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❙ ❙ Hundar och katter är en stor källa till glädje som förgyller
vardagen för många människor och beräknas finnas i ungefär
en fjärdedel (1,3 miljoner) av de svenska hemmen [1]. Djuren
fyller en stor social funktion varvid de positivt kan påverka
ägarens emotionella och fysiska välbefinnande. De kan även
vara människan till samhällelig nytta, till exempel som led-
hundar eller vid sökande efter narkotika, minor eller männi-
skor. Ibland förekommer dock att husdjuret av någon orsak
skadar en person i sin närhet. Hur ofta sådana händelser in-
träffar tycks variera starkt, och i litteraturen rapporteras inci-
densen för hundbett variera med en faktor i storleksordning-
en 10–20 (129–2 059/100 000 invånare och år) [2-10]. Vari-
ationerna kan till en del förklaras av skiftande benägenhet att
söka sjukvård [2, 8, 11], men sannolikt finns också reella
skillnader mellan olika länder.

Hittills publicerade rapporter om skador orsakade av djur
har koncentrerat sig framför allt på hundbett. I en studie från
Pennsylvania, USA, framkom att 46 procent av barn/ungdomar
någon gång hade blivit hundbitna [11]. Även om någon mot-
svarande undersökning inte publicerats från vårt land finns an-
ledning att tro att det rör sig om ett inte helt ovanligt fenomen,
och uppmärksamheten mot fenomenet har förstärkts av den ak-
tuella debatten om kamphundar. Man bör dock ha i åtanke att
även andra skador än bett kan uppstå genom våra husdjur, och
denna studie syftar därför till att beskriva hela skadepanoramat
för hund och katt, två av våra mest populära sällskapsdjur.

❙ ❙ Material och metod
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har i sitt primära upp-
tagningsområde cirka 135 000 invånare och är sedan 1995 ett
av de svenska sjukhus som deltar i det gemensamma euro-
peiska skaderegistreringssystemet EHLASS, European home
and leisure accident surveillance system. Personer som söker
akutmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus på grund
av en skadehändelse får fylla i en skadejournal med frågor om
när, var och hur skadan inträffat. Dessa uppgifter kompletteras

sedan med journalanteckningar. Områdets distriktsläkarjour är
förlagd till sjukhuset, vilket innebär att även de som behandlas
av distriktsläkare på jourtid omfattas av skaderegistreringen.
Data ur detta samlade register och respektive patientjournaler
analyserades för perioden 1 januari 1997–31 december 1998.

Bortfallskontroll
Sedan 1995 utförs en bortfallskontroll för de patienter som
lagts in för slutenvård genom analys av den obligatoriska ko-
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Bland de 280 patienter som under åren 1997–98 be-
handlades vid Norrlands Universitetssjukhus på grund
av skador orsakade av katter eller hundar återfanns
främst bett- och fallskador. Bettskador av hund drab-
bade män oftare än kvinnor, medan kvinnor oftare
drabbades av frakturer och luxationer.

De flesta skador på grund av hund var relaterade till ak-
tiviteter med den egna hunden. Rastning var den akti-
vitet som oftast var relaterad till personskada.

Till skillnad från många andra studier befanns bettska-
dor vara vanligare bland vuxna än bland barn, sanno-
likt sammanhängande med nationella skillnader i
hundhållning.

Den totala kostnaden för enbart slutenvård av skador
orsakade av hund och katt var inom det aktuella upp-
tagningsområdet i nivå med kostnaden för trafikska-
dade motorcyklister. Dock var kostnaderna lägre än för
skador på grund av ridning/hästsport, fotbollsspel,
snöskoteråkning respektive »misshandel«.
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»Gå ut med hunden« den aktivitet
som oftast var relaterad till skada



den för »yttre orsak« till skadan. Därmed har i stort sett allt bort-
fall bland dem som vårdats i slutenvård eliminerats. Bortfalls-
kontroller avseende öppenvårdspatienter har tidigare visat ett
registreringsbortfall om cirka 5–10 procent [opubl data, 1999]. 

