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Forord
Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har udarbejdet denne rapport, der præsenterer omfanget af sygehusbehandlet tilskadekomst på
grund af ulykker, vold og selvmordsforsøg, For første gang er denne opgørelse foretaget opdelt på bopælskommunen for den tilskadekomne.
Formålet med dette er at give de enkelte kommuner i Danmark et redskab til prioritering i den primære forebyggelse af tilskadekomst.
Rapportens tal er baseret på registreringer på de enkelte sygehuse og
omfatter derfor i almindelighed ikke dødsulykker. Hver gang en tilskadekommen person henvender sig (eller henvises til) behandling på sygehus, registreres en række oplysninger om årsagen til tilskadekomsten:
Om det er en ulykke, vold eller et selvmordsforsøg; skademekanismen;
hvor skaden er sket; hvilken aktivitet personen var i gang med, da skaden
skete; og ved trafikulykker transportmiddel og eventuel modpart. Disse
registreringer er indberettet til Landspatientregisteret, hvorfra data er
indhentet på afidentificeret form. Rapporten omfatter data for 2015.
Bjarne Laursen (seniorforsker, cand.scient., ph.d.), Statens Institut for
Folkesundhed, SDU og Jonas Frey Rosborg Schaarup, studerende ved
SDU, har gennemført analyserne og udarbejdet rapporten.
Tak til Sundhedsdatastyrelsen for at levere data fra Landspatientregisteret.
København, juni 2017
Morten Grønbæk
Direktør
Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet
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Hele Danmark
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 453.443
ulykker, 8.954 voldstilfælde og 3.674 tilfælde af
selvmordsforsøg på danske sygehuse blandt personer med fast bopæl i Danmark. Forekomsten af
ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere
er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med
landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af
ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder
udenfor sygehusene.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg
Tilfælde pr. 1.000 indbyggere
Ulykker

79,9

Vold

1,6

Selvmordsforsøg

0,65

Skader i alt*

94,8

Indlagt*

13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader var 77.391 så alvorlige,
at de førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr.
1.000 personer. Andelen af indlæggelser var 14%.
Omkring 3,2% var så alvorlige, at der var tale om
indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,2% trafikulykker, 18% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,2% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 30.358 personer i 2015
som følge af en trafikulykke. Dette svarer til 5,3 pr.

1.000 borgere. De fleste kom til skade på cykel
(15.437) eller i personbil (9.448). Hovedparten af
ulykkerne på cykel (72%) var eneulykker; dette
gjaldt 66% af ulykkerne på knallert og 67% af
ulykkerne på motorcykel. Kun 24% af ulykkerne i
personbil var eneulykker. Af cykelulykkerne skete
9% i indkørsler, skov og lignende og dermed ikke
færdselsuheld.
55% af de tilskadekomne var mænd, især på motorcykel, hvor mændene udgjorde 84%, og på
knallert, hvor mændene udgjorde 78%. Blandt de
5.372 børn under 18 år, der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (3.598
svarende til 67%); dette gjaldt også de 3.059 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist (1.782) udgjorde 58% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Fodgængerne i
denne aldersgruppe (139 tilskadekomne) udgjorde
4,5%, og de tilskadekomne i bil (658) udgjorde
21,5% af de ældre, der kom til skade i trafikken.
De unge mellem 18 og 24 år (5.492 tilskadekomne)
kom hyppigst til skade på cykel (2.047 svarende til
37%) og i personbil (2.497 svarende til 45%).
Trafikanttype
Fodgænger
Cykel
Knallert
Motorcykel
Personbil ol.
Bus, lastbil
Andet, uoplyst
I alt

Antal

%
820

2,7%

15.437

50,8%

2.423

8,0%

974

3,2%

9.448
444

31,1%
1,5%

812

2,7%

30.358

100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 149.828 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 129. De hyppigste ulykkestyper var fald (37%), stød i forbindelse med
kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand
(32%), akut overbelastning (15%) og snit, stik eller
klemning (10%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (44.015 eller 29%), i daginstitution eller
skole (35.536 eller 24%) eller i sportsområder
(28.645 eller 19%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 8.781 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 26.755
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 1.527 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
42% af alle selvmordsforsøg. Langt de fleste var
medicinforgiftninger, men dette kan skyldes at
øvrige typer af selvmordsforsøg er kodet som sygdom eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan
derfor være højere.

Vold
Der var 8.954 sygehuskontakter i forbindelse med
vold. Dette svarer til 1,6 pr. 1.000 personer. Heraf
var 67% mænd og 33% kvinder. Aldersgruppen
15-24 år udgjorde 36% af voldsofrene. 193 voldsofre var over 65 år. Det skønnes, at omkring 1.000
af de 2920 voldsramte kvinder var udsat for vold
fra en samlever.

Datakvalitet
Kvaliteten af registreringen varierer betydeligt fra
sygehus til sygehus. I praksis betyder manglende
kvalitet, at antallet af skader undervurderes –
dette gælder især skader, der er defineret ud fra
sted og aktivitet, for eksempel sportsskader. Af de
tilskadekomne var årsagen i 13% af tilfældene
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmords-

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

forsøg. Også dette medfører en undervurdering af
de reelle antal ulykker, vold og selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 43.077 skader efter
faldulykker blandt ældre over 65 år, og 7.437 personer blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten af hoftenære brud blandt 65+ årige var
7,0 pr. 1.000 ældre over 65 år. Den er højere
blandt ældre kvinder (9,0 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,6 pr. 1.000 ældre
mænd).

En anden faktor af stor betydning er adgangen til

Arbejdsulykker

formodes, at alle alvorlige skader behandles på

Der blev behandlet 41.676 personer i forbindelse
med arbejdsulykker, svarende til 7,3 pr. 1.000
borgere. Heraf var 74% mænd og 26% kvinder.
Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de
tilskadekomne ved arbejdsulykker.

behandling på sygehus. Der er betydelige forskelle
i behandlingsstrukturen mellem regionerne i
Danmark. Mens de fleste skader bliver behandlet
på sygehus i region Hovedstaden, Region Sjælland
og region Syddanmark, er der en betydelig del af
skaderne, der behandles andre steder i Region
Midtjylland og Region Nordjylland. Det må dog
sygehus i alle regioner.

Ulykker ved sport
Der blev behandlet 58.020 personer i forbindelse
med sportsulykker, svarende til 10,2 pr. 1.000
personer. Heraf var 62% mænd og 38% kvinder.
Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 60% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.
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Ulykkeskort
Figur 1. Forekomst af skader efter ulykker, behandlet på sygehus i
2015 pr. 1.000 borgere

Forekomsten varierer betydeligt mellem regionerne og er langt mere et udtryk for forskelle i behandlingsstruktur og registreringskvalitet frem for forskel i ulykkesforekomst. I Region Midtjylland og Region Nordjylland bliver forholdsvis få skader behandlet på sygehusene i forhold til Region Syddanmark, Region Sjælland
og Region Hovedstaden. Desuden bliver forholdsvis få skader på øerne (Samsø, Fanø, Læsø og Ærø) behand-
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let på sygehuse. Disse forskelle i registrering er vigtige at være opmærksom på, når tallene fra de enkelte
kommuner skal vurderes.

Figur 2. Vold, andel af alle skadekontakter i kommunen

Figuren viser, hvor stor en andel voldsskader udgør af skadestuekontakterne blandt borgerne i ned forskellige kommuner. Som det fremgår, at andelen størst for borgere i storbyerne København, Aarhus og Odense,
samt Københavns vestegn samt Sydsjælland, Lolland og Falster. Andelen af skadestuekontakter er benyttet i
stedet for antal pr. 1.000 borgere for at tage højde for forskelle i behandlingsstrukturen og registreringen i
regionerne.
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Figur 3. Cykelulykker, andel af alle skadekontakter i kommunen

Figuren viser cykelulykkernes andel af skadestuekontakterne. Andelen er størst i Københavnsområdet, Fyn
samt en række kommuner i Midt- og Sydjylland. Andelen af skadestuekontakter er benyttet i stedet for antal
pr. 1.000 borgere for at tage højde for forskelle i behandlingsstrukturen og registreringen i regionerne.
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Figur 4. Ulykker i personbil, andel af skadekontakter i kommunen

Figuren viser, at flest borgere i de jyske kommuner bliver behandlet som følge af en ulykker i personbil.
Ulykker behøver ikke være sket i de pågældende kommuner. Andelen af skadestuekontakter er benyttet i
stedet for antal pr. 1.000 borgere for at tage højde for forskelle i behandlingsstrukturen og registreringen i
regionerne
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Data for de
enkelte
kommuner i
Danmark

behandlingsmønsteret – de alvorligste skader
fører næsten altid til indlæggelse.

Skadernes alvorlighed
Som mål for skadernes alvorlighed beregnes den
andel af skaderne, der fører til indlæggelse på
sygehuset. Andelen af indlæggelser hænger også
sammen med behandlingsstrukturen - Jo lavere
forekomsten af skader er, jo højere vil andelen af
indlagte ofte være, idet det så i højere grad er de
alvorlige skader, der behandles på sygehuset.

Trafikulykker
Generelt forbehold
På grund af de betydelige forskelle i datakvalitet
mellem sygehusene samt forskelle i adgang til
sygehusbehandling skal man være meget forsigtig
med at sammenligne resultaterne mellem de enkelte kommuner. For hver kommune er forbeholdene for data beskrevet under ”skader samlet” og
under ”datakvalitet”.

Skader samlet
I dette afsnit angives det samlede antal skader
blandt personer med bopæl i kommunen, og som
blev behandlet på et sygehus (”Skader i alt”). De
fleste af disse er kodet som forårsaget af enten en
ulykke, vold eller selvmordsforsøg. En del er dog
kodet som ”andet”, ”sygdom”, eller ”uoplyst” –
disse indgår i det samlede antal, men ikke i de
enkelte kategorier. Forekomsten af ulykker, vold
og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er beregnet
som antallet af skader divideret med antallet af
personer med bopæl i kommunen. Forekomsten
er altså ikke et udtryk for hvor mange skader, der
geografisk sker i kommunen, men hvor mange
skader borgerne i kommunen er udsat for, uanset
om de sker andre steder i Danmark. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også (og ofte især)
af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i
hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og
andre behandlingssteder udenfor sygehusene. Et
bedre mål for forekomsten af skader i den enkelte
kommune er forekomsten af indlæggelser pr.
1.000 borgere, da det ikke er så følsomt overfor

Trafikulykker er i denne rapport defineret som
ulykker, der involverer et køretøj (f.eks. cykel,
personbil, knallert) – uanset hvor ulykken er sket,
da der ikke altid er oplysninger om ulykken er
sket på vejen eller andre steder. Især er der en del
cykelulykker som sker i f.eks. skoven. Disse regnes normalt ikke med som færdselsuheld.

Ulykker i skole og daginstitution
Der benyttes normalt ikke særskilte koder for
daginstitution og skole i Landspatientregisteret,
kun om ulykken skete i en institution. Vi har derfor opdelt efter alder – børn under 6 år antages at
være i daginstitution, og børn på 6 år og op til og
med 17 år antages at gå i skole. De ældste gymnasieelever medregnes dermed ikke.

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Selvmordsforsøg er ”en handling uden dødelig
udgang, hvor en person med vilje indtager en
overdosis medicin eller lignende eller udviser
anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor
hensigten har været at fremme vedkommendes
ønskede forandringer via handlingens forventede
konsekvenser” – der behøver altså ikke være et
dødsønske. Generelt er selvmordsforsøg underrapporteret – dog med få undtagelser. En del af
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forklaringen på dette kan være, at selvmordsforsøg opfattes mere snævert end beskrevet på mange sygehuse. Vi har derfor suppleret med alle forgiftninger med svage smertestillende midler (især
paracetamol) blandt personer i alderen 10-64 år.
Alligevel må antallet at selvmordsforsøg formodes
at være undervurderet for de fleste kommuner.

Datakvalitet
Datakvaliteten for skader i en kommune er baseret
på en vurdering af registreringskvaliteten på det
sygehus, hvor kommunen borgere oftest behandles. Generelt vil en dårlig registrering medføre for
lave antal af ulykker.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Forekomsten af hoftefrakturer er et ret sikkert
mål, da alle bliver behandlet på et sygehus. Alligevel har det være nødvendigt at korrigere tallene
for en række kommuner på grund af forskelle i
registreringen af diagnosen. Da forekomsten er
stærkt afhængig af alderen, kan aldersfordelingen
blandt de ældre i kommunen have betydning for
forekomsten.

Arbejdsulykker
Forekomsten af arbejdsulykker afhænger især af
de sociale sammensætning af arbejdstagere i
kommunen, men afhænger også af hvor godt
aktiviteten er registreret.

Ulykker ved sport
Tallene for sportsulykker afhænger af kvaliteten
af registreringen af aktivitet. På visse sygehuse er
denne registrering dårlig (se afsnittet om kvalitet),
og tallene kan derfor være for små.

Vold
Registreringen af vold kan også være mangelfuld,
hvis de voldramte ikke vil oplyse, at der var tale
om vold. Det er dog ikke indtrykket, at voldsregistreringen er lige så mangelfuld som for selvmordsforsøg. På nogle sygehuse er det registreret,
om det var en samlever, der udøvede volden. I de
øvrige tilfælde er antallet skønnet.
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Københavns
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 47.466
ulykker, 1.745 voldstilfælde og 271 tilfælde af
selvmordsforsøg blandt borgerne i Københavns
Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen
nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet.
Det skal understreges, at forekomsten ikke kun
afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af
hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i
hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og
andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En
analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Københavns Kommune behandles noget flere
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
81,3
Vold
3,0
Selvmordsfors.
0,46
Skader i alt*
101,1
Indlagt*
11,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 3.870 borgere i
Københavns kommune i 2015 som følge af en
trafikulykke. Dette svarer til 6,6 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (2.649) eller i personbil (774). Hovedparten af ulykkerne på cykel (67%) var eneulykker.
Der var flere cykelulykker og færre knallert- og
personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 52% af de tilskadekomne var mænd, især på motorcykel, hvor
mændene udgjorde 89%. Blandt de 321 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (69%); dette gjaldt også de 249
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 65% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 11%. De unge mellem 18 og 24 år (745
tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel
(69%) og sjældnere i personbil (21%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
150 3,9% 2,7%
Cykel
2649 68,4% 50,8%
Knallert
105 2,7% 8,0%
Motorcykel
73 1,9% 3,2%
Personbil ol.
774 20,0% 31,1%
Bus, lastbil
53 1,4% 1,5%
Andet, uoplyst
66 1,7% 2,7%
I alt
3870 100% 100%

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Københavns kommune var 6.510 så alvorlige, at
de førte til indlæggelse, svarende til 11,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,5% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,3% trafikulykker, 14% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,5% var sportsskader og 2,2%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 13.260 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 129, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (40%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (26%), akut
overbelastning (14%) og snit, stik eller klemning
(11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Københavns kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (3.811; 29%), i daginstitution eller skole
(2.618; 20%) eller i sportsområder (1.430; 11%).
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Sidstnævnte er betydeligt under landsgennemsnittet – se dog kommentarerne til datakvaliteten.

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 1.062 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 1556
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 106 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
39% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 3.039 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 445 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, omkring landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (9,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (4,3 pr. 1.000 ældre mænd).

Heraf var 69% mænd og 31% kvinder. Hyppigheden er lidt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 48% af
de tilskadekomne ved sportsulykker, en lille andel
sammenlignet med landsgennemsnittet.

