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Sygehusdata i planlægning af forebyggelse af trafikulykker 
 
Forslag om at anvende rutinedata fra Landspatientregistret 
 
Sidst i forslaget er baggrund summeret og konkrete forslag nævnt. 
 
Baggrund generelt : 

 
Både forskningsmæssigt1 og i løbende rutineudtræk2 har det i mange år været kendt, at der i syge-
husvæsenet behandles betydeligt flere patienter efter skader i trafikken end det antal der fremgår af 
Vejdirektoratets årlige officielle udmeldinger på basis af politiets registrering. De der dør på ulykkes-
stedet findes ikke via sygehusene, men i politiets registrering. Graden af lovovertrædelse kendes ale-
ne hos politiet, fx alkohol påvirkning.  Derfor er en kombination af sygehus- og politibaseret registre-
ring nødvendig for at få et dækkende billede af problemet.  
 
En opgørelse fra 20003 har vist, at 92-98% af alle omkostninger efter tilskadekomst i trafikken i et om-
råde (Fyn) er knyttet til de personer, der behandles på sygehusene. Det formodes stadig at være til-
fældet, selvom det ikke systematisk er undersøgt siden. 
 
Danmarks Statistik skrev 13. marts 2000 (bemærk årstal) i en pressemeddelelse4 - citat: ”77% af alle 

færdselsuheld med personskade kommer aldrig til politiets kendskab” og siden 2001 har der været år-
lige udgivelser i statistikbanken om forekomst af politiregistrerede og sygehusregistrerede personska-
der opdelt efter trafikmiddel mm i  tre grupper ”politi”, ”kun sygehus” og ”kun skadestue”5. Seneste op-
gørelse fra 2018 viser, at der skete 3354 personskader kendt af politiet og knap 31000 alene kendt af 
sygehusene. For cyklister er der 818 kendt af politiet og ca 15250 kendt af sygehusene i hele landet6.  
 
Det er vigtigt at pointere, at underrapporteringen IKKE skyldes manglende eller dårligt politiarbejde. 
Politiet skal prioritere de hændelser, hvor der er et juridisk aspekt, som forudsætter grundig politi rap-
port.  
 
Oplysningerne om behandling i sygehusvæsenet i Danmarks Statistik stammer fra Landspatientregi-
stret (LPR) og kobles med politiregistreringen på cpr niveau. På næste side ses i figur 1 oversigt fra 
Danmarks Statisk for perioden 2001-18. 
 
Der er også eksempler på konkret anvendelse af sygehusdata i forebyggelse, fx er der i Odense 
Kommunes ”Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024” målsat forebyggelse ud fra antal tilska-
dekomne cyklister behandlet ved OUH. Men på trods af det omfattende materiale fra sygehusene i 
Danmarks Statistik på cpr niveau er det ikke rutinemæssigt anvendt til udarbejdelse af trafiksikker-
hedstiltag på nationalt plan.  
  

                                                      
1 Fx: Janstrup, K. H., Kaplan, S., Hels, T., Lauritsen, J. & Prato, C. G.  Understanding traffic crash under-reporting: Linking po-

lice and medical records to individual and crash characteristics  Traffic Injury Prevention.2016; 17: 580-4  
2 Ulykkes Analyse Gruppens rapportering på http://www.OUH.dk, (Kobling via modtagne data om politi registrering efter særlig 

registertilladelse) og Danmarks Statistiks løbende udgivelser. 
3 Lauritsen, J., Kidholm, K., Skov, O. & Nørgård, L. Økonomisk dækningsgrad og gennemsnitlige omkostninger ved hospitals-

behandlet tilskadekomst 2002;Ugeskrift for Læger. 164, 44, s. 5107-12  
4 ”Mørketal i færdselsuheldsstatistikken klarlagt”. https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2000/13-03-2000-morketal 
5 Skelnen mellem sygehus og skadestue er efter indførelse af akutmodtagelserne for godt 5 år siden og ændrede behandlings-

rutiner med færre indlæggelser ikke længere relevant. 
6 Alene i Odense blev der i 2019 behandlet ca 1660 cyklister, heraf 157 på el-cykel, så det er jo vanskeligt at prioritere på 

landsplan ud fra 818 cyklister. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Side 2/ 6 

 
 