Kategorisering
I de fall där både hund och katt varit inblandade i skadehän-
delsen kodades fallet efter det djur som befunnits sist i hän-
delseförloppet och fysiskt orsakat skadan. Varje enskilt fall
kodades enbart i en kategori. Händelserna kodades efter den
aktivitet som den skadade höll på med vid skadetillfället och
indelades enligt följande:

• promenad med djur;
• transport med icke motordrivet fordon, exempelvis cyk-
ling med djuret i koppel eller pulk- eller sparkåkning efter
hund;
• väjning för djur med bil eller cykel;
• aktivitet relaterad till skadat, skrämt eller sjukt djur, ex-
empelvis hjälp till påkört djur eller veterinärbesök;
• vardagsaktivitet förutom rastande av djur, till exempel
matning, lek, kamning eller badning av djuret;
• oprovocerad aktivitet, det vill säga då det inte gick att
finna någon rimlig bakomliggande förklaring i form av in-
teraktion med djuret;
• oavsiktligt provocerad aktivitet, det vill säga då den ska-
dade personen oavsiktligt utlöst en reaktion hos djuret
som lett till skada, till exempel att personen lyft eller klap-
pat djuret;
• aktivitet relaterad till hundslagsmål eller hund- och
kattslagsmål;
• aktivitet relaterad till kattslagsmål;
• övrigt;
• okänt.

Skademekanismen kategoriserades som fall, bett, klös-
ning, bett och klösning samt övrigt. För personer skadade av
hundar slogs dock kategorin klösning (n=3) ihop med övrigt
och kategorin bett och klösning (n=3) med bett. Skadan i sig
delades upp i kategorierna fraktur/luxation, bettskada, klös-
skada, kombinerad bett- och klösskada, övrig typ av mjuk-
delsskada, hjärnskakning samt övrigt. 

Vårdkostnad
Kostnaden för ett öppenvårdsbesök vid aktuella kliniker var
enligt Norrlands Universitetssjukhus driftsbokslut 1999 i ge-

nomsnitt 1 100 kronor och för ett vårddygn 4 210–8 885 kro-
nor på de frekventerade klinikerna [EB Eriksson, Umeå pers
medd, 2000].

❙ ❙  Resultat
Under de två studerade åren behandlades totalt 212 personer
efter skadehändelser med hundar och 68 efter skadehändelser
med katter. Dessa 280 patienter motsvarade 1,4 procent av det
totala antalet (n=20 411) registrerade skadehändelser och 0,3
procent av det totala antalet besök på akutmottagningen
(n=87 460). 10  av de 280 var remitterade från vårdcentral, de
övriga sökte själva direkt till akutmottagningen.

Bland dem som skadats av hundar var 53 procent (n=113)
kvinnor, bland dem som skadats av katter 63 procent (n=43).
Patienternas ålder varierade från 11 månader till 84 år. Av dem
som skadats på grund av hundar var kvinnor överrepresentera-
de i lägre och högre åldrar (Figur 1). Bland skadehändelser med
katter var främst kvinnor i åldern 20–39 år inblandade (n=21).

Variationer över tiden
De flesta personskador där hundar varit inblandade uppkom
under månaderna april–september (Figur 2). De två största ska-
degrupperna, bett och frakturer/luxationer, var vanligare under
vår och försommar än andra tider på året. Andelen frakturer i
gruppen »fall« var i april 5/6, medan fallen i juni och juli ofta-
re resulterade i mjukdelsskador (n=13; 62 procent). Något lik-
nande mönster för skador orsakade av katter kunde inte ses.

Sett enbart till hundar var skadefrekvensen högst kl 16–20,
medan kattrelaterade skador vanligast inträffade något sena-
re (kl 18–22). Andelen »okänd tidpunkt« var 32 procent
(n=68) för hund och 35 procent (n=24) för katt. Sett över
veckan var skadefrekvensen högre under helgen.

