 personer under år 1998. Av dessa kunde 204 inte
återfinnas bland de sjukvårdregistrerade skadade. Om jämförelsen begränsas till
skadeplats inom Skaraborg ökar tillskottet från den officiella statistiken sjuk-
vårdsmaterialet med 8 procent, antalet lindrigt skadade med 7% och antalet svårt
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skadade med 11%. Till detta kommer 24 döda som det inte fanns någon uppgift
om i sjukvårdsmaterialet.

I ett flertal fall fanns olyckan rapporterad av polisen, men ingen notering gjord
om personskada. I en del fall fanns den skadade noterad som oskadad i den polis-
rapporterade olyckan.

Personer som skadats i olyckor där motorfordon varit inblandade och som
vårdats i den slutna vården fanns det som regel också information om, i någon
form, i den officiella statistiken. Oskyddade trafikanter som skadats i singelolycka
eller i kollision med annan oskyddad trafikant fanns som regel inte registrerade i
den officiella statistiken. Gående som skadats i singelolycka registreras över
huvud inte av polisen eftersom denna olyckstyp definitionsmässigt inte är en
vägtrafikolycka.

Drygt hälften (51%) av skadefallen hade skett i singelolycka som gående
(29%) eller som cyklist (21%). Kvinnor och gruppen äldre dominerade i antal då
det gällde skadade gående. Dominerande orsak var snöigt och isigt underlag som
resulterade i att den gående halkade och skadade sig. Yngre dominerade i antal då
det gällde cyklister som skadats i singelolycka. Halt väglag var också en vanlig
orsak till att man skadade sig som cyklist. Nivåskillnader och ojämnheter i under-
laget var en annan ofta förekommande orsak till att gående skadade sig. Man kan
därtill konstatera att trottoarkanten ofta var orsak till att fotgängare och cyklister
skadade sig. Fotgängaren snubblade på den och cyklisten körde på den och
ramlade.

Gående skadade i singelolycka svarade för en tredjedel av det totala antalet
vårddagar och cyklister skadade i singelolyckor för drygt tio procent. Det innebär
att de två olyckstyperna tillsammans nästan svarade för hälften av det totala an-
talet vårddagar. Kvinnor svarade för tre fjärdedelar av det totala antalet vårddagar
som drabbade gående i singelolyckor.

Drygt hälften av de svåra skadefallen, de som behandlades i den slutna vården,
inträffade i tätort. Då det gällde gående och cyklister inträffade nittio procent av
de svåra skadefallen (inklusive dödsfallen) i tätort. För bilister var situationen den
omvända – drygt tio procent av de svåra skadefallen inträffade i tätort.

Vidare kan man konstatera då det gäller trafikmiljön att en femtedel av de
svåra skadefallen och en fjärdedel av det totala antalet skadefall inträffade på det
separerade gång- cykelvägnätet.
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Traffic injuries in Skaraborg on the basis of statistics from the
health service and the police

by Hans Thulin
National Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping, Sweden

Summary

More than half the injuries in Skaraborg in 1998
occurred in accidents involving only pedestrians or
cyclists. Taken together, these injury types accoun-
ted for almost one half of the total number of bed
days

By commission of the Swedish Road Administration, Region West, VTI has
analysed traffic injuries in Skaraborg (Skaraborg County excluding Habo
and Mullsjö Municipalities) which were recorded in hospital statistics. The
analysis refers to 1998. The terms of the commission included matching of
the injuries according to the health service to  injuries according to the offi-
cial statistics, based on road traffic accidents reported to the police.

The health service material comprised a total of 2718 injuries which had occurred
in a traffic or transport environment. The material comprises persons who atten-
ded a casualty department, emergency department on call, health care centre or
dental clinic.

Out of the population of Skaraborg, one person per one hundred inhabitants
was injured annually. This appears a somewhat low figure compared with the
results of other investigations. It would seem that the cause can be mainly asso-
ciated with the casualty departments of hospitals, and mainly with more serious
cases of injury.

Of those injured, 13% were hospitalised. 25% were not given any medical
treatment, i.e. the nature of the injury was not such that medical treatment was
considered necessary. It can also be seen that 20% of those injured who attended
the casualty department were not given any medical treatment.

Mariestad and Vara Municipalities were among those in Skaraborg which had
the greatest number of injured per population, and Gullspång and Grästorp Muni-
cipalities which had the least. Presumably, one contributory cause of the low
number of injuries is that some of those injured attended health service premises
outside Skaraborg and were thus not included in the health service records.

Of the injuries, 80% occurred in the municipality where the person concerned
lived. For pedestrians, cyclists and moped riders this figure was ca 90%, while for
motorcyclists and motorists it was ca 60%.

According to the official statistics of police reported road traffic accidents, 520
persons were injured or killed in Skaraborg in 1998. Of these, 204 could not be
found among those recorded as injured by the health service. If the comparison is
confined to injury sites in Skaraborg, the increment from official statistics in-
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creases health service material by 8%, the number with slight injuries by 7% and
the number of severely injured by 11%. To this must be added 24 fatalities of
which there is no record in the health service material.

In several cases the accident was reported to the police, but no record was
made of the injury. In some cases the injured is noted as non-injured in the police
reported accident.

As a rule, there is information in some form in the official statistics regarding
persons who were injured in accidents invoving motor vehicles and were hospi-
talised. As a rule, there is no record in official statistics of vulnerable road users
who were injured in accidents not involving anyone else, or in a collision with
another vulnerable road user. Pedestrians injured in an accident not involving any-
one else are not recorded at all by the police, since, by definition, this type of
accident is not a road traffic accident.

More than half (51%) of the injuries occurred in accidents not involving any-
one else, either as pedestrians (29%) or as cyclists (21%). As regards the number
of injuries to pedestrians, women and the group of elderly dominated. The pre-
dominant cause was a snowy and icy surface which caused the pedestrians to slip
and hurt themselves. Younger people dominated the number of cyclists injured in
accidents not involving anyone else. Slippery roads were also a usual cause of in-
juries to cyclists in accidents not involving anyone else. Differences in level and
irregular surfaces were a frequent cause of injuries to pedestrians. It was found
that footway kerbs were a frequent cause of injuries to pedestrians and cyclists.
Pedestrians stumbled over them and cyclists rode into them and fell off.

In accidents not involving anyone else, injured  pedestrians accounted for one
third of the total number of bed days, and  injured cyclists for more than 10%.
This means that these two types of injury, taken together, accounted for almost
half the total number of bed days. Women accounted for three quarters of the total
number of bed days for pedestrians injured in accidents not involving anyone else.

More than half of the severe injuries, the ones treated in a hospital, occurred in
urban areas. As regards pedestrians and cyclists, 90% of the severe injuries (in-
cluding fatalities) occurred in urban areas. For motorists the situation was the
reverse – just over 10% of the severe injuries occurred in urban areas.

It was also found in regard to the traffic environment that one fifth of the
severe injuries and one quarter of the total number of injuries occurred on the
separated pedestrian-cyclist network.
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1 Målsättning
Ett syfte är att koppla sjukvårdsdata som gäller Skaraborg (i detta fall f.d. R-län
exklusive Habo och Mullsjö kommuner) och år 1998 med data från den officiella
trafikolycksstatistiken – skadade i polisrapporterade trafikolyckor. Det andra
syftet är att utnyttja datamaterialet för beskrivning och analys av skadesituationen
i Skaraborg.
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2 Material m.m.
Materialet omfattar personer som uppsökt sjukvården under år 1998 i Skaraborg
på grund av skada, som orsakats av olycka, som skett i trafikmiljö och som här
anges med transportområde. Skaraborg omfattar de kommuner, som ingick i
Skaraborgs län exklusive Habo och Mullsjö kommuner. Skaraborg ingår i Västra
Götalands län, som bildades år 1998. Materialet gäller skadade som uppsökt
akutmottagning, jourcentral, vårdcentral eller tandvårdsmottagning.

Sjukvårdsmaterialet omfattade ursprungligen 2745 observationer. Vid genom-
gång av visade det sig att 27 observationer var dubbletter, dvs. gällde samma indi-
vid och samma olycka. Materialet kom därför att omfatta 2718 individer. Under
1997 skadades 10 individer, men uppsökte sjukvården först under år 1998. Dessa
observationer är medtagna då det gäller redovisningen av sjukvårdmaterialet som
”kompensation” för de som skadats under år 1998, men som inte uppsökte sjuk-
vården förrän under år 1999, dvs. utanför den tid som gäller denna studie.

De polisrapporterade olyckorna omfattar samma kommuner i Skaraborg, som
sjukvårdsmaterialet, men är begränsat till olyckor som skett i Skaraborg. Sjuk-
vårdsmaterialet omfattar även olyckor och skadade som skett utanför Skaraborg.
Polismaterialet omfattar 520 skadade eller dödade personer och har erhållits från
Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS). Per definition gäller att
personerna skadats eller dödats i vägtrafikolyckor dvs. i händelse som inträffat på
väg och där åtminstone ett fordon i rörelse varit involverat i olyckan. Som väg
räknas väg, gata, torg etc. som allmänt används för trafik med motorfordon liksom
invidliggande gång- och ridbana samt led anordnad för cykeltrafik. Begreppet
”Transportområde” som används i sjukvårdsmaterialet är definierat enligt
NOMESCO (1) och kan sägas nära ansluta sig till den definition av väg som
gäller i polisrapporterad vägtrafikolycka. Luft- och vattenburna transporter inklu-
deras inte i transportområdet.

Sjukvårdsmaterialet är indelat i fyra grupper :

•  Transportolyckor i transportområde. Transportolycka definieras enligt
NOMESCO och är en olycka i vilken ett fordon, djur eller annan anordning
för transport av personer eller gods varit inblandat. Det är en något bredare
definition än vad som gäller i vägtrafikolycka. Bland annat finns det inte något
krav på att minst ett fordon skall ha varit i rörelse. Inte heller finns det något
krav på att ett fordon måste ha varit delaktigt i olyckan.

•  Gångare i transportområde. Skadade enligt denna kategori svarar närmast mot
olyckskategorin fotgängare i singelolyckor. Kategorin benämns fortsättnings-
vis ”Gående singel”.

•  Inlines, rullbräde och rullskridskor i transportområde. Dessa olyckor kan
också närmast betecknas som singelolyckor.

•  Arbetsolycka i transportmiljö.
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3 Skadade enligt sjukvården
3.1 Totalt
Nedan visas fördelningen av antalet skadade enligt sjukvården med hänsyn till
hemort och skadeplats inom respektive utanför Skaraborg. Av resultatet framgår
att 92% av de inom Skaraborg boende skadade personerna hade skadats i
Skaraborg och således 8% utanför Skaraborg. Av de enligt sjukvården skadade
personerna som hade skadats i Skaraborg kom 7% från hemkommun belägen
utanför Skaraborg.

Tabell 1  Skadade enligt sjukvården med indelning efter den skadades hemort och
skadeplats.

