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Beskrivning av trafiksäkerhetsläget
genom socialstyrelsens patientstatistik

av Göran Nilsson och Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten behandlar trafiksäkerheten för olika trafikantgrupper. Som

statistikkälla används socialstyrelsens patientstatistik, vilken omfattar de

trafikskadade som intagits på sjukhus för vård. Antal skadade, antal

vårdtillfällen och vårdtid relateras till folkmängd och uppgifter om resan-

det. Jämförelse görs också mellan antalet trafikskadade i patientstatistiken

och antalet trafikskadade i motsvarande skadekategori i den officiella

statistiken.

VTI RAPPORT 237



II

A description of the traffic safety situation based on patient statistics from
the National Social Welfare Board

by Göran Nilsson and Hans Thulin
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

This report describes traffic safety for various road user groups. The

statistics used are the patient statistics of the National Social Welfare

Board covering those injured in road traffic and h05pitalised. The number of

casualties, the number of h05pital periods and the duration of treatment are

related to the population and to travel information. A comparison is made

between the number of casualties in the patient statistics and the number of

casualties in the corresponding casualty category from the official statis-

tics.
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Beskrivning av trafiksäkerhetsläget
genom socialstyrelsens patientstatistik

av Göran Nilsson och Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Trafiksäkerhetssituationen beskrivs vanligen genom information om trafik-

olyckor som polisrapporterats. Denna information är ofta alltför begränsad

när det gäller de skador, som drabbar inblandade personer. De polisrapporte-

rade trafikolyckorna utgör enbart en mindre del av det verkliga antalet

inträffade trafikolyckor. Antal olyckor som inte är kända av polisen

varierar med faktorer såsom skadans svårhetsgrad, olyckstyp, olycksplats

och kan medföra att de polisrapporterade trafikolyckorna icke blir represen-

tativa för det verkliga antalet inträffade trafikolyckor.

I rapporten används i stället för polisrapporterade olyckor som statistikkälla

socialstyrelsens patientstatistik - diagnosstatistik från den slutna sjuk-

vården.

Patientstatistiken omfattar trafikskadade personer som p g a skadan vårdats

i sluten sjukvård. Definitionsmässigt svarar denna kategori trafikskadade

mot kategorin dödade och svårt skadade i polisrapporterade trafikolyckor

(som svårt skadad i polisrapporterad olycka räknasperson om skadan väntas

medföra intagning på sjukhus).

Patientstatistiken ger möjlighet till detaljerad information om de konse-

kvenser skadorna leder till i form av vårdtid, skadetyp, behandling etc.

Skadade kan också indelas efter faktorer som kön, ålder, färdsätt och

olyckstyp.

Patientstatistiken ger också möjlighet att grovt uppskatta hur stor andelen

polisrapporterade dödade och svårt skadade i trafikolyckor är av det

verkliga antalet.
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Den här använda patientstatistiken omfattar total statistik från 17 län och

gäller trafikskadade personer som utskrivits från sluten sjukvård år 1977.

Rapporten behandlar trafikantkategorierna:

Motorfordonsförare

Motorfordonspassagerare

Cyklister

Fotgängare

Indelning görs också efter trafikanternas ålder.

För olika trafikantgrupper beräknas:

0 Antal vårdtillfällen i sluten sjukvård per invånare eller personkilometer
(reslängd)

0 Antal vårddagar i sluten sjukvård per vårdtillfälle

dessutom görs

o Jämförelse mellan antal skadade enligt patientstatistiken och antal
dödade och svårt skadade i den officiella statistiken baserad på polis-
rapporterade trafikolyckor med personskada.

Att antal vårdtillfällen används i stället för antal skadade beror på att det

vid bearbetningen inte varit praktiskt genomförbart att bestämma antalet

skadade personer. Det har dock varit möjligt att i begränsad utsträckning

skatta antalet vårdtillfällen per skadad för olika trafikantgrupper. Totalt

sett uppskattas antalet vårdtillfällen vara 20 96 fler än antalet trafikskadade

personer.

Totalt redovisas för de 17 länen nära 15 000 avslutade vårdtillfällen för

vägtrafikskadade personer år 1977, vilket innebär 2,3 vårdtillfällen per 1 000

invånare. Vårdtillfällena fördelas uppskattningsvis på 12 500 personer.

Antalet vårddagar per vårdtillfälle är i genomsnitt 12,5 dagar.

I tabell 1 redovisas antalet vårdtillfällen per invånare för olika ålders-

grupper oavsett färdsätt - samt redovisas genomsnittlig vårdtid.
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Tabell 1. Antal vårdtillfällen per 1 000 invånare och antal vårddagar per
vårdtillfälle för vägtrafikskadade personer utskrivna från slu-
ten sjukvård är 1977.

0- 5- 7- 15- 18- 20- 25- 35- 45- 55- 65- 71-
Ålder 4 6 14 17 19 24 34 44 54 64 70 74 175 ta

Vårdtill-

:iaåäeoniâfr lya' 3,5 296 697 595 3,3 197 196 197 199 1,8 2,2 1,8 2,3

vånare

Vårddagar
per vård- 4,6 5,3 6,5 9,6 10,9 11,5 11,1 13,5 13,0 16,4 20,9 25,3 26,8 12,5
tillfälle

          

 

 

  

 

Härvid framgår:

0 Antal vårdtillfällen per invånare är relativt låg och konstant i ålders-
grupperna från 25 år och uppåt jämfört med åldersgrupperna under 25 år
- gruppen 0-4 år undantagen.
gånger större i åldersgruppen 5-24 år än i gruppen 25 år och uppåt.

Antalet vårdtillfällen per invånare är 2

o Vårdtiden - antal vårddagar per vårdtillfälle - ökar kontinuerligt med
den skadades ålder från 4,5 dagar i åldersgruppen 0-4 år till 27 dagar i
åldersgruppen 75 år och uppåt.

Tabell 2 redovisar för olika trafikantkategorier antal vårdtillfällen per

miljon personkilometer och genomsnittlig vårdtid.
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Tabell 2. Antal vårdtillfällen per miljon personkilometer och antal vård-
dagar per vårdtillfälle för vägtrafikskadade personer utskrivna
från sluten sjukvård år 1977.