Aktivitet vid skadetillfället
Den största andelen skador (n=61; 29 procent) uppkom när
personen i fråga rastade sin hund, antingen vid promenad
(n=41; 19 procent) eller med hjälp av icke motordrivet for-
don, främst cykel (n=20; 9 procent). Övriga vardagliga akti-
viteter, exempelvis lek eller matning, utgjorde 12 procent
(n=25). Andelen oprovocerade skadehändelser uppgick till 5
procent (n=11), och i 8 procent (n=16) av fallen bedömdes
den skadade oavsiktligt ha provocerat hunden.

Omständigheter och skademekanism
Rapportering av de faktiska omständigheterna var betydligt
vanligare för hund- än för kattrelaterade skador. Andelen
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Figur 1. Ålders- och könsfördelning hos de personer som ska-
dats av hundar (N=212). I de yngre och i de äldre ålderskategori-
erna skadades kvinnor oftare än män.
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Figur 2. Månatlig förekomst av skadehändelser orsakade av
hund i det studerade materialet (N=212).
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»okända omständigheter« var för katter 44 procent (n=30)
och för hundar 20 procent (n=43). Fall vid promenad (n=31)
var den enskilt vanligaste orsaken till hundrelaterade skade-
händelser. Bett var dock den vanligaste (n=111; 52 procent)
skademekanismen (Figur 3).

De personer som skadats av katter uppvisade ett annat ska-
demönster. Katterna orsakade ofta skada genom att klösa el-
ler både bita och klösa samtidigt. Liksom i den hundrelatera-
de gruppen var dock bettolyckorna flest (n=35; 51 procent).
Den vanligaste enskilda orsaken till skadornas uppkomst
(n=10; 15 procent) var skrämda/skadade/sjuka katter.

Skadetyp
Kvinnor var överrepresenterade bland dem som fått fraktu-
rer/luxationer och mjukdelsskador (53/83; 64 procent), medan
bettskadegruppen dominerades av män (61/111; 55 procent).
En matchning av fraktur/luxation och bett mot ålder visade att
fraktur/luxation främst drabbade personer över 40 år (Figur 4).

Skadans lokalisering
Totalt sett var de flesta hundorsakade skador lokaliserade till
händerna.

Yngre barn (0–9 år) skadades främst i huvud/hals, medan
övre extremitet och hand i större utsträckning skadades hos
äldre barn och ungdomar (Figur 5).

Även bland de kattrelaterade skadehändelserna var hand-
skador vanligast (53/68; 78 procent).

Ägare av djuret
Fler än hälften (n=120; 57 procent) av de hundrelaterade ska-
dorna orsakades av den egna hunden, medan någon annans
hund svarade för en fjärdedel (n=49; 23 procent). I resteran-
de fall var det okänt vem som ägde hunden. Sett endast till bett
var fördelningen lika mellan egen och annans hund (n=37
respektive 38). Av de skador som oprovocerat orsakats av
hund kunde den absoluta majoriteten (9/11) härledas till hund
ägd av annan person.

Även hos dem som skadats av katter var det främst det
egna djuret (n=39; 57 procent) som stod bakom skadan. I 16
procent (n=11) av fallen tillhörde katten någon annan, medan
det i 26 procent (n=18) var oklart vem som ägde katten.

Vårdbehov
Bland dem som skadats av hundar kunde drygt hälften (n=115;
54 procent) gå hem utan behandling eller efter viss behand-
ling, som stelkrampsvaccination, sårrengöring och/eller läke-

medelsordination, medan en dryg tredjedel (n=81; 38 procent)
remitterades för fortsatt vård på annan klinik eller kallades till
återbesök. Inläggning erfordrades i 16 fall (8 procent av total-
materialet avseende hundar). Det var främst frakturer/luxatio-
ner som krävde specialistvård och/eller återbesök (19/33; 58
procent), men även bett och andra mjukdelsskador krävde mer
omfattande vård i mer än en tredjedel (54/154; 35 procent) av
fallen. Fraktur var den diagnos som i första hand föranledde in-
läggningar (n=7) och som svarade för de längsta vårdtiderna.

