Augusti 2007

Olycksfall i Östergötland 2006
Skaderegistrering på akutklinikerna i länet
År 2006 inkom 12 374 skadeblanketter från tre sjukhus i länet. Av de skadade är 35 procent 19 år
eller yngre och 18 procent är 65 år eller äldre. Av det totala antalet registrerade är 56 procent män.
Antalet skadade män är fler bland både barn/ungdomar och vuxna medan antalet skadade kvinnor är
fler bland de äldre. Bostad/bostadsområde är den vanligaste skadeplatsen och fallolyckor är den
vanligaste orsaken till skada.

Bakgrund
Skador till följd av olycksfall är ett av fler
folkhälsoproblem. I Sverige är antalet dödsfall
av skador fortfarande den största dödsorsaken
bland barn, ungdomar och vuxna under 45 år.
Risken att drabbas av skador finns i alla
miljöer där människor vistas och bland alla
oavsett ålder, kön och etnicitet. Forskning
visar att det är gynnsamt att förebygga
olycksfallsskador. Ett förebyggande arbete
som bland annat bygger på samverkan mellan
olika aktörer och effektiv skaderegistrering.

Det är 12 374 skadeblanketter registrerade
2006 på de tre sjukhusen. På 12 334 blanketter finns både kön och ålder registrerat.

Resultat
Av de skadade är 56 procent män och 44
procent kvinnor. Det är fler pojkar/män som
skadats både bland barn/ungdomar och bland
vuxna medan det är fler kvinnor bland de
äldre. Av de skadade är 35 procent 19 år eller
yngre och 18 procent är 65 år eller äldre.

Skaderegistrering
Kvinnor

En del i det skadeförebyggande arbete utgörs
av skaderegistrering som sker inom sjukvården. I skaderegistreringen samlas uppgifter
in om bland annat skadeplats och orsak till
skada, för att få kunskap om var och varför
människor skadar sig. Skaderegistrering sker
på tre sjukhus och på folktandvårdsklinikerna i
Östergötland. I detta blad redovisas skaderegistreringen från sjukhusen, tandskadorna
redovisas på ett separat blad. Alla patienter
som skadar sig får inte en skadeblankett när de
kommer till akutklinikerna. Det finns även ett
partiellt bortfall, det vill säga att alla frågor
inte är besvarade av den skadade eller ifyllda
av vårdgivare. I detta blad redovisas inte det
partiella bortfallet.
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Figur Antal skador fördelade efter kön
och ålder.
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Barn och ungdomar
Köns- och åldersfördelning
Flickor

Under år 2006 registrerades 4 323 olycksfall
bland barn och ungdomar i åldern 0–19 år i
länet. Bland dessa är 60 procent pojkar och 40
procent flickor. Det är fler pojkar än flickor
som registrerats oavsett ålder och störst
skillnad är det i ålderskategorin 15–19 år.
Flest antal skadade finns i åldersgruppen 15–
19 år.
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Tre procent blev inlagda på sjukhus för sina
skador. Frakturer och hjärnskakning var de
vanligaste skadorna som barnen blev inlagda
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Skadeplats
Flickor

Pojkar

Bostad/bostadsområde är den vanligaste
skadeplatsen för flickor medan för pojkar är
det lika stor andel som skadats i bostad/bostadsområde som på idrottsanläggning.
Andelen som skadar sig i bostad/bostadsområdet sjunker ju äldre barnen blir. I den
yngsta åldersgruppen är det 70 procent och i
den äldsta är det 21 procent som skadat sig i
bostad/bostadsområde. För idrottsanläggning
är det tvärtom där ökar andelen ju äldre barnen
blir, från 2 till 37 procent.

Bostad/bostadsområde
Idrottsanläggning
Skola/allmän lokal
Annan miljö
Trafik
Nöje/park/hav/sjö
Lantbruk/handelsträdgård
Butik/handel
Industribyggen
0

5

10

15

20

25
30
Andel (%)

35

40

45

50

Orsak till skada
Flickor

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till
skada för både pojkar och flickor. Fallolyckor
är även den vanligaste orsaken i alla
ålderskategorier utom bland dem som är 15–
19 år. Här är andra yttre orsaker störst. Av
samtliga skador bland barn och ungdomar är
29 procent kontusion, blåmärke, klämskada,
28 procent frakturer och 15 procent öppna sår.
Kontusion, blåmärke, klämskada är vanligast i
den yngsta och den äldsta åldersgruppen för de
två mellersta åldersgrupperna är fraktur
vanligast.
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Vuxna
Köns- och åldersfördelning
Kvinnor

Under år 2006 registrerades 5 750 skador
bland vuxna mellan 20–64 år i länet. Av de
registrerade är 62 procent män och 38 procent
kvinnor. Det är fler män än kvinnor som
skadat sig i alla åldersgrupper utom bland dem
som är 55–64 år. Där är det lika många män
som kvinnor som har skadat sig. Den största
skillnaden mellan män och kvinnor finns i den
yngsta åldersgruppen (20–24 år) Flest antal
skadade finns i åldersgruppen 25–34 år.
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5 procent av de vuxna blev inlagda på sjukhus
för sina skador. Bland dem som blev inlagda
hade 58 procent frakturer.
Skadeplats
Kvinnor

Män

Bostad/bostadsområde

Både bland kvinnor och bland män är
bostad/bostadsområde den vanligaste skadeplatsen. För kvinnor är den näst vanligaste
skadeplatsen annan miljö och för männen är
det idrottsanläggning. Bostad/bostadsområde
är den vanligaste skadeplatsen oavsett ålder.
Den näst vanligaste skadeplatsen är idrottsanläggning i de två yngsta åldersgrupperna
och annan miljö är näst vanligast i de övriga
tre åldersgrupperna.
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Orsak till skada
Kvinnor

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till
skada för kvinnor medan det för männen är
andra yttre orsaker till olycksfallskada.
Fallolyckor är vanligast i de två äldsta åldersgrupperna och för de övriga tre åldersgrupperna är andra yttre orsaker till olycksfallskada
som är vanligast. Av samtliga skador bland
vuxna är 24 procent frakturer, 22 procent
öppet sår och 22 procent kontusion, blåmärke,
klämskada.
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Äldre
Köns- och åldersfördelning
Kvinnor

Under år 2006 registrerades 2 271 olycksfall
bland äldre, 65 år eller äldre i länet. Av de
skadade är 34 procent män och 66 procent är
kvinnor. Det är fler kvinnor än män som
skadat sig i alla åldersgrupperna. Flest antal
skadade finns i åldersgruppen 80–84 år.
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Bland de äldre blev 29 procent inlagda på
sjukhus för sina skador. Av dem som blev
inlagda hade 74 procent fraktur.
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Bostad/bostadsområde är den vanligaste
skadeplatsen för både män och kvinnor.
Andelen som anger bostad/bostadsområde
varierar från 60 procent i den yngsta
åldersgruppen till 80 procent i åldersgruppen
85–89 år.
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Orsak till skada
Kvinnor

Fallolyckor är den vanligaste orsaken för
både män och kvinnor. Andelen som har
fallolycka som orsak till skada varierar från
66 procent i den yngsta åldersgruppen till 94
procent i den äldsta åldersgruppen. Av
samtliga skador bland äldre är 51 procent
frakturer, 23 procent kontusion, blåmärke,
klämskada och 12 procent öppet sår.
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