Vold
Der var 1.745 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Københavns Kommune. Dette
svarer til 3,0 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt
højere end landsgennemsnittet. Heraf var 66%
mænd og 34% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år
udgjorde 33% af voldsofrene. 25 voldsofre var
over 65 år. Det skønnes, at omkring 200 af de 592
voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Skaderne blandt borgere i Københavns Kommune
blev især behandlet på Bispebjerg/Frederiksberg
hospitaler samt Amager/Hvidovre hospitaler. Kvaliteten af registreringerne på disse sygehuse er lidt
ringere end gennemsnittet. Især aktivitet og til dels
sted er mangelfuldt registeret. Dette betyder, at
især antallet af sportsulykker bliver undervurderet. Af de tilskadekomne var 16% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Københavns Kommune
behandlet 3.873 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 6,6 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 64% mænd og 36% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Københavns Kommune
behandlet 5.102 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 8,7 pr. 1.000 borgere.
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Frederiksberg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 8.594 ulykker, 196 voldstilfælde og 32 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Frederiksberg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Frederiksberg Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
82,9
Vold
1,9
Selvmordsfors.
0,31
Skader i alt*
100,2
Indlagt*
12,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 790 borgere i
Frederiksberg kommune i 2015 som følge af en
trafikulykke. Dette svarer til 7,6 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (593) eller i personbil (119). Hovedparten
af ulykkerne på cykel (70%) var eneulykker. Der
var flere cykelulykker og færre bil-, knallert- og
motorcykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 50% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 80 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (66; 83%); dette gjaldt også de 94
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist (60) udgjorde 64% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 10%. De unge mellem 18 og 24 år (128
tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel (
80%) og sjældnere i personbil (16%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
26 3,3% 2,7%
Cykel
593 75,1% 50,8%
Knallert
6 0,8% 8,0%
Motorcykel
7 0,9% 3,2%
Personbil ol.
119 15,1% 31,1%
Bus, lastbil
24 3,0% 1,5%
Andet, uoplyst
15 1,9% 2,7%
I alt
790 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Frederiksberg kommune var 1.277 så alvorlige, at
de førte til indlæggelse, svarende til 12,3 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 12%. Dette er lidt under landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,0% trafikulykker, 21% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,9% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.498 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 137, hvilket er tæt på
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (38%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut
overbelastning (16%) og snit, stik eller klemning
(10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Frederiksberg kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (783; 31%), i daginstitution eller skole (591;
24%) eller i sportsområder (314; 13%). Sidstnævnte er under landsgennemsnittet, se dog kommentarerne til datakvaliteten.
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 226 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 365
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 13 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
41% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 971 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 113 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (8,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (3,1 pr. 1.000 ældre mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 49% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 196 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Frederiksberg Kommune. Dette svarer til 1,9 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 65% mænd og 35%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 28% af
voldsofrene. Fem voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 24 af de 68 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (74%) blandt borgere i
Frederiksberg Kommune blev behandlet på
Bispebjerg/Frederiksberg hospitaler. Registreringen på Bispebjerg/Frederiksberg hospitaler er
ringere end gennemsnittet. Især aktivitet og sted er
underrapporteret, hvilket betyder at antallet af
ulykker i daginstitutioner og ved sport er undervurderet med op mod 50%. Af de tilskadekomne
var 15% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Frederiksberg Kommune
behandlet 542 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 5,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er lavere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 59% mænd og 41% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 16% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Frederiksberg Kommune
behandlet 986 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 67% mænd og 33% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Ballerup Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.043 ulykker, 106 voldstilfælde og 21 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Ballerup Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Ballerup
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
83,7
Vold
2,2
Selvmordsfors.
0,43
Skader i alt*
108,6
Indlagt*
13,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 250 borgere i Ballerup
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (138)
eller i personbil (78). Fordelingen på trafikanttype
findes der færre knallert- og motorcykelulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet(se tabellen
nedenfor). 51% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 43 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel ( 74%); dette
gjaldt også de 21 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 81% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Der var ingen
tilskadekomne fodgængere i denne aldersgruppe,
og under fem ældre tilskadekomne i bil. De unge
mellem 18 og 24 år (39 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (64%) og sjældnere på
cykel (28%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
11 4,4% 2,7%
Cykel
138 55,2% 50,8%
Knallert
7 2,8% 8,0%
Motorcykel
4 1,6% 3,2%
Personbil ol.
78 31,2% 31,1%
Bus, lastbil
6 2,4% 1,5%
Andet, uoplyst
6 2,4% 2,7%
I alt
250 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Ballerup
kommune var 647 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 12%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,8% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,6% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,9% var sportsskader og 1,4%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1430 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 136, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (34%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (38%), akut
overbelastning (11%) og snit, stik eller klemning
(10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Ballerup kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (431; 30%), i daginstitution eller skole (396;
28%) eller i sportsområder (221; 15%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 89 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 307
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 16 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
76% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 375 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 64 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, hvilket er lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,0 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,4 pr. 1.000 ældre
mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 106 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Ballerup Kommune. Dette
svarer til 2,2 pr. 1.000 borgere, eller lidt højere end
landsgennemsnittet Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 34% af
voldsofrene. Fem voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 15 af de 40 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (68%) blandt borgere i Ballerup
Kommune blev behandlet på Herlev/Gentofte
Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod
30%. Af de tilskadekomne var 21% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Ballerup Kommune behandlet 409 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,5 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 23% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Ballerup Kommune behandlet 409 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 67% mænd og 33% kvinder. Hyppigheden er
lidt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Brøndby Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.777 ulykker, 108 voldstilfælde og 19 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Brøndby Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Brøndby
Kommune behandles betydeligt flere skader på
sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
107,3
Vold
3,1
Selvmordsfors.
0,54
Skader i alt*
124,0
Indlagt*
14,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Brøndby
kommune var 506 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 14,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 12%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,3% trafikulykker, 25% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,2% var sportsskader og 1,4%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 211 borgere i Brøndby
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,0 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (105)
eller i personbil (84). Fordelingen på trafikanttype
findes der færre knallertulykker og flere bilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se
tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 29 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (66%);
dette gjaldt også de 23 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 74% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 13%. De unge mellem 18
og 24 år (25 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (64%) og på cykel (24%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 3,3% 2,7%
Cykel
105 49,8% 50,8%
Knallert
6 2,8% 8,0%
Motorcykel
6 2,8% 3,2%
Personbil ol.
84 39,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
211 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.155 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 158, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (34%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (34%), akut overbelastning (13%) og snit, stik
eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Brøndby kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (391; 34%), i daginstitution eller
skole (254; 22%) eller i sportsområder (185; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 74 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 180
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
26% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er omkring landsgennemsnittet. De fleste
var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 370 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 67 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 10,1 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget højere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (13,7 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (5,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 55% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 108 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Brøndby Kommune. Dette
svarer til 3,1 pr. 1.000 borgere, eller højere end
landsgennemsnittet. Heraf var 70% mænd og 30%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 25% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 10 af de 32 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (56%) blandt borgere i Brøndby
Kommune blev behandlet på Amager/Hvidovre
hospitaler. Registreringen på disse hospitaler er
lidt ringere end gennemsnittet. Især aktivitet er
underrapporteret, hvilket betyder at antallet af
ulykke ved sport er undervurderet. Af de tilskadekomne var 11% ikke registreret som ulykke, vold
eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Brøndby Kommune behandlet 408 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og 23% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Brøndby Kommune behandlet 382 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,9 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 67% mænd og 33% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Dragør Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.268 ulykker, 13 voldstilfælde og 6 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Dragør Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Dragør Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
90,2
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,43
Skader i alt*
100,9
Indlagt*
11,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Dragør
kommune var 154 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 11,0 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 11%. Dette er lidt under landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,2% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,8% trafikulykker, 31% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 7,1% var sportsskader og ingen
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 92 borgere i Dragør kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 6,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (45) eller i
personbil (33). Fordelingen på trafikanttype findes der færre knallertulykker og flere fodgængerulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 20 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(65%); dette gjaldt også de 10 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
80% af trafikulykkerne blandt de ældre. De unge
mellem 18 og 24 år (13 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (62%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 6,5% 2,7%
Cykel
45 48,9% 50,8%
Knallert
<5
<5% 8,0%
Motorcykel
<5
<5% 3,2%
Personbil ol.
33 35,9% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<5% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<5% 2,7%
I alt
92 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 443 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 140, hvilket er lidt højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (41%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (28%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Dragør kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (128; 29%), i daginstitution eller skole (104;
23%) eller i sportsområder (80; 18%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 24 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 80
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Disse
udgør 67% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

Vold
Der var 13 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Dragør Kommune. Dette svarer
til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller lidt under landsgennemsnittet. Heraf var 77% mænd og 23% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 46% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (62%) blandt borgere i Dragør
Kommune blev behandlet på Amager hospital.
Registreringen på Amager hospital er bedre end
gennemsnittet, og registreringerne herfra må derfor antages at være pålidelige. Af de tilskadekomne var 9% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 166 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 30 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,1 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget højere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (5,8 pr. 1.000 ældre
mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Dragør Kommune behandlet 101 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 73% mænd og 27% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Dragør Kommune behandlet 175 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 60% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Gentofte Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.504 ulykker, 71 voldstilfælde og 17 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Gentofte Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Gentofte
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
73,3
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,23
Skader i alt*
112,0
Indlagt*
13,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 331 borgere i Gentofte
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (222)
eller i personbil (71). Der var færre personbil-,
motorcykel- og knallertulykker og flere cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se
tabellen nedenfor). 50% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 61 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (77%);
dette gjaldt også de 34 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 65% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Fodgængerne i
denne aldersgruppe udgjorde under 10%, og de
ældre tilskadekomne i bil udgjorde 15%. De unge
mellem 18 og 24 år (48 tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel (58%) og i personbil (38%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 2,1% 2,7%
Cykel
222 67,1% 50,8%
Knallert
<5
<2% 8,0%
Motorcykel
<5
<2% 3,2%
Personbil ol.
71 21,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
24 7,3% 2,7%
I alt
331 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Gentofte
kommune var 1020 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 12%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,5% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,3% trafikulykker, 18% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,7% var sportsskader og 0,4%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2074 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 121, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (42%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (25%), akut
overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning
(9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Gentofte kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (453; 22%), i daginstitution eller skole (403;
19%) eller i sportsområder (300; 14%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 116 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 287
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 8 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,3 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
47% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 581 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 122 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,9 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (6,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 57% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 71 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Gentofte Kommune. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller lidt under
landsgennemsnittet. Heraf var 76% mænd og 24%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 39% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 6 af de 17 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (59%) blandt borgere i Gentofte
Kommune blev behandlet på Herlev/Gentofte
Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod
30%. Af de tilskadekomne var 34% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen kan være noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Gentofte Kommune behandlet 218 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 2,9 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Gentofte Kommune behandlet 648 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 66% mænd og 34% kvinder. Hyppigheden er
lidt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Trafikulykker

Gladsaxe
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.441 ulykker, 132 voldstilfælde og 29 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Gladsaxe Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Gladsaxe
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
80,6
Vold
2,0
Selvmordsfors.
0,43
Skader i alt*
111,5
Indlagt*
13,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Der blev i alt behandlet 367 borgere i Gladsaxe
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (201)
eller i personbil (88). Der var færre personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 76 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(63%); dette gjaldt også de 27 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
59% af trafikulykkerne blandt de ældre. Fodgængerne i denne aldersgruppe udgjorde under 5%, og
de ældre tilskadekomne i bil udgjorde 11%. De
unge mellem 18 og 24 år (55 tilskadekomne) kom
hyppigst til skade på cykel (51%) og i personbil
(33%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
16 4,4% 2,7%
Cykel
201 54,8% 50,8%
Knallert
29 7,9% 8,0%
Motorcykel
13 3,5% 3,2%
Personbil ol.
88 24,0% 31,1%
Bus, lastbil
6 1,6% 1,5%
Andet, uoplyst
14 3,8% 2,7%
I alt
367 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Gladsaxe kommune var 894 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 12%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,7% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,8% trafikulykker, 12% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,0% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.950 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 129, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (34%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (36%), akut
overbelastning (11%) og snit, stik eller klemning
(11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Gladsaxe kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (501; 26%), i daginstitution eller skole (494;
25%) eller i sportsområder (291; 15%).

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

27

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 149 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 345
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 9 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
31% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 453 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 89 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,2 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (6,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 132 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Gladsaxe Kommune. Dette
svarer til 2,0 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 44% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 18 af de 50 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (71%) blandt borgere i
Gladsaxe Kommune blev behandlet på
Herlev/Gentofte Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op til 30%. Af de tilskadekomne
var 26% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen kan være noget
højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Gladsaxe Kommune behandlet 443 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 6,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 69% mænd og 31% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Gladsaxe Kommune
behandlet 588 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 64% mænd og 36% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Glostrup Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.600 ulykker, 68 voldstilfælde og 15 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Glostrup Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Glostrup
Kommune behandles betydeligt flere skader på
sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
116,2
Vold
3,0
Selvmordsfors.
0,67
Skader i alt*
138,8
Indlagt*
17,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Glostrup
kommune var 397 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 17,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,5% trafikulykker, 18% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,3% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 179 borgere i Glostrup
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 8,0 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (95)
eller i personbil (59). Fordelingen på trafikanttype
svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, men
ligger på et lidt højere niveau (se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 30 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (83%); dette gjaldt
også de 16 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 63% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 19%. De unge mellem 18
og 24 år (25 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (56%) og på cykel (36%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
95 53,1% 50,8%
Knallert
11 6,1% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
59 33,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
5 2,8% 2,7%
I alt
179 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 903 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 201, hvilket er en del højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (35%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (39%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Glostrup kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (255; 28%), i daginstitution eller skole (255;
28%) eller i sportsområder (173; 19%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 70 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 185
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 7 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
47% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 264 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 43 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 10,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt højere
blandt ældre kvinder (12,7 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,8 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 68 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Glostrup Kommune. Dette
svarer til 3,0 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt
højere end landsgennemsnittet. Heraf var 66%
mænd og 34% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år
udgjorde 28% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Det skønnes, at omkring 8 af de
23 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en
samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (41%) blandt borgere i Glostrup
Kommune blev behandlet på Glostrup Hospital.
Registreringen på Glostrup hospital er bedre end
gennemsnittet, og registreringerne herfra må derfor antages at være pålidelige. Af de tilskadekomne var 14% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Glostrup Kommune behandlet 279 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 12,5 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 72% mænd og 28%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Glostrup Kommune behandlet 299 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 13,4 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
noget højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Herlev Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.638 ulykker, 71 voldstilfælde og 12 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Herlev Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Herlev Kommune behandles noget flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
93,6
Vold
2,5
Selvmordsfors.
0,43
Skader i alt*
123,4
Indlagt*
13,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Herlev
kommune var 384 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,4% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,1% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,6% var sportsskader og 1,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 179 borgere i Herlev
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (100)
eller i personbil (50). Fordelingen på trafikanttype
er tæt på landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne var kvinder. Blandt
de 42 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (69%); dette gjaldt
også de 10 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 50% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 40%. De unge mellem 18
og 24 år (18 tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel (56%) og i personbil (39%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 3,9% 2,7%
Cykel
100 55,9% 50,8%
Knallert
12 6,7% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
50 27,9% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
7 3,9% 2,7%
I alt
179 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 975 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 155, hvilket er noget højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (41%),
akut overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Herlev kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (275; 28%), i daginstitution eller skole (283;
29%) eller i sportsområder (165; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 80 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 203
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 5 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
42% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 240 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 28 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er betydeligt højere blandt ældre kvinder (8,1 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (1,8 pr. 1.000
ældre mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 61% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 71 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Herlev Kommune. Dette svarer
til 2,5 pr. 1.000 borgere, lidt højere end landsgennemsnittet. Heraf var 72% mænd og 28% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 39% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 7 af de 20 voldsramte kvinder
var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (81%) blandt borgere i Herlev
Kommune blev behandlet på Herlev/Gentofte
Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod
30%. Af de tilskadekomne var 22% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen kan være lidt højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Herlev Kommune behandlet 240 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,5 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt over landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 73% mænd og 27% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Herlev Kommune behandlet 278 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,9 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Albertslund
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.097 ulykker, 98 voldstilfælde og 23 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Albertslund Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Albertslund Kommune behandles betydeligt flere
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
112,0
Vold
3,5
Selvmordsfors.
0,83
Skader i alt*
130,5
Indlagt*
13,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Der blev i alt behandlet 201 borgere i Albertslund
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 7,3 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (112)
eller i personbil (69). Der var færre knallertulykker og lidt flere personbil- og cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen
nedenfor). 54% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 46 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (80%); dette
gjaldt også de 18 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 78% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 17%. De unge mellem 18
og 24 år (30 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (50%) og på cykel (37%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 3,0% 2,7%
Cykel
112 55,7% 50,8%
Knallert
8 4,0% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
69 34,3% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
201 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Albertslund kommune var 371 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,4 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 10%. Dette er lavere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,4% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,4% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,8% var sportsskader og 3,0%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.173 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 188, hvilket er betydeligt højere end landsgennemsnittet De hyppigste
ulykkestyper var fald (37%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (36%), akut overbelastning (10%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Albertslund kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (346; 29%), i daginstitution
eller skole (306; 26%) eller i sportsområder (191;
16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 89 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 217
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
43% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 236 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 25 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget lavere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er noget
højere blandt ældre kvinder (8,6 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (1,4 pr. 1.000
ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 98 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Albertslund Kommune. Dette
svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere, eller en del højere
end landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og
37% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
34% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år. Det skønnes, at omkring 13 af de 36 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (42%) blandt borgere i
Albertslund Kommune blev behandlet på Glostrup
Hospital. Registreringen på Glostrup hospital er
bedre end gennemsnittet, og registreringerne herfra må derfor antages at være pålidelige. Af de
tilskadekomne var 11% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Albertslund Kommune
behandlet 306 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,1 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 73% mænd og
27% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde
25% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Albertslund Kommune
behandlet 347 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 66% mænd og 34% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Hvidovre
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.431 ulykker, 147 voldstilfælde og 25 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Hvidovre Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Hvidovre
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
103,4
Vold
2,8
Selvmordsfors.
0,48
Skader i alt*
119,1
Indlagt*
13,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Hvidovre kommune var 691 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,5% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,9% var sportsskader og 0,7%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 336 borgere i Hvidovre
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (169)
eller i personbil (114). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet og
ligger på samme niveau (se tabellen nedenfor).
56% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 54
børn der kom til skade i trafikken, var der flest
tilskadekomne på cykel (70%); dette gjaldt også de
24 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 75% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (49
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(49%) og på cykel (33%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 2,1% 2,7%
Cykel
169 50,3% 50,8%
Knallert
21 6,3% 8,0%
Motorcykel
12 3,6% 3,2%
Personbil ol.
114 33,9% 31,1%
Bus, lastbil
7 2,1% 1,5%
Andet, uoplyst
6 1,8% 2,7%
I alt
336 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1863 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 163, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (35%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (30%), akut overbelastning (16%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Hvidovre kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (612; 33%), i daginstitution eller
skole (282; 15%) eller i sportsområder (279; 15%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 113 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 169
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 12 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
48% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 522 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 76 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,3 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 147 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Hvidovre Kommune. Dette
svarer til 2,8 pr. 1.000 borgere, eller noget højere
end landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og
37% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
37% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år. Det skønnes, at omkring 19 af de 54 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (85%) blandt borgere i
Hvidovre Kommune blev behandlet på
Amager/Hvidovre hospitaler. Registreringen på
Amager/Hvidovre hospitaler er lidt ringere end
gennemsnittet. Især aktivitet er underrapporteret,
hvilket betyder at antallet af ulykke ved sport er
undervurderet. Af de tilskadekomne var 10% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Hvidovre Kommune behandlet 428 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,1 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 76% mænd og 24% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Hvidovre Kommune
behandlet 564 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 67% mænd og 33% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Høje-Taastrup
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.900 ulykker, 115 voldstilfælde og 38 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Høje-Taastrup Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i HøjeTaastrup Kommune behandles noget flere skader
på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
98,9
Vold
2,3
Selvmordsfors.
0,77
Skader i alt*
114,7
Indlagt*
13,8