Kattrelaterade skador krävde betydligt mindre vård. Endast
18 procent (n=12) erfordrade engagemang av fler än en läkare
eller återbesök, medan 53 av 68 personer (78 procent) kunde gå
hem direkt efter initial behandling. Därutöver erfordrade tre pa-
tienter (4 procent) inläggning (Tabell I), två på grund av sårin-
fektioner i händer och en på grund av hjärnskakning.

Sammantaget svarade de hund- och kattrelaterade patien-
terna för 83 vårddygn på olika kliniker, till en kostnad av drygt
470 000 kronor. Ihop med de polikliniska behandlingarna upp-
gick totalkostnaderna till drygt 880 000 kronor (Tabell II).

❙ ❙ Diskussion
Män drabbades oftare av hundbett än kvinnor, och bettska-
dorna var relativt jämnt fördelade över åldrarna. En förklaring
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Figur 3. Skademekanismer vid skadehändelser med hundar
(N=212). I nära hälften av alla skadehändelser med hund var
skademekanismen en annan än bett.

ÖvrigtFallBett

N=111
(52 procent)

N=30
(14 procent)

N=71
(34 procent)

Figur 4. Åldersfördelning för personer med bettskador respekti-
ve frakturer/luxationer orsakade av hundar. Antalet hundrelate-
rade frakturer ökade med ökande ålder medan antalet bettska-
dor visade ett omvänt mönster.
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Figur 5. Skadelokalisation för hundrelaterade skador hos barn,
ungdomar, vuxna och äldre vuxna. Lokalisationerna som åsyf-
tas är huvud/hals, övre extremitet exklusive hand, hand, bål
samt nedre extremitet. Antalet skador är större än antalet pati-
enter på grund av multipla skadelokalisationer vid några av
händelserna. 
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kan vara att män umgås med hunden på ett annat sätt än kvin-
nor och genom detta utsätter sig för situationer som kan leda
till bett, till exempel genom att leka mer provocerande [14,
15]. Resultaten stämmer väl överens med tidigare publicerad
litteratur, där män stått för 55–66 procent av skadefallen [5,
8, 9, 11, 14-17, 19, 20].

I gruppen frakturer och luxationer såg däremot bilden an-
norlunda ut med närmare 2/3 kvinnor, företrädesvis i och ef-
ter medelåldern. En förklaring till detta skulle kunna vara
högre förekomst av osteoporos hos kvinnor i högre åldrar.

Annorlunda åldersfördelning
I likhet med undersökningar från Norge [18] respektive Nya
Zeeland [5] fann vi att skadegruppen hundbett var vanligare
bland vuxna än bland barn. Detta skiljer sig från majoriteten
av tidigare rapporter [3-9, 10, 15, 17, 19-22], där barn domi-
nerat. Sett till hela skadepanoramat befanns i vår undersök-
ning närmare hälften av dem som skadats av hundar vara i ål-
dern 20–49 år, och drygt en tredjedel över 50 år. Denna an-
norlunda åldersprofil skulle kunna förklaras av en annan och
mer barnvänlig hundhållning i Sverige, med bland annat näs-
tan total frånvaro av okopplade hundar på offentliga platser
och ett mindre utbrett bruk av hundar som vakthundar.

Lös eller kopplad hund?
Betydelsen av fysiskt begränsande metoder för att förhindra
hundbett är omdiskuterad. Åtgärder som att koppla hunden el-
ler stänga in den verkar inte helt undanröja riskerna [14, 19] för
hundbett, och det har till och med framförts att sådana åtgärder
snarare kan öka risken för att vissa hundar ska bita [23].