Skadeplats
Hemort I Skaraborg Utanför

Skaraborg,
inom landet

Utanför
landet

Okänt Totalt

I Skaraborg 2305 105 29 74 2513
Utanför Skaraborg, inom landet 149 15 1 6 171
Okänt 28 3 0 3 34
Totalt 2482 123 30 83 2718

Tabell 2 visar transportområdet operationellt definierat (enligt NOMESCO) och
hur antalet skadade enligt sjukvården fördelas över de olika deltyperna av trans-
portområdet.

•  Flest skadefall inträffade på väg/gata inom tättbebyggt område. Därnäst in-
träffade flest skadefall på det separerade gång- och cykelnätet (g/c-nätet),
något fler än vad som inträffade på allmän väg utanför tätort, se tabell 2. En
granskning av olyckorna på gång- och cykelvägarna visar dock att en del av
dessa sannolikt inträffat i gatuutrymmet. Likaså har olyckor felaktigt angivits
som inträffade på motorväg.
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Tabell 2  Antal skadade enligt sjukvården fördelat på deltyp av transportområdet
(deltyp enligt NOMESCO) samt skadekategori.

Typ av transportområde Tran-
sport-
olycka

Gående
i singel-
olycka

Inlines Arbets-
olycka i

transport-
miljö

Totalt

Trottoar, gågata, gångbana, gångbro,
gångtunnel, trappa på gångbana

69 371 15 5 460

Cykelbana 198 26 11 0 235

Motorväg 17 1 0 0 18

Allmän väg utanför tättbebyggt
område

635 28 7 1 671

Allmän väg/gata inom tättbebyggt
område

703 195 37 6 941

Ospecificerad väg, inkl privat/enskild
väg

61 17 1 0 79

Bussterminal/hållplats, vänthall, gods-
terminal, järnvägsområde etc. inkl.
tunnelbana

9 25 1 3 38

Kaj, spårområde och körväg inom
hamnområde

3 0 0 1 4

Annat specificerat transportområde,
t.ex. parkeringsplats/hus

49 94 12 11 166

Ospecificerat transportområde 80 24 1 1 106

Totalt 1824 781 85 28 2718

3.1.1 Behandlingskategori
•  Skadade i ”Transportolycka” utgjorde 67% av det totala antalet skadade och

73% av det totala antalet skadade som lades in för vård i den slutna sjuk-
vården. Gående som skadats i singelolycka stod för 29% av det totala antalet
skadade och för 23% av det antal skadade som vårdades i den slutna vården,
se tabell 3.

•  Enligt sjukvården återfanns 25% av skadefallen i behandlingskategorin ”Ingen
behandling”. Då det gällde transportolycka var denna andel 30%.

•  Av skadefallen resulterade 13% i behandling i den slutna sjukvården. Den an-
delen var tämligen stabil sett över olyckskategorierna.
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Tabell 3  Antal skadade enligt sjukvården indelat på behandlingskategori och
olyckskategori.

Behandlings-
kategori

Transport-
olycka

Gående
”singel”

”Inlines”-
olycka

Arbets-
olycka

Totalt

Ingen behandling 549 30 123 16 16 19 5 18 693 25
Behandlad, ej inlagd 910 50 543 70 56 66 19 68 1528 56
Inlagd* 268 15 89 11 5 6 4 14 366 13
Avlidit 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Avvikit utan
behandling

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Ospec, behandling 85 5 25 3 8 9 0 0 118 4
Okänt 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0
Totalt 1824 100% 781 100% 85 100% 28 100% 2718 100%
*inkl remittering

•  Kvinnor svarade för 52% och män för 48% av det totala antalet skadefall. Då
det gällde det totala antalet skadade som togs in i den slutna vården var
andelen män och kvinnor lika stora, se tabell 4.

•  Kvinnor utgjorde 69% av antalet gående som skadats i singelolycka och 71%
om man ser till antalet som togs in för vård i den slutna vården.

•  Män utgjorde 54% av antalet som skadades i transportolycka och 56% om
man ser till antalet som togs in för vård i den slutna vården.

Tabell 4  Antal skadade enligt sjukvården indelat på kön, behandlingskategori
och olyckskategori.

Behandlings-
kategori

Transport-
olycka

Gående
”singel”

”Inlines”-
olycka

Arbets-
olycka

Totalt

M K M K M K M K M K
Ingen behandling 268 276 37 86 11 5 4 1 320 368
Behandlad, ej inlagd 512 396 169 373 37 18 13 6 731 793
Inlagd* 150 118 26 63 4 1 4 0 184 182
Avlidit 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Avvikit utan beh 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Ospec, behand 46 38 8 17 6 2 0 0 60 57
Okänt 6 1 1 0 0 0 0 0 7 1
Totalt 986 830 241 539 58 26 21 7 1306 1402
För 10 skadade (5 ”Ingen behandling”, 4 ”Behandlad, ej inlagd” och 1 ”Ospec. Behandling”) saknas uppgift
om kön.

•  Barn (yngre än 15 år) svarade för 18% av det totala antalet skadefall och för
12% av de skadefall, som fordrade sluten vård, se bilaga 1 och figur 1.

•  Äldre (65 år och över) svarade för 17% av det totala antalet skadefall och för
29% av de skadefall, som fordrade sluten vård.

•  15-åringarna var den ettårsgrupp som svarade för de flesta skadefallen (totalt
82 stycken).
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Figur 1  Antal skadade enligt sjukvården fördelat på behandlingskategori och
ålder.

•  Kvinnor dominerade i antal bland äldre skadade. Det gällde skadade totalt och
också skadade som tagits in i den slutna vården – se figur 2. Exempelvis var
andelen kvinnor bland skadade i åldern 50 år och äldre 63%. Ser man till
inlagda i denna ålderskategori var andelen kvinnor 59%.

•  Män dominerade i antal bland yngre skadade. Det gällde skadade totalt och
också skadade som tagits in i den slutna vården. Exempelvis var andelen män
bland skadade i åldern 50 år och yngre 58%. Ser man till inlagda i denna
ålderskategori var andelen män 56%.
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Figur 2  Antal skadade enligt sjukvården fördelat på ålder och kön.

•  Medianåldern, 50-percentilen, var 35 år för det totala antalet sjukvårds-
registrerade skadade, 45 år för de som lades in för vård i den slutna vården och
28 år för de som ingick i kategorin ”ingen behandling”, se figur 3.

•  90-percentilen var 80 år för de som lades in för vård i den slutna vården och
73 år för det totala antalet skadade.
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Figur 3  Skadades ålder. Kumulativ fördelning i procent. Indelning på behand-
lingskategori. I totalen ingår också en grupp bestående av 126 skadade med
ospecificerad eller okänd behandling, 3 som avvikit utan behandling och 2 som
avlidit.

•  Det genomsnittliga antalet vårddagar per inlagd skadad var 4,2 dagar, se tabell
5.

•  För drygt hälften av de som vårdades i den slutna vården, var vårdtiden två
dagar eller mindre, se figur 4.

•  Kvinnor svarade för 55% av det totala antalet vårddagar. Vårdtiden var
igenomsnitt 4,6 dagar för kvinnor jämfört med 3,8 dagar för män.

•  Män svarade för 54% av det totala antalet vårddagar, som transportolyckor
(ungefär svarande mot vägtrafikolyckor i den officiella trafikskadestatistiken)
resulterade i.

•  Gående skadade i singelolyckor svarade för 33% av det totala antalet vård-
dagar. Skadan resulterade i längre vårdtid per inlagd skadad än vad som gällde
för övriga olyckskategorier.

•  Kvinnor svarade för 74% av det totala antalet vårddagar, som singelolyckor
med gående resulterade i.

•  Skada i singelolycka som gående, svarade för nästan hälften av det totala
antalet vårddagar för kvinnor.
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Tabell 5  Antal vårddagar (V) och antal vårddagar per inlagd skadad (V/I). Indel-
ning på kön och olyckskategori.

Transport-
olycka

Gående i
singelolycka

Inlines-
olycka

Arbets-
olycka

Totalt

V V/I V V/I V V/I V V/I V V/I
Män 523 3,6 127 4,9 16 4,0 19 4,8 685 3,8
Kvinnor 450 3,8 370 6,0 2 2,0 0 - 822 4,6
Totalt 973 3,7 497 5,6 18 3,6 19 4,8 1507 4,2

•  Av de inlagda skadade vårdades 55% två dagar eller mindre i den slutna
vården. För män var värdet 61% och för kvinnor 49%.
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Figur 4  Antal inlagda i sjukvården fördelat på antal vårddagar.

3.2 Transportolyckor
•  Gående och cyklister utgjorde 45% av antalet skadade i transportolycka och

38% då gällde vård i den slutna sjukvården, se tabell 6
•  Mopedister och motorcyklister utgjorde 7–8% av det totala antalet skadade

och av det ”inlagda” antalet skadade i transportolycka.
•  Av de skadade återfanns 30% i behandlingskategorin ”Ingen behandling”, dvs.

blev inte föremål för någon medicinsk behandling. Denna andel var störst för
bilister, 43%, medan den var tämligen lika, cirka 20%, för övriga trafikant-
kategorier.
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Tabell 6  Antal skadade enligt olyckskategorin ”Transportolycka” indelat på
trafikant- och behandlingskategori.

Gående Cyklist Mopedist Mc Bilist Övrigt* Totalt
% % % % % % %

Ingen behandling 12 21 142 19 13 17 7 15 370 43 5 20 549 30

Behandling ej inlagd 25 45 474 62 51 68 27 57 321 37 12 48 910 50

Inlagd 17 30 87 11 8 11 13 28 137 16 6 24 268 15

Avlidit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Avvikit utan behandl. 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0

Ospec, behandling 2 4 55 7 3 4 0 0 23 3 2 8 85 5

Okänt 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7 0

Totalt 56 100 760 100 75 100 47 100 861 100 25 100 1824 100
*  inklusive okänt

Vårddagar:
•  Kvinnor svarade för fler vårddagar och längre vårdtid per skadad jämfört med

män, då de skadats som gående eller cyklist, se tabell 7.
•  Män svarade för fler vårddagar och längre vårdtid då de skadats som bilist.

Tabell 7  Antal vårddagar (V) och antal vårddagar per inlagd (V/I), som skadats i
transportolycka. Indelning på trafikantkategori och kön.

Gående Cyklist Mopedist Mc Bilist Totalt*
V V/I V V/I V V/I V V/I V V/I V V/I

Män 37 4,6 135 3,3 57 7,1 27 2,7 243 3,2 523 3,6
Kvinnor 59 7,4 201 4,5 0 - 11 5,5 177 2,9 450 3,8
Totalt 96 6,0 336 3,9 57 7,1 38 3,2 420 3,1 973 3,7
* Här ingår också kategorin ”Övrigt”, som inte är särredovisad i tabellen.