 

Motor- Motor-

 

gäiällâçt_ fordonsu fordons- Cyklister Fotgängare Totalt
8 förare passage- l) 2) 1) 2)

rare

Vårdtill-
få en per 0,14 0,12 0,81 1,56 0,75 0,10 0,21
10 personkm

 

Vårddagar
per vård- 12,3 12,2 15,0 6,2 20,2 13,1 12,5
tillfälle

          

1) avser olyckor med motorfordon inblandade

2) avser olyckor där motorfordon inte är inblandade.

Tabell 2 visar följande förhållanden mellan trafikantkategorierna i antal

vårdtillfällen per personkilometer och i vårdtider.

0 Antal vårdtillfällen är av samma storleksordning för motorfordonsförare
som för motorfordonspassagerare. Detta gäller även Vårdtiden.

0 Antal vårdtillfällen är av samma storleksordning för cyklister i kollision
med motorfordon som för fotgängare i kollision med motorfordon - ca 5-
6 gånger fler än för trafikskadade motorfordonsförare och -passagerare.
Vårdtiden är dock något längre för fotgängare än för cyklister i denna
typ av olyckor.

0 Det största antalet vårdtillfällen i förhållande till reslängd har cyklister
i olyckor där motorfordon inte varit inblandade d v 5 i huvudsak olyckor
genom kullkörning. Vårdtiden för skadade i sådana olyckor är dock
relativt sett liten.

o Vårdtiden är 65 96 längre för fotgängare och 25 96 längre för cyklister i
motorfordonsolyckor än Vårdtiden är för trafikskadade motorfordons-
förare och passagerare.
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Följande trafikantgrupper har med avseende på färdsätt relativt sett stort

antal vårdtillfällen per personkilometer eller lång vårdtid (antal vårddagar

per vårdtillfälle).

0 Äldre trafikanter oberoende av färdsätt särskilt trafikanter i ålders-
gruppen från 65 år och uppåt. För denna grupp är både antal vårdtill-
fällen stort och vårdtiden lång. Speciellt i motorfordonsolyckor där i
genomsnitt vårdtiden är 30 dagar.

0 Yngre trafikanter i åldersgruppen 5-14 år som fotgängare eller cyklister.
Vårdtiden är dock mindre än genomsnittet för fotgängare och cyklister.

o Åldersgruppen 15-24 år som motorfordonsförare eller motorfordons-
passagerare. För denna grupp är antalet vårdtillfällen något större än för
motorfordonsförare reSpektive motorfordonSpassagerare i åldersgruppen
från 65 år och uppåt. I kategorierna motorfordonsförare och motor-
fordonspassagerare ingår även mopedförare och- passagerare vilket bi-
drar till det relativt sett stora antalet vårdtillfällen för gruppen 14-24 år
och gruppen äldre personer.

Jämförelsen mellan socialstyrelsens patientstatistik och den officiella stati-

stiken visar följande resultat där procenttalen visar antalet dödade och svårt

skadade i den officiella statistiken i förhållande till antalet vägtrafik-

skadade i patientstatistiken.

0 Totalt omfattar den officiella statistiken 45 96 av antalet vägtrafik-
skadade .i patientstatistiken.

0 Den officiella statistiken omfattar ca 60 96 av antalet trafikskadade
motorfordonsförare respektive motorfordonspassagerare i patientstati-
stiken.

0 Den officiella statistiken omfattar ca 20 96 respektive 45 96 av trafik-
skadade cyklister och fotgängare i patientstatistiken.

0 Den officiella statistiken omfattar 15-20 96 av trafikskadade enligt
patientstatistiken i åldersgruppen 0-6 år, 25-30 96 i gruppen 7-14 år, 50-
55 96 i gruppen 15-64 år och omkring 60 96 i gruppen från 65 år och
uppåt. Den låga procentandelen i de yngsta åldersgrupperna beror på att
många singelolyckor med cykel inträffar i dessa åldersgrupper. Endast en
mindre del av dessa olyckor polisrapporteras.
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A description of the traffic safety situation based on patient statistics from
the National Social Welfare Board

by Göran Nilsson and Hans Thulin
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The traffic safety situation is normally described on the basis of information

on traffic accidents reported by the police. This information is often too

limited with regard to the injuries suffered by those involved. The road

accidents known by the police constitute only a minor part of the actual

number of accidents. The number of accidents unknown to the police varies

according to factors such as the severity of the injuries, the type of

accident and its location, which may result in the accidents reported to the

police being unrepresentative of the number that actually occurred.

Instead of reported accidents this report uses as its source the patient

statistics of the Social Welfare Board. The statistics relate to hospital in-

patients.

The patient statistics cover road casualties who, as a result of their injuries,

are detained in h05pital as in-patients. As a definition, this category of

casualty corresponds to those killed or severely injured in reported acci-

dents. (In accidents reported to the police severely injured pe0ple are

defined as those expected to require in-patient treatment on account of

their in juries).

The patient statistics provide detailed iñformation on the consequences of

injuries in terms of duration of treatment, type of injury, nature of

treatment etc. Casualties may also be sub-divided according to sex, age,

mode of travel and type of accident.

The patient statistics also make it possible to estimate roughly the number

of reported killed or severely injured as a proportion of the actual figure.
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The statistics used here cover the total statistics from 17 counties of 24 and

relate to casualties discharged from h05pital in-patient treatment during

1977.

The report describes the following road user categories:

Vehicle drivers,

Vehicle passengers,

Cyclists,

Pedestrians.

Road users are divided into different age groups.

The following statistics are calculated for the various road user groups:

0 The number of hospital periods per inhabitant or person kilometre
(journey length)

0 The number of days of treatment per h05pital period

In addition, a comparison is made between the number of casualties

according to the patient statistics and the number of casualties in the

official statistics based on reported road accidents with personal injury.

The number of hospital periods is used instead of the number of casualties

since it has not proved possible during processing to determine the latter

number. However, it has been possible to estimate to a limited extent the

number of h05pital periods per casualty for the different road user groups.