Herrelösa eller okopplade hundar har å andra sidan inte
heller kunnat utpekas som de huvudsakliga förövarna vid

bettincidenter [8, 11, 13, 15]. Ett undantag utgörs av en un-
dersökning från Bangkok [21], där 67 procent av betten orsa-
kades av herrelösa hundar. I vårt material var den egna hun-
den orsak till skadan ungefär lika ofta som annans hund, me-
dan en övervikt för annans hund har beskrivits i många tidi-
gare undersökningar [4, 8, 13, 17, 20, 21], vilket återigen kan
förklaras av skillnader i hundhållning. 

Skadelokalisering
Vid skadehändelser med hundar drabbades framför allt yng-
re barn av skador i huvud/hals, något som överensstämmer
med andra undersökningar [3, 5, 6, 10, 13, 15-17, 20, 21]. En
förklaring kan vara att hunden skadar den kroppsdel som är
mest lättåtkomlig, d v s hos små barn huvudet [7]. Att skador
hos äldre barn och vuxna oftare drabbar de övre extremiteter-
na kan bero på att ungdomar och vuxna i högre grad hanterar
hunden och i högre grad tar emot sig med armar och händer
vid fallolyckor.

En liknande fördelning, med skador på huvud och hals of-
tare förekommande hos barn, sågs även hos dem som skadats
av katter, medan tidigare studier rapporterat att såväl barn
som vuxna mest frekvent skadats i händerna [6, 16].

Riskabelt rastande
Skadehändelser med hundar har en tydlig koppling till den tid
som ägaren tillbringar med sin hund. Många skadehändelser
inträffar på eftermiddagar och kvällar, då människor umgås
med sin hund, rastar hunden och/eller utför andra vardagliga
aktiviteter, vilket också överensstämmer med tidigare rap-
porter [3, 13, 15, 19].

Det dagliga rastandet är ett moment som enskilt står för
närmare en tredjedel av alla skador. Dock kunde det inte all-
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Tabell I. Vårdbehov efter skadehändelser med hundar och katter.

Antal patienter
Behandling Hundar, antal (procent) Katt, antal (procent) Totalt, antal (procent)

Undersökning, hem utan behandling 10    (5) 3    (4) 13     (5)
Undersökning, hem efter viss behandling 105  (50) 50  (74) 155   (55)
Remiss till annan klinik och/eller återbesök 81  (38) 12  (18) 93   (33)
Inläggning för sluten vård 16    (8) 3    (4) 19     (7)

Totalt 212  68 280

Tabell II. Vårdkostnader efter skadehändelser med hundar och katter.

Antal patienter Antal vårddygn
Sluten vård (Nhund + Nkatt) Kostnad/ vårddygn (SEK) Hund Katt Totalkostnad (SEK)

Ortopedklinik 7+0 5 660 57 0 322 620
Kirurgklinik 4+1 6 840 5 1 41 040
Barnklinik 1+0 8 885 4 0 35 540
Hand- och plastik-
kirurgisk klinik 3+0 6 840 3 0 20 520
Infektionsklinik 1+2 4 210 2 11 54 730

Antal besök
Öppen vård Kostnad/vårdtillfälle (SEK) Hund Katt

Akutbesök 280 1 110 212 68 310 800
Återbesök 87 1 110 75 12 96 570

Totalt 881 820

➨
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tid fastställas huruvida hunden direkt orsakat skadan eller om
den bara varit närvarande vid tillfället.

I tidigare publicerade undersökningar har en ökad fre-
kvens av bett noterats under helger [10, 13] och under som-
martid [3, 4, 6, 7, 14, 15]. Detta förhållande tycks alltså även
gälla andra typer av skador och belyser exponeringens bety-
delse för uppkomsten av skadehändelser, oavsett typ.