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i HøjeTaastrup kommune var 682 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,8 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 12%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,4% trafikulykker, 18% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,2% var sportsskader og 1,0%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 324 borgere i HøjeTaastrup kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette svarer til 6,5 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (142) eller i personbil (134). Der var lidt
færre cykel- og knallertulykker og flere personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 52% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 67 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(66%); dette gjaldt også de 40 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
58% af trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 28%. De unge mellem 18 og 24 år (47 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (55%) og på cykel (19%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 2,8% 2,7%
Cykel
142 43,8% 50,8%
Knallert
19 5,9% 8,0%
Motorcykel
4 1,2% 3,2%
Personbil ol.
134 41,4% 31,1%
Bus, lastbil
7 2,2% 1,5%
Andet, uoplyst
9 2,8% 2,7%
I alt
324 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.741 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 156, hvilket noget højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (36%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (35%),
akut overbelastning (11%) og snit, stik eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Høje-Taastrup kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (542; 31%), i daginstitution eller
skole (440; 25%) eller i sportsområder (291; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 115 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 325
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 24 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
63% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 410 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 54 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,5 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,0 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 60% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 115 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Høje-Taastrup Kommune. Dette svarer til 2,3 pr. 1.000 borgere, eller lidt over
landsgennemsnittet. Heraf var 57% mænd og 43%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 36% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 17 af de 49 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (36%) blandt borgere i HøjeTaastrup Kommune blev behandlet på Glostrup
Hospital. Registreringen på Glostrup hospital er
bedre end gennemsnittet, og registreringerne herfra må derfor antages at være pålidelige. Af de
tilskadekomne var 11% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Høje-Taastrup Kommune
behandlet 491 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,9 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er lidt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 74% mænd og 26%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Høje-Taastrup Kommune
behandlet 519 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 66% mænd og 34% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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LyngbyTaarbæk
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.804 ulykker, 58 voldstilfælde og 11 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen
nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet.
Det skal understreges, at forekomsten ikke kun
afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af
hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i
hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og
andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En
analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Lyngby-Taarbæk Kommune behandles lidt flere
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
69,5
Vold
1,1
Selvmordsfors.
0,20
Skader i alt*
104,4
Indlagt*
14,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i LyngbyTaarbæk kommune var 773 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 14,1 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette passer med landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,0% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,2% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,6% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 225 borgere i LyngbyTaarbæk kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette svarer til 4,1 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (145) eller i personbil (42). Der var færre
personbilulykker og flere cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 41 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (90%); dette gjaldt
også de 19 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 53% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (30 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade på cykel (57%) og i personbil (33%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 4,0% 2,7%
Cykel
145 64,4% 50,8%
Knallert
<10
<5% 8,0%
Motorcykel
9 4,0% 3,2%
Personbil ol.
42 18,7% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
10 4,4% 2,7%
I alt
225 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.375 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 116, hvilket er tæt på
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (40%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (29%), akut
overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning
(9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Lyngby-Taarbæk kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (294; 21%), i daginstitution eller
skole (295; 21%) eller i sportsområder (224; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 84 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 211
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,3 pr. 1.000 i aldersgruppen. Forekomsten er lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 451 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 85 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,0 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (4,8 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 58 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Dette svarer til 1,1 pr. 1.000 borgere, eller lidt under landsgennemsnittet. Heraf var 74% mænd og
26% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
40% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år. Det skønnes, at omkring 5 af de 15 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (66%) blandt borgere i LyngbyTaarbæk Kommune blev behandlet på
Herlev/Gentofte Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod 30%. Af de tilskadekomne
var 32% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune behandlet 207 personer i forbindelse med
arbejdsulykker, svarende til 3,8 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 70% mænd og
30% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde
24% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune behandlet 467 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 8,5 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 64% mænd og 36% kvinder. Hyppigheden er lidt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 56% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Rødovre Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.503 ulykker, 109 voldstilfælde og 21 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Rødovre Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Rødovre
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
92,9
Vold
2,9
Selvmordsfors.
0,56
Skader i alt*
114,5
Indlagt*
14,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 202 borgere i Rødovre
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (115)
eller i personbil (61). Der var lidt flere cykelulykker og færre på motorcykel og knallert, sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de tilskadekomne var kvinder. Blandt
de 24 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (75%); dette gjaldt
også de 27 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 59% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Fodgængerne i
denne aldersgruppe udgjorde 11%, og de ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 19%. De unge mellem 18 og 24 år (30 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade på cykel (47%) og i personbil (43%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 3,5% 2,7%
Cykel
115 56,9% 50,8%
Knallert
11 5,4% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
61 30,2% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
202 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Rødovre
kommune var 546 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 14,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,9% trafikulykker, 14% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,5% var sportsskader og 1,5%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.150 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 145, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (34%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (34%),
akut overbelastning (15%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Rødovre kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (384; 33%), i daginstitution eller skole (226;
20%) eller i sportsområder (187; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 64 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 162
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 8 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 311 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 52 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, omkring landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (9,4 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (4,5 pr. 1.000 ældre mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 109 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Rødovre Kommune. Dette
svarer til 2,9 pr. 1.000 borgere, eller noget højere
end landsgennemsnittet. Heraf var 67% mænd og
33% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
28% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år. Det skønnes, at omkring 13 af de 36 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (37%) blandt borgere i Rødovre
Kommune blev behandlet på Amager/Hvidovre
hospitaler. Registreringen på Amager/Hvidovre
hospitaler er lidt ringere end gennemsnittet. Især
aktivitet er underrapporteret, hvilket betyder at
antallet af ulykke ved sport er undervurderet. Af
de tilskadekomne var 16% ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Rødovre Kommune behandlet 332 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 78% mænd og 22% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Rødovre Kommune behandlet 402 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 64% mænd og 36% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Ishøj Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.218 ulykker, 65 voldstilfælde og 17 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Ishøj Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Ishøj Kommune behandles noget flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
99,9
Vold
2,9
Selvmordsfors.
0,77
Skader i alt*
116,5
Indlagt*
12,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Ishøj
kommune var 272 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 12,3 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,6% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,8% trafikulykker, 16% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,2% var sportsskader og 0,7%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 127 borgere i Ishøj kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 5,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (48) eller i
personbil (65). Der var færre cykelulykker og flere
personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 26 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (65%); dette gjaldt også de 5 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 80% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (21
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(76%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<4% 2,7%
Cykel
48 37,8% 50,8%
Knallert
6 4,7% 8,0%
Motorcykel
<5
<4% 3,2%
Personbil ol.
65 51,2% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<4% 2,7%
I alt
127 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 816 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 160, hvilket er noget højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (35%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (33%),
akut overbelastning (13%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Ishøj kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (263; 32%), i daginstitution eller skole (204;
25%) eller i sportsområder (117; 14%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 62 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 142
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 7 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
41% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 147 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 26 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,6 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er betydeligt
højere blandt ældre kvinder (11,0 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (3,7 pr. 1.000
ældre mænd).

pen på 10-24 år udgjorde 57% af de tilskadekomne
ved sportsulykker.

Vold
Der var 65 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Ishøj Kommune. Dette svarer
til 2,9 pr. 1.000 borgere, eller noget højere end
landsgennemsnittet. Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 34% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 9 af de 25 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (39%) blandt borgere i Ishøj
Kommune blev behandlet på Amager/Hvidovre
hospitaler. Registreringen på Amager/Hvidovre
hospitaler er lidt ringere end gennemsnittet. Især
aktivitet er underrapporteret, hvilket betyder at
antallet af ulykke ved sport er undervurderet. Af
de tilskadekomne var 11% ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Ishøj Kommune behandlet 255 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 11,5 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden
er noget højere sammenlignet med landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 69% mænd og 31%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Ishøj Kommune behandlet 229 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere. Heraf var 67%
mænd og 33% kvinder. Hyppigheden er tæt på
landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgrup-
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Tårnby Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.732 ulykker, 83 voldstilfælde og 18 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Tårnby Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Tårnby Kommune behandles noget flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
110,9
Vold
1,9
Selvmordsfors.
0,42
Skader i alt*
123,8
Indlagt*
12,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 370 borgere i Tårnby
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 8,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (195)
eller i personbil (111). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, men
ligger på et noget højere niveau (se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 59 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (69%); dette
gjaldt også de 44 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 59% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Fodgængerne
udgjorde 9%, og de ældre tilskadekomne i bil udgjorde 11%. De unge mellem 18 og 24 år (51 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(49%) og på cykel (29%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
14 3,8% 2,7%
Cykel
195 52,7% 50,8%
Knallert
21 5,7% 8,0%
Motorcykel
9 2,4% 3,2%
Personbil ol.
111 30,0% 31,1%
Bus, lastbil
9 2,4% 1,5%
Andet, uoplyst
11 3,0% 2,7%
I alt
370 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Tårnby
kommune var 533 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 12,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 10%. Dette er noget lavere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,6% trafikulykker, 27% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,6% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.632 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 176, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (44%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (27%), akut overbelastning (11%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Tårnby kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (501; 31%), i daginstitution eller
skole (406; 25%) eller i sportsområder (294; 18%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 129 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 277
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 6 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
33% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 497 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 60 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,6 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt over landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er noget højere
blandt ældre kvinder (9,1 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,7 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 58% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 83 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Tårnby Kommune. Dette svarer til 1,9 pr. 1.000 borgere, eller lidt over landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og 37% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 30% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 10 af de 31 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (63%) blandt borgere i Tårnby
Kommune blev behandlet på Amager hospital.
Registreringen på Amager hospital er bedre end
gennemsnittet, og registreringerne herfra må derfor antages at være pålidelige. Af de tilskadekomne var 9% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Tårnby Kommune behandlet 521 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 12,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 72% mænd og 28%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Tårnby Kommune behandlet 626 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 14,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
noget højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Vallensbæk
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.491 ulykker, 42 voldstilfælde og 7 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Vallensbæk Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Vallensbæk
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
97,3
Vold
2,7
Selvmordsfors.
0,46
Skader i alt*
113,2
Indlagt*
12,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Vallensbæk kommune var 188 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 12,3 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,0% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,3% trafikulykker, 10% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 7,4% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 97 borgere i Vallensbæk
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,3 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (57)
eller i personbil (32). Der var færre fodgænger- og
knallertulykker og flere cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 18 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (78%); dette gjaldt
også de fem tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde flertallet af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (11 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (45%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<5% 2,7%
Cykel
57 58,8% 50,8%
Knallert
<5
<5% 8,0%
Motorcykel
<5
<5% 3,2%
Personbil ol.
32 33,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<5% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<5% 2,7%
I alt
97 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 551 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 150, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (35%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (35%), akut
overbelastning (13%) og snit, stik eller klemning
(11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Vallensbæk kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (184; 33%), i daginstitution eller skole (119;
22%) eller i sportsområder (97; 18%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 36 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 83
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 1 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 57% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 111 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 13 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er nogenlunde den samme blandt ældre kvinder (4,0 pr.
1.000 ældre kvinder) som blandt ældre mænd (5,2
pr. 1.000 ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 51% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 42 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Vallensbæk Kommune. Dette
svarer til 2,7 pr. 1.000 borgere, eller noget højere
end landsgennemsnittet. Heraf var 57% mænd og
43% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
26% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år. Det skønnes, at omkring 6 af de 18 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (39%) blandt borgere i
Vallensbæk Kommune blev behandlet på
Amager/Hvidovre hospitaler. Registreringen på
Amager/Hvidovre hospitaler er lidt ringere end
gennemsnittet. Især aktivitet er underrapporteret,
hvilket betyder at antallet af ulykke ved sport er
undervurderet. Af de tilskadekomne var 11% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Vallensbæk Kommune
behandlet 126 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 67% mænd og 33% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Vallensbæk Kommune
behandlet 195 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 69% mænd og 31% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Furesø Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.673 ulykker, 38 voldstilfælde og 17 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Furesø Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Furesø Kommune behandles et antal skader svarende til landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
67,4
Vold
1,0
Selvmordsfors.
0,43
Skader i alt*
90,5
Indlagt*
11,9

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Furesø
kommune var 471 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 11,9 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,0% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,0% trafikulykker, 16% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,5% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 167 borgere i Furesø
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (115)
eller i personbil (37). Der er færre personbil- og
knallertulykker og flere cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 38 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (82%); dette gjaldt
også de 21 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 62% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 29%. De unge mellem 18
og 24 år (16 tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel (50%) og i personbil (38%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
115 68,9% 50,8%
Knallert
<5
<3% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
37 22,2% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
5 3,0% 2,7%
I alt
167 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.053 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 111, hvilket er lidt under landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (36%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (34%),
akut overbelastning (14%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Furesø kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (274; 26%), i daginstitution eller skole (271;
26%) eller i sportsområder (178; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 63 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 208
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 11 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
65% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten passer nogenlunde med landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 274 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 34 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,1 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (6,1 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (1,6 pr. 1.000 ældre
mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 58% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 38 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Furesø Kommune. Dette svarer
til 1,0 pr. 1.000 borgere, eller noget under landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og 37% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 39% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 5 af de 14 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (63%) blandt borgere i Furesø
Kommune blev behandlet på Herlev/Gentofte
Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod
30%. Af de tilskadekomne var 24% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Furesø Kommune behandlet 166 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 69% mænd og 31%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Furesø Kommune behandlet 323 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 66% mænd og 34% kvinder. Hyppigheden er
lidt under landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Allerød Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.820 ulykker, 22 voldstilfælde og 8 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Allerød Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Allerød Kommune behandles det samme omfang af skader på
sygehus som landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
74,1
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,33
Skader i alt*
95,2
Indlagt*
12,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Allerød
kommune var 302 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 12,3 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,6% trafikulykker, 13% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,0% var sportsskader og 0,7%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 86 borgere i Allerød
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (49)
eller i personbil (25). Der er generelt færre trafikulykker end landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 56% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 20 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (80%); dette
gjaldt også de 12 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 58% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (7 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (57%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<5% 2,7%
Cykel
49 57,0% 50,8%
Knallert
6 7,0% 8,0%
Motorcykel
<5
<5% 3,2%
Personbil ol.
25 29,1% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<5% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<5% 2,7%
I alt
86 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 739 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 122, hvilket svarer til landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald
(37%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt
af eller stødt imod) genstand (24%), akut overbelastning (22%) og snit, stik eller klemning (12%).
For ingen af disse ulykkestyper adskiller Allerød
kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet.
Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (168;
23%), i daginstitution eller skole (145; 20%) eller i
sportsområder (116; 16%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 35 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 110
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 38% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
Forekomsten er lavere end landsgennemsnittet.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 155 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 31 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er betydeligt højere blandt ældre kvinder (9,0 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (3,1 pr. 1.000
ældre mænd).

kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 45% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (86%) blandt borgere i Allerød
Kommune blev behandlet på Nordsjællands
Hospitaler. Registreringen på Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 21% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.
Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i
kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Allerød Kommune behandlet 116 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,7 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 66% mænd og 34%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Allerød Kommune behandlet 282 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 22 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Allerød Kommune. Dette svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt under
landsgennemsnittet. Heraf var 77% mænd og 23%
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Fredensborg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.148 ulykker, 76 voldstilfælde og 26 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Fredensborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Fredensborg Kommune behandles noget flere
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
78,8
Vold
1,9
Selvmordsfors.
0,65
Skader i alt*
112,0
Indlagt*
15,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Fredensborg kommune var 622 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 15,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,2% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 2,9% trafikulykker, 17% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,1% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 139 borgere i Fredensborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (60)
eller i personbil (60). Der var især færre cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 65% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 26 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(77%); For de 16 tilskadekomne ældre over 65 år
udgjorde cykelulykkerne 38% og de ældre tilskadekomne i bil 50%. De unge mellem 18 og 24 år
(23 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (57%) og på cykel (22%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
5 3,6% 2,7%
Cykel
60 43,2% 50,8%
Knallert
7 5,0% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
60 43,2% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
139 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1120 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 125, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (37%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut
overbelastning (19%) og snit, stik eller klemning
(11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Fredensborg kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (218; 19%), i daginstitution eller skole (248;
22%) eller i sportsområder (219; 20%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 54 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 194
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 12 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
46% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 297 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 57 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, hvilket er tæt på landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt højere
blandt ældre kvinder (7,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,8 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 76 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Fredensborg Kommune. Dette
svarer til 1,9 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 36% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 10 af de 29 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (86%) blandt borgere i
Fredensborg Kommune blev behandlet på
Nordsjællands Hospitaler. Registreringen på
Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 27% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Fredensborg Kommune
behandlet 221 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 5,5 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget mindre end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 67% mænd og 33%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Fredensborg Kommune
behandlet 420 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 61% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Trafikulykker

Helsingør
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.678 ulykker, 138 voldstilfælde og 32 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Helsingør Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Helsingør
Kommune behandles betydeligt flere skader på
sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
91,6
Vold
2,2
Selvmordsfors.
0,52
Skader i alt*
136,8
Indlagt*
17,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Helsingør kommune var 1058 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 17,1 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 12%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,6% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,4% trafikulykker, 16% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,6% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 221 borgere i Helsingør
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,6 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (91)
eller i personbil (90). Der var især færre cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 35 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(60%); dette gjaldt også de 22 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
73% af trafikulykkerne blandt de ældre. De unge
mellem 18 og 24 år (34 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (59%) og på cykel (24%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 2,7% 2,7%
Cykel
91 41,2% 50,8%
Knallert
17 7,7% 8,0%
Motorcykel
8 3,6% 3,2%
Personbil ol.
90 40,7% 31,1%
Bus, lastbil
3 1,4% 1,5%
Andet, uoplyst
6 2,7% 2,7%
I alt
221 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.997 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 157, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut overbelastning (19%) og snit, stik
eller klemning (10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Helsingør kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (forholdsvis få: 400; 20%), i daginstitution eller skole (541; 27%) eller i sportsområder
(344; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 99 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 442
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 16 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
50% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten passer nogenlunde med landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 601 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 82 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,4 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 61% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 138 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Helsingør Kommune. Dette
svarer til 2,2 pr. 1.000 borgere, eller lidt højere end
landsgennemsnittet. Heraf var 67% mænd og 33%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 43% af
voldsofrene. Fem voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 16 af de 45 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (93%) blandt borgere i
Helsingør Kommune blev behandlet på
Nordsjællands Hospitaler. Registreringen på
Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 31% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Helsingør Kommune behandlet 485 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 68% mænd og 32% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Helsingør Kommune
behandlet 704 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,4 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 64% mænd og 36% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Hillerød Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.612 ulykker, 94 voldstilfælde og 17 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Hillerød Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Hillerød
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
93,3
Vold
1,9
Selvmordsfors.
0,34
Skader i alt*
125,1
Indlagt*
16,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Hillerød
kommune var 809 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 16,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,4% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,5% trafikulykker, 13% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,7% var sportsskader og 1,2%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 204 borgere i Hillerød
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (99)
eller i personbil (74). Fordelingen på trafikanttype
svarer nogenlunde til landsgennemsnittet og ligger
på samme niveau (se tabellen nedenfor). 63% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 46 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (78%); dette gjaldt også de 18
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 61% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 17%. De unge mellem 18 og 24 år (36
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(42%) og på cykel (39%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 2,9% 2,7%
Cykel
99 48,5% 50,8%
Knallert
11 5,4% 8,0%
Motorcykel
11 5,4% 3,2%
Personbil ol.
74 36,3% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
204 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.720 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 151, hvilket er lidt mere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (35%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (26%),
akut overbelastning (25%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Hillerød kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (365; 21%), i daginstitution eller skole (424;
25%) eller i sportsområder (294; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 102 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 322
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 9 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
53% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 374 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 48 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt
højere blandt ældre kvinder (5,7 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (5,0 pr. 1.000
ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 58% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 94 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Hillerød Kommune. Dette svarer til 1,9 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 45% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 9 af de 27 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalite1t
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Hillerød
Kommune blev behandlet på Nordsjællands
Hospitaler. Registreringen på Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 24% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.
Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i
kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Hillerød Kommune behandlet 385 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 67% mænd og 33% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Hillerød Kommune behandlet 631 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Hørsholm
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.769 ulykker, 34 voldstilfælde og 5 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Hørsholm Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Hørsholm
Kommune behandles lidt flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
71,0
Vold
1,4
Selvmordsfors.
0,20
Skader i alt*
100,3
Indlagt*
15,9

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Hørsholm kommune var 397 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 15,9 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 16%. Dette er lidt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,9% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 2,8% trafikulykker, 24% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,0% var sportsskader og 1,0%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 77 borgere i Hørsholm
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (38)
eller i personbil (28). Der var især færre fodgængerulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne
var kvinder. Blandt de 12 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(75%); dette gjaldt også de 11 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
64% af trafikulykkerne blandt de ældre. de ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 27%. De unge mellem 18 og 24 år (15 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (60%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
0
0% 2,7%
Cykel
38 49,4% 50,8%
Knallert
<5
<6% 8,0%
Motorcykel
<5
<6% 3,2%
Personbil ol.
28 36,4% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<6% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<6% 2,7%
I alt
77 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 623 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 118, hvilket svarer til landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald
(37%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt
af eller stødt imod) genstand (26%), akut overbelastning (22%) og snit, stik eller klemning (9%).
For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Hørsholm kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (143; 23%), i daginstitution eller skole (135;
22%) eller i sportsområder (108; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 24 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 111
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 60% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
Forekomsten er under landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 263 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 53 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,0 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,5 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (4,6 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 57% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 34 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Hørsholm Kommune. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 41% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 5 af de 13 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (76%) blandt borgere i
Hørsholm Kommune blev behandlet på
Nordsjællands Hospitaler. Registreringen på
Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 28% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Hørsholm Kommune
behandlet 76 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er meget lavere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 66% mænd og 34% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Hørsholm Kommune
behandlet 227 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 62% mænd og 38% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Trafikulykker

Rudersdal
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.863 ulykker, 49 voldstilfælde og 15 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Rudersdal Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Rudersdal
Kommune behandles lidt flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
69,7
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,27
Skader i alt*
100,8
Indlagt*
14,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Rudersdal kommune var 789 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 14,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,9% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,6% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,7% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 219 borgere i Rudersdal
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,0 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (135)
eller i personbil (58). Der er færre fodgænger-,
knallert- og personbilulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 43 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (84%); dette gjaldt også de 34
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist (18) udgjorde 53% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 35%. De unge mellem 18 og 24 år (25
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(48%) og på cykel (28%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<2% 2,7%
Cykel
135 61,6% 50,8%
Knallert
5 2,3% 8,0%
Motorcykel
<5
<2% 3,2%
Personbil ol.
58 26,5% 31,1%
Bus, lastbil
5 2,3% 1,5%
Andet, uoplyst
11 5,0% 2,7%
I alt
219 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.530 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 119, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (42%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (26%), akut
overbelastning (16%) og snit, stik eller klemning
(8%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Rudersdal kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (361; 24%), i daginstitution eller skole (277;
18%) eller i sportsområder (245; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 57 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 220
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
67% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt mindre end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 483 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 91 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (10,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (2,6 pr. 1.000 ældre mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 49 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Rudersdal Kommune. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. Heraf var 69%
mænd og 31% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år
udgjorde 39% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Det skønnes, at omkring 5 af de
15 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en
samlever.

