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Enligt WHOs statistik omkommer
årligen 2,7 miljoner människor i
olycksfall [1]. Av dessa olyckor inträf-
far 2 miljoner i u-länder och 0,7 miljo-
ner i i-länderna. Olycksfallsskador räk-
nas som en av de fem ledande dödsor-
sakerna i de allra flesta länderna på jor-
den och är i USA den vanligaste orsaken
till läkarkontakt. I såväl i-länder som u-
länder är 10–20 procent av alla patien-
ter som läggs in på sjukhus skadade vid
olycksfall.

Även i Sverige intar olycksfall en
framträdande plats i sjukvårdsstatisti-
ken med ett stort antal skadade och döda
varje år. Trots att dödligheten i olycks-
fall minskat med nära 20 procent under
den senaste femtonårsperioden är
olycksfall fortfarande den vanligaste
dödsorsaken i åldersgruppen upp till 44
år [2].

I alla ålderskategorier är olycksfall
den fjärde vanligaste dödsorsaken efter
cirkulationsorganens sjukdomar, tu-
mörsjukdomar och andningsorganens
sjukdomar. 

Varje år dör 4 400–4 500 människor
på grund av skador av olika genes varav
2 600 kan räknas som olycksfall, 1 300
som självmord, våld eller förgiftning
och 400–500 som skador av oklar ge-
nes.

De samhällsekonomiska kostnader-
na för olycksfall är avsevärda och upp-
skattades 1990 till 63 miljarder kronor,
eller 4 procent av bruttonationalpro-
dukten [3].

Olycksfall förorsakar
hög sjukvårdskonsumtion
Årligen måste 800 000 svenskar

söka läkare på grund av olycksfall, och
under 1993 sjukhusvårdades 125 000
skadade sammanlagt 1 miljon vårdda-
gar inom akutsjukvården [2]. Den van-
ligaste skadan är fraktur följd av skall-
skador. Svåra skador utgör endast en
mindre andel av det totala antalet vård-

tillfällen och kan uppskattas till ca 1 per
3 000–5 000 invånare [4].

Även inom primärvården utgör de
skadade en stor patientgrupp. Vid en
studie av de vanligaste orsakerna till lä-
karbesök på vårdcentralen i Tierp 1993
[2] var skador huvuddiagnos för 9,9
procent av samtliga patienter. Bland
männen var motsvarande andel 13,4
procent och bland kvinnorna 7,2 pro-
cent. Endast sjukdomar i andningsorga-
nen (18,3 procent) respektive nervsy-
stem och sinnesorgan (13,6 procent) var
vanligare.

Yngre män (15–24 år) är särskilt
olycksdrabbade och uppvisar 2,5 gång-
er fler vårdtillfällen än kvinnor. Inci-
densen sjunker därefter, för att efter 65
års ålder öka för såväl män som kvin-
nor. I de högsta åldrarna (äldre än 85 år)
sjukhusvårdas 6–7 procent vid minst ett
tillfälle årligen [2]. Här intar kvinnorna
en mer framträdande plats med domi-
nans inom diagnosgrupperna höftfrak-
tur och andra frakturer.

De flesta dödsolyckorna i åldrarna
15–64 år inträffar i trafiken, medan fall-
olyckor är vanligare bland de äldre.
Männen svarar för ca 60 procent av alla
dödsfall på grund av olyckor; i ålders-
gruppen upp till 44 år står de för ca 70
procent av dödsfallen. Den högre död-
ligheten bland män gäller för samtliga
skadehändelser utom fallolyckor, som i
de högre åldersgrupperna lika ofta eller
oftare drabbar kvinnor.

Dödligheten i olycksfall bland barn
är relativt låg i Sverige (5,1 per 100 000
invånare och år) och har minskat under
de senaste decennierna. Fortfarande
skadas dock varje dag 400 barn så svårt
att de behöver söka läkare [5].