Generally, the number of hospital periods is calculated to be 20 96 more than

the number of casualties.

A total of almost 15000 concluded hospital periods by road casualties were

recorded for 17 counties during 1977, which represents 2.3 periods per 1000

inhabitants. The periods are distributed among approximately 12.500

people. The average number of days of treatment per h05pital period is

12.5.
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Table l shows the number of hospital periods per inhabitant for the different

age groups regardless of the mode of travel, and also the average duration

of treatment.

Table 1. The number of hospital periods per 1000 inhabitants and the
number of days of treatment per hospital period for road
casualties discharged from in-patient treatment during 1977.

Age >75 Total

Treatment

periods
per 1 000
inhibitants

1.14 3.5 2.6 6.7 5.5 3.3 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 2.2 1.8 2.3

 

Average
duration

of treat-

ment

4.6 5.3 6.5 9.6 10.9 11.5 11.1 13.5 13.0 16.1! 20.9 25.3 26.8 12.5

                

The table shows that:

0 The number of hospital periods per inhabitant is relatively low andis
constant in the age groups from 25 upwards compared to age groups
under 25 but excluding the 0-4 age group. The number of h05pital
periods per inhabitant is twice as great in age group 5-24 as in the group
25 and over.

0 The duration of treatment - the number of days of treatment per
h05pital period - increases continuously with the age of the casualty
from 4.5 days in age group 0-4 to 27 days in age group 75 and over.

Table 2 shows the number of h05pital periods per person kilometre for the

different road use categories and the average duration of treatment.
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Table 2. The number of hospital periods per million person kilometres
and the number of days of treatment per hospital period for
road casualties discharged from in-patient treatment during

   

1977.

Road user Vehicle §25*er Cyclists Pedestrians Total
category drivers p 1) 2) 1) 2)engers

Treatment

Permå 0.14 0.12 0.81 1.56 0.75 0.10 0.21
per 10
personkm

Average
durationOftreat_ 12.3 12.2 15.0 6.2 20.2 13.1 12.5
ment

          

1) Refers to accidents involving vehicles

2) Refers to accidents not involving vehicles.

Table 2 shows the following relationships between road user categories in

the number of hOSpital periods per person kilometre and in duration of

treatment.

0 The number of hospital periods is of the same order of size for vehicle
drivers as for vehicle passengers. This also applies to duration of
treatment.

0 The number of h05pital periods is of the same order of size for cyclists in
collision with vehicles as for pedestrians in collision with vehicles -about
5-6 times greater than for injured vehicle drivers and passengers. The
duration of treatment is, however, somewhat longer for pedestrians than
for cyclists in this type of accident.

0 The largest number of hospital periods is shown by cyclists in accidents
where vehicles have not been involved, i.e. mainly in falls from bicycles.
The duration of treatment for injured vehicle drivers and passengers.

With regard to mode of travel the following road user groups have a

relatively large number of hOSpital periods per person kilometre or a long

duration of treatment (number of days of treatment per hospital period):
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Older road users, especially those aged 65 and over, regardless of mode
of travel. For this group the number of hospital periods is high and the
duration of treatment is long. This applies in particular to vehicle
accidents where the average duration of treatment is 30 days.

Younger pedestrians or cyclists in the 5-14 age group. The duration of
treatment is, however, less than the overall average for pedestrians and
cyclists.

Vehicle drivers or passengers in the 15-24 age group. For this group the
number of hospital periods is somewhat greater than for vehicle drivers
and passengers respectiver in the age group 65 and over. The categories
of vehicle drivers and vehicle passengers include moped drivers and
passengers who contribute to the relatively large number of hopsital
periods for the 14-24 age group and for the group of older people.

The comparison between the patient statistics of the Social Welfare Board

and the official statistics shows the following results. The percentages

indicate the number of severely injured in the official statistics in relation

to the number of road casualties in the patient statistics.

In total the official statistics comprise 45 96 of the number of road
casualties in the patient statistics.

The official statistics comprise approximately 60 96 of the number of
injured vehicle drivers and passengers respectively in the patient statis-
tics.

The official statistics comprise approximately 20 96 and 45 96 respective-
ly of the injured cyclists and pedestrians in the patient statistics.

The official statistics comprise 15-20 96 of road casualties according to
the patient statistics for the 0-6 age group, 25-30 96 for the 7-14 age
group, 50-55 96 for the 15-64 age group and approximately 60 96 for the
age group 65 and over. The low percentage in the youngest age groups is
due to the large number of solo accidents with bicycles in these groups.
Only a small proportion of these accidents are reported to the police.
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BAKGRUND

Den allmänt uttalade målsättningen med trafiksäkerhetsarbetet är att

minska antalet olyckor och antalet skadade i trafiken.

Under 50- och 60-talet när antalet olyckor och antal skadade i trafiken

ökade på grund av ökad bilism gjordes stora ansträngningar att minska i

första hand olyckstalen utifrån tanken att om antalet olyckor minskar så

minskar även antalet skadade i trafiken. De dominerande åtgärderna avsåg

därför att öka den vägtekniska standarden.

I samband med vissa helgperioder under 1960-talet och efter högertrafik-

omläggningen har trafikregleringsåtgärder i form av hastighetsgränser an-

vänts för att minska antalet olyckor. Erfarenheten från införandet av

hastighetsgränser visade att inte bara antalet olyckor minskade utan antalet

skadade minskade i än högre grad.

Först under 1970-ta1et har åtgärder som i första hand tar sikte på att

reducera antalet skadade i trafiken blivit allmänt accepterade och lag om

användning av bilbälte, mc- respektive mopedhjälm infördes 1975, 1976

respektive 1977.

När det gäller dödade och svårt skadade personer som redovisats i polisrap-

porterade trafikolyckor har antalet minskat kontinuerligt från 1970-1971 till

1980.

Antalet dödade har minskat från 1200-1300 till knappt 900 under år 1980 och

antalet svårt skadade personer från 7000 till 6000 per år. Samtidigt har

biltrafiken ökat med ungefär 25 96. I slutet av 1970-talet uträttades ungefär

50 miljarder fordonskilometer på det svenska vägnätet.