3.2.1 Gående och cyklister
Gående:
•  Merparten av skadefallen med gående inträffade i kollision med personbil. Ett

mindre antal olyckor inträffade i kollision med annan oskyddad trafikant eller
med buss, se tabell 8

•  Cirka ¼ av de gående som skadades i olycka med personbil återfanns i be-
handlingskategorin ”Ingen behandling” dvs. blev inte föremål för medicinsk
behandling.

•  Barn yngre är 15 år svarade för 23% av skadefallen bland gående (som hade
skadats i kollisionsolycka) – se bilaga 1.

•  Äldre, 65 år eller mer, svarade för 29% av skadefallen bland gående.
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Tabell 8  Gående som skadats i transportolycka. Indelning på behandlingskate-
gori och på motpart i olyckan.

Motpart i olyckan
Cykel Moped Mc Personbil Buss Annat* Totalt

Ingen behandling 0 0 0 10 0 2 12
Behandling ej inlagd 3 2 1 14 1 4 25
Inlagd 0 0 0 12 0 5 17
Avlidit 0 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandl. 0 0 0 0 0 0 0
Ospec, behandling 0 1 0 1 0 0 2
Okänt 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 3 3 1 37 1 11 56
* I kategorin ingår ett antal gående som skadats i olyckor som närmast är att betrakta som
singelolycka

Cyklister:
•  Av de skadade cyklisterna, hade 78% skadats i singelolyckor. Av de cyklister

som lagts in för vård, hade 62% skadats i singelolycka med, se tabell 9.
•  Kollision med bil låg bakom 10% av skadefallen med cykel och 25% av de

skadefall med cykel som krävde slutenvård.
•  Kollision med annan cykel låg bakom 10% av det totala antalet skadefall med

cykel och ungefär lika många procent av skadefallen som ledde till slutenvård.
•  I ett par fall hade cyklisten skadats i kollision med gående.
•  I några fall hade cyklisten skadats i kollision med tungt fordon (lastbil eller

buss).

Tabell 9  Cyklister som skadats i transportolycka. Indelning på behandlingskate-
gori och på motpart i olyckan.

Cykel Motpart i olyckan
singel Gående Cykel Personbil Lastbil Buss Annat Totalt

Ingen behandling 112 1 8 19 1 0 1 142
Behandling ej inlagd 381 1 49 35 1 1 6 474
Inlagd** 54 0 10 22 0 1 0 87
Avlidit 0 0 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandl. 1 0 0 0 0 0 0 1
Ospec, behandling 48 0 6 1 0 0 0 55
Okänt 0 0 1 0 0 0 0 1
Totalt 596 2 74 77 2 2 7 760

•  Barn under 15 år utgjorde 39% av det totala antalet skadade cyklister och 29%
av antalet cyklister som vårdades i den slutna vården. Av skadefallen inträffa-
de 83% i singelolycka, vilket var en något högre andel jämfört med övriga
åldersgrupper – se figur 5 och bilaga 1

•  Äldre, 65 år eller mer, utgjorde 11% av det totala antalet skadade cyklister och
18% av antalet cyklister som vårdades i den slutna vården.

•  Över hälften av de cyklister som skadades i kollision med annan oskyddad tra-
fikant var under 15 år. Endast några få procent var 65 år eller äldre.
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•  Då det gällde kollisionsolyckor mellan cykel och bil var 26% av antalet
skadade cyklister under 15 år. Andelen, som togs in i den slutna vården var
något lägre, 22%,. Äldre, 65 år och mer, utgjorde 18% av antalet skadade och
35% av antalet som lades in för vård i den slutna vården.
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Figur 5  Cyklister skadade i transportolycka. Fördelning på ålder och behand-
lingskategori.

•  Kvinnor svarade för fler vårddagar och längre vårdtid (vårddagar per inlagd
skadad) än män. Det gällde singelolyckor och det gällde olyckor där bil varit
inblandad.

Tabell 10  Cyklister. Antal vårddagar (V) och antal vårddagar per inlagd (V/I),
som skadats i transportolycka. Indelning på kön och motpart i olyckan.

Cykel Motpart i olyckan
Singel Osk.traf Bil Totalt*
V V/I V V/I V V/I V V/I

Män 80 3,1 12 2,0 43 4,8 135 3,3
Kvinnor 102 3,8 8 2,0 91 6,5 201 4,5
Totalt 182 3,4 20 2,0 134 5,8 336 3,9
* Här ingår också kategorin ”Övrigt”, som inte är särredovisad i tabellen.

Angivna orsaker bakom singelolyckor med cykel:
Följande förklaringar eller orsaker baserat på olycksbeskrivningen angavs som
skäl bakom singelolyckan med cykel:

Av de 596 skadefallen angavs 212 (36%) orsakade genom omkullkörning eller
genom att man ramlat av cykeln. Någon närmare förklaring än så angavs inte.

•  Trottoarkant angavs som orsak bakom 53 av skadefallen (9%). Vägkanten
(ofta då asfalterad ) angavs som orsak bakom 11 av skadefallen (2%).
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•  Dikeskörning angavs som primär orsak till 6 av skadefallen (1%).
•  Halka angavs som orsak till 84 av skadefallen (14%). Av dessa var 63 rela-

terade till is eller snö.
•  Grus på vägbanan ofta i form av s.k. rullgrus låg bakom 31 av skadefallen

(5%).
•  Ojämnheter i vägbanan låg bakom 12 av skadefallen (2%).
•  För hög hastighet orsakad av nedförsbacke låg bakom 10 av skadefallen (2%).
•  För kraftig inbromsning ofta orsakad av handbromsen på framhjulet låg

bakom 14 av skadefallen (2%).
•  Väjning för annan trafikant eller djur låg bakom 12 av skadefallen (2%).
•  Föremål på eller vid sidan av vägbanan låg bakom 37 av skadefallen (6%).
•  Omkullkörning vid passage av järnvägsspår låg bakom 4 av skadefallen (1%).
•  Av- eller påstigning av cykeln låg bakom 23 av skadefallen (4%).
•  Föremål eller dylikt som kom in i cykelhjulet, kedjan etc. var orsak bakom 49

av skadefallen (8%). Hälften av dessa gällde fot som kom in i cykelhjulet.
•  Trampan (i något fall styret) som cyklisten slant på låg bakom 12 av skade-

fallen (2%).
•  Kedja som hoppade av, styre som vek sig eller annat fel på cykeln låg bakom

19 av skadefallen (3%).
•  Sjukdom angavs som orsak till 4 av skadefallen (1%).
•  För tre av skadefallen angavs inte någon bakomliggande orsak (1%).

3.2.2 Mopedister
•  Av de skadade mopedisterna hade 71% skadats i singelolyckor, se tabell 11.

Tabell 11  Mopedister som skadats i transportolycka. Indelning på behandlings-
kategori och på motpart i olyckan.

Moped Motpart i olyckan
singel Personbil Buss Totalt

Ingen behandling 10 3 0 13
Behandling ej inlagd 37 11 3 51
Inlagd 3 5 0 8
Avlidit 0 0 0 0
Avvikit utan behandl. 0 0 0 0
Ospec, behandling 3 0 0 3
Okänt 0 0 0 0
Totalt 53 19 3 75

•  Av de skadade mopedisterna var 44% 15 år gamla och 4% av de skadade var
65 år eller äldre, se figur 6 och bilaga 1.

Resultatet visar också att:

•  16% av de skadade mopedisterna var kvinnor.
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Figur 6  Mopedister skadade i transportolycka. Fördelning på ålder och behand-
lingskategori.

3.2.3 Motorcyklister
•  Mer än hälften av de skadade motorcyklisterna hade skadats i singelolycka, se

tabell 12.

Resultatet visar också att:

•  40% av de skadade motorcyklisterna var under 25 år. 19% var 45 år eller äldre
– se bilaga 1.

•  Cirka 10% av de skadade motorcyklisterna var kvinnor.
•  Cirka 10% av de skadade motorcyklisterna var passagerare

Tabell 12  Motorcyklister som skadats i transportolycka. Indelning på behand-
lingskategori och på motpart i olyckan.

Mc Motpart i olyckan
singel Personbil Buss Annat Totalt

Ingen behandling 3 3 0 0 7
Behandling ej inlagd 16 5 3 4 27
Inlagd 6 7 0 0 13
Avlidit 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandl. 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 0 0 0 0 0
Okänt 0 0 0 0 0
Totalt 25 15 3 4 47
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3.2.4 Bilister
•  64% av det totala antalet skadade bilister och av de skadade bilisterna som

vårdades i den slutna vården var förare, se tabell 13.
•  6% av de skadade passagerarna var busspassagerare.
•  40% av bilförarna och 48% av bilpassagerarna återfanns i behandlings-

kategorin ”Ingen behandling” dvs. blev inte föremål för någon medicinsk be-
handling

Tabell 13  Bilister som skadats i transportolycka. Indelning på behandlings-
kategori och på fordonstyp (För = förare, Pass = passagerare).

Personbil Lastbil Buss Totalt
För Pass Tot För Pass Tot För Pass Tot För Pass Tot

Ingen behandling 209 139 348 5 2 7 9 6 15 223 147 370
Behandling ej inlagd 212 87 299 3 2 5 7 10 17 222 99 321
Inlagd 84 49 133 1 1 2 2 0 2 87 50 137
Avlidit 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Avvikit utan behandl. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ospec, behandling 16 6 22 0 0 0 0 1 1 16 7 23
Okänt 4 2 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Totalt 528 284 812 9 5 14 18 17 35 555 306 861

Bilförare:
•  Ungdomar under 25 år utgjorde 24% av de skadade bilförarna och 17% av bil-

förarna som vårdades i den slutna vården se figur 7 och bilaga 1.
•  Bland de skadade bilförarna, var 19-åringarna den mest frekventa ålders-

gruppen.
•  Äldre, 65 år och mer, utgjorde 10% av de skadade bilförarna och 21% av bil-

förarna som vårdades i den slutna vården.

Resultatet visade också att:

•  Kvinnor utgjorde 41% av de skadade bilförarna och 30% av de bilförare som
behandlades i den slutna vården.

•  1/3 av de skadade yngre bilförarna (yngre än 25 år) och av de yngre bilförare
som vårdades i den slutna vården var kvinnor.
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Figur 7  Bilförare skadade i transportolycka. Fördelning på ålder och behand-
lingskategori.

Bilpassagerare:
•  Barn under 15 år utgjorde 26% av de skadade bilpassagerarna och 18% av bil-

passagerarna som vårdades i den slutna vården. Det kan också konstateras att
en stor andel (35%) av barnen inte blev föremål för någon medicinsk behand-
ling, se figur 7 och bilaga 1.

•  Ungdomar i åldern 15 – 24 år utgjorde 31 procent av de skadade bilpassa-
gerarna och 22% av bilpassagerarna som vårdades i den slutna vården.