Alkohol är ofta en bidragande orsak
till olyckor. I en studie av 100 patienter,
sjukhusvårdade på grund av skallska-
dor, visade sig 58 ha varit alkoholpåver-
kade vid skadetillfället och 43 hade
missbruksproblem [6]. I en studie av
kvinnor vårdade på en ortopedisk av-
delning visade sig 15 procent vara miss-
brukare.

Våld och missbruk
Varje år dör i Sverige ca 150 perso-

ner på grund av våld [1]. I en prospektiv

studie av skadade som sjukhusvårdades
vid kirurgisk klinik eller öronklinik vi-
sade sig 24 procent ha blivit misshand-
lade vid något tillfälle [7].

Sambandet alkohol–våld är särskilt
tydligt i misshandelsfall. I flera egna
undersökningar [7-9] har vi funnit att
alkohol varit en utlösande faktor och att
såväl offer som gärningsmän har haft
missbruksproblem. Hälften av de miss-
handlade kvinnor som krävde sjukhus-
vård var själva berusade när de blev
slagna, och bland männen (offer och
gärningsmän) var andelen missbrukare
50–90 procent. 

Våldsoffren uppvisar ofta en bety-
dande översjuklighet, med ökad sjuk-
vårdskonsumtion på grund av såväl ska-
dor som sjukdomar. En studerad grupp
misshandlade kvinnor hade tre gånger
större sjukvårdskonsumtion än en kon-
trollgrupp under tio år före till åtta år ef-
ter den aktuella våldsepisoden [10].

Även bland männen är sjukvårds-
konsumtionen betydande, framför allt
vad gäller trauma och psykisk sjukdom
[11].

Begreppet »chronic trauma victims»
har föreslagits för denna grupp män
med ett självdestruktivt beteende och
ofta återkommande vårdepisoder för
olycksfall förorsakade av misshandel,
suicidförsök eller intoxikation [12].

Det sociala arvet har stor betydelse
vid familjevåld [13]. Hälften av de
misshandlade kvinnorna och 40 procent
av gärningsmännen har upplevt en fa-
miljesituation med missbruk och våld
bland föräldrarna; 80 procent av såväl
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offer som gärningsmän har blivit miss-
handlade som barn.

Trafikolycksfall
Varje år skadas ca 60 000 personer i

trafiken, varav 14 000 kräver sjukhus-
vård; av dessa får 10–15 procent en be-
stående medicinsk invaliditet. Antalet
omkomna har minskat under de två se-
naste decennierna och uppgår nu till
700–800 per år [5].

Även till trafikolycksfall är alkohol
en starkt bidragande orsak. Vid 20–25
procent av dödsolyckorna anges föraren
ha varit berusad, och vid singelolyckor
nattetid med dödlig utgång är andelen
berusade förare ännu högre: nära 60
procent [14].

Det är emellertid den oskyddade tra-
fikanten som är utsatt för störst risk att
dödas i trafiken. Risken, mätt i relation
till trafikexponeringen, är tio gånger
större för de oskyddade än de skyddade
trafikanterna. Störst risk löper motorcy-
klister (20 gånger större risk) och mo-
pedister (15 gånger större risk) [5]. Bil-
trafikens dominans medför dock att bil-
förare och bilpassagerare utgör den
största gruppen omkomna (60 procent
av samtliga), följd av motorcyklis-
ter–mopedister–cyklister (20 procent),
medan gående svarar för ca 5 procent
[15]. Majoriteten av de trafikdödade av-
lider redan på olycksplatsen (60 pro-
cent), oftast på grund av skall- och tho-
raxskador [15]. Endast genom en fort-
satt satsning på preventiva och skadere-
ducerande åtgärder kan gruppen om-
komna på olycksplats minskas. Införan-
det av lagstadgade skyddsåtgärder, som
bilbälte och hjälmtvång, har varit fram-
gångsrika och har medfört en halvering
av antalet omkomna i bil- och motorcy-
kelolyckor [16]. 

