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Unga män som varit i slags-
mål och kvinnor som fallit om-
kull på dansgolvet är de mest
frekventa skadehändelserna vid
krogbesök. Detta enligt en ana-
lys av skadefall i Umeå, där man
på Universitetssjukhuset under
ett år behandlade 60 män och 45
kvinnor för skador som upp-
kommit i samband med besök
på restaurang, danslokal, pub
eller liknande.

Skador i samband med dans och
krogbesök är inte helt ovanliga. Upp-
sluppen stämning, aggressiva utbrott
och alkoholförtäring är faktorer som
predisponerar för dylika händelser.

Med avsikt att belysa orsaker och
konsekvenser av sådana skadefall har
ett ettårsmaterial från olycksanalys-
gruppen vid Norrlands Universitets-
sjukhus i Umeå analyserats.

Vid Norrlands Universitetssjukhus i
Umeå genomförs en löpande registre-
ring av de nästan 9 000 skadefall som
årligen behandlas i öppen eller sluten
vård vid sjukhuset, vars primära upp-
tagningsområde har 130 000 invånare.
Under 1993 behandlades 105 personer
för skador som uppkommit i samband
med besök på offentlig restaurang,
danslokal, pub eller liknande.

Incidensen en promille
Skadeincidensen var i genomsnitt 1

per 1 000 invånare och år, med en topp
om 5 per 1 000 invånare och år i ålders-
gruppen 18–22 år. Av de 105 personer
som skadats var 60 män (57 procent)

och 45 kvinnor (43 procent). Bland män
var medianåldern 21 år och bland kvin-
nor 20 år (Figur 1).

Under lördagsdygnet skadades flest,
38 personer (36 procent). Högst skade-
frekvens förelåg under fredag kväll och
natt (från klockan 22 fredag kväll till
klockan 02 lördag morgon) samt lördag
kväll och natt. Under dessa tider skada-

des 19 (18 procent) respektive 18 (16
procent) personer (Figur 2).

Oftast skadade man sig på ett dans-
golv (47 personer/45 procent). Sju per-
soner föll i trappa och tolv skadades just
utanför, men i anslutning till, lokalen.

Orsaken till skadan var oftast att man
hade dansat eller knuffats på dansgolv
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Figur 2. Tidpunkt för skadehändelser un-
der fredag–söndag, då flest skador inträf-
fade.

Figur 1. Köns- och åldersfördelning hos
de skadade.
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(45 personer/43 procent). Tjugosju per-
soner (26 procent), varav tre kvinnor,
hade varit inblandade i bråk eller slags-
mål. Av 60 män hade 24 (40 procent)
skadat sig på detta sätt. Nästan hälften
av de inblandade i bråk eller slagsmål
var mellan 19 och 22 år (13 av 27).
Bland de 45 kvinnorna var det vanligast
att man fallit för att man blivit knuffad
(11 personer/24 procent) eller då man
tappat balansen (10 personer/22 pro-

cent), vilket ofta inträffat i samband
med dans (Tabell I).

Kontusionsskador,
fr akturer och luxationer
Den vanligaste skadetypen hos män

var sår eller kontusionsskada (32 perso-
ner/52 procent), oftast lokaliserad till
ansikte, skalle eller hals (21 perso-
ner/34 procent). Hos kvinnor var frak-
tur eller luxation av övre extremiteter,
samt stukning av nedre extremiteter,
vanligast (Tabell II). Två män utsattes
för allvarligt menade strypningsförsök.
Inga knivskador förekom, däremot

skärskador orsakade av avslagna flas-
kor och av glas. »Icke lindriga» skador
drabbade 18 av kvinnorna (40 procent)
och 16 av männen (26 procent).

Fjorton personer (13 procent) lades
in på sjukhus och vårdades i medeltal i
2,5 dygn. Av dessa 14 var 8 män och 6
kvinnor.

De flesta i tjugoårsåldern
De flesta skadade var i tjugoårsål-

dern, vilket sannolikt reflekterar Umeås
karaktär av universitets- och skolstad. I
ett motsvarande material från Uppsala
anger Carlsson [1] att nästan två tredje-
delar var i åldersgruppen 20–29 år, vil-
ket är något mer än i vårt material. An-
talet män som skadat sig var högre än
antalet kvinnor, detta stämmer också
väl med andra skadedata i Sverige [1,
2]. 