•  18-åringarna var den mest frekventa åldersgruppen bland de skadade bil-
passagerarna. Det gällde även skadade som togs in i den slutna vården.

•  Äldre, 65 år och mer, utgjorde 11% av de skadade bilpassagerarna och 22% av
bilförarna som vårdades i den slutna vården.

Resultatet visade också att:

•  Kvinnor utgjorde 62% av de skadade bilpassagerarna och 69% av de bil-
passagerare som behandlades i den slutna vården.
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Figur 8  Bilpassagerare skadade i transportolycka. Fördelning på ålder och be-
handlingskategori.

Vårddagar för bilförare och bilpassagerare:
•  Kvinnor svarade för 25% av antalet vårddagar som gällde för skadade bil-

förare. Den genomsnittliga vårdtiden var lägre för kvinnor än för män, se
tabell 14.

•  Kvinnor svarade för 71% av antalet vårddagar som gällde för skadade bil-
passagerare. Den genomsnittliga vårdtiden var något längre för kvinnor än för
män.

Tabell 14  Bilförare och bilpassagerare. Antal vårddagar (V) och antal vård-
dagar per inlagd (V/I), som skadats i tranportolycka. Indelning på kön och på
förare och passagerare.

Bilförare Bilpassagerare Totalt
V V/I V V/I V V/I

Män 198 3,3 45 3,0 243 3,2
Kvinnor 65 2,5 112 3,2 177 2,9
Totalt 263 3,1 157 3,1 420 3,1

3.3 Skadade enligt kategorierna ”gångare i transport-
område”, ”Inlines” och ”arbetsolycka”

”Gångare i transportområde”:
•  52% av skadefallen, som gällde gående ”singel” inträffade i åldrarna 55 år och

över, 17% inträffade i åldrarna 75 år och över. Ser man till de svåra skade-
fallen, de som krävde slutenvård, finner man att 74% av dessa inträffade i åld-
rarna 55 år och över och att 37% inträffade i åldrarna 75 år och över. En viss
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anhopning av skadefall fanns också i åldersintervallet 15–24 år, men dessa
skadefall var som regel av lindrigare karaktär – se även figur 9 och bilaga 1 .
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Figur 9  Antal gående skadade enligt kategorin ”Gående singel”. Fördelning på
ålder och behandlingskategori.

Av de 781 skadefallen som klassificerades som ”gångare skadade i transportom-
råde” dvs. olyckstypsmässigt som fotgängare skadade i singelolycka kan följande
konstateras:

•  435 (56%) av skadefallen skedde vid halka i samband med gång på trottoar,
gång-/cykelväg, gång längs eller tvärs väg/gata etc.

•  261 (33%) hade skadats då den gående snubblat eller trampat snett på grund
av nivåskillnader – 56 av personerna i denna grupp (7% av totalen) angav att
trottoarkanten var orsaken till att de snubblat eller trampat snett. Som regel in-
träffade dessa olyckor vid passage över gatan. Vanligt var också att man
skadade sig genom att snubbla eller trampa snett på asfaltkanter längs och
tvärs vägen/gatan liksom i håligheter i vägbanan. Ett mindre antal uppgav som
orsak att de kolliderat med ”fast hinder” som de inte observerat som exem-
pelvis lyktstolpe, betongpollare eller dylikt.

•  14 personer angav att de snubblat på löst (tillfälligtvis förekommande) föremål
på marken som exempelvis läskedrycksflaska. I gruppen ingick också några
personer som skadat sig då de trampat på vasst föremål på marken.

•  12 personer uppgav att de skadat sig i samband med att de steg in i bil eller ut
ur bil.

•  21 personer uppgav att de skadat sig då de rastat hunden och att hunden varit
orsak till att de snubblat. I denna grupp ingick också ett mindre antal personer
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som attackerats av och skadats av främmande hund då de varit ute och gått,
liksom ett par gående som blivit gentingstuckna.

•  10 personer uppgav att de drabbades av plötslig sjukdom som yrsel och illa-
mående.

•  28 skadefall ingick i kategorin övrigt. I den kategorin inrymdes bland annat tre
gående som skadats då de slagit emot dragkroken på parkerad bil. Några
angav att de skadats då de trillat över cykeln som de ledde. I kategorin ingick
också några skadade personer som snarare var att betrakta som skadade cyk-
lister än som skadade gående.

”Inlines”
•  Kategorin omfattade totalt 85 skadefall varav 68 inlines- eller rullskridsko-

åkare och 16 ”rullbräda”. För en skadad saknades uppgift om färdsättet. Ska-
dorna hade skett i singelolyckor.

”Arbetsolyckor i trafikmiljö”
•  Halka var orsak till 21 av de totalt 28 skadefallen. Fyra personer skadade sig

då de snubblade eller trampade snett. Fallolyckorna skedde som regel i sam-
band med att man lämnade fordonet för något ärende.

•  Två av (de tre resterande) olyckorna skedde vid service och vid flyttning av
last på fordonet. Till den tredje olyckan fanns ingen orsak angiven.

3.4 Skadade uppdelat på kommun
3.4.1 Hemkommun i Skaraborg
•  För kommunerna i Skaraborg, gällde att 80% av de kommuninvånare som

skadats enligt sjukvården, råkade ut för olyckan inom den egna kommunen.
Denna andel varierade som framgår av tabell 15 mellan kommunerna. An-
delen kommuninvånare som skadades inom den egna kommunen var större i
kommuner med större folkmängd. Undantag var Karlsborgs kommun där en
större andel kommuninvånare skadades inom kommunen än ”förväntat” och
Vara kommun där en mindre andel kommuninvånare skadades inom kom-
munen än ”förväntat”.
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Tabell 15  Antal skadade enligt sjukvården indelat på hemkommun och skadeplats
samt procent av antalet invånare i respektive kommun som skadats i hem-
kommunen.

Skadeplats för olyckanDen skadades
hemkommun Samma som

hemkom-
munen*

Inom
Skaraborg,
utanför hem-
kommunen

Utanför
Skaraborg

Utanför
landet

Okänt Totalt

Essunga 27 69% 9 2 1 0 39
Falköping 225 78% 29 20 4 10 288
Grästorp 18 64% 5 2 0 3 28
Gullspång 26 81% 4 2 0 0 32
Götene 90 82% 16 2 1 1 110
Hjo 71 74% 19 3 2 1 96
Karlsborg 62 83% 10 3 0 0 75
Lidköping 297 80% 40 16 4 13 370
Mariestad 275 86% 30 6 2 5 318
Skara 144 81% 17 5 2 10 178
Skövde 371 81% 42 22 8 13 456
Tibro 95 81% 16 2 0 4 117
Tidaholm 106 80% 16 5 3 3 133
Töreboda 63 77% 14 4 0 1 82
Vara 138 72% 31 10 2 10 191
Utanför Skarab. - - 149 15 1 6 171
Okänt - - 28 3 0 3 34
Totalt ** 2008 81% 475 122 30 83 2718
* Procenten anger hur stor andel av de skadade som skadade sig i hemkommunen.
** Procenttalet är genomsnitt för de 15 kommunerna i Skaraborg.

•  80% av skadefallen inträffade i den egna kommunen. Detta förhållande var
tämligen stabilt sett m.h.t. behandlingskategori. Möjligen inträffade något fler
skadefall enligt kategorin ”Ingen behandling” utanför hemkommunen relativ
sett, se figur 10.
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Figur 10  Andel av skadefallen enligt sjukvården, som inträffat i hemkommunen
bland personer med hemkommun i Skaraborg. Indelning på behandlingskategori.

•  90% av skadefallen med cykel, moped och inlines/rullbräda skedde inom den
egna kommunen. Andelen var något lägre för gående i singelolyckor, drygt
80%, och något under 80% för gående skadade i kollisionsolyckor med motor-
fordon, se figur 11.

•  40% av skadefallen med motorcyklister och bilister skedde utanför den egna
kommunen.
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Figur 11  Andel av skadefallen som inträffat i hemkommunen bland personer med
hemkommun i Skaraborg. Indelning på färdmedelskategori.

3.4.2 ”Skadekommun” i Skaraborg
•  81% av de som skadade sig i Skaraborgs kommuner var också hemmahörande

inom kommunen, 93% var hemmahörande i Skaraborg, se tabell 16. Då det
gällde enskilda kommuner visade resultatet att en stor del av de som skadats
inom Grästorps, Skara, Essunga och Töreboda kommuner hade hemvist utan-
för kommunen. En stor del relativt övriga kommuner av de som skadade sig
inom Gullspång, Vara, Grästorps och Karlsborgs kommuner hade hemvist
utanför Skaraborg.
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Tabell 16  Antal som skadats i Skaraborg enligt sjukvården indelat på kommun
där olycka och skada skett och med hänsyn till den skadade trafikantens hemvist.

Den skadades hemkommun (eller hemort)Kommun i
Skaraborg där
olyckan och
skadan skett

Samma som
skadekom-
munen*

Inom
Skaraborg,
utanför skade-
kommunen

Utanför
Skaraborg

Okänt Totalt

Essunga 27 73% 7 1 2 37
Falköping 225 84% 26 14 2 267
Grästorp 18 55% 10 4 1 33
Gullspång 26 70% 3 7 1 37
Götene 90 75% 18 10 2 120
Hjo 71 83% 12 2 1 86
Karlsborg 62 73% 12 9 2 85
Lidköping 297 85% 34 18 1 350
Mariestad 275 85% 21 23 6 325
Skara 144 71% 40 17 2 203
Skövde 371 85% 56 8 2 437
Tibro 95 86% 12 1 2 110
Tidaholm 106 82% 16 7 0 129
Töreboda 63 78% 15 3 0 81
Vara 138 77% 13 24 4 179
Skaraborg** - 3 1 4
Totalt*** 2008 81 % 298 149 28 2483
* Procenten anger hur stor andel av de skadade som hade hemort i skadekommunen.
** Skadekommun okänd.
***Procenttalet är genomsnitt för de 15 kommunerna i Skaraborg.

3.4.3 Skadade relaterat till antal kommuninvånare
•  Kommuninvånarna i Mariestads och Vara kommuner var mest skadedrabbade

(sett i förhållande till invånarantalet), se figur 13. Minst skadedrabbade var
kommuninvånarna Grästorps, Gullspångs och Essunga kommuner. En bidrag-
ande orsak till det lägre skadetalet i Gullspångs och Grästorps kommuner kan
vara att skadade kommuninvånare i vissa fall forslades till sjukvårdsinrättning
utanför Skaraborg och att de av det skälet inte kom med i sjukvårdsregistre-
ringen.

•  Mariestads kommun framstod som den mest ”skadedrabbade” kommunen i
Skaraborg också då antalet skadefall som inträffade i kommunen relaterades
till antalet kommuninvånare, figur 13. Karlsborg, Skara och Vara hade också
stora skadetal relativt folkmängden, medan Grästorps, Gullspångs och
Essunga kommuner hade de lägsta värdena.