Datakvalitet
Omkring halvdelen af skaderne (48%) blandt borgere i Rudersdal Kommune blev behandlet på
Herlev/Gentofte Hospital. Registreringen på Herlev/Gentofte hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod 30%. Af de tilskadekomne
var 30% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Rudersdal Kommune
behandlet 179 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er meget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 63% mænd og 37%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Rudersdal Kommune
behandlet 473 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 64% mænd og 36% kvinder. Hyppigheden er
lidt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Egedal Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.446 ulykker, 48 voldstilfælde og 13 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Egedal Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Egedal Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
80,8
Vold
1,1
Selvmordsfors.
0,30
Skader i alt*
101,8
Indlagt*
11,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Egedal
kommune var 486 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 11,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,2% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,7% trafikulykker, 12% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,9% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 224 borgere i Egedal
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (127)
eller i personbil (64). Der var lidt færre fodgænger- og personbilulykker og lidt flere cykelulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 75 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (76%);
dette gjaldt også de 21 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 57% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 19%. De unge mellem 18
og 24 år (15 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (60%) og på cykel (40%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<2% 2,7%
Cykel
127 56,7% 50,8%
Knallert
16 7,1% 8,0%
Motorcykel
7 3,1% 3,2%
Personbil ol.
64 28,6% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
7 3,1% 2,7%
I alt
224 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.397 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 132, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (34%), akut
overbelastning (18%) og snit, stik eller klemning
(10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Egedal kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(433; 31%), i daginstitution eller skole (351; 25%)
eller i sportsområder (258; 18%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 67 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 284
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 6 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
46% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget lavere end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 231 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 35 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (5,0 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 65% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 48 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Egedal Kommune. Dette svarer
til 1,1 pr. 1.000 borgere, eller lidt under landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 46% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år. Det skønnes,
at omkring 5 af de 14 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (41%) blandt borgere i Egedal
Kommune blev behandlet på Nordsjællands
Hospitaler. Registreringen på Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 19% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.
Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i
kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Egedal Kommune behandlet 311 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,3 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden svarer til landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Egedal Kommune behandlet 462 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Frederikssund
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.544 ulykker, 47 voldstilfælde og 20 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Frederikssund Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Frederikssund Kommune behandles noget flere
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
101,6
Vold
1,1
Selvmordsfors.
0,45
Skader i alt*
127,2
Indlagt*
16,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Frederikssund kommune var 722 så alvorlige, at
de førte til indlæggelse, svarende til 16,1 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,4% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,5% trafikulykker, 13% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,2% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 216 borgere i
Frederikssund kommune i 2015 som følge af en
trafikulykke. Dette svarer til 4,8 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (105) eller i personbil (73). Fordelingen
på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet og ligger på samme niveau (se tabellen
nedenfor). 55% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 53 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (75%); dette
gjaldt også de 15 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 73% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (28 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (68%) og på cykel (14%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
8 3,7% 2,7%
Cykel
105 48,6% 50,8%
Knallert
15 6,9% 8,0%
Motorcykel
8 3,7% 3,2%
Personbil ol.
73 33,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<2% 2,7%
I alt
216 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.676 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 175, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (32%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (29%), akut overbelastning (22%) og snit, stik
eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Frederikssund kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker
hyppigst i boligområdet (559; 33%), i daginstitution eller skole (481; 29%) eller i sportsområder
(249; 15%).

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

65

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 87 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 394
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 12 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
60% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 338 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 63 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt højere
blandt ældre kvinder (7,1 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,7 pr. 1.000 ældre
mænd).

pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde
60% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 47 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Frederikssund Kommune.
Dette svarer til 1,1 pr. 1.000 borgere, eller lidt under landsgennemsnittet. Heraf var 70% mænd og
30% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
32% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65
år. Det skønnes, at omkring 5 af de 14 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (89%) blandt borgere i
Frederikssund Kommune blev behandlet på
Nordsjællands Hospitaler. Registreringen på
Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med omkring 20%. Af de tilskadekomne var 19% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der blev blandt borgere i Frederikssund Kommune behandlet 462 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er lidt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og 23%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Frederikssund Kommune behandlet 597 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 13,4 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet (10,2
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Greve Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.170 ulykker, 80 voldstilfælde og 14 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Greve Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Greve Kommune behandles samme antal skader på sygehus
som landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
84,9
Vold
1,6
Selvmordsfors.
0,28
Skader i alt*
98,6
Indlagt*
13,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Greve
kommune var 661 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,6% var så alvorlige, at der
var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,3% trafikulykker, 10% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,5% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 221 borgere i Greve kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 4,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (115) eller i
personbil (77). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, men ligger
på et lidt lavere niveau (se tabellen nedenfor). 57%
af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 60 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (77%); dette gjaldt også de 21
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 71% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 24%. De unge mellem 18 og 24 år (39
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(59%) og på cykel (23%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<6
<3% 2,7%
Cykel
115 52,0% 50,8%
Knallert
9 4,1% 8,0%
Motorcykel
<6
<3% 3,2%
Personbil ol.
77 34,8% 31,1%
Bus, lastbil
<6
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
8 3,6% 2,7%
I alt
221 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.676 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 154, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet De hyppigste ulykkestyper var fald (35%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (29%),
akut overbelastning (20%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Greve kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (473; 28%), i daginstitution eller skole (383;
23%) eller i sportsområder (312; 19%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 93 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 290
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 9 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
64% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 262 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 56 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,6 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (7,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (3,2 pr. 1.000 ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 80 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Greve Kommune. Dette svarer
til 1,6 pr. 1.000 borgere, svarende til landsgennemsnittet. Heraf var 66% mænd og 34% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 46% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Mindst
fire af de 27 voldsramte kvinder var udsat for vold
fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (84%) blandt borgere i Greve
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurderer kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
årsagen i 12% af tilfældene ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Greve Kommune behandlet 337 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 6,9 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf
var 74% mænd og 26% kvinder. Aldersgruppen på
18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved
arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Greve Kommune behandlet 606 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 62% mænd og 38% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Køge Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.995 ulykker, 123 voldstilfælde og 21 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Køge Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Køge Kommune behandles noget flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
100,7
Vold
2,1
Selvmordsfors.
0,35
Skader i alt*
116,7
Indlagt*
15,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Køge
kommune var 932 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,0% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,3% trafikulykker, 10% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,6% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 321 borgere i Køge kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 5,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (129) eller i
personbil (141). Der var færre cykelulykker og
flere personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de
tilskadekomne var mænd. Blandt de 70 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (63%); dette gjaldt også de 23 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 61% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 26%. De unge mellem 18 og 24 år (58
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(74%) og på cykel (12%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 1,9% 2,7%
Cykel
129 40,2% 50,8%
Knallert
27 8,4% 8,0%
Motorcykel
7 2,2% 3,2%
Personbil ol.
141 43,9% 31,1%
Bus, lastbil
3 0,9% 1,5%
Andet, uoplyst
8 2,5% 2,7%
I alt
321 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.221 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 169, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (32%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (32%), akut overbelastning (19%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Køge kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (729; 33%), i daginstitution eller
skole (504; 23%) eller i sportsområder (414; 19%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 140 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 364
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 8 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er betydeligt lavere end landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 363 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 78 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (8,7 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,8 pr. 1.000 ældre mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 63% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 123 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Køge Kommune. Dette svarer
til 2,1 pr. 1.000 borgere, eller lidt over landsgennemsnittet. Heraf var 65% mænd og 35% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 38% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Mindst
9 af de 43 voldsramte kvinder var udsat for vold
fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Køge
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurderer kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
årsagen for 12% ikke registreret som ulykke, vold
eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Køge Kommune behandlet 541 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 9,1 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf
var 72% mænd og 28% kvinder. Aldersgruppen på
18-24 år udgjorde 22% af de tilskadekomne ved
arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Køge Kommune behandlet 882 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 14,8 pr. 1.000 borgere. Heraf var 61%
mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er noget
højere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Trafikulykker

Halsnæs
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.869 ulykker, 57 voldstilfælde og 13 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Halsnæs Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Halsnæs
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
92,8
Vold
1,8
Selvmordsfors.
0,42
Skader i alt*
122,2
Indlagt*
17,9

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Halsnæs
kommune var 553 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 17,9 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 15%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,7% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,3% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,4% var sportsskader og 0,7%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 126 borgere i Halsnæs
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (52)
eller i personbil (50). Der var færre cykelulykker
og flere motorcykelulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 65% af
de tilskadekomne var mænd, især på motorcykel
og på knallert. Blandt de 23 børn der kom til skade
i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(74%); For de ældre over 65 år kom 17 ud for en
trafikulykke; ulykker i personbil udgjorde 35% og
ulykker på cykel 35%. De unge mellem 18 og 24 år
(12 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (92%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<4% 2,7%
Cykel
52 41,3% 50,8%
Knallert
8 6,3% 8,0%
Motorcykel
9 7,1% 3,2%
Personbil ol.
50 39,7% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
5 4,0% 2,7%
I alt
126 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 952 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 161, hvilket er noget højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (32%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (30%),
akut overbelastning (22%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Halsnæs kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (295; 31%), i daginstitution eller skole (198;
21%) eller i sportsområder (164; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 32 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 166
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 23% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
Forekomsten er noget lavere end landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 238 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 31 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (6,2 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (2,0 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 57 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Halsnæs Kommune. Dette
svarer til 1,8 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og 37%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 33% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 7 af de 21 voldsramte kvinder
var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Halsnæs
Kommune blev behandlet på Nordsjællands
Hospitaler. Registreringen på Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod
20%. Af de tilskadekomne var 22% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Halsnæs Kommune behandlet 308 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt højere landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Halsnæs Kommune behandlet 348 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

72

Trafikulykker

Roskilde
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 7.471 ulykker, 147 voldstilfælde og 28 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Roskilde Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Roskilde
Kommune behandles lidt flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
87,4
Vold
1,7
Selvmordsfors.
0,33
Skader i alt*
104,7
Indlagt*
15,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Roskilde
kommune var 1291 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,1 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige, at der
var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,3% trafikulykker, 9% faldulykker blandt ældre over 65 år, 4,1% var sportsskader og 0,8% var
voldsskader.

Der blev i alt behandlet 399 borgere i Roskilde
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (205)
eller i personbil (137). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet og
ligger på samme niveau (se tabellen nedenfor).
55% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 87
børn der kom til skade i trafikken, var der flest
tilskadekomne på cykel (77%); for de 32 tilskadekomne ældre over 65 år udgjorde ulykkerne som
cyklist 38% af trafikulykkerne og i bil 50%. De
unge mellem 18 og 24 år (60 tilskadekomne) kom
hyppigst til skade på cykel (42%) og i personbil
(42%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 2,3% 2,7%
Cykel
205 51,4% 50,8%
Knallert
16 4,0% 8,0%
Motorcykel
14 3,5% 3,2%
Personbil ol.
137 34,3% 31,1%
Bus, lastbil
5 1,3% 1,5%
Andet, uoplyst
13 3,3% 2,7%
I alt
399 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.726 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 150, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (26%),
akut overbelastning (23%) og snit, stik eller klemning (13%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Roskilde kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (704; 26%), i daginstitution eller skole (704;
26%) eller i sportsområder (438; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 188 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 516
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 16 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
57% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt under landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 472 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 136 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (5,3 pr. 1.000 ældre
mænd).

dersgruppen på 10-24 år udgjorde 63% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 147 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Roskilde Kommune. Dette
svarer til 1,7 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 64% mænd og 36%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 41% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 19 af de 53 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (89%) blandt borgere i Roskilde
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
15% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Roskilde Kommune behandlet 601 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 76% mænd og 24% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 22% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Roskilde Kommune behandlet 1012 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Al-
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Solrød Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.877 ulykker, 30 voldstilfælde og 3 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Solrød Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000
borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet
med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at
forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden
af ulykker, men også af hvor let adgangen er til
sygehusbehandling, og i hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder
udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Solrød Kommune behandles
lidt flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
86,5
Vold
1,4
Selvmordsfors.
0,14
Skader i alt*
99,8
Indlagt*
13,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Solrød
kommune var 290 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,3% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,5% trafikulykker, 11% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,8% var sportsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 98 borgere i Solrød kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 4,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (53) eller i
personbil (33). Fordelingen på trafikanttype svarer til landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor).
62% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 25
børn der kom til skade i trafikken, var der flest
tilskadekomne på cykel (76%); dette gjaldt også de
9 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 78% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (14
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(57%) og på cykel (29%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<5% 2,7%
Cykel
53 54,1% 50,8%
Knallert
<5
<5% 8,0%
Motorcykel
<5
<5% 3,2%
Personbil ol.
33 33,7% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<5% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<5% 2,7%
I alt
98 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 779 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 153, hvilket er lidt højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (34%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (27%),
akut overbelastning (21%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Solrød kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (224; 29%), i daginstitution eller skole (192;
25%) eller i sportsområder (140; 18%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 49 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 143
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 67% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
Forekomsten er noget lavere end landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 116 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 18 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er betydeligt højere blandt ældre kvinder (6,8 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (1,6 pr. 1.000
ældre mænd).

Vold
Der var 30 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Solrød Kommune. Dette svarer
til 1,4 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 53% mænd og 47% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 40% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år. Det skønnes,
at omkring 5 af de 14 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (89%) blandt borgere i Solrød
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
12% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Solrød Kommune behandlet 148 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 6,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 80% mænd og 20% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Solrød Kommune behandlet 265 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,2 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 68% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Trafikulykker

Gribskov
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.366 ulykker, 51 voldstilfælde og 14 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Gribskov Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Gribskov
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
81,9
Vold
1,2
Selvmordsfors.
0,34
Skader i alt*
112,1
Indlagt*
16,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Gribskov kommune var 665 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 16,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 2,9% trafikulykker, 14% faldulykker blandt
ældre over 65 år, og 4,7% var sportsskader.

Der blev i alt behandlet 152 borgere i Gribskov
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (46)
eller i personbil (73). Der var især færre cykelulykker og flere motorcykel- og personbilulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 22 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (55%).
For de 20 tilskadekomne ældre over 65 år, udgjorde ulykkerne som cyklist 40% og ulykker i
personbil 40% af trafikulykkerne blandt de ældre.
De unge mellem 18 og 24 år (25 tilskadekomne)
kom hyppigst til skade i personbil (68%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
46 30,3% 50,8%
Knallert
12 7,9% 8,0%
Motorcykel
10 6,6% 3,2%
Personbil ol.
73 48,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
7 4,6% 2,7%
I alt
152 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.135 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 139, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (26%), akut
overbelastning (26%) og snit, stik eller klemning
(10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Gribskov kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (241; 21%), i daginstitution eller skole (237;
21%) eller i sportsområder (197; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 36 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 201
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 9 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
64% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 298 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 45 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (6,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (2,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 58% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 51 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Gribskov Kommune. Dette
svarer til 1,2 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 67% mænd og 33%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 27% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 6 af de 17 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i
Gribskov Kommune blev behandlet på
Nordsjællands Hospitaler. Registreringen på
Nordsjællands hospitaler er ringere end gennemsnittet. På næsten alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod 20%. Af de tilskadekomne
var 26% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet
af tilskadekomne i kommunen er noget højere end
de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Gribskov Kommune behandlet 355 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 72% mænd og 28% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Gribskov Kommune
behandlet 406 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,9 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 55% mænd og 45% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Trafikulykker

Odsherred
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.215 ulykker, 50 voldstilfælde og 20 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Odsherred Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Odsherred Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
97,8
Vold
1,5
Selvmordsfors.
0,61
Skader i alt*
111,5
Indlagt*
17,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Odsherred kommune var 577 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 17,5 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 16%. Dette er lidt over landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,9% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,7% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 1,9% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 142 borgere i Odsherred
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,3 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (41)
eller i personbil (73). Der var færre cykelulykker
og flere knallert- og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 63% af de tilskadekomne var mænd, især på
motorcykel. Blandt de 18 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(56%); dette gjaldt også de 22 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
50% af trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 41%. De unge mellem 18 og 24 år (28 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (64%) og på cykel (18%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
41 28,9% 50,8%
Knallert
21 14,8% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
73 51,4% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
142 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 957 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 172, hvilket er noget højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (35%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (23%),
akut overbelastning (24%) og snit, stik eller klemning (13%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Odsherred kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (345; 36%), i daginstitution eller skole (213;
22%) eller i sportsområder (147; 15%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 28 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 185
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 13 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
65% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget højere end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 50 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Odsherred Kommune. Dette
svarer til 1,5 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 66% mænd og 34%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 34% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i
Odsherred Kommune blev behandlet på Region
Sjælland. Registreringen på Region Sjællands
hospitaler er af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var 10% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 308 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 73 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (6,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Odsherred Kommune
behandlet 319 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,7 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er lidt højere landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 82% mænd og 18% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 24% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Odsherred Kommune
behandlet 273 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 57% mænd og 43% kvinder. Hyppigheden er
lidt under landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Holbæk Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 7.436 ulykker, 184 voldstilfælde og 53 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Holbæk Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Holbæk Kommune behandles noget flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
106,8
Vold
2,6
Selvmordsfors.
0,76
Skader i alt*
120,8
Indlagt*
15,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Holbæk
kommune var 1093 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,7% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,1% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,8% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 294 borgere i Holbæk
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (102)
eller i personbil (144). Der var færre cykelulykker
og flere ulykker i personbiler sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 62% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 53 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (60%); dette gjaldt også de 28
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 54% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 29%. De unge mellem 18 og 24 år (50
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(64%) og på cykel (26%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<2% 2,7%
Cykel
102 34,7% 50,8%
Knallert
21 7,1% 8,0%
Motorcykel
12 4,1% 3,2%
Personbil ol.
144 49,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
8 2,7% 2,7%
I alt
294 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.659 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 176, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (36%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (24%), akut overbelastning (23%) og snit, stik
eller klemning (10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Holbæk kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (915; 34%), i daginstitution eller
skole (618; 23%) eller i sportsområder (370; 14%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 133 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 485
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 33 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
62% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget højere end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 548 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 106 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,1 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (5,3 pr. 1.000 ældre
mænd).

dersgruppen på 10-24 år udgjorde 61% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 184 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Holbæk Kommune. Dette svarer til 2,6 pr. 1.000 borgere, eller noget højere end
landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 34% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Mindst fire af de 54 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (94%) blandt borgere i Holbæk
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
9% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Holbæk Kommune behandlet 692 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,9 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 76% mænd og 24% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Holbæk Kommune behandlet 780 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,2 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Al-

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

82

Faxe Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.297 ulykker, 72 voldstilfælde og 13 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Faxe Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Faxe Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
93,0
Vold
2,0
Selvmordsfors.
0,37
Skader i alt*
110,4
Indlagt*
16,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Faxe
kommune var 571 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 16,1 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 15%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,0% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,1% trafikulykker, 10% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,9% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 166 borgere i Faxe kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 4,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (38) eller i
personbil (93). Der var betydeligt færre cykelulykker og flere personbilulykker sammenlignet
med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor).
55% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 29
børn der kom til skade i trafikken, var der få tilskadekomne på cykel (38%); For de 12 tilskadekomne ældre over 65 år udgjorde ulykkerne som
cyklist 67% af trafikulykkerne. De unge mellem 18
og 24 år (33 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (79%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
38 22,9% 50,8%
Knallert
15 9,0% 8,0%
Motorcykel
8 4,8% 3,2%
Personbil ol.
93 56,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
7 4,2% 2,7%
I alt
166 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.116 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 154, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (32%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (33%),
akut overbelastning (18%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Faxe kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (404; 36%), i daginstitution eller skole (263;
24%) eller i sportsområder (175; 16%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 48 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 215
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 8 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
62% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 226 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 54 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (9,1 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (5,2 pr. 1.000 ældre mænd).