När det gäller svårt respektive lindrigt skadade personer rapporterade av

polisen är det först under senare delen av 1970-talet som en minskning

uppträder. En förklaring kan vara att det minskade antalet döda och

minskningen i antalet svårt skadade delvis kan ha inneburit att svåra skador

i stället ersatts av lindriga skador.
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Tabell 3. Antal personer som skadats eller dödats i polisrapporterade
vägtrafikolyckor åren 1970-1980.

 

År 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

 

Döda 1307 1213 1194 1177 1197 1172 1168 1031 1034 926 848

 

Svårt
skadade 6614 7031 6657 7264 6982 6728 6679 6529 6431 6036 6064

 

Summa 7921 8244 7851 8441 8179 7900 7847 7560 7465 6962 6912

 

:1:23:28: 15616 14841 14599 15287 13920 14081 15164 14387 14142 13516 13182

 

Totalt 23537 23085 22450 23720 22099 21981 23011 21947 21607 20478 20094

            

 
 

Trots denna relativt sett gynnsamma trafikskadeutveckling enligt polisrap-

porterade trafikolyckor under senare delen av 1970-talet råder fortfarande

på olika nivåer i samhället tvivel om olika åtgärders effekt. Det statistiska

underlaget t ex i form av polisrapporterade trafikolyckor och därvid

trafikskadade personer innebär bland annat att det inte är möjligt att belysa

om t ex de svåra personskadorna förändrats när det gäller vårdbehov, om

nya typer av skador blivit frekventa 0 s v.

Vissa lokala beskrivningar från landsting eller sjukvårdsinrättningar finns

redovisade för en bestämd tidsperiod i form av förekomst av olika typer av

personskador efter färdsätt och ålder. Någon kontinuerlig redovisning av

trafikskadade från sjukvården finns inte för* närvarande.

I olika utredningar har pekats på behovet av en sådan statistisk redovisning

men fortfarande grundas trafiksäkerhetsarbetet på polisens uppgifter om

trafikskadade personer enligt följande definitioner.

o död (inom 30 dagar)

0 svårt skadad (skadan väntas medföra intagning på sjukhus)
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samt

0 lindrigt skadad (odefinierat).

När det gäller den slutna sjukvården har flera undersökningar visat att det

där finns betydligt fler trafikskadade patienter än vad som redovisas som

svårt skadade i polisrapporterade olyckor*.

En bearbetning av socialstyrelsens patientstatistik (utskrivna patienter)

visar att endast mellan 40-50 96 av antalet vårdade enligt patientstatistiken

kan återfinnas bland de svårt skadade i polisrapporterade trafikolyckor.

Allvarligare är kanske att det tycks finnas en variation mellan olika län

(landsting).

Genom socialstyrelsens hjälp har patientstatistiken - diagnosstatistik från

den slutna sjukvården - bearbetats för de landsting som för år 1977 lämnat

uppgifter till socialstyrelsen.

Bearbetning av patientstatistiken avser under 1977 utskrivna patienter som

vårdats till följd av skada vid olycka i vägtrafik. Den gjorda bearbetningen

innebär emellertid att en patient kan förekomma mer än en gång i

statistiken till följd av samma skada. Patienten kan t ex ha olika skador

som krävt vård vid skilda redovisningsenheter. Det har dock i viss

utsträckning varit möjligt att korrigera antalet vårdtillfällen så att det

motsvarar antalet patienter.

Att 1977 valts som undersökningsår är i första hand beroende på att det för

närvarande tar drygt två år innan samtliga de landsting, som enligt ett

frivilligt åtagande lämnar uppgifter till socialstyrelsen, inkommit med

uppgifter. Det är således möjligt att under 1981 bearbeta 1978 års

uppgifter.

 

* Enligt definitionen förväntas svårt skadad person bli inlagd på sjukhus för
vård.
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SOCIALSTYRELSENS PATIENTSTATISTIK

Patientstatistiken omfattar för närvarande inte hela Sverige. Uppgifter

saknas från sjukvårdshuvudmännen i E, F, G, K, 5, AC och BD län (se

figur 1). Inom några av de övriga länen saknas uppgifter från enstaka

vårdinrättningar.

I

':
fik/Wedk 3

»33 ,

 

De 17 län (rutade) som ingår i socialstyrelsens patientstatistik
för år 1977.

Figur 1.
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I patientstatistiken ingår följande data.

Uppgiftslämnande vårdinrättning,

Personnummer,

Civilstånd,

Försäkringskassa,

Datum och sätt för intagning/utskrivning,

Diagnoser,

Operationer,

mOm.

Ovanstående innebär att från varje uppgiftslämnande vårdinrättning erhålles

antalet avslutade vårdtillfällen (antal utskrivna patienter). Antalet vård-

dagar kan erhållas med hjälp av inskrivnings- och utskrivningsdatum.

Den från trafiksäkerhetssynpunkt intressanta informationen är diagnosupp-

gifter som innehåller uppgifter om patienten vårdats p g a skada erhållen vid

olycka i trafik. Dessutom ingår i diagnoskoden patientens färdsätt vid

olyckan. När det gäller olyckor i samband med motorfordonstrafik är

indelningen relativt detaljerad.

Nedan redovisas de s k E-numren* för trafikolyckor. Det bör härvid

påpekas att trafikolycka här har vidare betydelse än trafikolycka enligt t ex

vägtrafiklagen eller SCBs definition av trafikolycka. Genom decimalsyste-

met anges färdsätt för de skadade personerna. Indelningen ger härvid stora

möjligheter att följa skaderisken för olika färdsätt. Ett problem som innebär

vissa begränsningar är att mopedförare inte kan särskiljas från förare av bil.

Ett annat problem som tidigare nämnts är att personer som vårdats på mer

än en uppgiftslämnande vårdinrättning eller vid olika tillfällen på grund av

de skador som erhållits vid trafikolyckan representeras av flera vårdtill-

fällen. Detta innebär att antalet vårdtillfällen är fler än antalet trafik-

skadade personer. Rent datatekniskt är det emellertid möjligt att redovisa

patientstatistiken efter skadade personer i stället för vårdtillfällen.