För den grupp skadade (35 procent)
som nu dör efter ankomst till sjukhus
skulle ett förbättrat akut omhänderta-
gande kunna ha betydelse för att sänka
mortaliteten. Värdet av att snabbt kun-
na transportera svårt skadade till enhe-
ter för kvalificerad vård har dokumen-
terats i en rad internationella studier [4],
och begreppet »golden hour» för tiden
från skadetillfälle till definitivt och kva-
lificerat omhändertagande har introdu-
cerats [17].

Arbetsplatsolyckor
Årligen drabbas ca 100 000 anställ-

da av olycksfall på arbetsplatsen [5].
Risken att skadas är störst i de yngre ål-
dersgrupperna, medan de äldre domine-
rar bland de omkomna. Tack vare Ar-
betsmiljölagen och ett omfattande pre-

ventivt arbete har antalet arbetsolyckor
minskat med 10 procent sedan 1970-ta-
let och antalet omkomna från ca 400 per
år på 1950-talet till idag ca 150 per år.
Risken att dödas är störst vid arbete
inom jord- och skogsbruk följt av till-
verknings- och byggnadsindustrin.

Vid arbetsplatsolycksfall förefaller
alkohol mer sällan än vid andra typer av
olycksfall vara en bidragande orsak,
och några svenska studier som visar att
alkohol haft en mer framträdande roll
som riskfaktor är inte tillgängliga.

Samhällsekonomiska kostnader
De samhällsekonomiska kostnader-

na av olycksfall är avsevärda. I Social-
styrelsens hälso- och sjukvårdsstatistik
[1] har för 1991 de direkta kostnaderna
(sluten och öppen vård) för skador och
förgiftningar beräknats till 5,8 miljarder
kr. De indirekta kostnaderna (förlorad
produktion till följd av tillfällig sjuklig-
het, invaliditet samt för tidig död) upp-
skattas till 15,9 miljarder. 

Endast psykiska störningar (16,9
miljarder), cirkulationsorganens sjuk-
domar (13,4 miljarder) och tumörsjuk-
domar (5 miljarder) förorsakade större
slutenvårdskostnader än skador och för-
giftningar (4,2 miljarder) 1991.

För att få en uppfattning om de tota-
la samhällsekonomiska kostnaderna
måste också andra kostnader än sjuk-
vårdskostnader och kostnader för pro-
duktionsbortfall beräknas, t ex kostna-
der för socialtjänst, försäkringsbolag,
polis och domstolsarbete. Vid en beräk-
ning av de totala samhällsekonomiska
kostnaderna för trafikolycksfall 1991
[15] skattades dessa till 9–12 miljarder
eller, för varje person som skadas i en
trafikolycka, till 200 000 kronor.

Traumaforskningen eftersatt
Trots att olycksfall drabbar många

unga människor och förorsakar förlust
av fler yrkesverksamma år än cancer
och hjärtsjukdomar tillsammans har
olycksfallsvården och forskningen
kring olycksfall länge varit ett eftersatt
område. Det ökade intresset för akut-
sjukvård och traumatologi i Sverige un-
der de senaste åren är mot den bakgrun-
den mycket positivt. Ambulanssjukvår-
den har utvecklats till en kvalificerad
första hjälp-resurs.

Forsatta satsningar måste göras
inom den prehospitala vården, med
ökad användning av ambulanshelikop-
ter och telemedicinsk teknik. Den avan-
cerade olycksfallsvården bör samtidigt
koncentreras till färre och mer kvalifi-
cerade enheter [4]. En sådan struktur-

förändring av akutvården har varit
framgångsrik i USA, och en motsvaran-
de utveckling ses nu i flertalet länder i
Europa. 

Utbildningen i akut omhändertagan-
de måste också förbättras. Svensk kir-
urgisk förening har nu tagit initiativ till
att i Sverige introducera det s k ATLS-
programmet (Advanced Trauma Life
Support), vilket utvecklats i USA av
American College of Surgeons. För att
förbättra och kontrollera kvaliteten i
traumavården är samtidigt ett svenskt
traumaregister under uppbyggnad. En
fortsatt och ökad satsning på forskning
inom traumatologi är nödvändig för att
minska de mänskliga och samhällseko-
nomiska konsekvenserna av olycksfall.
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