Vold
Der var 72 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Faxe Kommune. Dette svarer
til 2,0 pr. 1.000 borgere, eller lidt over landsgennemsnittet. Heraf var 67% mænd og 33% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 40% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Mindst
tre af de 24 voldsramte kvinder var udsat for vold
fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Faxe
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
14% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Faxe Kommune behandlet 384 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 10,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden
er noget højere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 80% mænd og 20% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Faxe Kommune behandlet 381 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 10,7 pr. 1.000 borgere. Heraf var 60%
mænd og 40% kvinder. Hyppigheden tæt på
landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 62% af de tilskadekomne
ved sportsulykker.
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Trafikulykker

Kalundborg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.189 ulykker, 75 voldstilfælde og 30 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Kalundborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Kalundborg Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
106,7
Vold
1,5
Selvmordsfors.
0,62
Skader i alt*
121,6
Indlagt*
17,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Kalundborg kommune var 838 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 17,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,7% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,3% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,3% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 250 borgere i Kalundborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (79)
eller i personbil (102). Der var færre cykelulykker
og flere knallert- og personbilulykker, sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 55 børn der kom til skade i trafikken, var halvdelen af de tilskadekomne på cykel (49%); for de
22 tilskadekomne ældre over 65 år udgjorde de
tilskadekomne i bil 50% og på cykel 36%. De unge
mellem 18 og 24 år (47 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (57%) og sjældnere på
cykel (13%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
8 3,2% 2,7%
Cykel
79 31,6% 50,8%
Knallert
48 19,2% 8,0%
Motorcykel
7 2,8% 3,2%
Personbil ol.
102 40,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<2% 2,7%
I alt
250 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.759 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 180, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (33%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut overbelastning (18%) og snit, stik
eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Kalundborg kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (601; 34%), i daginstitution
eller skole (456; 26%) eller i sportsområder (294;
17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 85 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 371
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 19 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
63% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget over landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 75 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Kalundborg Kommune. Dette
svarer til 1,5 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 69% mænd og 31%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 41% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (94%) blandt borgere i
Kalundborg Kommune blev behandlet på Region
Sjælland. Registreringen på Region Sjællands
hospitaler er af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var 10% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 404 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 83 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt over landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (10,3 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (4,9 pr. 1.000 ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Kalundborg Kommune
behandlet 558 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,5 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og
23% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde
22% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Kalundborg Kommune
behandlet 596 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 54% mænd og 46% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Ringsted
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.088 ulykker, 62 voldstilfælde og 13 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Ringsted Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Ringsted
Kommune behandles lidt flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
91,2
Vold
1,8
Selvmordsfors.
0,38
Skader i alt*
106,1
Indlagt*
14,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Ringsted
kommune var 493 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 14,6 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette passer omkring med
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,7% trafikulykker, 14% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,6% var sportsskader og 1,2%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 175 borgere i Ringsted
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (65)
eller i personbil (79). Der var færre cykelulykker
og flere personbilulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 36 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (58%); dette gjaldt også de 14
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 57% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (27
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(74%) og på cykel (22%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
5 2,9% 2,7%
Cykel
65 37,1% 50,8%
Knallert
15 8,6% 8,0%
Motorcykel
7 4,0% 3,2%
Personbil ol.
79 45,1% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
175 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.058 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 145, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (34%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut
overbelastning (21%) og snit, stik eller klemning
(10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Ringsted kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (377; 36%), i daginstitution eller skole (285;
27%) eller i sportsområder (167; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 63 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 222
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 6 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
46% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten ligger lidt under landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 217 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 41 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,0 pr.
1.000 ældre over 65 år, svarende til landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt højere
blandt ældre kvinder (7,5 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (6,4 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 62 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Ringsted Kommune. Dette
svarer til 1,8 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 68% mænd og 32%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 35% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Mindst tre af de 20 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i
Ringsted Kommune blev behandlet på Region
Sjælland. Registreringen på Region Sjællands
hospitaler er af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var 12% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Ringsted Kommune behandlet 378 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Ringsted Kommune behandlet 329 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 57% mænd og 43% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Slagelse Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 9.061 ulykker, 210 voldstilfælde og 47 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Slagelse Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Slagelse Kommune behandles betydeligt flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
116,8
Vold
2,7
Selvmordsfors.
0,61
Skader i alt*
134,7
Indlagt*
17,9

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Slagelse
kommune var 1.385 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 17,9 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,8% trafikulykker, 16% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,2% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 460 borgere i Slagelse
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (206)
eller i personbil (168). Der var lidt færre cykelulykker og lidt flere personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 62% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 94 børn, der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (60%); dette gjaldt
også de 46 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 59% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 17%. De unge mellem 18
og 24 år (92 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (62%) og på cykel (22%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
15 3,3% 2,7%
Cykel
206 44,8% 50,8%
Knallert
40 8,7% 8,0%
Motorcykel
18 3,9% 3,2%
Personbil ol.
168 36,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<1% 1,5%
Andet, uoplyst
<15
<3% 2,7%
I alt
460 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.905 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 190, hvilket er betydeligt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (32%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (31%), akut overbelastning (21%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Slagelse kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (1079; 37%), i daginstitution eller
skole (753; 26%) eller i sportsområder (504; 17%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 174 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 579
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 20 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
43% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 719 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 141 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,1 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 210 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Slagelse Kommune. Dette svarer til 2,7 pr. 1.000 borgere, eller noget over landsgennemsnittet. Heraf var 67% mænd og 33% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 35% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Mindst 8 af de 70 voldsramte kvinder var udsat for
vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i Slagelse
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
11% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Slagelse Kommune behandlet 977 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 12,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Slagelse Kommune behandlet 1024 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 13,2 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
noget højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Stevns Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.941 ulykker, 35 voldstilfælde og 6 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Stevns Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000
borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet
med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at
forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden
af ulykker, men også af hvor let adgangen er til
sygehusbehandling, og i hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder
udenfor sygehusene.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
87,6
Vold
1,6
Selvmordsfors.
0,27
Skader i alt*
103,5
Indlagt*
15,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Dette svarer til 5,0 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (23)
eller i personbil (56). Der var betydeligt færre
cykelulykker og betydeligt flere knallert- og personulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 21 børn der kom til skade
i trafikken, var hver tredje tilskadekomne på cykel; dette gjaldt også for de 7 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
en tredjedel af trafikulykkerne blandt de ældre.
De ældre tilskadekomne i bil udgjorde også en
tredjedel. De unge mellem 18 og 24 år (22 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(68%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<4% 2,7%
Cykel
23
20,7% 50,8%
Knallert
18
16,2% 8,0%
Motorcykel
5
4,5% 3,2%
Personbil ol.
56
50,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<4% 2,7%
I alt
111
100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Stevns
kommune var 338 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,3 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 15%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,6% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,0% trafikulykker, 10% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,0% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 111 borgere i Stevns
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 633 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 147, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (30%), akut
overbelastning (20%) og snit, stik eller klemning
(12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Stevns kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(202; 32%), i daginstitution eller skole (153; 24%)
eller i sportsområder (105; 17%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 34 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 119
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 5 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
83% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 129 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 30 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,2 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 35 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Stevns Kommune. Dette svarer
til 1,6 pr. 1.000 borgere, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Heraf var 66% mænd og 34% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 46% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Stevns
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
14% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Stevns Kommune behandlet 212 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt over landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 76% mænd og 24% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Stevns Kommune behandlet 212 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 66% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Sorø Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.142 ulykker, 43 voldstilfælde og 13 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Sorø Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Sorø Kommune behandles noget flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
106,7
Vold
1,5
Selvmordsfors.
0,44
Skader i alt*
122,1
Indlagt*
17,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Sorø
kommune var 505 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 17,1 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette svarer til (14%). Omkring
3,0% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,8% trafikulykker, 14% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,4% var sportsskader og 0,8%
var voldsskader.

Trafikulykker

svarer til 5,6 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (64) eller i
personbil (67). Der var færre cykelulykker og flere
personbilulykker i forhold til landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 40 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(53%); dette gjaldt også de 22 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
59% af trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 27%. De unge mellem 18 og 24 år (27 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (78%) og på cykel (19%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
5 3,0% 2,7%
Cykel
64 39,0% 50,8%
Knallert
14 8,5% 8,0%
Motorcykel
9 5,5% 3,2%
Personbil ol.
67 40,9% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
164 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.161 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 182, hvilket er en del
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (32%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (30%), akut overbelastning (22%) og snit, stik
eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Sorø kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (402; 35%), i daginstitution eller
skole (296; 25%) eller i sportsområder (203; 17%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 43 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 253
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Der blev i alt behandlet 164 borgere i Sorø kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 7 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
54% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 249 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 45 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er betydeligt
højere blandt ældre kvinder (12,7 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (1,9 pr. 1.000
ældre mænd).

Vold
Der var 43 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Sorø Kommune. Dette svarer
til 1,5 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 60% mænd og 40% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 42% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (93%) blandt borgere i Sorø
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
11% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Sorø Kommune behandlet 296 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 10,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden
er noget over landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000).
Heraf var 79% mænd og 21% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 24% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Sorø Kommune behandlet 379 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 12,9 pr. 1.000 borgere. Heraf var 58%
mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er lidt højere
end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 58% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Lejre Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.417 ulykker, 46 voldstilfælde og 10 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Lejre Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Lejre Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
88,6
Vold
1,7
Selvmordsfors.
0,37
Skader i alt*
102,5
Indlagt*
13,8

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Lejre
kommune var 375 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,8 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,5% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,5% trafikulykker, 12% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,5% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 114 borgere i Lejre kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 4,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (36) eller i
personbil (59). Der var færre fodgænger- og cykelulykker og flere personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 22 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (64%); dette gjaldt
også de seks tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde to tredjedele af
trafikulykkerne. De unge mellem 18 og 24 år (15
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(73%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
0
0% 2,7%
Cykel
36 31,6% 50,8%
Knallert
12 10,5% 8,0%
Motorcykel
<5
<4% 3,2%
Personbil ol.
59 51,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<4% 2,7%
I alt
114 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 920 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 148, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (24%), akut
overbelastning (25%) og snit, stik eller klemning
(13%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Lejre kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(265; 29%), i daginstitution eller skole (199; 22%)
eller i sportsområder (162; 18%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 36 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 163
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 6 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
60% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 162 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 31 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (6,5 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,4 pr. 1.000 ældre
mænd).

pen på 10-24 år udgjorde 61% af de tilskadekomne
ved sportsulykker.

Vold
Der var 46 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Lejre Kommune. Dette svarer
til 1,7 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 65% mænd og 35% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 46% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 6 af de 16 voldsramte kvinder
var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (90%) blandt borgere i Lejre
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
11% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Lejre Kommune behandlet 206 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 7,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf
var 83% mænd og 17% kvinder. Aldersgruppen på
18-24 år udgjorde 14% af de tilskadekomne ved
arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Lejre Kommune behandlet 341 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 12,5 pr. 1.000 borgere. Heraf var 62%
mænd og 38% kvinder. Hyppigheden er lidt over
landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgrup-
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Lolland Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.698 ulykker, 98 voldstilfælde og 26 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Lolland Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Lolland Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
86,1
Vold
2,3
Selvmordsfors.
0,61
Skader i alt*
102,7
Indlagt*
19,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 210 borgere i Lolland
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (81)
eller i personbil (65). Der var færre cykelulykker
og betydeligt flere knallertulykker sammenlignet
med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor).
60% af de tilskadekomne var mænd, især på knallert, hvor mændene udgjorde 88%. Blandt de 43
børn der kom til skade i trafikken, var der flest
tilskadekomne på cykel (44%); dette gjaldt også de
32 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 63% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (40
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(55%) og på cykel (15%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 3,3% 2,7%
Cykel
81 38,6% 50,8%
Knallert
42 20,0% 8,0%
Motorcykel
<5
<2% 3,2%
Personbil ol.
65 31,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
10 4,8% 2,7%
I alt
210 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Lolland
kommune var 830 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 19,3 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 19%. Dette er betydeligt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,4% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,1% trafikulykker, 17% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 1,3% var sportsskader og 1,2%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.109 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 152, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (30%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (39%),
akut overbelastning (14%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Lolland kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (262; 24%), i daginstitution eller skole (254;
23%) eller i sportsområder (135; 12%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 46 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 208
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 11 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
42% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 397 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 85 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (8,5 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (6,0 pr. 1.000 ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 98 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Lolland Kommune. Dette svarer til 2,3 pr. 1.000 borgere, eller lidt over landsgennemsnittet. Heraf var 69% mænd og 31% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 33% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.
Mindst fire af de 30 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i Lolland
Kommune blev behandlet på Region Sjælland.
Registreringen på Region Sjællands hospitaler er
af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun
omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var
13% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Lolland Kommune behandlet 329 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,7 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 79% mænd og 21% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Lolland Kommune behandlet 241 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 5,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
betydeligt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Trafikulykker

Næstved
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 8.455 ulykker, 114 voldstilfælde og 54 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Næstved Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Næstved
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
103,2
Vold
1,4
Selvmordsfors.
0,66
Skader i alt*
123,7
Indlagt*
16,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Næstved
kommune var 1.343 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 16,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,1% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,6% var sportsskader og 0,4%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 435 borgere i Næstved
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,3 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (145)
eller i personbil (206). Der var færre cykelulykker
og flere personbilulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 66 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (58%); dette gjaldt også de 38
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 50% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 24%. De unge mellem 18 og 24 år (91
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(56%) og på cykel (24%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
10 2,3% 2,7%
Cykel
145 33,3% 50,8%
Knallert
38 8,7% 8,0%
Motorcykel
18 4,1% 3,2%
Personbil ol.
206 47,4% 31,1%
Bus, lastbil
7 1,6% 1,5%
Andet, uoplyst
11 2,5% 2,7%
I alt
435 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.807 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 168, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (33%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (30%), akut overbelastning (20%) og snit, stik
eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Næstved kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (1112; 40%), i daginstitution eller
skole (756; 27%) eller i sportsområder (402; 14%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 158 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 598
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 16 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
30% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 632 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 134 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,4 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (5,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 63% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 114 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Næstved Kommune. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 58% mænd og 42%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 39% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Mindst 10 af de 48 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i
Næstved Kommune blev behandlet på Region
Sjælland. Registreringen på Region Sjællands
hospitaler er af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var 15% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Næstved Kommune behandlet 997 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 12,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Næstved Kommune behandlet 841 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

100

Guldborgsund
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 6.692 ulykker, 180 voldstilfælde og 19 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Guldborgsund Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Guldborgsund Kommune behandles noget flere
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
109,7
Vold
3,0
Selvmordsfors.
0,31
Skader i alt*
125,2
Indlagt*
17,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Guldborgsund kommune var 1076 så alvorlige, at
de førte til indlæggelse, svarende til 17,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,4% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,4% var sportsskader og 1,5%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 326 borgere i
Guldborgsund kommune i 2015 som følge af en
trafikulykke. Dette svarer til 5,3 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (141) eller i personbil (106). Der var lidt
færre cykelulykker og lidt flere knallertulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 61 børn, der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (61%);
dette gjaldt også de 51 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 53% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 20%. De unge mellem 18
og 24 år (56 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (52%) og på cykel (23%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<2% 2,7%
Cykel
141 43,3% 50,8%
Knallert
38 11,7% 8,0%
Motorcykel
8 2,5% 3,2%
Personbil ol.
106 32,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
27 8,3% 2,7%
I alt
326 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.071 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 192, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (30%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (39%), akut overbelastning (13%) og snit, stik
eller klemning (10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Guldborgsund kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker
hyppigst i boligområdet (forholdsvis få, 423; 20%),
i daginstitution eller skole (475; 23%) eller i
sportsområder (316; 15%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 96 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 379
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
53% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 647 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 110 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (9,4 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,7 pr. 1.000 ældre mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 180 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Guldborgsund Kommune.
Dette svarer til 3,0 pr. 1.000 borgere, noget højere
end landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og
37% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
37% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år. Det skønnes, at omkring 23 af de 67 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (96%) blandt borgere i
Guldborgsund Kommune blev behandlet på
Region Sjællands sygehuse. Registreringen på
Region Sjællands hospitaler er af gennemsnitlig
kvalitet, og undervurdere kun omfanget i mindre
grad. Af de tilskadekomne var 10% ikke registreret
som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Guldborgsund Kommune
behandlet 603 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,9 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er lidt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 79% mænd og 21%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Guldborgsund Kommune behandlet 564 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 9,2 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 54% mænd og 46% kvinder. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Vordingborg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.642 ulykker, 80 voldstilfælde og 21 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Vordingborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Vordingborg Kommune behandles det samme
antal skader på sygehus som landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
79,8
Vold
1,8
Selvmordsfors.
0,46
Skader i alt*
94,4
Indlagt*
17,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 162 borgere i Vordingborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (42)
eller i personbil (85). Der var langt færre cykelulykker og noget flere personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 52% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 25 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (44%); dette gjaldt
også de 13 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 54% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 38%. De unge mellem 18
og 24 år (37 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (65%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
42 25,9% 50,8%
Knallert
14 8,6% 8,0%
Motorcykel
8 4,9% 3,2%
Personbil ol.
85 52,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
10 6,2% 2,7%
I alt
162 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Vordingborg kommune var 791 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 17,3 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 18%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,8% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 3,9% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,5% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.053 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 123, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (32%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (34%), akut
overbelastning (16%) og snit, stik eller klemning
(13%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Vordingborg kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (337; 32%), i daginstitution eller skole (233;
22%) eller i sportsområder (145; 14%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 37 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 196
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
48% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 395 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 82 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, dette svarer til landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,0 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (4,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 56% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 80 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Vordingborg Kommune. Dette
svarer til 1,8 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 68% mænd og 33%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 45% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 9 af de 26 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i
Vordingborg Kommune blev behandlet på Region
Sjælland. Registreringen på Region Sjællands
hospitaler er af gennemsnitlig kvalitet, og undervurdere kun omfanget i mindre grad. Af de tilskadekomne var 13% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Vordingborg Kommune
behandlet 373 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 77% mænd og 23% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Vordingborg Kommune
behandlet 294 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 6,4 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 54% mænd og 46% kvinder. Hyppigheden er
betydeligt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Bornholms Regionskom-mune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.580 ulykker, 46 voldstilfælde og 23 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Bornholm Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Bornholm
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
89,9
Vold
1,2
Selvmordsfors.
0,58
Skader i alt*
131,3
Indlagt*
22,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 71 borgere i Bornholm
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 1,8 pr. 1.000 borgere (betydeligt
lavere end gennemsnittet i Danmark: 5,3 pr.
1.000). Muligvis skyldes dette mangelfuld registrering af trafikulykker. De fleste kom til skade på
cykel (32) eller i personbil (23). Fordelingen på
trafikanttype svarer til landsgennemsnittet (se
tabellen nedenfor). 63% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 20 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (45%);
dette gjaldt også de 9 tilskadekomne ældre over 65
år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 56% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (9 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade på cykel (33%) og i personbil (33%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<6% 2,7%
Cykel
32 45,1% 50,8%
Knallert
7 9,9% 8,0%
Motorcykel
<5
<6% 3,2%
Personbil ol.
23 32,4% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<6% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<6% 2,7%
I alt
71 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Bornholm kommune var 899 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 22,6 pr. 1.000
borgere (betydeligt højere end landsgennemsnittet
på 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var
17%. Dette er lidt mere end landsgennemsnittet
(14%). Omkring 4,1% var så alvorlige, at der var
tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 2,2% trafikulykker, 18% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 2,4% var sportsskader og 0,2%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.113 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 162, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (27%),
akut overbelastning (17%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Bornholm kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (364; 33%), i daginstitution eller skole (178;
16%) eller i sportsområder (174; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 36 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 142
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 12 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,3 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
52% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt over landsgennemsnittet. De fleste
var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 433 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 77 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (9,3 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,8 pr. 1.000 ældre mænd).