•  Relaterat till antal kommuninvånare var Skara, Karlsborgs, Grästorps, Götene,
Vara och Mariestads kommuner de bland kommunerna i Skaraborg där det in-
träffade flest skadefall med personer hemmahörande utanför kommunen.

•  Vara kommun tillsammans med Hjo var de kommuner som relaterat till folk-
mängden ”exporterade” flest skadefall dvs. som hade flest skadefall utanför
kommunen.
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Figur 12  Antal skadade enligt sjukvården per 1000 kommuninvånare. Indelning
på hemkommun och med hänsyn till om olyckan och skadan inträffade i hem-
kommunen eller utanför.
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Figur 13  Antal skadade enligt sjukvården per 1000 kommuninvånare. Indelning
på kommun där olyckan och skadan inträffat och med hänsyn till om dem skadade
bodde i skadekommunen eller utanför.
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3.5 Vårdinrättning
En tredjedel av de personer som uppsökte vårdcentral eller jourcentral återfanns i
behandlingskategorin ”ingen behandling”. Då det gällde akutmottagning återfanns
en femtedel i denna kategori. En fjärdedel av de som uppsökte akutmottagningen
intogs i den slutna vården.

En jämförelse med den s.k. ”östgötaundersökningen” (3), begränsad till sjuk-
vårdsregistrerade skadade som hade uppsökt sjukhusens akutmottagning och som
hade skadats i olyckor mellan bilar, visade att 32% togs in i den slutna vården en-
ligt den undersökningen jämfört med 30% då det gällde motsvarande skadekate-
gori i Skaraborgsundersökningen. Det rådde med andra ord en god överensstäm-
melse mellan de två undersökningarna.

Tabell 17  Antal skadade enligt sjukvården fördelat på typ av vårdinrättning och
behandlingskategori. (”Vårdcentral” innefattar också besök vid tandvårdsmot-
tagning, ”Jourcentral” innefattar också besök vid tandvårdsmottagning eller
vårdcentral, ”Akutmottagning” innefattar också besök vid de tre övriga typerna
av vårdinrättningar).

Behandlingskategori Tandvårds-
mottagning

           %

Vårdcentral

          %

Jourcentral

          %

Akutmot-
tagning
           %

Totalt

Ingen behandling 0 0 216 31 216 31 261 38 693 100%
Behandlad, ej inlagd 0 0 353 23 479 31 695 46 1527 100%
Inlagd* 0 0 0 0 1 0 365 100 366 100%
Avlidit 1 - 0 - 0 - 2 - 3 100%
Avvikit utan beh 0 - 0 - 0 - 3 - 3 100%
Ospec, behand 83 70 15 13 8 7 12 10 118 100%
Okänt 0 - 1 - 2 - 5 - 8 100%
Totalt 84 3 585 22 706 26 1343 49 2718 100%
* inkl. remittering

•  Något mindre än hälften av de trafikskadade personerna uppsökte akutsjuk-
vården, se tabell 18.

•  Gående som skadats i kollisionsolycka uppsökte oftare akutmottagningen än
övriga trafikskadade.

•  Några procent av de trafikskadade uppsökte enbart tandvårdsinrättning.
•  Personer som skadats i singelolyckor med cykel/moped och personer som ska-

dats i olyckor med inlines/rullbräda uppsökte oftare tandvårdsmottagning än
övriga trafikskadade.

•  Gående skadade i singelolycka var den mest frekventa olyckstypen då det
gäller samtliga typer av vårdinrättningar exklusive ”tandvårdsmottagning”.
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Tabell 18  Antal skadefall enligt sjukvården fördelat på typ av vårdinrättning och
på olyckstyp. (”Vårdcentral” kan också innefatta besök vid tandvårdsmottagning, ”Jourcentral”
kan också innefatta besök vid tandvårdsmottagning eller vårdcentral, ”Akutmottagning” kan även
innefatta besök vid de tre övriga typerna av vårdinrättningar).

Tandvårds-
mottagning

Vårdcentral Jour-
central

Akutmot-
tagning

TotaltOlycka i transport-
område

           %           %          %          %             %
Transportolycka 57 3 399 22 448 25 920 50 1824 100
  Gående 1 2 11 20 6 11 38 68 56 100
  Cykel/moped singel * 43 7 134 21 192 30 280 43 649 100
  Cykel/moped övrigt 7 4 38 20 43 23 98 53 186 100
   Motorfordon singel * 3 1 59 21 61 22 154 56 277 100
   Motorfordon övrigt 1 0 151 24 143 23 336 53 631 100
  Annat inkl okänt 2 8 6 24 3 12 14 56 25 100
Gående ”singel” 19 2 171 22 215 28 376 48 781 100
Inlines, rullbräda 8 9 9 11 34 40 34 40 85 100
Arbetsolycka 0 0 6 21 9 32 13 46 28 100
Totalt 84 3 585 22 706 26 1343 49 2718 100
* Singel är här lika med olycka utan motpart

3.6 Jämförelse med andra undersökningar
I tabell 19 görs en jämförelse med de resultat som framkom vid den s.k. östgöta-
undersökningen som genomfördes under 1984 (2). Den omfattade trafikskadade
som uppsökte länets sjukhus. Till detta kom också vårdcentralerna i Motala och
Mjölby kommuner. I Motala och Mjölby kommuner registrerades alla skadefall,
inte enbart trafikskadade. I övriga delen av länet registrerades enbart trafik-
skadade. I tabellen är också medtaget resultat från den registrering av trafik-
skadade som görs i Göteborg. Den registreringen är begränsad till enbart trafik-
skadade och sådana som uppsökt sjukhusets akutmottagning (2).

Av resultatet i tabellen framgår att antalet sjukvårdsregistrerade skadade i
Skaraborg är lägre i förhållande till folkmängden i upptagningsområdet jämfört
med resultatet från de övriga undersökningarna. Antalet registrerade vid sjuk-
husens akutmottagningar i Skaraborg har då jämförts med antalet registrerade i
Göteborg och antalet registreringar i östgötaundersökningen omfattande
Linköpings, Norrköpings och Finspångs sjukhus. Jämförelsen med Motala/Mjölby
har gällt totalen i Skaraborg. En del av skillnaden kan möjligen förklaras av att de
undersökningar som jämförelsen görs med, är gamla och att minskning har skett
av de svåra skadefallen över tiden eller att uppgiften om antalet invånare i upptag-
ningsområdet inte stämmer.
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Tabell 19  Antal sjukvårdsregistrerade trafikskadade i Skaraborg jämfört med
sjukvårdsenheter i andra områden (Källa: NVF rapport nr 6, 1986).

Antal skadade Skadade per 100 inv. o år
Totalt Gående

singel*
Cykel
singel

Invån-
are Totalt Exkl.

gående
singel

Exkl. g/c
singel

Skaraborg totalt 2718 866 604 258 000 1,05 0,72 0,48
Skaraborg exkl. tandv.mott. 2634 839 562 258 000 1,02 0,70 0,48
Skaraborg akutmottagning 1343 410 262 258 000 0,52 0,36 0,26
Linköping, Norrköping och
Finspång. Sjukhusens
akutmottagningar

2363 689 453 294 000 0,80 0,57 0,42

Motala och Mjölby.
Akutmottagning, vårdcentr,
tandv.mottagning

1312 455 410 86 000 1,52 1,00 0,52

Göteborg. Akutmottagning
på sjukhus

2192 - 386 424 000 0,52 0,52 0,43

* inklusive inlines och rullbräda,
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4 Antal skadade i Skaraborg enligt sjukvård och
polis

Tidigare kapitel har omfattat skadade som har skadat sig i olyckor som inträffat
inom eller utanför Skaraborg. Resultaten i detta avsnitt baseras enbart på olyckor
som inträffat inom Skaraborg.

I detta kapitel redovisas resultat baserat på information om sjukvårds-
registrerade skadade och om skadade som registrerats av polisen i polisrapporte-
rade vägtrafikolyckor. De polisrapporterade olyckorna ligger till grund för den
officiella trafikolycksstatistiken. Det är ett känt förhållande att den officiella
statistiken är behäftad med ett betydande mörkertal. Även den sjukvårdsbaserade
skadestatistiken är behäftad med ett visst mörkertal men betydligt mindre. Bland
annat finns där ett mörkertal som gäller antalet dödade. Antalet dödade redovisas
däremot utan mörkertal i den officiella olycksstatistiken.

Tillsammans ger de två statistikkällorna sjukvård och polis en god bild av
olycks- och skadeutfallet. För att komma åt totalen matchades skadefall registre-
rade av polisen mot skadefall registrerade i sjukvården. Som matchningsvariabler
användes födelsetid, olycksdatum och olyckstidpunkt, kön och färdsätt. Som
kompletterande information användes olycksplats, olyckstyp och olycksbeskriv-
ning. Uppgifter om polisrapporterade olyckor och skadade hämtades från Väg-
verkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS). Alla polisrapporterade
olyckor som hade inträffat i Skaraborg under år 1998 såväl egendoms- som
personskadeolyckor ingick i matchningsmaterialet.

Förutom redovisning av antalet skadade baserat på den sammantagna
statistiken från sjukvård och polis görs i avsnittet redovisning av vilka skadefall
som återfunnits respektive inte återfunnits i den polisbaserade olycksstatistiken
och vilken information polisen givit om skadans svårhetsgrad. Uppskrivnings-
faktorer redovisas också för polisregistrerade skadade. De visar hur många gånger
antalet polisregistrerade skadade måste räknas upp för att svara mot det faktiska
antalet. I det här fallet lika med det antal skadade som anges av sjukvård och polis
tillsammans. Uppskrivningsfaktorn anges för totalt antal polisregistrerade skadade
samt för antalet svårt respektive lindrigt skadade enligt polisen. Som svårt skadad
enligt sjukvården räknas de som lagts in plus remitterade (5 stycken), som lindrigt
skadade enligt sjukvården räknas övriga (exklusive avlidna). Uppskrivnings-
faktorn redovisas vidare med avseende på färdsätt, trafikmiljö och kommun.

4.1 Totalt
Totalt angav polisen 520 personer som skadade eller dödade i vägtrafikolyckor i
Skaraborg under år 1998.

•  Av de 520 skadade och dödade enligt polisen återfanns 316 (61%) bland de
sjukvårdsregistrerade skadade. 204 polisregistrerade skadade och dödade
kunde inte återfinnas bland de sjukvårdregistrerade skadade, se figur 14.

•  Bidraget från statistiken baserad på polisrapporterade vägtrafikolyckor ökade
antalet kända skadefall i Skaraborg med 8%, från 2483 skadefall till 2687.