Även skadehändelser med katter inträffar främst under hel-
gen, sannolikt av samma skäl. Vidare noteras toppen av skade-
frekvensen två timmar senare än för hundar. Detta skulle kun-
na bero på att rastning av hund kräver en omedelbar insats ef-
ter arbetsdagens slut, medan motsvarande inte gäller för katter.

Sämre rapportering för olyckor orsakade av katter
Generellt var rapporteringen om bakomliggande orsak till ska-
dan mycket sämre för katter än för hundar. Nära hälften av dem
som skadats av katter beskrev omständigheterna med uttryck
som »min katt rev mig« eller fyllde inte i denna del på formu-
läret. Andelen bristfälliga rapporter vid hundrelaterade skador
var 1/5. Inte heller läkaren tycktes vara intresserad av omstän-
digheterna, då det i patientjournalen ofta noterats endast »katt-
bett« etc. Vid skadehändelser med hund innehöll däremot
många journaler en mängd fakta utöver dem som återfanns i
frågeformuläret. Sannolikt speglar dessa fynd det faktum att
skadehändelser med katter anses som mer triviala [16], medan
en hund anses som en större fara för sin omgivning. Från me-
dicinsk synpunkt får dock inte glömmas att kattbett lättare blir
infekterade än hundbett [6, 24], sannolikt eftersom kattbett ofta
är djupare och därför svårare att rengöra [24].

Osäker förekomst av oprovocerade bett
Sett i ett skadepreventionsperspektiv utgör de oprovocerade
hundbetten det allvarligaste problemet, eftersom de är svåra att
förutse och därmed undvika. Tyvärr är det svårt att jämföra an-
delen »oprovocerade« hundbett med uppgifter i tidigare publi-
cerade undersökningar, då definitionen av sådana varierar. I
vårt material var andelen 10 procent, men den har rapporterats
vara betydligt högre i tidigare undersökningar: 33 procent i
Wisconsin, USA [7], 58 procent i Thailand [21], och däremel-
lan [14, 15, 18, 19, 22]. Endast en undersökning från Navajo-
reservatet i Arizona, USA, har redovisat en betydligt mindre
andel, 1,6 procent [3]. Variationerna mellan undersökningarna
kan förklaras av skillnader i såväl definition som hundhållning.

Nationella och regionala skillnader i hundhållning, till ex-
empel familjehundar kontra herrelösa hundar och god eller då-
lig/obefintlig dressyr, är således sannolikt en viktig faktor. Ett
nytt problem är att hundar i vissa kriminella kretsar till och med
tränas att fungera som vapen, antingen för ägarens personliga
säkerhet eller för att användas vid illegal verksamhet som rån
eller hundkamper. Detta har gett upphov till en politisk debatt i
såväl Sverige som övriga Europa och USA, med bland annat
förslag om att införa aggressivitetstest för vissa hundraser i
Holland och förbud för vissa hundraser i Tyskland.

I Sverige bedöms tills vidare förbud mot vissa hundraser, el-
ler blandraser som pitbullterrier, som verkningslöst. Eftersom
varje hund oavsett ras kan dresseras till att bli farlig anses i stäl-
let att problemet bör lösas genom krav på hundägaren och iden-
titetsmärkning av hunden. Detta stöds av att det inte enbart är
så kallade kamphundar som biter oprovocerat. Majoriteten av
angreppen torde kunna tillskrivas vanliga familjehundraser
som schäfer [14]. Någon analys av förekommande hundraser
har dock inte genomförts i vår studie, och vi har inte heller på-
träffat några skador uppkomna i kriminella sammanhang.