Vold
Der var 46 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Bornholm Kommune. Dette
svarer til 1,2 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 59% mænd og 41%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 39% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 7 af de 19 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i
Bornholm Kommune blev behandlet på
Bornholms Hospital. Registreringen på Bornholms
hospital er ringere end gennemsnittet. På næsten
alle skadetyper på nær hoftefrakturer må antallene forventes at være undervurderede med op mod
30%. Særligt trafikulykker ser ud til at være mindre registreret end på andre sygehuse. Af de tilskadekomne var 30% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at
antallet af tilskadekomne i kommunen er noget
højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Bornholm Kommune
behandlet 320 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,0 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 80% mænd og 20% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Bornholm Kommune
behandlet 333 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,4 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
lidt mindre end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Trafikulykker

Middelfart
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.475 ulykker, 36 voldstilfælde og 27 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Middelfart Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Middelfart Kommune behandles lidt flere skader
på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
91,5
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,71
Skader i alt*
99,0
Indlagt*
13,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Middelfart kommune var 518 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,6% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,5% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,8% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 258 borgere i Middelfart
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,8 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (133)
eller i personbil (61). Der var lidt færre personbilulykker og flere knallertulykker end landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 60% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 77 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (77%); dette gjaldt også de 33 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 73% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (44
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(52%) og på cykel (14%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 3,5% 2,7%
Cykel
133 51,6% 50,8%
Knallert
29 11,2% 8,0%
Motorcykel
11 4,3% 3,2%
Personbil ol.
61 23,6% 31,1%
Bus, lastbil
8 3,1% 1,5%
Andet, uoplyst
7 2,7% 2,7%
I alt
258 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.289 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 159, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (31%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (37%),
akut overbelastning (16%) og snit, stik eller klemning (13%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Middelfart kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (398; 31%), i daginstitution eller skole (334;
26%) eller i sportsområder (284; 22%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 67 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 267
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 8 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
30% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 283 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 47 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,0 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,4 pr. 1.000 ældre
mænd).

dersgruppen på 10-24 år udgjorde 60% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 36 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Middelfart Kommune. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller noget under
landsgennemsnittet. Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 56% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (80%) blandt borgere i
Middelfart Kommune blev behandlet på
Fredericia/Kolding sygehuse. Registreringen på
Fredericia/Kolding Sygehuse er af meget høj kvalitet og tallene er derfor meget pålidelige. Dette
betyder også, at tallene kan være lidt højere end
for andre kommuner med lavere kvalitet. Af de
tilskadekomne var 6% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Middelfart Kommune
behandlet 397 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,5 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 79% mænd og 21%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Middelfart Kommune
behandlet 430 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Al-
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Assens Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.407 ulykker, 60 voldstilfælde og 36 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Assens Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Assens Kommune behandles omkring det samme antal skader
på sygehus som landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
82,7
Vold
1,5
Selvmordsfors.
0,87
Skader i alt*
89,1
Indlagt*
12,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Assens
kommune var 524 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 12,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,3% var så alvorlige, at der
var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,6% trafikulykker, 32% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 6,1% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 245 borgere i Assens
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (87)
eller i personbil (96). Der var færre cykelulykker
og flere knallert- og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 60% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 44 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (77%); dette gjaldt
også de 36 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 42% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Tilskadekomne i
bil udgjorde 36%. De unge mellem 18 og 24 år (57
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(58%) og på cykel (12%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 2,4% 2,7%
Cykel
87 35,5% 50,8%
Knallert
36 14,7% 8,0%
Motorcykel
9 3,7% 3,2%
Personbil ol.
96 39,2% 31,1%
Bus, lastbil
8 3,3% 1,5%
Andet, uoplyst
3 1,2% 2,7%
I alt
245 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.126 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 129, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (42%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (30%), akut
overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning
(10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Assens kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(376; 33%), i daginstitution eller skole (285; 25%)
eller i sportsområder (295; 26%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 56 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 229
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 9 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
25% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 481 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 60 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (8,0 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (5,2 pr. 1.000 ældre mænd).

Vold
Der var 60 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Assens Kommune. Dette svarer
til 1,5 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 75% mænd og 25% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 43% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Mindst
tre af de 15 voldsramte kvinder var udsat for vold
fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (81%) blandt borgere i Assens
Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
5% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Assens Kommune behandlet 369 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 79% mænd og 21% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 14% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Assens Kommune behandlet 424 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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FaaborgMidtfyn Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.440 ulykker, 59 voldstilfælde og 42 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen
nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet.
Det skal understreges, at forekomsten ikke kun
afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af
hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i
hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og
andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En
analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Faaborg-Midtfyn Kommune behandles et antal
skader på sygehus svarende til landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
86,8
Vold
1,2
Selvmordsfors.
0,82
Skader i alt*
94,3
Indlagt*
13,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i FaaborgMidtfyn kommune var 663 så alvorlige, at de førte
til indlæggelse, svarende til 13,0 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,1% var så alvorlige, at der
var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,4% trafikulykker, 29% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,6% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 268 borgere i FaaborgMidtfyn kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette svarer til 5,2 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (95) eller i personbil (88). Der var færre
cykelulykker og betydeligt flere knallertulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 60% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 58 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (64%);
dette gjaldt også de 32 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 47% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 34%. De unge mellem 18
og 24 år (47 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (66%) og på cykel (11%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 3,4% 2,7%
Cykel
95 35,4% 50,8%
Knallert
55 20,5% 8,0%
Motorcykel
11 4,1% 3,2%
Personbil ol.
88 32,8% 31,1%
Bus, lastbil
9 3,4% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<2% 2,7%
I alt
268 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.500 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 143, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (44%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (26%), akut
overbelastning (13%) og snit, stik eller klemning
(12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Faaborg-Midtfyn kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (523; 35%), i daginstitution eller
skole (376; 25%) eller i sportsområder (345; 23%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 76 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 300
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 18 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,3 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
43% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt over landsgennemsnittet, men
dette kan skyldes bedre registrering. De fleste var
medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 518 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 107 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,1 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt højere
blandt ældre kvinder (9,7 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (8,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 59 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Dette svarer til 1,2 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 75% mænd og 25%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 37% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Mindst syv af de 15 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i FaaborgMidtfyn Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
6% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlet 528 personer i forbindelse med
arbejdsulykker, svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlet 509 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 9,9 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 63% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

112

Kerteminde
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.965 ulykker, 37 voldstilfælde og 32 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Kerteminde Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Kerteminde Kommune behandles omkring det
samme antal skader på sygehus som landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
82,4
Vold
1,6
Selvmordsfors.
1,34
Skader i alt*
90,3
Indlagt*
13,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Kerteminde kommune var 319 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,4 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 15%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,5% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,0% trafikulykker, 26% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 7,5% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 139 borgere i Kerteminde
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,8 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (70)
eller i personbil (39). Der var flere knallertulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 36 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (69%);
dette gjaldt også de 15 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 80% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (15 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (40%) og på cykel (33%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<6
<4% 2,7%
Cykel
70 50,4% 50,8%
Knallert
23 16,5% 8,0%
Motorcykel
0 0,0% 3,2%
Personbil ol.
39 28,1% 31,1%
Bus, lastbil
<6
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
0 0,0% 2,7%
I alt
139 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 719 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 149, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (46%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (27%), akut
overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning
(8%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Kerteminde kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (214; 30%), i daginstitution eller skole (178;
25%) eller i sportsområder (182; 25%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 35 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 143
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 13 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 2,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
41% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget højere end landsgennemsnittet,
men kan skyldes bedre registrering (se afsnit om
kvalitet). De fleste var medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 256 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 33 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,0 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 37 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Kerteminde Kommune. Dette
svarer til 1,6 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 76% mænd og 24%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 38% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.
Mindst tre 3 af de 9 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i
Kerteminde Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
6% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Kerteminde Kommune
behandlet 217 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,1 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er lidt over landsgennemsnittet (7,3
pr. 1.000). Heraf var 76% mænd og 24% kvinder.
Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de
tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Kerteminde Kommune
behandlet 255 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Nyborg Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.519 ulykker, 51 voldstilfælde og 33 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Nyborg Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Nyborg Kommune behandles lidt færre skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
79,4
Vold
1,6
Selvmordsfors.
1,04
Skader i alt*
87,6
Indlagt*
14,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Nyborg
kommune var 444 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 14,0 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 16%. Dette er lidt højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,3% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,8% trafikulykker, 28% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,6% var sportsskader og 1,4%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 202 borgere i Nyborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (96)
eller i personbil (63). Fordelingen på trafikanttype
var næsten som landsgennemsnittet, dog var der
lidt flere ulykker på knallert (se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 42 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (69%); dette gjaldt
også de 24 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 75% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (39 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (46%) og på cykel (23%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
6 3,0% 2,7%
Cykel
96 47,5% 50,8%
Knallert
26 12,9% 8,0%
Motorcykel
8 4,0% 3,2%
Personbil ol.
63 31,2% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<2% 2,7%
I alt
202 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 799 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 125, hvilket svarer til landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald
(43%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt
af eller stødt imod) genstand (30%), akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (12%).
For ingen af disse ulykkestyper adskiller Nyborg
kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet.
Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (303;
38%), i daginstitution eller skole (191; 24%) eller i
sportsområder (172; 22%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 43 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 148
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 15 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
45% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget over landsgennemsnittet. Dette
skyldes sandsynligvis især en bedre registrering af
selvmordsforsøgene på OUH. De fleste var medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 355 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 55 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,5 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 62% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 51 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Nyborg Kommune. Dette svarer til 1,6 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 29% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Mindst fire af de 15 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (94%) blandt borgere i Nyborg
Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
6% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Nyborg Kommune behandlet 255 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 81% mænd og 19% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Nyborg Kommune behandlet 279 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
lidt under landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Odense Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 18.620
ulykker, 461 voldstilfælde og 191 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Odense Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Odense
Kommune behandles lidt flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
94,3
Vold
2,3
Selvmordsfors.
0,97
Skader i alt*
101,8
Indlagt*
11,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Odense
kommune var 2.256 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 11,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 11%. Dette er lidt lavere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,0% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,0% trafikulykker, 30% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,4% var sportsskader og 1,5%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 1.960 borgere i Odense
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 9,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000), altså betydeligt flere. En del af forklaringen kan være, at UlykkesAnalyseGruppen på
OUH gennem mange år har være meget opmærksomme på at registrere trafikulykker og ikke
mindst cykelulykker korrekt.
De fleste kom til skade på cykel (1.279) eller i personbil (385). Hovedparten af ulykkerne på cykel
(70%) var eneulykker Der var især flere cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). Dette kan i en vis udstrækning skyldes bedre registrering af cykelulykkerne.
54% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de
296 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (81%); dette gjaldt
også de 191 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 65% af
trafikulykkerne blandt de ældre. Fodgængerne i
denne aldersgruppe udgjorde 6%, og de tilskadekomne i bil udgjorde 13%. De unge mellem 18 og
24 år (449 tilskadekomne) kom hyppigst til skade
på cykel (60%) og i personbil (27%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
56 2,9% 2,7%
Cykel
1.279 65,3% 50,8%
Knallert
155 7,9% 8,0%
Motorcykel
35 1,8% 3,2%
Personbil ol.
385 19,6% 31,1%
Bus, lastbil
35 1,8% 1,5%
Andet, uoplyst
15 0,8% 2,7%
I alt
1.960 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 5.621 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 147, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (47%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (25%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (10%). For ingen af disse ulykkestyper adskil-
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ler Odense kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (1880; 33%), i daginstitution eller skole (1712;
30%) eller i sportsområder (1151; 20%).

var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 58% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Ulykker i skole og daginstitution

Vold

Blandt børn under 18 år skete der 547 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 1165
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 59 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
31% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 2.173 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 257 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

Der var 461 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Odense Kommune. Dette svarer til 2,3 pr. 1.000 borgere, eller lidt over landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 38% af
voldsofrene. 7 voldsofre var over 65 år. Mindst 48
af de 135 voldsramte kvinder var udsat for vold
fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i Odense
Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
4% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Odense Kommune behandlet 1.739 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 8,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt over landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 70% mænd og 30% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Odense Kommune behandlet 2.371 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,0 pr. 1.000 borgere. Heraf
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Trafikulykker

Svendborg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.971 ulykker, 86 voldstilfælde og 41 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Svendborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Svendborg Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
102,8
Vold
1,5
Selvmordsfors.
0,71
Skader i alt*
111,6
Indlagt*
13,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Svendborg kommune var 786 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,5 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 12%. Dette er lidt under landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,4% trafikulykker, 28% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,8% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 379 borgere i Svendborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (195)
eller i personbil (123). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet (se
tabellen nedenfor). 55% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 87 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (75%);
dette gjaldt også de 33 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 48% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 36%. De unge mellem 18
og 24 år (62 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (42%) og på cykel (39%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
10 2,6% 2,7%
Cykel
195 51,5% 50,8%
Knallert
36 9,5% 8,0%
Motorcykel
11 2,9% 3,2%
Personbil ol.
123 32,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<2% 2,7%
I alt
379 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.070 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 181, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (40%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut overbelastning (14%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Svendborg kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (688; 33%), i daginstitution eller
skole (575; 28%) eller i sportsområder (452; 22%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 152 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 423
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 17 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
41% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 619 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 113 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,3 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 86 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Svendborg Kommune. Dette
svarer til 1,5 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 64% mænd og 36%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 48% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.
Mindst 12 af de 31 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i
Svendborg Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
6% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Svendborg Kommune
behandlet 610 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,5 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 68% mænd og 32% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 16% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Svendborg Kommune
behandlet 714 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Trafikulykker

Nordfyns
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.539 ulykker, 40 voldstilfælde og 24 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Nordfyns Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Nordfyns
Kommune behandles skader på sygehus svarende
til landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
86,8
Vold
1,4
Selvmordsfors.
0,82
Skader i alt*
93,7
Indlagt*
13,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Nordfyns kommune var 397 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette er som landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,2% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,1% trafikulykker, 29% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,5% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 206 borgere i Nordfyns
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 7,0 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (72)
eller i personbil (80). Der var færre cykelulykker
og især flere knallert-, motorcykel og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 61% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 43 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(40%); dette gjaldt også de 25 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
60% af trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 28%. De unge mellem 18 og 24 år (38 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (55%) og på cykel (21%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
8 3,9% 2,7%
Cykel
72 35,0% 50,8%
Knallert
31 15,0% 8,0%
Motorcykel
13 6,3% 3,2%
Personbil ol.
80 38,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<2% 2,7%
I alt
206 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 833 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 136, hvilket er tæt på landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald
(43%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt
af eller stødt imod) genstand (30%), akut overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning (9%).
For ingen af disse ulykkestyper adskiller Nordfyns
kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet.
Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (254;
30%), i daginstitution eller skole (183; 22%) eller i
sportsområder (237; 28%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 38 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 145
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 11 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
46% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet,
hvilket kan skyldes en god registrering af selvmordsforsøg. De fleste var medicinforgiftninger.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 332 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 45 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (9,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,4 pr. 1.000 ældre mænd).

Vold
Der var 40 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Nordfyns Kommune. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 70% mænd og 30%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 40% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.
Mindst fem af de 12 voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (85%) blandt borgere i
Nordfyns Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
5% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Nordfyns Kommune behandlet 310 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 79% mænd og 21% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Nordfyns Kommune
behandlet 282 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 58% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Langeland
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 994 ulykker, 22 voldstilfælde og 9 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Langeland Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Langeland
Kommune behandles lidt færre skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
79,0
Vold
1,7
Selvmordsfors.
0,72
Skader i alt*
88,4
Indlagt*
18,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Langeland kommune var 232 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 18,4 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 21%. Dette er betydeligt højere
end landsgennemsnittet (14%). Omkring 7,0% var
så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i
mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,8% trafikulykker, 37% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 1,3% var sportsskader og 1,7%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 64 borgere i Langeland
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (16)
eller i personbil (30). Der var færre cykelulykker
og flere knallert-, motorcykel- og personbilulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 11 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (55%);
dette gjaldt også de 7 tilskadekomne ældre over 65
år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 71% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (12 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (83%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<7% 2,7%
Cykel
16 25,0% 50,8%
Knallert
8 12,5% 8,0%
Motorcykel
6 9,4% 3,2%
Personbil ol.
30 46,9% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<7% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<7% 2,7%
I alt
64 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 272 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 145, hvilket er lidt højere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (28%),
akut overbelastning (17%) og snit, stik eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Langeland kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (85; 31%), i daginstitution eller skole (72;
26%) eller i sportsområder (73; 27%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 18 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 54
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 22% af alle selvmordsforsøg i kommunen.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 199 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 38 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,6 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget højere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (12,4 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,4 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 22 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Langeland Kommune. Dette
svarer til 1,7 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 86% mænd og 14%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 36% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Næsten alle skader (96%) blandt borgere i
Langeland Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var
8% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Langeland Kommune
behandlet 84 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 6,7 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 69% mænd og 31% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 11% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Langeland Kommune
behandlet 87 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 6,9 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 52% mænd og 48% kvinder. Hyppigheden er
noget lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 66% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Ærø Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 292 ulykker, 3 voldstilfælde og 1 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Ærø Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000
borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet
med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at
forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden
af ulykker, men også af hvor let adgangen er til
sygehusbehandling, og i hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder
udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Ærø Kommune behandles
betydeligt færre skader på sygehus end landgennemsnittet. Dette skyldes sandsynligvis primært
den besværlige transport til sygehus.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
46,6
Vold
0,5
Selvmordsfors.
0,16
Skader i alt*
57,0
Indlagt*
21,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Ærø
kommune var 136 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 21,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 38%. Dette er meget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 9,8% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,4% trafikulykker, 28% faldulykker blandt
ældre over 65 år og 2,9% var sportsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 20 borgere i Ærø kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette svarer til 3,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel eller i personbil. Der var forholdsvis mange ulykker på
knallert og få i personbil (se tabellen nedenfor).
80% af de tilskadekomne var mænd. Fem børn der
kom til skade i trafikken. Der var også fem tilskadekomne ældre over 65 år, Flest på cykel. Under
fem unge mellem 18 og 24 år kom til skade i trafikken.