•  Om man begränsar antalet till skadade i transportolyckor och exkluderar bl.a.
den stora gruppen gående i singelolyckor, som ju definitionsmässigt inte be-
traktas som vägtrafikolycka ökar bidraget från den polisrapporterade olycks-
statistiken antalet skadefall med 12%, se tabell 20.
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•  Uppskrivningsfaktorn för polisrapporterade skadade var lika med 5,2. Det vill
säga den officiella vägtrafikolyckstatistikens skadetal behöver skrivas upp
med detta tal för att vara i nivå med det totala skadetal som redovisas i den
sjukvårdsbaserade statistiken plus den polisrapporterade olycksstatistiken. Om
man begränsar sig till transportolycka dvs. ungefär motsvarande vägtrafik-
olycka i den officiella statistiken blir uppskrivningsfaktorn 3,6.

Figur 14  Antal skadade i Skaraborg enligt sjukvård och polis med uppdelning på
vad som är gemensamt och vad som är "unikt" för de två källorna. Sjukvårds-
skadade representeras av den största ellipsen.

Tabell 20  Antal skadefall enligt sjukvård och polis då skadeplatsen varit inom
Skaraborg.

Sjukvården
totalt

Varav både
polis och
sjukvård

Enbart
polisen

Totalt
(polis och
sjukvård

tillsammans)
Transportolycka 1674 316 204 1878
Övrig olycka 809 0 0 809
Totalt 2483 316 204 2687

Figur 16 visar antal svårt respektive lindrigt skadade enligt sjukvård och polis.
Som svårt skadad enligt sjukvården räknas de som lagts in för vård plus
remitterade (5 stycken), som lindrigt skadade enligt sjukvården räknas övriga
(exklusive avlidna). Som svårt skadade räknas också de som polisen registrerat
som svårt skadade och som inte återfunnits bland de sjukvårdregistrerade skadade.
Motsvarande gäller för lindrigt skadade enligt polisen som inte återfunnits i sjuk-
vårdsmaterialet. Av figur 15 framgår bland annat att:

•  8% av de lindriga skadefallen fanns registrerade hos både sjukvård och polis,
85% fanns enbart registrerade hos sjukvården

Totalt antal skadade 2687
(sjukvård 2483, polis 520)

2167 316 204
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•  32% av de svåra skadefallen fanns registrerade hos både sjukvård och polis,
58% fanns enbart registrerade hos sjukvården och 10 % enbart hos polisen.

Figur 15  Antal svårt respektive lindrigt skadade i Skaraborg enligt sjukvård och
polis med uppdelning på vad som är gemensamt och vad som är "unikt" för de två
källorna. Skadade registrerade i sjukvården representeras av den största ellipsen.

Vilka skadade registrerades av polisen?

•  Av de 26 dödade – samtliga fanns registrerade hos polisen – fanns enbart två
registrerade i sjukvården – se tabell 21.

•  40% av de av polisen angivna svårt skadade återfanns inte i sjukvårdsmate-
rialet. Det får betecknas som en hög andel. Motsvarande andel var i den s.k.
östgötaundersökningen 15% (3). Denna undersökning är i många avseenden är
jämförbar med Skaraborgsundersökningen, Andelen som polisen angivit som
lindrigt skadade och som återfanns i sjukvårdsmaterialet var lika stor i båda
undersökningarna, cirka 35%.

Tabell 21  Antal skadade och dödade registrerade av polisen i polisrapporterade
vägtrafikolyckor i Skaraborg under år 1998.

Skadegrad enligt
polisen

Polis och
sjukvård

Enbart polis Totalt

Dödade 2 24 26
Svårt skadade 56 37 93
Lindrigt skadade 258 143 401
Totalt 316 204 520

Som framgår av tabell 22 angavs en icke obetydlig del av skadefallen som
oskadade av polisen. Detta förhållande gällde fordonsförare. I en stor del av fallen
hade polisen inte gjort någon markering om personskada men olyckan fanns
registrerad. Detta förhållande gällde främst passagerare som uppsökt sjukvården.

Man kan konstatera att 29% av de skadefall som enligt sjukvården inträffat i
transportolycka kunnat kopplas till polisrapporterad vägtrafikolycka. Det är 10

2275 lindrigt skadade totalt
(sjukvård 2132, polis 332)

387 svårt skadade totalt
(sjukvård 350, polis 162)

1943

189 143

225
125 37
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procentenheter mer än då villkoret var polisregistrerad personskada. Man kan
vidare konstatera följande då det gäller skadade i transportolycka:

•  Att 55% av de skadefall för vilka det enbart fanns olycksinformation registre-
rad av polisen återfanns i kategorin ”ingen behandling” – se tabell 22.

•  Att 50% av de skadade som angivits som oskadade av polisen varit föremål
för någon form av behandling i sjukvården.

•  Att 38% av de skadade som angivits som lindrigt skadade av polisen återfanns
i kategorin ”ingen behandling”.

•  Att 32% av de enligt polisen lindrigt skadade behandlades i den slutna sjuk-
vården.

•  Att 77% av de skadade som angivits som svårt skadade av polisen behand-
lades i den slutna sjukvården och resterande 23% i den öppna vården.

•  Att 28% av antalet sjukvårdsregistrerade skadade, som skadats i transport-
olycka (eller 19% av det totala antalet sjukvårdregistrerade skadade dvs.
inklusive gående singel, inlines och arbetsolycka) kunde kopplas till polis-
registrerad skadad eller till enbart olycksinformation. I drygt en tredjedel av
dessa 28% hade personen angetts som oskadad av polisen eller hade enbart
olyckan rapporterats.

•  Att 57% av antalet inlagda skadade i transportolycka (eller 42% av totala
antalet inlagda dvs. inkluderande också gående singel, inlines och arbets-
olycka) kunde kopplas till skadade enligt polisen eller till den polisrapporte-
rade olyckan.

Tabell 22  Sjukvårdsregistrerade skadade som skadats i Skaraborg - totalt antal
och antal som skadats i transportolycka*. Indelning på behandlingskategori enligt
sjukvården. Koppling till polisrapporterade olyckor och polisregistrerade
skadade i dessa - indelning med hänsyn till den skadeinformation polisen angivet.

Skadeinformation från polisrapporterade olyckor (den officiella statistiken) Skadade enligt

sjukvården

Behandlingskategori

enligt sjukvården

Dödad Svårt skadad

        %

Lindrigt

skadad

         %

Oskadad

          %

Endast

olyckan

känd    %

Summa

         %

Transport-

olycka

          %

Totalt**

          %

Ingen behandling 0 1 2 97 38 48 50 36 55 182 38 499 30 628 25

Behandlad ej inlagd 0 11 20 69 27 30 31 19 29 129 27 829 50 1389 56

Inlagd 0 43 77 82 32 13 14 9 14 147 31 256 15 349 14

Avlidit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0

Avvikit utan behandl. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0

Ospec. behandling 0 0 0 8 3 3 3 1 2 12 3 79 5 107 4

Okänt 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 6 0 6 0

Totalt 2 56 100 258 100 96 100 65 100 477 100 1674 100 2483 100

* Transportolycka svarar ungefär mot vägtrafikolycka i den officiella statistiken
**Inkluderar förutom ”Transportolycka” även olyckskategorierna ”Gående singel”, ”Inlines” och
”Arbetsolycka”

•  Skadade som enbart uppsökt tandvårdsmottagning eller vårdcentral kunde
bara i några få procent av fallen återfinnas bland polisrapporterade skadade.
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Då det gällde skadade som uppsökt akutmottagning var denna andel betydligt
högre, 30%, se tabell 23.

•  Då det gällde skadade som uppsökt vårdcentral kunde dock 15% av dessa
kopplas till polisrapporterad olycka.

•  Hälften av de personer som tagits in i den slutna vården fanns också registre-
rade av polisen som skadade. För nästan 60% av de inlagda fanns polis-
rapporterad skade- eller olycksinformation.

Tabell 23  Antal personer som enligt sjukvården skadats inom Skaraborg och som
skadats i transportolycka. Indelning på form av vårdinrättning, behandlings-
kategori och med hänsyn till om den skadade registrerats av polisen som skadad
(% sk.) eller om olyckan registrerats av polisen (% ol.).

Tandvårds-
mottagning

Vårdcentral Jourmot-
tagning

Akutmot-
tagning

Totalt
(Transport-

olycka)
Ant %

sk.
%
ol.

Ant %
sk.

%
ol.

Ant %
sk.

%
ol.

Ant %
sk.

%
ol.

Ant %
sk.

%
ol.

Ingen behandling 0 - - 132 6 16 154 14 36 213 32 50 499 20 36
Behandlad, ej inlagd 0 - - 192 3 13 258 7 13 379 15 19 829 10 16
Inlagd 0 - - 0 - - 0 - - 259* 49 58 259* 49 58
Ospec. behandl., m.m. 53 2 2 13 8 31 6 33 33 15 47 67 87 13 20
Totalt 53 2 2 337 4 15 418 10 22 866 30 39 1674 19 28
* inklusive 2 dödade

4.2 Färdsätt
Figur 17 visar totalt antal skadade per färdsätt och med uppdelning på sjukvård
och polis. Motsvarande redovisning för svårt och lindrigt skadade återges i figur-
erna 18 och 19. I redovisningen i detta avsnitt ingår inte kategorin ”Arbets-
olyckor” (24 skadade) inte heller kategorin ”Övrigt färdsätt” (20 skadade). I kate-
gorin ”Gående singel” ingår här kategorin ”Inlines”

•  2% respektive 5% av det totala antalet skadade gående (inklusive inlinesåkare)
och skadade cyklisterna fanns registrerade både av sjukvården och av polisen.
För bilister var motsvarande värde 27% och för mopedisterna och motor-
cyklisterna respektive 11 och 21% – se figur 16.

•  Uppskrivningsfaktorn för (polisrapporterade skadade inklusive dödade) gå-
ende var 30,1

•  Uppskrivningsfaktorn för cyklister var 13,5
•  Uppskrivningsfaktorn för mopedister var 5,3
•  Uppskrivningsfaktorn för motorcyklister var 2,4
•  Uppskrivningsfaktorn för bilister var 2,3
•  Då det sjukvårdsregistrerade materialet begränsades till transportolycka, vilket

ungefär svarar mot vägtrafikolycka i den officiella statistiken, blev uppskriv-
ningsfaktorn 2,1 för gående. För övriga färdsätt blev uppskrivningsfaktorn
oförändrad, dvs. samma värden som ovan.
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Figur 16  Antal skadade enligt sjukvård och polisen med uppdelning på färdsätt
och på vad som är gemensamt och vad som är "unikt" för de två källorna.
Skadade enligt sjukvården representeras av den största ellipsen (för respektive
färdsätt).

•  2% av det totala antalet lindrigt skadade cyklisterna (de som ej vårdades i den
slutna vården) återfanns i både sjukvårds- och polismaterialet. Lika stort var
"tillskottet" från polisen till det totala antalet lindrigt skadade cyklister- se
figur 17.

•  21% av det totala antalet lindrigt skadade bilisterna återfanns i både sjukvårds-
och polismaterialet. Det ”unika” bidraget från polisen utgjorde 19% av
totalantalet – se figur 17.