 

* E-numren betecknar den yttre orsaken till en skada, skadans tillkomst-
sätt (eng External cause).

VTI RAPPORT 237



Vid de bearbetningar av patientstatistiken som redovisas i denna rapport

används vårdtillfällen. I vissa fall har det emellertid varit möjligt att ange

hur många skadade personer som svarar mot antalet vårdtillfällen. I genom-

snitt gäller att antalet vårdtillfällen är 10-20 96 fler än antalet skadade

personer.

Förutom antalet vårdtillfällen har också totala antalet vårddagar erhållits

efter län, kön, åldersgrupp, färdsätt och olyckstyp. Detta innebär att det är

möjligt att studera skillnader i skadornas konsekvenser uttryckt i vårddagar

för skadade personer i olika åldersgrupper och efter den skadades färdsätt i

olika typer av trafikolyckor.

När det gäller andra problem än definitionsproblem i anslutning till beskriv-

ning av trafiksäkerhetssituationen, i första hand skillnader i rutiner vid olika

sjukvårdsinrättningar, behandlas inte dessa problem i denna rapport.

I följande kapitel används de erhållna uppgifterna för att redovisa risker att

skadas i trafiken dels i förhållande till antalet innevånare dels i förhållande

till olika trafikantgruppers exponering i trafiken. I det senare fallet används

de uppgifter om reslängder för olika åldersgrupper och efter färdsätt som

erhölls genom SCBs resvaneundersökning under 1978.

Väl medvetna om att patientstatistiken baseras på 1977 års data och där

utskrivna patienter 1977 - dv s skadan kan ha inträffat under 1976 och

personer som skadats under 1977 vårdades fortfarande den 31.12 1977 - har

vi emellertid antagit att skadebilden i form av skaderisker inte nämnvärt

kan bli annorlunda om inskrivningsdatum utnyttjats i stället för utskrivnings-

datum. Inte heller torde några avgörande förändringar skett mellan 1977

och 1978 när det gäller olika persongruppers resvanor.

För att inskrivningsdatum skall kunna erhållas måste patienten ha skrivits ut

eftersom statistikuppgifterna upprättas vid utskrivningen. För att producera

en statistik över 1977 års inskrivna patienter krävs således att även

patientstatistiken för 1978 utnyttjas eftersom vården av skadade som

skadats i slutet av 1977 eller de som erhållit skador som kräver långa

vårdtider inte dyker upp i statistiken förrän under 1978.
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BEARBETNING AV PATIENTSTATISTIKEN

Patientstatistiken har bearbetats med hänsyn till de E-nummer, som om-

fattar

o Järnvägsolyckor,

0 Motorfordonsolyckor,

0 Spårvagnsolyckor,

o Trampcykelolyckor,

0 Olyckor med annat vägfordon.

I dessa E-nummer finns genom decimalsystemet möjligheter att fördela

vårdtillfällena efter om vården avser t ex

Fotgängare,

Cyklist,

Bilförare + mopedförare,

Bilpassagerare,

Motorcykelförare,

Motorcykelpassagerare,

Spårvagnspassagerare,

JärnvägSpassagerare,

JärnvägSpersonal.

Som tidigare nämnts ingår inte alla län i bearbetningen. Nedanstående

tabeller visar vilka län som ingår samt de valda åldersgrupperna.

Tabell 4 redovisar totala antalet vårdtillfällen fördelat efter län och

åldersgrupp för samtliga olyckstyper. Tabell 5 redovisar totala antalet

vårddagar på motsvarande sätt.

Totalt redovisas drygt 15 000 avslutade vårdtillfällen. Dessa vårdtillfällen

motsvarade 187 000 vårddagar för år 1977. Antalet vårddagar per vårdtill-

fälle är därvid 12,5.
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Tabell 4. Antal vårdtillfällen för patienter utskrivna från den slutna
sjukvården under 1977, där skadan erhållits i olycka där
järnvägsfordon, motorfordon, Spårvagn, cykel eller annat väg-
fordon varit inblandat. Indelning i åldersgrupper och lån.

  

          

 

     

   

ÅLDER

Län 0-4 5-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-70 71-74 >74 Totan:

/\B 89 114 367 279 140 302 412 247 228 217 107 74 101 2677
c: 16 25 85 51 33 69 109 64 53 70 51 27 33 686
D 23 22 75 63 23 57 42 39 44 63 22 21 31 525
H 34 23 67 50 29 34 53 50 50 54 37 19 28 528
I 5 12 25 27 15 24 30 11 11 11 11 3 14 199
L 20 36 105 91 66 81 73 55 53 103 44 27 37 791
AAA 19 21 61 54 23 44 65 53 65 74 25 17 25 546
01 48 69 201 163 98 136 177 123 143 146 67 42 53 1466
N 18 15 55 65 31 42 53 32 37 67 21 23 31 490
(DA. 45 41 112 127 56 101 102 82 69 80 31 38 36 920
c 56 42 156 116 59 81 71 61 78 83 42 26 31 902
P 39 41 116 149 57 85 91 80 71 96 67 29 42 963
R 39 37 99 72 38 72 100 78 57 86 51 19 54 802
T 18 32 88 63 47 68 74 61 63 77 52 22 50 715
U 14 10 50 63 44 54 64 45 51 96 24 18 15 548
W' 25 19 89 95 53 47 73 47 69 55 32 28 37 669
x 34 41 115 89 54 93 96 60 94 76 40 31 54 877
Y 12 10 37 26 21 37 36 27 24 29 20 18 7 304
2 17 13 44 39 37 43 50 27 37 43 26 12 21 409

Sunnna 571 623 1947 1682 924 1470 1771 1242 1297 1526 770 494 700 15017

Tabell 5. Antal vårddagar för patienter utskrivna från den slutna Sjuk-
vården under 1977, där skadan erhållits i olycka där järnvägs-
fordon, motorfordon, spårvagn, cykel eller annat vägfordon
varit inblandat. Indelning i åldersgrupper och lån.