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
0
0% 2,7%
Cykel
6 30% 50,8%
Knallert
7 35% 8,0%
Motorcykel
<5 <25% 3,2%
Personbil ol.
<5 <25% 31,1%
Bus, lastbil
0
0% 1,5%
Andet, uoplyst
<5 <25% 2,7%
I alt
20 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 72 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 78, hvilket er lavere end
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (60%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (26%), akut
overbelastning (<5%) og snit, stik eller klemning
(<5%). På grund af de små tal, kan fordelingen
ikke vurderes. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (12; 17%), i daginstitution eller skole (6; 8%)
eller i sportsområder (9; 13%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der ingen ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 6
ulykker blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.

Datakvalitet

Der var i 2015 ingen sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og unge under 25 år.

Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Ærø
Kommune blev behandlet på Odense
Universitetshospital. Registreringen på Odense
Universitetshospital er af meget høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være højere en andre sygehuse
med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 17%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. På grund af det lille antal sygehuskontakter
vurderes det dog, at antallet af tilskadekomne i
kommunen er noget højere end de angivne tal.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 75 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 17 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er nogenlunde den samme blandt ældre kvinder (7,0 pr. 1.000
ældre kvinder) som blandt ældre mænd (8,9 pr.
1.000 ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Ærø Kommune behandlet
14 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 2,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
meget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 86% mænd og 14% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 14% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Ærø Kommune behandlet 20 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 3,2 pr. 1.000 borgere. Heraf var 70%
mænd og 30% kvinder. Hyppigheden er meget
lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 60% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var under fem sygehuskontakter i forbindelse
med vold mod borgere i Ærø Kommune. Dette
svarer til under 1 pr. 1.000 borgere, eller under
landsgennemsnittet. Heraf var alle mænd. Ingen
voldsofre var over 65 år.

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

126

Trafikulykker

Haderslev
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.105 ulykker, 56 voldstilfælde og 39 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Haderslev Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Haderslev
Kommune behandles lidt flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
91,2
Vold
1,0
Selvmordsfors.
0,70
Skader i alt*
101,5
Indlagt*
15,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Haderslev kommune var 873 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 15,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 15%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,3% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,7% trafikulykker, 24% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,8% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 284 borgere i Haderslev
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (80)
eller i personbil (140). Der var færre cykelulykker
og flere personbilulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 48 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (54%); dette gjaldt også de 31
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 39% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 35%. De unge mellem 18 og 24 år (63
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(73%) og på cykel (10%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
8 2,8% 2,7%
Cykel
80 28,2% 50,8%
Knallert
26 9,2% 8,0%
Motorcykel
13 4,6% 3,2%
Personbil ol.
140 49,3% 31,1%
Bus, lastbil
8 2,8% 1,5%
Andet, uoplyst
9 3,2% 2,7%
I alt
284 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.760 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 153, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (39%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (38%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Haderslev kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (581; 33%), i daginstitution eller skole (448;
25%) eller i sportsområder (407; 23%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 105 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 343
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 18 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
46% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 550 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 77 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,6 pr.
1.000 ældre over 65 år, omkring landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (7,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (5,3 pr. 1.000 ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 63% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 56 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Haderslev Kommune. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 borgere, eller lidt under
landsgennemsnittet. Heraf var 66% mænd og 34%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 46% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 7 af de 19 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (78%) blandt borgere i
Haderslev Kommune blev behandlet på Sygehus
Sønderjylland. Registreringen på Sygehus Sønderjylland er af meget høj kvalitet og tallene er
derfor meget pålidelige. Dette betyder også, at
tallene vil være højere end for andre kommuner
med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 9%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Haderslev Kommune
behandlet 579 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 76% mænd og 24%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 22%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Haderslev Kommune
behandlet 717 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Billund Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.580 ulykker, 20 voldstilfælde og 14 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Billund Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Billund Kommune behandles lidt flere skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
97,9
Vold
0,8
Selvmordsfors.
0,53
Skader i alt*
106,7
Indlagt*
15,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Billund
kommune var 397 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,1 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette er det samme som landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,8% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 10,1% trafikulykker, 15% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,5% var sportsskader og 1,5%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 172 borgere i Billund
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (82)
eller i personbil (50). Fordelingen af trafikulykker
var næsten som landsgennemsnittet (se tabellen
nedenfor). 55% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 49 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (65%); dette
gjaldt også de 23 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 61%. De
unge mellem 18 og 24 år (33 tilskadekomne) kom
hyppigst til skade og i personbil (52%) og på cykel
(18%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
5 2,9% 2,7%
Cykel
82 47,7% 50,8%
Knallert
20 11,6% 8,0%
Motorcykel
<5
<3% 3,2%
Personbil ol.
50 29,1% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
11 6,4% 2,7%
I alt
172 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.034 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 180, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (27%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (42%), akut overbelastning (14%) og snit, stik
eller klemning (13%). Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (348; 34%), i daginstitution eller
skole (245; 24%) eller i sportsområder (277; 27%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 42 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 203
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 7 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
50% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten passer nogenlunde med landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

rer til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget under
landsgennemsnittet. Heraf var 80% mænd og 20%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 60% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (79%) blandt borgere i Billund
Kommune blev behandlet på Sydvestjysk Sygehus.
Registreringen på Sydvestjysk Sygehus er af god
kvalitet og tallene er derfor pålidelige. Af de tilskadekomne var 7% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 165 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 33 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (7,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (4,9 pr. 1.000 ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Billund Kommune behandlet 324 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 12,3 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 80% mænd og 20%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Billund Kommune behandlet 367 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 13,9 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
noget højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 69% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 20 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Billund Kommune. Dette sva-
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Trafikulykker

Sønderborg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 7.557 ulykker, 66 voldstilfælde og 55 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Sønderborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Sønderborg Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
100,9
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,73
Skader i alt*
111,1
Indlagt*
14,9

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Sønderborg kommune var 1.118 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 14,9 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,9% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,4% trafikulykker, 23% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,7% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 468 borgere i Sønderborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,3 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (212)
eller i personbil (143). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, dog
med lidt flere knallertulykker (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 106 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (61%); dette gjaldt
også de 57 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 63% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 19%. De unge mellem 18
og 24 år (111 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (55%) og på cykel (23%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
10 2,1% 2,7%
Cykel
212 45,3% 50,8%
Knallert
64 13,7% 8,0%
Motorcykel
22 4,7% 3,2%
Personbil ol.
143 30,6% 31,1%
Bus, lastbil
6 1,3% 1,5%
Andet, uoplyst
11 2,4% 2,7%
I alt
468 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.591 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 171, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (40%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (33%), akut overbelastning (11%) og snit, stik
eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Sønderborg kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (805; 31%), i daginstitution eller
skole (824; 32%) eller i sportsområder (482; 19%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 179 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 645
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 29 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
53% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt over landsgennemsnittet. De fleste
var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 839 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 101 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,7 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,7 pr. 1.000 ældre
mænd).

pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde
63% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 66 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Sønderborg Kommune. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller lidt under
landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 44% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 7 af de 19 voldsramte kvinder
var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (96%) blandt borgere i
Sønderborg Kommune blev behandlet på Sygehus
Sønderjylland Registreringen på Sygehus Sønderjylland er af meget høj kvalitet og tallene er derfor
meget pålidelige. Dette betyder også, at tallene vil
være højere end for andre kommuner med lavere
kvalitet. Af de tilskadekomne var 8% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Sønderborg Kommune
behandlet 815 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 10,9 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget over landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Sønderborg Kommune
behandlet 1.161 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 15,5 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 64% mænd og 36% kvinder. Hyppigheden er en del højere end landsgennemsnittet (10,2
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Tønder Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.058 ulykker, 22 voldstilfælde og 19 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Tønder Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Tønder Kommune behandles noget flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
106,7
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,50
Skader i alt*
119,1
Indlagt*
15,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Tønder
kommune var 579 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,2 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,4% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,4% trafikulykker, 25% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,5% var sportsskader og 0,3%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 186 borgere i Tønder
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (66)
eller i personbil (80). Der var færre cykelulykker
og flere personbilulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 44 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (52%); dette gjaldt også de 20
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 55% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 30%. De unge mellem 18 og 24 år (37
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(68%) og på cykel (11%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
66 35,5% 50,8%
Knallert
19 10,2% 8,0%
Motorcykel
8 4,3% 3,2%
Personbil ol.
80 43,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
6 3,2% 2,7%
I alt
186 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.417 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 188, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (35%), akut overbelastning (12%) og snit, stik
eller klemning (10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Tønder kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (457; 32%), i daginstitution eller
skole (321; 23%) eller i sportsområder (312; 22%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 46 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 275
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 13 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,2 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
68% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt over landsgennemsnittet. De fleste
var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 409 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 66 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt over landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (10,2 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (4,7 pr. 1.000 ældre mænd).

Vold
Der var 22 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Tønder Kommune. Dette svarer til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt under
landsgennemsnittet. Heraf var 59% mænd og 41%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 41% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.
Mindst to af de ni voldsramte kvinder var udsat
for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Tønder
Kommune blev behandlet på Sygehus
Sønderjylland. Registreringen på Sygehus Sønderjylland er af meget høj kvalitet og tallene er
derfor meget pålidelige. Dette betyder også, at
tallene vil være højere end for andre kommuner
med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 10%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Tønder Kommune behandlet 512 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 13,5 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Tønder Kommune behandlet 536 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 14,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
noget højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 68% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Esbjerg Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 11.215
ulykker, 154 voldstilfælde og 45 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Esbjerg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Esbjerg
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
97,1
Vold
1,3
Selvmordsfors.
0,39
Skader i alt*
108,0
Indlagt*
16,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Esbjerg
kommune var 1909 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 16,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 15%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,5% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,4% trafikulykker, 13% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,5% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 819 borgere i Esbjerg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 7,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (445)
eller i personbil (182). Der var færre personbilulykker og flere cykel- og knallertulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen
nedenfor). 55% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 190 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (67%); dette
gjaldt også de 94 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 65% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 20%. De unge mellem 18
og 24 år (143 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (39%) og på cykel (31%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
17 2,1% 2,7%
Cykel
445 54,3% 50,8%
Knallert
109 13,3% 8,0%
Motorcykel
20 2,4% 3,2%
Personbil ol.
182 22,2% 31,1%
Bus, lastbil
17 2,1% 1,5%
Andet, uoplyst
29 3,5% 2,7%
I alt
819 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 3.829 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 163, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (24%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (51%), akut overbelastning (8%) og snit, stik
eller klemning (12%). Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (1147; 30%), i daginstitution eller
skole (896; 23%) eller i sportsområder (838; 22%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 261 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 635
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 21 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
47% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt under landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 678 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 120 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (6,9 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,9 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 154 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Esbjerg Kommune. Dette svarer til 1,3 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 65% mænd og 35% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 40% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 19 af de 54 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (93%) blandt borgere i Esbjerg
Kommune blev behandlet på Sydvestjysk Sygehus.
Registreringen på Sydvestjysk Sygehus er af god
kvalitet og tallene er derfor pålidelige. Af de tilskadekomne var 9% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Esbjerg Kommune behandlet 1089 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 9,4 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 22% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Esbjerg Kommune behandlet 1443 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Fanø Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 150 ulykker, ingen voldstilfælde og ingen tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Fanø Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Fanø
Kommune behandles betydeligt færre skader på
sygehus end landgennemsnittet, sandsynligvis på
grund den mere besværlige adgang til fastlandet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
45,6
Vold
0
Selvmordsfors.
0
Skader i alt*
55,6
Indlagt*
18,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Fanø
kommune var 60 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 18,2 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 33%. Dette er betydeligt højere end
landsgennemsnittet (14%), men hænger muligvis
delvist sammen med den lavere forekomst af sygehuskontakt. Omkring 10% var så alvorlige, at
der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 13% trafikulykker og 23% faldulykker blandt
ældre over 65 år.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 22 borgere i Fanø kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 6,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). Næsten alle trafikulykker skete på. 55% af
de tilskadekomne var mænd. Under fem børn kom
til skade i trafikken; otte var ældre over 65 år,
primært som cyklister. Under fem unge 18-24 år
kom til skade i trafikken.

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
0 0,0% 2,7%
Cykel
18 81,8% 50,8%
Knallert
<5 <25% 8,0%
Motorcykel
0 0,0% 3,2%
Personbil ol.
<5 <25% 31,1%
Bus, lastbil
0 0,0% 1,5%
Andet, uoplyst
<5 <25% 2,7%
I alt
22 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 35 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 60, hvilket er meget lavere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (29%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (49%),
akut overbelastning (9%) og snit, stik eller klemning (9%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(10; 29%), i daginstitution eller skole (7; 20%) eller
i sportsområder (9; 26%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der ingen ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og syv
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 ingen sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år.
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Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 25 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 6 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,4 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (2,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Fanø Kommune behandlet 15 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 4,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
noget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 73% mænd og 27% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 7% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Fanø Kommune behandlet 12 personer i forbindelse med sportsulykker,
svarende til 3,6 pr. 1.000 borgere. Heraf var 83%
mænd og 17% kvinder. Hyppigheden er meget
lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var ingen sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Fanø Kommune.

Datakvalitet
Flertallet af skader (93%) blandt borgere i Fanø
Kommune blev behandlet på Sydvestjysk Sygehus.
Registreringen på Sydvestjysk Sygehus er af god
kvalitet og tallene er derfor pålidelige. Af de tilskadekomne var 18% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg. På grund at de få sygehuskontakter må det dog vurderes, at den reelle
skadesforekomst er noget højere.
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Trafikulykker

Varde Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.202 ulykker, 30 voldstilfælde og 16 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Varde Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Varde Kommune behandles et antal skader svarende til landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
83,5
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,32
Skader i alt*
92,6
Indlagt*
15,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Varde
kommune var 782 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 17%. Dette er lidt højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,7% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 11,6% trafikulykker, 13% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,4% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 331 borgere i Varde kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 6,6 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (144) eller i
personbil (123). Fordelingen på trafikanttype var
nogenlunde som landsgennemsnittet, dog med lidt
flere ulykker i personbil (se tabellen nedenfor).
55% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 77
børn der kom til skade i trafikken, var der flest
tilskadekomne på cykel (68%); dette gjaldt også de
33 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 67% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 21%. De unge mellem 18 og 24 år (55
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(67%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 2,1% 2,7%
Cykel
144 43,5% 50,8%
Knallert
25 7,6% 8,0%
Motorcykel
17 5,1% 3,2%
Personbil ol.
123 37,2% 31,1%
Bus, lastbil
5 1,5% 1,5%
Andet, uoplyst
10 3,0% 2,7%
I alt
331 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.568 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 145, hvilket er lidt over
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (27%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (49%), akut
overbelastning (9%) og snit, stik eller klemning
(11%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(506; 32%), i daginstitution eller skole (324; 21%)
eller i sportsområder (378; 24%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 73 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 251
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 5 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,3 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
31% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er betydeligt lavere end landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

Vold
Der var 30 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Varde Kommune. Dette svarer
til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 90% mænd og 10%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 43% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Varde
Kommune blev behandlet på Sydvestjysk Sygehus.
Registreringen på Sydvestjysk Sygehus er af god
kvalitet og tallene er derfor pålidelige. Af de tilskadekomne var 9% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 268 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 62 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,0 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (8,0 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (3,6 pr. 1.000 ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Varde Kommune behandlet 460 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 9,1 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden
ligger lidt over landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000).
Heraf var 82% mænd og 18% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Varde Kommune behandlet 587 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 62% mænd og 38% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Trafikulykker

Vejen Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.595 ulykker, 43 voldstilfælde og 37 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Vejen Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Vejen Kommune behandles et antal skader på sygehus svarende til landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
84,0
Vold
1,0
Selvmordsfors.
0,86
Skader i alt*
93,2
Indlagt*
14,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Vejen
kommune var 624 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 14,6 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 16%. Dette er lidt over landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,5% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,9% trafikulykker, 16% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,8% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 260 borgere i Vejen kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 6,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (91) eller i
personbil (104). Der var færre cykelulykker og
flere knallert-, motorcykel- og personbilulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 75 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (60%);
dette gjaldt også de 19 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 68% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (62 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (73%) og på cykel (8%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 3,5% 2,7%
Cykel
91 35,0% 50,8%
Knallert
35 13,5% 8,0%
Motorcykel
15 5,8% 3,2%
Personbil ol.
104 40,0% 31,1%
Bus, lastbil
0 0,0% 1,5%
Andet, uoplyst
6 2,3% 2,7%
I alt
260 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.309 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 136, hvilket svarer til
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (26%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (47%), akut
overbelastning (12%) og snit, stik eller klemning
(10%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(462; 35%), i daginstitution eller skole (291; 22%)
eller i sportsområder (289; 22%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 55 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 236
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 19 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
51% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 227 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 63 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (10,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,0 pr. 1.000 ældre mænd).

til 1,0 pr. 1.000 borgere, eller lidt under landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og 37% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 40% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år. Det skønnes,
at omkring 6 af de 16 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (65%) blandt borgere i Vejen
Kommune blev behandlet på Fredericia/Kolding
sygehuse. Registreringen på Fredericia/Kolding
Sygehuse er af meget høj kvalitet og tallene er
derfor meget pålidelige. Dette betyder også, at
tallene kan være lidt højere en andre kommuner
med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 8%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Vejen Kommune behandlet 433 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 10,1 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden
er noget højere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 83% mænd og 17% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 16% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Vejen Kommune behandlet 406 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 66% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 43 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Vejen Kommune. Dette svarer
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Trafikulykker

Aabenraa
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 6.177 ulykker, 70 voldstilfælde og 39 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Aabenraa Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Aabenraa
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
104,7
Vold
1,2
Selvmordsfors.
0,66
Skader i alt*
116,2
Indlagt*
15,8

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Aabenraa kommune var 933 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 15,8 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 14%. Dette svarer til landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,0% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,4% trafikulykker, 24% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,7% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 289 borgere i Aabenraa
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (73)
eller i personbil (137). Der var færre cykelulykker
og flere knallert- og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 52% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 73 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (51%); dette gjaldt
også de 32 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 44% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 31%. De unge mellem 18
og 24 år (67 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (75%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
8 2,8% 2,7%
Cykel
73 25,3% 50,8%
Knallert
42 14,5% 8,0%
Motorcykel
10 3,5% 3,2%
Personbil ol.
137 47,4% 31,1%
Bus, lastbil
11 3,8% 1,5%
Andet, uoplyst
8 2,8% 2,7%
I alt
289 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.214 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 180, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (37%), akut overbelastning (10%) og snit, stik
eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Aabenraa kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (727; 33%), i daginstitution eller
skole (604; 27%) eller i sportsområder (457; 21%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 122 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 482
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 24 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
62% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 652 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 92 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (10,2 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,1 pr. 1.000 ældre mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 70 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Aabenraa Kommune. Dette
svarer til 1,2 pr. 1.000 borgere, eller omkring
landsgennemsnittet. Heraf var 64% mænd og 36%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 44% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 9 af de 25 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (95%) blandt borgere i
Aabenraa Kommune blev behandlet på Sygehus
Sønderjylland. Registreringen på Sygehus Sønderjylland er af meget høj kvalitet og tallene er
derfor meget pålidelige. Dette betyder også, at
tallene vil være højere end for andre kommuner
med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 8%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Aabenraa Kommune behandlet 695 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 80% mænd og 20% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Aabenraa Kommune
behandlet 851 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 14,4 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden er
højere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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Trafikulykker