Gående (inkl. ”Inlines”) 844
skadade totalt
(sjukvård 832, polis 28)

Cyklister, 755 skadade totalt
(sjukvård 735, polis 56)

16

36 20

12

816 699

Mopedister, 80 skadade totalt
(sjukvård 64, polis 15)

Motorcyklister, 52 skadade totalt
(sjukvård 41, polis 22)

9

6

30

11

11

Bilister, 912 skadade totalt
(sjukvård 757, polis 399)

513 244 155

65
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Figur 17  Antal lindrigt skadade enligt sjukvården (behandlade i den öppna
vården) och antal lindrigt skadade enligt polisen med uppdelning på färdsätt och
på vad som är gemensamt och vad som är "unikt" för de två källorna. Skadade
enligt sjukvården representeras av den största ellipsen (för respektive färdsätt).

•  53% av det totala antalet svårt skadade (inlagda i de fall det gällde sjukvårds-
registrerade skadade) bilister återfanns i både sjukvårds- och polismaterialet –
se figur 18. Om man beaktar att polisen i 17 av de 46 skadefallen, som enbart
återfanns i sjukvården hade kännedom om olyckan eller hade angivit den
skadade om oskadad blir den gemensamma andelen 64% och det "unika"
bidraget 29 skadade från såväl sjukvård som polis eller 18% från respektive
källa.

•  23% av det totala antalet svårt skadade cyklister återfanns i både sjukvårds-
och polismaterialet. Det ”unika” bidraget från polisen utgjorde drygt 4% av
totalantalet.

Cyklister, 667 lindrigt skadade totalt
(sjukvård 651, polis 32)

635

Bilister, 731 lindrigt skadade totalt
(sjukvård 625, polis 264)

467

16 16

106158

Av de 16 lindrigt skadade enligt
sjukvården som också fanns regi-
strerade hos polisen hade polisen
angivit 2 som svårt skadade och
övriga 14 som lindrigt skadade.

Av de 158 lindrigt skadade enligt
sjukvården som också fanns regi-
strerade hos polisen hade polisen
angivit 9 som svårt skadade och
övriga 149 som lindrigt skadade.
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Figur 18  Antal svårt skadade enligt sjukvården (behandlade i den slutna vården)
och antal svårt skadade enligt polisen med uppdelning på färdsätt och på vad som
är gemensamt och vad som är "unikt" för de två källorna. Skadade enligt sjuk-
vården representeras av den största ellipsen (för respektive färdsätt).

Sjukvårdsmaterialet är bland annat kodat med avseende på typ av trafikelement
inblandat i olyckan. Motsvarande uppgift finns för motparten i olyckan. Uppgift
om ”motpart saknas” finns också. Det finns således möjlighet att indela skadade
och motpart efter om de varit fotgängare, cyklist, mopedist, motorcyklist, bilist
etc. En del klassificeringsmissar tycks dock finnas i materialet. Det gäller bland
annat kategorin gående i kollision med oskyddad trafikant där av olycksbeskriv-
ningen att döma en del cyklister återfinns som skadade, liksom bilister som mot-
part i olyckan samt en del olyckor som är att betrakta som fotgängare i singel-
olycka. Baserat på olycksbeskrivningen har uppenbara sådana felklassificeringar
korrigerats i denna jämförelse.

Av tabellerna 24 och 25 framgår att den andel skadade enligt sjukvården som
återfunnits bland de polisrapporterade skadade eller kunnat kopplas till olyckan
varierade kraftigt mellan trafikantkategorierna, främst beroende av typ av olycka.
Bland annat framgår:

•  Att endast någon procent av de sjukvårdsregistrerade cyklisterna som skadats i
singelolycka eller i kollision med annan oskyddad trafikant kunnat kopplas till
polisrapporterade skadade eller polisrapporterade olyckor.

•  Att 78% av de inlagda cyklisterna som skadats i kollision med motorfordon
även fanns registrerade av polisen som skadade. Beaktar man därtill de fall där
olyckan var rapporterad men inte personskada angiven blev denna andel 87%.

Cyklister, 88 svårt skadade totalt
(sjukvård 84, polis 24)

Av de 20 svårt skadade (inlagda) enligt
sjukvården som också fanns registre-
rade hos polisen hade polisen angivit 7
som svårt skadade och 13 som lindrigt
skadade.

64

46 84 29

Av de 84 svårt skadade (inlagda) enligt
sjukvården, som också fanns registre-
rade hos polisen hade polisen angivit
25 som svårt skadade och 59 som
lindrigt skadade.

Bland de 46 enbart sjukvårdsregistre-
rade skadade fanns i 17 fall olyckan
registrerad eller den skadade angiven
som oskadad av polisen.

20 4

Bilister, 159 svårt skadade totalt
(sjukvård 130, polis 113)
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•  Att cirka 65% av de sjukvårdsregistrerade inlagda motorfordonstrafikanterna
fanns registrerade hos polisen som skadade. För en relativ stor andel fanns
dock olyckan rapporterad. Totalt kunde 77% kopplas till polisrapporterad
skadad eller till polisrapporterad olycka.

Tabell 24  Antal enligt sjukvården skadade g/c-trafikanter som skadats inom
Skaraborg. Indelning på behandlingskategori och med redovisning av hur många
procent av de skadade som registrerats som skadade av polisen (% sk ) eller där
polisen minst rapporterat olyckan (% ol).

Gående i kollision
med fordon (Tran-

sportolycka)

Gående totalt
Inklusive inlines

Cykister i kollision
med motorfordon

Behandlings-
kategori

Ant % sk % ol Ant % sk % ol Ant % sk % ol

Ingen behandling 11 27 27 135 2 2 19 32 42

Behandlad, ej inlagd 18 17 17 560 1 1 35 17 23

Inlagd 16 56 56 107 8 8 23 78 87

Avlidit 0 - - 0 - - 0 - -

Övrigt 2 50 50 30 3 3 1 0 0

Totalt 47 34% 34% 832 2% 2% 78 38% 46%

Cyklister i singel-
olycka inklusive

”Övrigt*

Cykel totaltBehandlings-
kategori

Ant % sk % ol Ant % sk % ol

Ingen behandling 118 1 1 137 5 7

Behandlad, ej inlagd 425 1 1 460 2 2

Inlagd 61 3 5 84 24 27

Avlidit 0 - - 0

Övrigt 53 0 0 54 0 0

Totalt 657 1% 1% 735 5% 6%
* 579 cyklister hade skadats i singelolycka

Tabell 25  Antal mopedister, motorcyklister och bilister som enligt sjukvården
skadats inom Skaraborg. Indelning på behandlingskategori och med redovisning
av hur många procent av de skadade som registrerats som skadade av polisen (%
sk ) eller där polisen minst rapporterat olyckan (% ol).

Mopedister Motorcyklister Bilförare Bilpassager.Behandlings-kategori
Ant %

sk
%
ol

Ant %
sk

%
ol

Ant %
sk

%
ol

Ant %
sk

%
ol

Ingen behandling 13 0 8 6 17 33 201 27 51 127 25 50
Behandlad, ej inlagd 50 6 8 22 18 23 191 21 39 80 26 40
Inlagd 8 75 75 13 46 62 83 69 80 47 57 74
Avlidit 0 - - 0 - - 1 100 100 1 100 100
Övrigt 3 0 0 0 - - 20 45 75 6 17 17
Totalt 74 12% 15% 41 27% 37% 496 33% 52% 261 31% 51%
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Tabell 26  Antal trafikanter som skadats eller dödats i Skaraborg enligt sjukvård
och polis. Indelning på trafikantkategori, olyckstyp och skadegrad. S = skadade
som lagts in, behandlats i den slutna vården. L = skadade som behandlats i den
öppna vården. D = döda (svarande mot kategorin ”Avlidit” då det gäller
sjukvården)

Gående Cyklister MopedisterStatistikkälla
L S D T L S D T L S D T

Sjukvården 725 107 0 832 651 84 0 735 66 8 0 74
"Tillskott" från polisen 9 1 2 12 16 4 0 20 6 0 0 6
Totalt 734 108 2 844 667 88 0 755 72 8 0 80

Motorcyklister Bilförare BilpassagerareStatistikkälla
L S D T L S D T L S D T

Sjukvården 28 13 0 41 412 83 1 496 213 47 1 261
"Tillskott" från polisen 6 3 2 11 71 15 16 102 35 14 4 53
Totalt 34 16 2 52 483 98 17 598 248 61 5 314

4.3 Trafikmiljö
Sjukvårdsmaterialet var möjligt att indela med hänsyn till om olyckan inträffat på
trottoar eller cykelbana, allmän väg utanför tätort, på gata/väg i tätort, på väg som
inte är allmän samt på andra miljöer av allmän karaktär. De polisrapporterade
olyckorna kunde indelas på liknande sätt. Överensstämmelsen mellan kategorise-
ringen av sjukvårdsmaterialet och ”polismaterialet” måste dock ses som grov.
Bland annat omfattar kategorin ”trottoar och cykelbana” – det från biltrafiken
separerade g/c-nätet – även skadade i olyckor som inträffat i gata eller väg och
som skett vid passage från eller till cykelbana eller trottoar. Dessa olyckor har
istället kategoriserats som olycka på gata eller väg i tätort. Olyckor i sjukvårds-
materialet som skett på annan väg än allmän har kategoriserats som olycka utanför
tätort.

•  En fjärdedel av skadefallen inträffade på det separerade g/c-nätet. Ungefär lika
många skadefall inträffade på väg utanför tätort som på gata/väg i tätort. Till-
skottet från de polisrapporterade olyckorna ökade sjukvårdsmaterialet med
19% då det gällde skadefall utanför tätort och med 7% på gata/väg i tätort. På
det separerade g/c-nätet var tillskottet 0,5%, se figur 19.

•  Uppskrivningsfaktorn för skadade (inklusive dödade) i polisrapporterade
olyckor var 106 på trottoar och g/c-bana, 6,0 på gata/väg i tätort och 2,5 på
väg utanför tätort – se figur 19.
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Figur 19  Antal skadade och dödade med skadeplats i Skaraborg baserat på
ska0dedata från både sjukvård och polis. Indelning på typ av miljö med redovis-
ning av uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade skadade (inklusive dödade).

•  En femtedel av de svåra skadefallen inträffade på det separerade g/c-nätet.
Nästan hälften av de svåra skadefallen inträffade utanför tätort. Tillskottet av
svårt skadade från de polisrapporterade olyckorna ökade sjukvårdsmaterialet
med 24% utanför tätort, med 3% i gata/väg i tätort och med cirka 1% på det
separerade g/c-nätet, se figur 20.
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Figur 20  Antal svårt skadade och dödade med skadeplats i Skaraborg baserat på
skadedata från både sjukvård och polis. Indelning på typ av miljö.