 

  

 

ÅLDER

Län 0-4 5-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-70 71-74 >74 Totah

/\B 470 610 2702 2499 2168 3851 4731 3596 3346 3813 2354 2305 2017 34462
C 133 86 819 475 200 526 1091 868 658 1162 1528 579 746 8871
E) 93 160 639 478 173 579 336 443 645 1090 438 883 1506 7436
H 229 48 313 426 218 431 415 379 597 927 646 291 988 5908
1 7 94 126 517 84 127 186 44 61 98 118 204 420 2086
L 27 100 509 721 398 363 464 609 686 2198 1085 453 939 8552
AAA 39 54 526 576 391 253 396 468 677 932 432 587 586 5917
01 240 673 1537 1730 817 1739 2046 1855 2022 3057 760 1202 1430 19108
N 84 46 298 693 542 2144 569 339 618 1126 996 402 1058 8915
()A 127 239 792 1213 959 1376 1797 1798 1382 1691 609 917 678 13578
<3 132 136 850 1354 423 991 390 510 996 815 1706 392 617 9312
P 153 91 558 1174 273 690 710 1089 576 1427 1191 733 1255 9920
R 132 96 426 578 291 690 1054 1336 559 1464 790 489 1397 9302
T 114 432 535 471 678 582 875 1167 845 1396 1257 604 1624 10580
U 141 17 339 818 825 506 718 451 826 1233 323 208 351 6756
W/ 226 107 531 1198 684 350 699 334 928 621 414 766 934 7792
x 182 144 871 622 393 794 1368 592 907 683 330 1049 1376 9311
Y 20 26 409 253 99 310 1035 350 177 711 769 283 174 4616
2 71 127 92 214 408 726 722 519 451 488 279 105 410 4612

Sunnna 2620 3286 12876 16010 10024 17028 19602 16747 16957 24932 16025 12452 18506 187061
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Vid beräkning av risker har antalet vårdtillfällen relaterats till antalet

innevånare reSpektive antalet personkilometer i trafik. Dessa riskmått,

antal vårdtillfällen

antal innevånare

 

respektive

antal vård tillfällen
antal personkilometer

 

är när hänsyn inte tas till län relativt väldefinierade för olika åldersgrupper

och kan således betraktas som relevanta mått - då de beskriver risken att

skadas för de personer som bor inom de områden för vilka patientstatistiken

finns tillgänglig. En viss försiktighet måste emellertid iakttas eftersom

personer som bor i dessa områden men som skadas och vårdas utanför de

redovisade länen inte kommer med i patientstatistiken.

Däremot finns de personer med som vårdats vid sjukvårdsinrättningar inom

de redovisade länen men är bosatta i de ej redovisade länen. Totalt sett

torde detta bortfall respektive tillskott när detgäller hela materialet spela

en liten roll vid beräkning av skaderiskerna. Vid redovisningen efter län

måste emellertid försiktighet iakttas.

När det gäller antal vårdtillfällen per personkilometer för olika trafikant-

grupper kan om de saknade länen funnits tillgängliga andra värden erhållas.

Men eftersom resvanedata avser hela Sverige har antalet vårdtillfällen och

antalet räknats upp till att motsvara hela befolkningen i Sverige.

I den fortsatta redovisningen av patientstatistiken används följande deci-

maler - underindelningar med hänsyn till trafikantkategori - till E-numren

807 (järnvägsolycka), 819 (motorfordonsolycka), 825 (spårvagnsolycka), 826

(trampcykelolycka) och 827 (olycka med annat vägfordon).
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Motorfordonsförare

E 819,0 Förare av bil eller annat motorfordon utom motorcykel.

E 819,2 Förare av motorcykel.

Motorfordonspassagerare

E 819,1 Passagerare i (på) bil eller annat motorfordon utom motor-

cykel.

E 819,3 Passagerare på motorcykel (även i sidovagn).

Cyklister (även passagerare)

E 807,3 Kollision med järnvägsfordon

E 819,6 Kollision med motorfordon

E 825,1 Kollision med Spårvagn

E 826,1 Cyklister i kollision sinsemellan eller med annat vägfordon,

samt kullkörning, fall från cykel, skada av hjul eller annan del

av cykel i rörelse.

Fotgängare

E 819,7 Kollision med motorfordon

E 826,0 Kollision med trampcykel

E 827,0 Kollision med annat vägfordon.

Övrig

E 819,9 Övrig i motorfordonsolycka

E 826'8 Övrig i trampcykelolycka
E 826,9

E' 827'8 Övrig i olycka med annat vägfordon
E 827,9

Genom att jämföra de gjorda bearbetningarna med andra bearbetningar av

patientstatistiken har det i viss utsträckning varit möjligt att utifrån antalet

vårdtillfällen skatta antalet personer i sluten sjukhusvård, som skadats i

vägtrafikolyckor under 1977. Detta antal har sedan jämförts med antalet

svårt skadade personer i vägtrafikolyckor rapporterade av polisen under

1977. Inte heller här råder en direkt överensstämmelse eftersom patient-

statistiken avser under 1977 utskrivna patienter medan polisrapporterad

skadade patienter avser de som skadats 1977.
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RESULTAT

Utifrån den bearbetning av patientstatistiken som socialstyrelsen gjort för

år 1977 har för olika trafikantkategorier och- grupper följande beräknats.

o Vårdtillfällen och vårddagar per invånare.

o Vårdtillfällen och vårddagar per personkilometer.

o Vårddagar per vårdtillfälle.

Jämförelse görs också mellan antal vårdtillfällen enligt patientstatistiken

och antal dödade och svårt skadade personer enligt den officiella statistiken

som baseras på polisrapporterade trafikolyckor.

Vårdtillfällen och vårddagar per invånare

Enligt socialstyrelsens patientstatistik var antalet vårdtillfällen för vägtra-

fikskadade personer utskrivna under år 1977 från sluten sjukvård nära 2,5

per 1000 invånare i de 17 länen och antalet vårddagar nära 30 per 1 000

invånare.

Antal vårdtillfällen och antal vårddagar per invånare varierar mellan olika

åldersgrupper. Figur 2 visar följande förhållanden mellan åldersgrupper då

vårdtillfällen och vårddagar relateras till antal invånare i respektive ålders-

grupp-

0 Antal vårdtillfällen per invånare är störst för åldersgrupperna i interval-
let 15-24 år - särskilt stort för grupperna 15-17 år och 18-19 år. Även
antal vårddagar per invånare är relativtsett stort för dessa åldersgrup-
per.