Vi fann som väntat att mellan klock-
an 22 och 02 fredag respektive lördag
natt inträffade flest skadehändelser.
Dessa kvällar brukar vara mycket popu-
lära att gå ut och roa sig på och sanno-
likt har också stämning och alkoholpå-
verkan vid dessa tidpunkter nått sina
toppar. Möjligen skulle en restriktivare
utskänkningspolitik och fler alkoholfria
drinkalternativ kunna minska denna
skademängd. Kanske har prispolitiken
störst betydelse för konsumtionen?

Dock föreligger sannolikt en intresse-
konflikt mellan restaurangens önskan
om hög intäkt och nykterhet.

Kvinnor skadades oftast på dansgol-
vet då de snubblade, tappade balansen,
blev omkullknuffade eller hårt krama-
de. Detta torde vara svårare att komma
tillrätta med, även om lämpligare skor,
mindre alkoholkonsumtion, minskad
trängsel och lugnare dans är faktorer
som alla skulle minska risken för dessa
skador. Män skadade sig ofta vid bråk
och slagsmål. Även om det i detta mate-
rial ej förekom misshandelsfall med
dödlig utgång rapporterar medierna allt

oftare om sådana fall. Det är därför vik-
tigt att vakter har god utbildning i hur
bråk skall stävjas samt i hur man tar
hand om bråkmakare. I föreliggande
material fanns också personer som ska-
dats i handgemäng med vakt. Vaktman-
skapets utbildningsnivå och tålamod är
sannolikt starkt varierande. En grund-
läggande sjukvårdsutbildning av exem-
pelvis vaktpersonal skulle kunna vara
av värde.

De vanligaste skadorna hos män var
sår i ansikte och skalle, oftast orsakade
av handgemäng. Anmärkningsvärt var
dock att frakturskador var så vanliga
bland kvinnor. De flesta frakturskador-
na drabbade övre extremiteterna och or-
sakades av att man fallit eller tappat ba-
lansen. Dessa skademönster har också
beskrivits från Uppsala [1]. 

Plastglas alternativ?
Flera personer skar sig på glas eller

skadades av avslagna glasflaskor som
använts som tillhygge. En minskad an-
vändning av glasflaskor skulle minska
risken för att sönderslagna glasflaskor
används vid bråk. Plastglas kan också
vara ett alternativ.

Att uppsluppen feststämning smol-
kas av aggressiva utbrott mellan (ofta
alkoholpåverkade) unga män och att da-
mer faller och skadar sig är kanske nå-
got vårt sociala liv kräver att vi får leva
med, eller …?
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Tabell I. Skadeorsaker för män och kvinnor.

Skadeorsak Män Kvinnor Totalt

Bråk/slagsmål 25 3 28
Ramlat/tappat

balansen 7 10 17
Knuffad/kolliderat

med annan
person 4 11 15

Klivit snett,
vridit knä 5 6 11

Skurits (glas) 6 4 10
Halkat 1 4 5
Blivit trampad 1 3 4
Fallit från 

annan nivå 4 – 4
Övrigt 5 3 8
Okänt 2 1 3

Summa 60 45 105

Tabell II. Skadelokalisation och skadetyp hos män (M) och kvinnor (K), antal (procent). *2 över-
arms-, 1 handleds- och 2 mellanhandsfrakturer. **1 överarms-, 5 handleds-, 2 mellan-
handsfrakturer och 3 axelledsluxationer.

Övre Nedre
Huvud/hals Bål extremiteter extremiteter Summa

M K M K M K M K M K

Sår/kontusion 21 3 – – 7 3 4 7 32 (47) 13 (28)

Stukning/
sträckning 3 – – 1 4 5 7 9 14 (23) 15 (33)

Fraktur/
luxation 2 – – 2 5* 11* 2 2 9 (15) 15 (33)

Hjärnskakning 5 3 – – – – – – 5 (8) 3 (7)

Strypning 2 – – – – – – – 2 (3) –

Summa 33 6 0 3 16 19 13 18 62 46
Procent 53 10 6 26 41 21 39 100 100