Färdsätt:
I bilaga 2 redovisas antal skadade och dödade baserat på information från sjuk-
vård och polis. Indelning görs på färdsätt och på typ av miljö. Uppskrivnings-
faktorer för polisregistrerade skadade redovisas också. I kategorin ”Bilister” ingår
här kategorin ”Övrigt färdsätt” (20 skadade). Av resultatet i bilaga 2 framgår
bland annat att:

•  47% av det totala antalet skadefall och 49% av de svåra, som inträffade med
gående, skedde på trottoar eller gång- cykelväg. Uppskrivningsfaktorn för
polisregistrerade skadade enligt denna kategori av gåendeolyckor var 198.

•  31% av det totala antalet skadefall och 26% av de svåra, som inträffade med
cyklister skedde på det separerade g/c-nätet. 50% av det totala antalet skade-
fall och 56% av de svåra, som inträffade med cykel, skedde på gata/väg i
tätort. Uppskrivningsfaktorerna för polisregistrerade skadade cyklister var 58
då olyckan inträffat på trottoar eller g/c-bana och 10 då olyckan inträffat på
gata väg i tätort eller på väg utanför tätort

•  54% av skadefallen med mopedister skedde i väg/gatuutrymmet i tätort. 1% av
skadefallen skedde på det separerade g/c-nätet.

•  62% av skadefallen med motorcyklister skedde på väg utanför tätort.
•  69% av det totala antalet skadefall och 84% av de svåra skadefallen, som

inträffade med bilister, skedde utanför tätort.
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4.4 Kommun
•  Flest skadade och dödade i förhållande till folkmängden (baserat på registre-

ring i sjukvården och av polisen) erhölls för Mariestads, Karlsborgs, Skara och
Vara kommuner. Det gällde också att antalet skadade och dödade per antal in-
vånare var lägst i Essunga, Grästorps och Gullspångs kommuner, se figur 21.

•  Störst ”tillskott” från polisen till antalet skadade, relativt sett, gällde för
Grästorps kommun (20% tillskott till antalet skadade enligt sjukvården),
Gullspångs kommun (16%) och Töreboda kommun (12%).

•  Minst ”tillskott” från polisen till antalet skadade, relativt sett, gällde för Tibro
kommun (4%), Essunga kommun (5%), Lidköpings kommun (5%) och
Tidaholms kommun (5%).

•  Störst var uppskrivningsfaktorn för polisregistrerade skadade i Essunga, Tibro
och Lidköpings kommuner.
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Figur 21  Totalt antal skadade i Skaraborgs kommuner per 1000 kommunin-
vånare baserat på registrering i sjukvården och av polis. Uppskrivningsfaktor per
kommun av antal polisregistrerade skadade till totalt antal skadade i kommunen
(totalt antal skadade enligt sjukvård plus polis dividerat med antal skadade enligt
polisen).
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Bilaga 1
Sid 1 (3)

VTI meddelande 908

Totalt antal sjukvårdsregistrerade skadade med indelning på
ålder och behandlingskategori

0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-- år Totalt
Ingen behandling 131 182 170 126 84 693
Behandling, ej inlagd 248 289 355 371 265 1528
Inlagd 44 49 86 80 107 366
Avlidit 0 0 0 0 2 2
Avvikit utan behandling 0 1 1 1 0 3
Ospec. behandling 73 16 15 9 5 118
Okänt 1 5 1 0 1 8
Totalt 497 542 628 587 464 2718

Antal sjukvårdsregistrerade skadade gående med indelning på
ålder och behandlingskategori

0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-- år Totalt
Gående i transportolycka

Ingen behandling 3 1 2 3 3 12
Behandling, ej inlagd 4 6 5 2 8 25
Inlagd 5 0 3 4 5 17
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 1 0 0 1 0 2
Okänt 0 0 0 0 0 0
Totalt 13 7 10 10 16 56

Gående singel
Ingen behandling 11 22 16 39 35 123
Behandling, ej inlagd 27 67 88 184 177 543
Inlagd 0 2 13 20 54 89
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 12 6 5 2 0 25
Okänt 1 0 0 0 0 1
Totalt 51 97 122 245 266 781



Bilaga 1
Sid 2 (3)
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Antal sjukvårdsregistrerade skadade gående med indelning på
ålder och behandlingskategori

Inlines
Ingen behandling 9 5 2 0 0 16
Behandling, ej inlagd 21 21 13 1 0 56
Inlagd 5 0 0 0 0 5
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 7 0 1 0 0 8
Okänt 0 0 0 0 0 0
Totalt 42 26 16 1 0 85

Gående (inklusive inlines) totalt
Ingen behandling 23 28 20 42 38 151
Behandling, ej inlagd 52 94 106 187 185 624
Inlagd 10 2 16 24 59 111
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 20 6 6 3 0 35
Okänt 1 0 0 0 0 1
Totalt 106 130 148 256 282 922
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Antal sjukvårdsregistrerade skadade cyklister med indelning på
ålder och behandlingskategori

0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-- år Totalt
Cykel singel

Ingen behandling 44 15 22 18 13 112
Behandling, ej inlagd 137 54 74 77 39 381
Inlagd 16 5 12 13 8 54
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 1 0 0 1
Ospec. behandling 43 2 0 1 2 48
Okänt 0 0 0 0 0 0
Totalt 240 76 109 109 62 596

Cykel i kollision med annan oskyddad trafikant (gående eller cyklist)
Ingen behandling 4 1 2 1 1 9
Behandling, ej inlagd 23 7 9 9 2 50
Inlagd 4 3 3 0 0 10
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 6 0 0 0 0 6
Okänt 0 1 0 0 0 1
Totalt 37 12 14 10 3 76

Cyklist i kollision med bil
Ingen behandling 6 10 2 2 0 20
Behandling, ej inlagd 10 5 10 6 6 37
Inlagd 5 2 3 5 8 23
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 0 0 0 0 1 1
Okänt 0 0 0 0 0 0
Totalt 21 17 15 13 15 81

Cykel Totalt (I totalen ingår också kategorin ”Annat”)
Ingen behandling 54 27 26 21 14 142
Behandling, ej inlagd 172 67 93 93 49 474
Inlagd 25 10 18 18 16 87
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 1 0 0 1
Ospec. behandling 49 2 0 1 3 55
Okänt 0 1 0 0 0 1
Totalt 300 107 138 133 82 760
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Antal sjukvårdsregistrerade skadade mopedister, motorcyklister och bilister med
indelning på

ålder och behandlingskategori

0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-- år Totalt
Mopedister

Ingen behandling 0 10 3 0 0 13
Behandling, ej inlagd 6 36 5 3 1 51
Inlagd 0 6 0 0 2 8
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 0 3 0 0 0 3
Okänt 0 0 0 0 0 0
Totalt 6 55 8 3 3 75

Motorcyklister
Ingen behandling 1 3 2 1 0 7
Behandling, ej inlagd 0 10 10 6 1 27
Inlagd 0 5 7 1 0 13
Avlidit 0 0 0 0 0 0
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 0 0 0 0 0 0
Okänt 0 0 0 0 0 0
Totalt 1 18 19 8 1 47

Bilförare
Ingen behandling 0 66 88 50 19 223
Behandling, ej inlagd 0 44 104 57 17 222
Inlagd 0 15 30 24 18 87
Avlidit 0 0 0 0 1 1
Avvikit utan behandling 0 1 0 1 0 2
Ospec. behandling 0 3 7 4 2 16
Okänt 0 2 1 0 1 4
Totalt 0 131 230 136 58 555

Bilpassagerare
Ingen behandling 52 44 29 10 12 147
Behandling, ej inlagd 17 35 26 10 11 99
Inlagd 9 11 10 10 10 50
Avlidit 0 0 0 0 1 1
Avvikit utan behandling 0 0 0 0 0 0
Ospec. behandling 2 2 2 1 0 7
Okänt 0 2 0 0 0 2
Totalt 80 94 67 31 34 306
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Skadade inklusive
dödade registrerade av
sjukvård eller polis

Sjukvår-
den totalt

Både
sjukvård
och polis

Polisen
totalt

Totalt Uppskriv-
nings-
faktor

Inlines enbart
(ingen

polisreg.
skadad fanns)

Gående (inklusive inlines)
Trottoar, g/c-bana 394 1 2 395 197,5 20
Väg utanför tätort 52 2 6 56 9,3 8
Gata i tätort 249 11 18 256 14,2 40
Övrig miljö 137 2 2 137 68,5 14
Totalt 832 16 28 844 30,1 82

Cyklister
Trottoar, g/c-bana 230 1 4 233 58,3
Väg utanför tätort 92 5 10 97 9,7
Gata i tätort 368 27 38 379 10,0
Övrig miljö 45 3 4 46 11,5
Totalt 735 36 56 755 13,5

Mopedister
Trottoar, g/c-bana 1 0 0 1  -
Väg utanför tätort 25 1 3 27 9,0
Gata i tätort 40 6 9 43 4,8
Övrig miljö 8 2 3 9 3,0
Totalt 74 9 15 80 5,3

Motorcyklister
Väg utanför tätort 24 5 13 32 2,5
Gata i tätort 14 5 8 17 2,1
Övrig miljö 3 1 1 3 3,0
Totalt 41 11 22 52 2,4
Bilister inklusive övrigt färdsätt i transportolycka
Väg utanför tätort 527 188 307 646 2,1
Gata i tätort 230 51 87 266 3,1
Övrig miljö 20 5 5 20 4,0
Totalt 777 244 399 932 2,3
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Svårt skadade inklusive
dödade registrerade av
sjukvård eller polis*

Sjukvår-
den totalt

Både
sjukvård
och polis

Polisen
totalt

Totalt Inlines enbart
(ingen

polisreg.
svårt skadad

fanns)
Gående (inklusive inlines)
Trottoar, g/c-bana 54 1 1 54 2
Väg utanför tätort 5 0 3 8 0
Gata i tätort 39 7 7 39 3
Övrig miljö 9 1 1 9 0
Totalt 107 9 12 110 5

Cyklister
Trottoar, g/c-bana 22 0 1 23
Väg utanför tätort 9 1 4 12
Gata i tätort 49 17 17 49
Övrig miljö 4 2 2 4
Totalt 84 20 24 88

Mopedister
Trottoar, g/c-bana 0 0 0 0
Väg utanför tätort 2 1 1 2
Gata i tätort 5 4 4 5
Övrig miljö 1 1 1 1
Totalt 8 6 6 8

Motorcyklister
Väg utanför tätort 8 4 7 11
Gata i tätort 5 2 4 7
Övrig miljö 0 0 0 0
Totalt 13 6 11 18
Bilister inklusive övrigt färdsätt i transportolycka
Väg utanför tätort 113 72 115 156
Gata i tätort 20 12 18 26
Övrig miljö 4 2 2 4
Totalt 137 86 135 186
* Som svårt skadad registrerad i sjukvården räknas de som lagts in för vård (inklusive 5 st.
remitterade skadefall)
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