Figur 1 Danmarks Statistik – hele landet fra ”mørke tabellen” (https://www.statistikbanken.dk/MOERKE) 

Af Færdselssikkerhedskommissionens rapport ”Hver ulykke er én for meget – trafiksikkerhed starter 

med dig, Mod nye mål 2001-2012”  fremgår der to initiativer på side 29:  
 
1. ”Det bør derfor prioriteres at få indhøstet konkrete erfaringer med samkøring og koordine-
ring af data fra sygehussektorens og politiets registreringer af dræbte og tilskadekomne i tra-
fikken” 
 
2. ”der gennemføres landsdækkende forsøg med en systematiseret indsamling og formidling 
af data fra sygehusvæsenet i forbindelse med ulykkesbekæmpelse og -forebyggelse.”   
 

For at udfylde punkt 2 blev der i 2010 udført et forsøg med titlen ” Pilotprojekt vedr. udvidet skaderegi-
strering” ved skadestuerne i Aarhus, Glostrup og Odense7. Projektet dokumenterede, at det med en 
målrettet indsats er muligt at opnå høj datakvalitet af registreringen, samt at det var muligt at udføre 
stedfæstelse af trafiktilskadekomne på et kort med et fælles teknisk system.  
 
Projektet foreslog i øvrigt, at der blev indført forenklet klassifikation (som skete i 2014), samt at der 
kunne være flere niveauer af detaljering af registrering. Fra 2014 er der indført en forenklet indrappor-
tering til LPR. I denne indgår forskellige krav til niveau af registrering. En vigtig skelnen i denne sam-
menhæng er at fritidsulykker ikke må tælles med som en trafiktilskadekommen. Fx vil en cyklist på en 
mountainbike på vej til en skov tælle som en trafikulykke, hvis vedkommende vælter i en rundkørsel, 
men som en fritidsulykke, hvis han/hun vælter over en gren ude i skoven. Siden er der kommet flere 
tilpasninger, således at de nyeste trafikmidler (el-cykel, el-løbehjul m.v.) også indgår – når man koder 
på detaljeret niveau.  

                                                      
7 Lauritsen J. og Laursen B . Pilotprojekt vedr. udvidet skaderegistrering. Slutrapport – v1.2. Statens Institut for Folkesundhed 

og Odense Universitetshospital. Godkendt primo 2012 af styregruppen, som var sammensat af en tværministeriel styregrup-
pe. Rapporten kan rekvireres ved mail til UAG@rsyd.dk  
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Baggrund – OUH, Ortopædkirurgisk afd, Ulykkes Analyse Gruppen. 

 
Siden 1980 har vi her på OUH løbende indsamlet data om tilskadekomst i trafikken når patienterne 
kom til behandling og meddelt disse til både kommunale og nationale handlingsplaner for forebyggel-
se.  
 
Vi har også samarbejdet med DTU og Aalborg Universitet om forskning, og vi har arbejdet sammen 
med Vejdirektoratets ulykkeskontor om klassifikation og definitioner, således at data fra politiet og sy-
gehusene kan sammenlignes. Så det ligger lige for, at foreslå en ordning, som kan indgå i Færdsels-
sikkerhedskommisionens arbejde.  
 
Hvad registreres ved sygehusene aktuelt ? 

 
Den aktuelle registrering ved alle akutsygehuse i Danmark omfatter8 - i parentes nævnt det, der er re-
levant for at dokumentere tilskadekomst i trafikken:  

a. Årsag til henvendelsen (sygdom, ulykke, vold, selvskade m.v.)  
b. Sted (fortov, cykelsti, motorvej, offentlig udenfor/indenfor byområde, p plads)  
c. Aktivitet (transport i arbejde, transport i fritid)  
d. Uddybende oplysning om hændelsen:  

Obligatoriske: transportform af tilskadekommen og modpart (cykel, bil mv) ,  
Mulige:  trafikantrolle (fører, passager..), uheldssituation (kryds, strækning), sikkerhedsudstyr 
(hjelm, sele) 

e. Stedfæstelse (x,y koordinat på et kort) kan også indberettes til LPR.  
 
Nogle af disse kan kodes på flere niveauer. For at skelne alle grundtyper skal der kodes fuldt ud, fx 
kan skadested kodet på det obligatoriske niveau kun skelne ”Offentlig vej og parkeringsområde” fra 
andre steder. Detaljeret niveau kan skelne fortov, cykelsti, motorvej, p-plads, vej i eller udenfor byom-
råde, og transportform på detaljeret niveau for alle trafikant typer.  
 