0 Antal vårdtillfällen per invånare är minst för åldersgrupperna i interval-
let 25 år och äldre.

0 Antal vårddagar per invånare är minst för åldersgruppen 0-4 år och ökar
kontinuerligt, om åldersgruppen 15-24 år undantages, med ökad ålder.
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ANTAL VÃRDTILLFÄLLEN PER
1000 INVÅNARE 12

...r

 

 

522 938 ' 318 '36100' W1293 H 983 ' H 938 989 528 278 495 .Mums
227 214 WW

ANTAL VÅRDDAGAR PER
1000 INVANARE

70 15-17

60

50

40 20-24

30 i :iii: m

20

10

  
522 938 318 561 '0295 a *44938 4 989 i A98 'mm

227 214 278 (1000-TAM

Figur 2. Antal vårdtillfällen och vårddagar per 1 000 invånare för
vägtrafikskadade personer i sluten sjukvård. Indelning i ål-
dersgrupper. (Källa: socialstyrelsens patientstatistik).
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Vårdtillfällen och vårddagar per personkilometer

 

Tabell 6 visar antal vårdtillfällen och vårddagar per miljon personkilometer

för olika trafikantkategorier.

    

Tabell 6. Antal vårdtillfällen och vårddagar per miljon personkilometer
för trafikskadade personer utskrivna från sluten sjukvård är
1977.

Motor- fMåtåÃQ.
fordons- 0 S _ Cyklister Fotgängare Totalt
förare pas a l) 2) l) 2)

gerare

Vårdtiålfällen
er 10 <per- 0,14 0,12 0,81 1,56 0,75 0,10 0,21
onkm

å ddagar per
Flo < personkm 1,68 1,47 12,60 10,83 15,86 1,56 2,72

        

l) avser olyckor med motorfordon inblandade

2) avser olyckor där motorfordon inte är inblandade.

Figurerna 3a-e visar antal vârdtillfällen relaterade till antal personkilo-

meter för olika trafikantgrupper.

0 Äldre personer -särskilt gruppen 65 år och äldre har oberoende av
färdsätt stort antal vårdtillfällen per personkilometer.

o Yngre personer - gruppen 5-14L år - har stort antal vårdtillfällen och per
personkilometer som oskyddade trafikanter. Särskilt gäller detta cyklis-
ter i olyckor där motorfordon inte är inblandade, huvudsakligen singel-
olyckor.

o Åldersgruppen 15-24 år har stort antal vårdtillfällen per personkilometer
som motorfordonsförare och som motorfordonspassagerare.
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ANTAL VÃRDTILLFÄLLEN

          

  

 

            

pER WUON PERSONKM. VAGTRAFlKSKADADE (TOTALT)

1,0-

T§;1_7 2-5

05- '36 7-14 *1819
615-761

' __ 20'24 _ __________________ 564_ _1415
. 25'34 _ 35-44 14554 T i

O 1111TTTITJTTTHTTIH .. i
1648 5259 2811 2495 8613 20937 16 382 13 536 9976 4168 1087

PERSONKM.
(MILJON)

Figur 3a-e. Antal vårdtillfällen per miljon personkilometer, antal person-

kilometer och antal vårdtillfällen (staplarnas ytor) för vägtra-
fikskadade i sluten sjukvård (fig 3a) samt uppdelat på tra-
fikantkategorierna motorfordonsförare (fig 3b), motorfordons-
passagerare (fig 3C), cyklister (fig 3d) och fotgängare (fig 3e).
Indelning i åldersgrupper. (Källa: socialstyrelsens patientsta-
tistik, RVU-78)
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Antal vårddagar per vårdtillfälle

 

Enligt socialstyrelsens statistik var antalet vårddagar per vårdtillfälle för

vägtrafikskadade personeri genomsnitt 12,5 dagar. Genomsnittliga antalet

vårddagar per vårdtillfälle varierar med färdsätt och ålder. Av tabell 7 fram

går genomsnittligt antal vårddagar per vårdtillfälle för olika trafikant-

 

 

 

kategorier.

Tabell 7. Antal vårddagar per vårdtillfälle för trafikskadade personer
utskrivna från sluten sjukvård år 1977.

Motor- 3313;.
fordons- assa_ Cyklister Fotgängare Totalt
förare P 1) I 2) 1) 2)

gerare

12,3 12,2 15,0 J 6,2 20,2 l 13,1 12,5

      

1) avser olyckor med motorfordon inblandade.

2) avser olyckor där motorfordon inte är inblandade.

Som framgår av figur 4 ökar antal vårddagar per vårdtillfälle för personer i

vägtrafikolyckor med ökad ålder. Ökningen är enligt figurerna mest uttalad

inom åldersintervallen 0-17 år och 55 år och äldre. Även med hänsyn till

trafikantkategori sker ökning av vårddagar per vårdtillfälle med personers

ålder - se figurerna 4a-g. Undantag från detta resultat utgör vårddagar per

vårdtillfälle för fotgängare, som skadats i olyckor där annat fordon än

motorfordon varit inblandat. Kategorin "annat fordon än motorfordon" är

med avseende på de fordonstyper, som räknas till kategorin, heterogen.

Skadans svårhetsgrad och vårdtid beror av vilken fordonstyp, som varit

inblandad i olyckor. Det avvikande resultatet kan förklaras av att ålders-

grupperna i olika utsträckning är inblandade i olyckor med dessa fordons-

typer.
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Trafikskadadeljämförelse mellan socialstyrelsenslatientstatistik och den

officiella statistiken

 

Den officiella statistiken omfattar vägtrafikolyckor med personskada som

polisen rapporterat till statistiska centralbyrån.