Vårdbehovet
En skattning av antalet patienter som sökte vård för hund- el-
ler kattrelaterade skador i hela riket gjordes med utgångs-

punkt i EHLASS-registret från 1998. Med antagande att upp-
gifter från övriga svenska sjukhus som deltar i EHLASS (Hu-
diksvall, Ljusdal, Skövde, Lidköping, Falköping och Marie-
stad, som tillsammans täcker 5 procent av landets befolkning)
kan extrapoleras, uppskattades det årliga antalet skador till
12 800–14 900 för landet som helhet. Av dessa kan uppskat-
tas att det krävdes behandling inom slutenvård i 900–1 000
fall med en genomsnittlig vårdtid av 3,75 dygn per person,
vilket skulle ge totalt cirka 3 300–3 800 vårddygn årligen [A
Karlsson, Socialstyrelsen, Stockholm, pers medd, 2000].

Studien tyder med dessa förutsättningar på att 240–290 per-
soner varje vecka söker vård i landet till följd av skadehändel-
ser orsakade av hundar eller katter, vilket skulle kunna tyda på
att vi har att göra med ett relativt omfattande problem, med en
årlig vårdkostnad i storleksordningen 32–39 miljoner kronor.

För att ge en uppfattning om belastningen på slutenvården
kan man jämföra antalet vårddygn som kan relateras till hund-
och katthantering med motsvarande data för några andra are-
nor i samma upptagningsområde under samma tidsperiod.
Man finner därvid att motorcyklister som skadats i trafiken
tog i anspråk lika många (n=81) vårddygn, medan fotbolls-
spel och handgemäng (n=139 respektive n=134), snösko-
teråkning (n=110) [opubl data, 1999] samt ridning och annan
hästhantering (n=128) föranledde fler vårddygn [25]. Man
kan därmed sluta sig till att hund- och kattrelaterade skador är
vanliga, men långt ifrån den mest resurskrävande typen av
skador, sett ur ett slutenvårdsperspektiv. Icke desto mindre
bör naturligtvis även denna typ av skadehändelse kunna mins-
ka i omfattning. 

En preventiv åtgärd skulle kunna vara att öka kännedomen
hos befolkningen om djurens beteende [12] och om tänkbara
risksituationer i vardagen [22]. En studie från Australien har vi-
sat kortsiktiga positiva effekter av informationskampanjer rik-
tade till barn [26]. Hur information fungerar på längre sikt är
dock mer osäkert. Klart är emellertid att för att nå goda resultat
räcker det inte med att vända sig till enbart barn. Ett annat led i
skadepreventionen torde vara att fortsätta motarbeta dålig
hundhållning, till exempel genom utbildning av hundägare.
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SUMMARY

Survey of personal injuries
caused by dogs and cats in Umeå;
Walking the dog was the activity 
most often related to injury

Richard Lindström, Sussanne Tegenborg, Per-Olof
Bylund, Ulf Björnstig, Anders Eriksson 
Läkartidningen 2002;99:656-62

Injuries due to interaction with dogs and cats are
not uncommon, and constituted 1.4% of all injuries
in an unselected policlinical and inpatient material.
This material was collected from a population of
135 000 people in Northern Sweden, and during 2
years 280 patients with injuries related to these do-
mestic animals were found (Ndogs=212, Ncats=68).
The injuries were in most cases caused by bites and
by falls. The former were more common among
men, the latter more common among women and
related to fractures and dislocations.
In contrast to many previous investigations, bite in-
juries were more common among adults than
among children, possibly related to national diffe-
rences in the keeping of dogs.
Most dog related injuries were caused by the ow-
ner’s dog. Walking the dog was the activity most of-
ten related to personal injury.
The cost for inpatient cases (treated at the Univer-
sity Hospital, Umeå) caused by dogs and cats is of
the same magnitude as the cost due to motor-
cycling in traffic, but less than the cost for injuries
sustained during horseback riding and other horse
related activities, for soccer, snowmobiling and for
assaults.
Correspondence: Anders Eriksson, Section of Forensic Medi-
cine, Dept of Community Medicine and Rehabilitation, PO
Box 7642, Umeå Universitet, SE-907 12 Umeå, Sweden
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