Det er uklart i hvilket omfang akutsygehusene registrerer på detaljeret og på overordnet niveau. Men 
på det sygdomsspecifikke niveau – altså diagnoser, der indberettes til LPR vil der være et detaljeret 
niveau.  
 
Alvorlighed  

 
Alvorlighed er vanskelig at fastlægge entydigt. Er der tale om risiko for at dø i skadeøjeblikket, i den 
umiddelbare behandling eller påvirkning af livskvalitet og mulighed for at genoptage sædvanlig hver-
dag før en given ulykke. Medicinsk set er det muligt at foretage en alvorlighedsvurdering ved internati-
onale skala’er, men dette er omfattende og slet ikke realistisk rutinemæssigt i hele landet. I EU regi er 
der indført indberetningskrav om alvorlige personskader, men desværre er dette defineret ud fra en 
skala9, som forskningsmæssigt ikke er kvalitetsvurderet, og som i praksis kun omfatter cirka halvdelen 
af de personskader, som behandles ved de danske sygehuse.  
 
                                                      
8 Fællesindhold 2019 / Vejledningsdel. Sundhedsdatastyrelsen. Version: 2019-VEJL . (kapitel 6.3 og 7) 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslinjer/patientregistrering/fi_vejledning.pdf   
9 MAIS (Maximum Ais score – Mais3+ er EU niveauet iflg Valetta deklarationen, som er vedtaget uden forudgående forsk-

ningsmæssig vurdering). 
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Der foregår et internationalt forskningssamarbejde om udvikling af vurdering af alvorlighed ud fra di-
agnoser i sygehusvæsenet. I dette arbejde deltager OUH10. Der vil gå et par år inden der kan fastlæg-
ges en varig international metode.  
 
Men allerede nu har vi på OUH vedtaget at omsætte erfaringerne, således at der i rutineopgørelser på 
alle områder kan foretages analyser med henblik på udpegning af alvorlige skader. Dette sker på ba-
sis af diagnosen i det akutte forløb og kan derfor opdele alle kontakter efter ”Alvorlig skade (ja/nej)”11 
Desuden har vi defineret en hovedskade (ja/nej) for at belyse de mange spørgsmål der indgår om 
brug af hjelm.  
 
Den opdeling der vises her fra OUH kan umiddelbart udføres i Danmarks Statistik på basis af LPR da-
ta. For perioden siden 2002 ser det ud som vist i figur 2. OUH dækker i den periode behandling fore-
taget i Odense og Svendborg.  
 

 
 
Figur 2  Antal patienter med personskade behandlet ved OUH (Odense og Svendborg)  2002-2019. 

Det er interessant, at det antal der er behandlet fra Fyn i de senere år er lige så højt, som den officielle 
opgørelse over personskader for hele landet. Fra ulykker på motorvejen over Fyn og de nærmeste de-
le af Jylland behandler vi ca 200 patienter om året. De "officielle tal" for hele landet var 160 med per-
sonskade i 2019 og 171 i 2018 fra motorveje.  
 
Udover et markant mindre antal via politiets undersøgelser er der stor forskel efter trafikant art og der 
vil derfor meget let kunne ske en forkert prioritering af forebyggelsen.  
 

 
  

                                                      
10 Cryer, C., Miller, T. R., Lyons, R. A., Macpherson, A. K., Pérez, K., Petridou, E. T., Dessypris, N., Davie, G. S., Gulliver, P. J., 

Lauritsen, J., Boufous, S., Lawrence, B., de Graaf, B. & Steiner, C. A. Towards valid 'serious non-fatal injury' indicators for in-
ternational comparisons based on probability of admission estimates 

11 Patienten har en alvorlig skade, når der er mindst et knoglebrud, en mulig hjernerystelse, en indre hjerneskade, en amputati-
on eller en nerveskade Ubetydelige brud på næse, finger- og tæer indgår ikke.  
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Stedfæstelse. 