I socialstyrelsens patientstatistik ingår sådana trafikskadade personer som

intagits för sluten vård på sjukhus. Denna kategori trafikskadade svarar

definitionsmässigt mot kategorin "svårt skadad person" i den officiella

statistiken. I verkligheten föreligger dock vissa skillnader. Exempelvis

klassificeras i den officiella statistiken skadade personer som svårt skadade

eller lindrigt skadade efter den bedömning som polisen gör av skadans

svårhetsgrad. Polisens bedömning kan medföra felklassificeringar så att

svårt skadade klassificeras som lindrigt skadade i den officiella statistiken

och vice versa.

Jämförelse mellan socialstyrelsens patientstatistik och den officiella statis-

tiken möjliggör uppskattning av i vilken utsträckning svåra trafikskador

kommer till polisens kännedom och rapporteras till statistiska centralbyrån.

I avsnittet jämföres antalet trafikskadade enligt de två statistikkällorna för

olika trafikantgrupper, med hänsyn till personers ålder och färdsätt.

Direkt jämförelse är i det här fallet inte möjlig att göra eftersom

patientmaterialet avser vårdtillfällen, inte skadade.

Möjligheter finns dock att i begränsad utsträckning bestämma antal vårdtill-

fällen per skadad person - se tabell 8. Av tabellen framgår att antal

vårdtillfällen per person i vägtrafikolycka är 1,19. Antal vårdtillfällen per

skadad person är 1,21 om motorfordon varit inblandat i olyckan, och 1,10 om

annat fordon än motorfordon varit inblandat i olyckan.
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Tabell 8. Skattat antal vårdtillfällen per trafikskadad person i sluten
sjukhusvård.

   

Ålder Motorfordons- 1)'l'rampcykel- Samtliga väg-
olyckor olyckor trafikolyckor

0-14 1,15 1,04 1,10

15-24 1,22 1,14 1,22

25-44 1,26 1,15 1,25

45-64 1,21 1,13 1,20

65-74 1,21 1,20 1,20

175 1,18 1,18

TOTALT 1,21 1,09 1,19

      

1) Exkluderar kollision med motorfordon.

Enligt patientstatistiken var i berörda 17 län år 1977 totala antalet

vårdtillfällen i sluten sjukvård för vägtrafikskadade 14 971. Dessa vårdtill-

fällen fördelas uppskattningsvis på drygt 12 500 personer. Enligt den

officiella statistiken skadades svårt (inklusive dödades) 5 791 personer i

vägtrafikolyckor under år 1977 i de 17 länen. Detta indikerar att antalet

svårt trafikSkadade enligt den officiella statistiken utgör omkring 45 96 av

totala antalet svårt trafikskadade enligt patientstatistiken.

Jämförelse mellan den officiella statistiken och patientstatistiken visar för

olika trafikantkategorier och åldersgrupper följande resultat.

Den officiella statistiken omfattar cirka 60 96 av antalet svårt trafikskadade

motorfordonsförare och passagerare i patientstatistiken samt cirka 20 96

respektive 45 96 av antalet svårt trafikskadade cyklister respektive fot-

gängare i patientstatistiken.

Den officiella statistiken omfattar i förhållande till antalet enligt patient-

statistiken färre svårt trafikskadade personer i de yngsta åldersgrupperna än

i övriga åldersgrupper. Uppskattningsvis omfattar den officiella statistiken

15-20 96 av svårt skadade i åldersgruppen 0-6 år, 25-30 96 i åldersgruppen 7-

14 år, 50-55 96 i åldlersgruppen 15-64 år och omkring 6096 i åldersgruppen 65

år och äldre, (se även figurerna 5 och 6a-d).
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Att relativt sett så få svårt skadade i de yngsta åldersgrupperna registreras

i den officiella statistiken beror till stor del på att singelolyckor med cykel i

dessa åldersgrupper är vanliga och att dessa olyckor endast i liten utsträck-

ning registreras i den officiella statistiken. Uppskattningsvis registreras i

åldersgruppen 0-6 år mindre än 10 96 och i åldersgruppen 7-1# år något mer

än 10 96 av antalet svårt skadade i sådana olyckor i den officiella statisti-

ken.

När det gäller trafikantkategorierna motorfordonsförare och motorfordons-

passagerare tycks inga skillnader föreligga mellan olika åldersgrupper i

registreringsgrad d v 5 den relativa utsträckning svårt skadade registreras i

den officiella statistiken. Möjligen finns tecken som tyder på att skadade

motorfordonsförare i åldern 15-17 år (moped- och motorcykelförare) finns i

lägre grad än övriga fordonsförare i den officiella statistiken.
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ANTAL VÄRDTKLFÄLLEN
RESP
ANTAL DÖDADE OCH SVÅRT
SKADADE PER 1000 IN-
VÅNARE

Å

   

   

 

    

  

  

           

7 .

'0 15-17F..

PATIENTSTATlSTIK -.
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111-19

SO. ................... FFICIELL_

STATISTlK (SKADADE PERSONER)
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00-

20-21.
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______.__ _ _ _ _ ------------r'r'1put.stc11'.
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0 J
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Figur 5. Antal vårdtillfällen per 1 000 invånare, antal vårdtillfällen
(staplarnas totala ytor) för vägtrafikskadade i sluten sjukvård
är 1977. Antal dödade och svårt skadade per 1 000 invånare
resp antal dödade och svårt skadade (staplarnas mörka ytor) i
polisrapporterade vägtrafikolyckor år 1977. Indelning i ålders-
grupper.
(Källa: socialstyrelsens patientstatistik).
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ANTAL VÅRDTILLFÄLLEN
RESP.
ANTAL DÖDADE OCH SVÅRT
SKADADE PER MILJON
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Figur 6a-d.

0,2

0,1

0

Antal vårdtillfällen per miljon personkilometer, antal vårdtill-
fällen (staplarnas totala ytor) för vägtrafikskadade i sluten
sjukvård är 1977. Antal dödade och svårt skadade per miljon
personkilometer samt antal dödade och svårt skadade (staplar-
nas mörka ytor) i polisrapporterade vägtrafikolyckor år 1977.
Indelning i åldersgrupper och i trafikantkategorierna motor-
fordonsförare (fig 6a), motorfordonspassagerare (fig 6b), cyk-
lister (fig 6c) och fotgängare (fig 6d).
(Källa: socialstyrelsens patientstatistik, SOS, RVI-78).
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