Det har ofte været fremført, at adgang til stedfæstede data er en forudsætning for prioritering af ind-
sats på kommunalt og lokalt niveau. Dette er korrekt når man ønsker at ombygge eller sætte fartkon-
trol ind hvor ulykkerne sker. Det er vist i forskning sammen med Aalborg Universitet, at prioritering af 
ud fra stedfæstede sygehusdata ændrer hvilke veje, der kommer i fokus for mulig forebyggelse (artikel 
er under udgivelse).   
 
Netop derfor er der i LPR mulighed for at indberette x,y (koordinater) sammen med de øvrige data, og 
videre bearbejdelse af disse data forudsætter at det indgår i det data grundlag, som aktuelt går fra 
Vejdirektoratet til kommunerne.  
 
Her er vist et kort over sted for registrerede hændelser behandlet på Fyn.  

 
 
Hjemkommune er ikke altid dèr, hvor ulykkerne sker. 
Derfor er en kobling og formidling af data ud fra ulyk-
kesstedet også vigtigt.  
 
For Fyn har vi i mange år foretaget sådan stedfæstelse. 
Der er også i det nye journalsystem, som kommer i hele 
Region Syddanmark fra 2021 mulighed for stedfæstel-
se. Det samme system kunne stilles til rådighed for øv-
rige regioner.  
En testudgave kan afprøves på denne adresse: 
http://ulykke.navco.dk/?id_and_group_id=1999,TEST  
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Summering:  

 

Siden starten af dette årtusind er der overført data fra Landspatientregistret til Danmarks Statistik, som 
har udgivet data, der viser hvilke personskader der er kendt af politiet (efter alder, køn, læsion og trafi-
kant art) og hvilke af sygehusene.  
 
Politiet registrerer de hændelser, hvor der er et juridisk aspekt af ulykker efter bekendtgørelsen. Ud-
over disse hændelser sker der både materielskade hændelser og sygehusbehandlede hændelser, 
som tilsammen kan udgøre et komplet grundlag for forebyggelse.  
 
Sygehusene skal indberette al aktivitet til Landspatientregistret. Der er defineret koder, som kan an-
vendes og på overordnet niveau kan en diagnosebaseret (LPR) opgørelse fastlægge hvor mange per-
sonskader der er i alt, samt hvor mange af disse der er alvorlige. Vel at mærke på et medicinsk grund-
lag ud fra behandling og diagnostik.  De sygehusbaserede hændelser kan vise over 90% af de samle-
de økonomiske omkostninger efter tilskadekomst for de tilskadekomne.  
 
Der kræves ikke nye dataveje for at opnå en sådan ændring af analysegrundlaget, hvor sygehushæn-
delser indgår.  
 
For at foretage ændring af prioriteringsgrundlaget foreslås følgende aktiviteter:  
 

• Danmarks Statistik og OUH samarbejder om at indarbejde OUH alvorlighedsprincipperne i 
den årlige redegørelse, som aktuelt vises på ”Mørke tabellen”.  
 

• Vejdirektoratet, Danmarks Statistik og OUH samarbejder om at sikre et datagrundlag, der vil 
være retvisende for at vurdere udviklingen i antal alvorlige ulykker ud fra en kombination af 
LPR data og dødsårsagsstatistikken.  
 

• Vejdirektoratet fortsætter med nuværende analyser for de parametre, som ikke kan belyses i 
sygehusstatistikken (fx lovovertrædelser, fart og påvirkede førere).  
 

• OUH og Sundhedsdatastyrelsen samarbejder om at analysere behovet for at forbedre regi-
streringen på de øvrige akutsygehuse.  
 

• Forskning har vist, at de sygehusbaserede registreringer er af betydning for valg af forebyg-
gelse. Både mht. målgrupper (alder, køn, trafikantart) og lokaliteter (steder og vejtyper). Den-
ne forskning bør fortsætte, således at konsekvensen for prioritering af forebyggelse påvises.  
 

• Det internationale perspektiv falder måske udenfor Færdselssikkerhedskommissionens opga-
ve, men er bestemt relevant for Danmark, fordi der fra EU er rejst en forventning om indberet-
ning af antal og art af alvorlig tilskadekomst i trafikken iflg Valetta Deklarationen. Der bør æn-
dres i indberetningskriteriet, således at der reelt vurderes de alvorlige skader på en vedvaren-
de korrekt måde. OUH vil forskningsmæssigt arbejde videre med internationale parter om det-
te. 