Fredericia
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.580 ulykker, 112 voldstilfælde og 42 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Fredericia Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Fredericia
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
110,3
Vold
2,2
Selvmordsfors.
0,83
Skader i alt*
120,3
Indlagt*
15,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Fredericia kommune var 761 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 15,0 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,0% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,5% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,0% var sportsskader og 1,7%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 396 borgere i Fredericia
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 7,8 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (207)
eller i personbil (84). Der var især flere knallertulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 104 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(77%); dette gjaldt også de 47 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
57% af trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 19%. De unge mellem 18 og 24 år (56 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (46%) og på cykel (27%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
9 2,3% 2,7%
Cykel
207 52,3% 50,8%
Knallert
54 13,6% 8,0%
Motorcykel
16 4,0% 3,2%
Personbil ol.
84 21,2% 31,1%
Bus, lastbil
7 1,8% 1,5%
Andet, uoplyst
19 4,8% 2,7%
I alt
396 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2.108 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 198, hvilket er noget
højere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (29%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (41%), akut overbelastning (13%) og snit, stik
eller klemning (12%). Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (633; 30%), i daginstitution eller
skole (646; 31%) eller i sportsområder (434; 21%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 166 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 480
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 17 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
40% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 431 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 70 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,0 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (8,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,8 pr. 1.000 ældre mænd).

svarer til 2,2 pr. 1.000 borgere, eller lidt over
landsgennemsnittet. Heraf var 73% mænd og 27%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 44% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 11 af de 30 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (89%) blandt borgere i
Fredericia Kommune blev behandlet på
Fredericia/Kolding sygehuse. Registreringen på
Fredericia/Kolding Sygehuse er af meget høj kvalitet og tallene er derfor meget pålidelige. Dette
betyder også, at tallene kan være lidt højere en
andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 6% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Fredericia Kommune
behandlet 648 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 12,8 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt højere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 71% mænd og
29% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde
21% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Fredericia Kommune
behandlet 671 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 13,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 61% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 112 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Fredericia Kommune. Dette
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Horsens Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 5.355 ulykker, 104 voldstilfælde og 76 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Horsens Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Horsens
Kommune behandles noget færre skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
61,7
Vold
1,2
Selvmordsfors.
0,88
Skader i alt*
76,5
Indlagt*
12,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Horsens
kommune var 1.093 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 12,6 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 16%. Dette er lidt højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,2% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,4% trafikulykker, 8% faldulykker blandt ældre over 65 år, 2,7% var sportsskader og 1,1% var
voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 219 borgere i Horsens
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 2,5 pr. 1.000 borgere (Betydelig
færre end Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom
til skade på cykel (76) eller i personbil (94). Der
var især færre sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 31 børn der kom til
skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på
cykel (48%); dette gjaldt også de 16 tilskadekomne
ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 44% af trafikulykkerne blandt de ældre. De
unge mellem 18 og 24 år (43 tilskadekomne) kom
hyppigst til skade i personbil (47%) og på cykel
(23%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<2% 2,7%
Cykel
76 34,7% 50,8%
Knallert
18 8,2% 8,0%
Motorcykel
11 5,0% 3,2%
Personbil ol.
94 42,9% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<2% 1,5%
Andet, uoplyst
18 8,2% 2,7%
I alt
219 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.690 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 90, hvilket er lavere end
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (22%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (10%), akut
overbelastning (51%) og snit, stik eller klemning
(6%). Andelen med akut overbelastning er højere
end landsgennemsnittet – dette skyldes sandsynligvis fejl i kodning. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (310; 18%), i daginstitution eller
skole (149; 9%) eller i sportsområder (277; 16%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 45 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 104
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 26 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
34% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 302 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 86 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (6,7 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
Også dette skyldes muligvis kodningen. Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 104 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Horsens Kommune. Dette svarer til 1,2 pr. 1.000 borgere, eller lidt under landsgennemsnittet. Heraf var 65% mænd og 35% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 37% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 13 af de 36 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (89%) blandt borgere i Horsens
Kommune blev behandlet på Horsens Hospital.
Registreringen på Horsens hospital hospitaler er
ringere end gennemsnittet. Især sted og aktiviteter
samt skadesmekanisme (f.eks. fald) underrapporteret, hvilket betyder at antallet af ulykker i daginstitutioner og ved sport samt ældres fald er undervurderet med omkring 50%. Af de tilskadekomne
var 17% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. Flere af tallene må derfor vurderes til at være mindre pålidelige.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Horsens Kommune behandlet 296 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,4 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Muligvis skyldes dette kodningen. Heraf var 80% mænd og 20% kvinder.
Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de
tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Horsens Kommune behandlet 434 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 5,0 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden
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Kolding Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 8.888 ulykker, 228 voldstilfælde og 80 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Kolding Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Kolding Kommune behandles noget flere skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
97,7
Vold
2,5
Selvmordsfors.
0,88
Skader i alt*
108,0
Indlagt*
14,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Kolding
kommune var 1.292 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 14,2 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 13%. Dette er omkring landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,9% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 3,7% var sportsskader og 1,4%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 733 borgere i Kolding
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 8,1 pr. 1.000 borgere (noget højere
end generelt for Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste
kom til skade på cykel (353) eller i personbil (252).
Fordelingen på trafikanttype var dog tæt på landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af de
tilskadekomne var mænd. Blandt de 182 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (66%); dette gjaldt også de 60 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 50% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 28%. De unge mellem 18 og 24 år (119
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(61%) og på cykel (20%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
18 2,5% 2,7%
Cykel
353 48,2% 50,8%
Knallert
64 8,7% 8,0%
Motorcykel
18 2,5% 3,2%
Personbil ol.
252 34,4% 31,1%
Bus, lastbil
7 1,0% 1,5%
Andet, uoplyst
21 2,9% 2,7%
I alt
733 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 3.231 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 162, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (25%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (46%),
akut overbelastning (13%) og snit, stik eller klemning (12%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (1.040; 32%), i daginstitution eller skole (827;
26%) eller i sportsområder (743; 23%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 243 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 584
blandt børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 45 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
56% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 667 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 103 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, hvilket er lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,9 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 228 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Kolding Kommune. Dette svarer til 2,5 pr. 1.000 borgere, eller noget højere end
landsgennemsnittet. Heraf var 70% mænd og 30%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 39% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 24 af de 69 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Kolding
Kommune blev behandlet på Fredericia/Kolding
sygehuse. Registreringen på Fredericia/Kolding
Sygehuse er af meget høj kvalitet og tallene er
derfor meget pålidelige. Dette betyder også, at
tallene kan være lidt højere en andre kommuner
med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne var 6%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Kolding Kommune behandlet 1.003 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,0 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 73% mænd og 27% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Kolding Kommune behandlet 1.052 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 66% mænd og 34% kvinder. Hyppigheden er
lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 60% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Vejle Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 10.589
ulykker, 182 voldstilfælde og 121 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Vejle Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Vejle
Kommune behandles noget flere skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
95,3
Vold
1,6
Selvmordsfors.
1,09
Skader i alt*
105,4
Indlagt*
14,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Vejle
kommune var 1.596 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 14,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 14%. Dette er som landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,6% var så alvorlige, at der var
tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,2% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,8% var sportsskader og 1,2%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 710 borgere i Vejle kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 6,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (332) eller i
personbil (224). Fordelingen på trafikanttype
svarer til landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 187 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (74%); dette gjaldt
også de 60 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 55% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 23%. De unge mellem 18
og 24 år (99 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (52%) og på cykel (19%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
10 1,4% 2,7%
Cykel
332 46,8% 50,8%
Knallert
69 9,7% 8,0%
Motorcykel
22 3,1% 3,2%
Personbil ol.
224 31,5% 31,1%
Bus, lastbil
17 2,4% 1,5%
Andet, uoplyst
36 5,1% 2,7%
I alt
710 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 3.866 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 156, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (33%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (40%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Vejle kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (1302; 34%), i daginstitution eller skole (1003;
26%) eller i sportsområder (823; 21%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 247 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 756
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 54 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
45% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 930 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 129 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,4 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (7,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (4,9 pr. 1.000 ældre mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 59% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 182 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Vejle Kommune. Dette svarer
til 1,6 pr. 1.000 borgere, omkring landsgennemsnittet. Heraf var 70% mænd og 30% kvinder.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 40% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 19 af de 55 voldsramte kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (78%) blandt borgere i Vejle
Kommune blev behandlet på Vejle Sygehus. Registreringen på Vejle Sygehus er af høj kvalitet og
tallene er derfor meget pålidelige. Dette betyder
også, at tallene vil være lidt højere en andre kommuner med lavere kvalitet. Af de tilskadekomne
var 7% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Vejle Kommune behandlet 1.253 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 11,3 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget højere end landsgennemsnittet (7,3
pr. 1.000). Heraf var 73% mænd og 27% kvinder.
Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 21% af de
tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Vejle Kommune behandlet 1.351 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 12,2 pr. 1.000 borgere. Heraf var
63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er lidt
over landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Herning Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.384 ulykker, 58 voldstilfælde og 94 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Herning Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Herning
Kommune behandles betydeligt færre skader på
sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det
følgende vil derfor undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
50,3
Vold
0,7
Selvmordsfors.
1,08
Skader i alt*
58,2
Indlagt*
11,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 319 borgere i Herning
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (126)
eller i personbil (115). Der var en mindre andel af
cykelulykker og en lidt større andel af knallert- og
personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 56 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (48%); dette gjaldt også de 46 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 61% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 22%. De unge mellem 18 og 24 år (51
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(55%) og på cykel (20%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
10 3,1% 2,7%
Cykel
126 39,5% 50,8%
Knallert
34 10,7% 8,0%
Motorcykel
16 5,0% 3,2%
Personbil ol.
115 36,1% 31,1%
Bus, lastbil
3 0,9% 1,5%
Andet, uoplyst
15 4,7% 2,7%
I alt
319 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Herning
kommune var 970 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 11,1 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 19%. Dette er højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,4% trafikulykker, 21% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 6,8% var sportsskader og 1,3%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.419 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 74, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (37%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (29%), akut overbelastning (19%) og snit, stik
eller klemning (7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Herning kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (331; 23%), i daginstitution eller
skole (303; 21%) eller i sportsområder (432; 30%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 72 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 231
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 36 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,3 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 571 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 96 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,1 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (8,7 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (3,0 pr. 1.000 ældre mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 58 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Herning Kommune. Dette svarer til 0,7 pr. 1.000 borgere, eller noget under
landsgennemsnittet. Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 41% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 5 af de 13 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (90%) blandt borgere i Herning
Kommune blev behandlet på Hospitalsenhed Vest.
Registreringen på Hospitalsenhed Vest er af gennemsnitlig kvalitet. Ulykker relateret til sted (f.eks.
daginstitutioner) kan dog være undervurderede.
Af de tilskadekomne var 11% ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Herning Kommune behandlet 380 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,4 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 80% mænd og 20%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Herning Kommune behandlet 834 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000), men
forholdsvis mange set i forhold til andre ulykker.
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Holstebro
Kommune

ældre over 65 år, 5,5% var sportsskader og 0,4%
var voldsskader.

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.111 ulykker, 21 voldstilfælde og 52 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Holstebro Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Holstebro
Kommune behandles betydeligt færre skader på
sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det
følgende vil derfor muligvis undervurdere den
reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
53,9
Vold
0,4
Selvmordsfors.
0,90
Skader i alt*
61,7
Indlagt*
13,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Holstebro kommune var 784 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 22%. Dette er betydeligt højere
end landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,5% var
så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i
mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,6% trafikulykker, 23% faldulykker blandt

Der blev i alt behandlet 199 borgere i Holstebro
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (94)
eller i personbil (57). Fordelingen på trafikanttype
svarer nogenlunde til landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 39 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (59%);
dette gjaldt også de 22 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 64% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (32 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade på cykel (44%) og i personbil (38%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
5 2,5% 2,7%
Cykel
94 47,2% 50,8%
Knallert
23 11,6% 8,0%
Motorcykel
11 5,5% 3,2%
Personbil ol.
57 28,6% 31,1%
Bus, lastbil
0 0,0% 1,5%
Andet, uoplyst
9 4,5% 2,7%
I alt
199 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.028 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 82, hvilket er lavere end
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (49%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (29%), akut
overbelastning (11%) og snit, stik eller klemning
(7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Holstebro kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (194; 19%), i daginstitution eller skole (128;
12%) eller i sportsområder (346; 34%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 32 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 96
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 20 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 460 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 84 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,3 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (3,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

mange set i forhold til andre ulykker. Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 62% af de tilskadekomne
ved sportsulykker.

Vold
Der var 21 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Holstebro Kommune. Dette
svarer til 0,4 pr. 1.000 borgere, eller lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 48% mænd og 52%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 24% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (90%) blandt borgere i
Holstebro Kommune blev behandlet på
Hospitalsenhed Vest. Registreringen på Hospitalsenhed Vest er af gennemsnitlig kvalitet. Ulykker
relateret til sted (f.eks. daginstitutioner) kan dog
være undervurderede. Af de tilskadekomne var
11% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Holstebro Kommune
behandlet 242 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt under landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Holstebro Kommune
behandlet 610 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000), men
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Lemvig Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 964 ulykker, under fem voldstilfælde og 6 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Lemvig Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Lemvig
Kommune behandles betydeligt færre skader på
sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det
følgende vil derfor undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
46,8
Vold
0,1
Selvmordsfors.
0,29
Skader i alt*
53,6
Indlagt*
13,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 8,9% var sportsskader og ingen
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 66 borgere i Lemvig
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (28)
eller i personbil (21). Fordelingen på trafikanttype
var nogenlunde som landsgennemsnittet – dog var
der betydeligt flere ulykker på knallert (se tabellen
nedenfor). 71% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 13 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (62%); dette
gjaldt også de 7 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist og i bil udgjorde hver
ca. 40% af trafikulykkerne blandt de ældre. De
unge mellem 18 og 24 år (11 tilskadekomne) kom
hyppigst til skade i personbil (64%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<7% 2,7%
Cykel
28 42,4% 50,8%
Knallert
12 18,2% 8,0%
Motorcykel
<5
<7% 3,2%
Personbil ol.
21 31,8% 31,1%
Bus, lastbil
0 0,0% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<7% 2,7%
I alt
66 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Lemvig
kommune var 282 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 26%. Dette er betydeligt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 5,6% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,4% trafikulykker, 27% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 300 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 73, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (49%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (29%), akut overbelastning (10%) og snit, stik
eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Lemvig kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (61; 20%), i daginstitution eller skole
(36; 12%) eller i sportsområder (120; 40%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 9 ulykker blandt
børn i daginstitution (under 6 år) og 27 blandt
børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0-1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
omkring halvdelen af alle selvmordsforsøg i
kommunen. Forekomsten ligger lidt under landsgennemsnittet.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 162 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 45 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,4 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var under fem sygehuskontakter i forbindelse
med vold mod borgere i Lemvig Kommune. Dette
svarer til 0,1 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. Heraf var alle
mænd. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde en
tredjedel af voldsofrene. Ingen voldsofre var over
65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Lemvig
Kommune blev behandlet på Hospitalsenhed Vest.
Registreringen på Hospitalsenhed Vest er af gennemsnitlig kvalitet. Ulykker relateret til sted (f.eks.
daginstitutioner) kan dog være undervurderede.
Af de tilskadekomne var 12% ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Lemvig Kommune behandlet 69 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,3 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og 23%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 13%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Lemvig Kommune behandlet 202 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 57% mænd og 43% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000), hvilket
er forholdsvis mange i forhold til de andre ulykkestyper. Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64%
af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Struer Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.107 ulykker, 11 voldstilfælde og 13 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Struer Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Struer Kommune behandles betydeligt færre skader på sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det følgende vil derfor muligvis undervurdere den reelle
skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
51,7
Vold
0,5
Selvmordsfors.
0,61
Skader i alt*
60,3
Indlagt*
14,4

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 6,8% var sportsskader og 1,0%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 74 borgere i Struer kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (30) eller i
personbil (24). Fordelingen på trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, dog er der
lidt færre cykelulykker og lidt flere ulykker på
knallert (se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 12 børn der kom til
skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på
cykel (58%); dette gjaldt også de 7 tilskadekomne
ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde flertallet af trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (13 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (54%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<6% 2,7%
Cykel
30 40,5% 50,8%
Knallert
10 13,5% 8,0%
Motorcykel
<5
<6% 3,2%
Personbil ol.
24 32,4% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<6% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<6% 2,7%
I alt
74 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Struer
kommune var 308 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 14,4 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 24%. Dette er betydeligt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,8% trafikulykker, 25% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 347 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 79, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (46%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (30%), akut overbelastning (13%) og snit, stik
eller klemning (10%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Struer kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (62; 18%), i daginstitution eller skole
(48; 14%) eller i sportsområder (125; 36%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 13 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 35
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 5 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 181 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 40 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,3 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (4,7 pr. 1.000 ældre
mænd).

er mange i forhold til andre ulykkestyper. Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 66% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 11 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Struer Kommune. Dette svarer
til 0,5 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var næsten alle mænd.
Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 73% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i Struer
Kommune blev behandlet på Hospitalsenhed Vest.
Registreringen på Hospitalsenhed Vest er af gennemsnitlig kvalitet. Ulykker relateret til sted (f.eks.
daginstitutioner) kan dog være undervurderede.
Af de tilskadekomne var 12% ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Struer Kommune behandlet 77 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 3,6 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 84% mænd og 16% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 14% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Struer Kommune behandlet 208 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000), hvilket
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Syddjurs
Kommune

ældre over 65 år, 5,0% var sportsskader og 0,7%
var voldsskader.

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.082 ulykker, 28 voldstilfælde og 34 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Syddjurs Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Syddjurs
Kommune behandles meget færre skader på sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det følgende vil derfor undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
49,7
Vold
0,7
Selvmordsfors.
0,81
Skader i alt*
58,1
Indlagt*
12,9

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Der blev i alt behandlet 135 borgere i Syddjurs
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (48)
eller i personbil (64). Der var færre cykelulykker
og en større andel af personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 23 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (70%); dette gjaldt
også de 13 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 46% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde også 46%. De unge mellem
18 og 24 år (23 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil ( 70%) og på cykel (26%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
48 35,6% 50,8%
Knallert
11 8,1% 8,0%
Motorcykel
6 4,4% 3,2%
Personbil ol.
64 47,4% 31,1%
Bus, lastbil
0 0,0% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
135 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Syddjurs kommune var 541 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 12,9 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 22%. Dette er betydeligt højere
end landsgennemsnittet (14%), men ikke overraskende i forhold til at færre skader behandles.
Omkring 4,3% var så alvorlige, at der var tale om
indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,0% trafikulykker, 25% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 643 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 74, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (40%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (32%), akut overbelastning (16%) og snit, stik
eller klemning (8%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Syddjurs kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (196; 30%), i daginstitution eller
skole (146; 23%) eller i sportsområder (168; 26%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 29 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 117
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 13 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 340 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 57 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,1 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,6 pr. 1.000 ældre
mænd).

noget lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 63% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 28 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Syddjurs Kommune. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere
end landsgennemsnittet. Heraf var 79% mænd og
21% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
50% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65
år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (64%) blandt borgere i
Syddjurs Kommune blev behandlet på
Regionshospitalet Randers. Registreringen på
Regionshospital Randers er af rimelig kvalitet og
tallene er derfor nogenlunde pålidelige. Af de
tilskadekomne var 12% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Syddjurs Kommune behandlet 195 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,7 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 78% mænd og 22% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Syddjurs Kommune
behandlet 283 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 6,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er
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Norddjurs
Kommune

ældre over 65 år, 5,6% var sportsskader og 0,7%
var voldsskader.

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.941 ulykker, 29 voldstilfælde og 48 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Norddjurs Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Norddjurs
Kommune behandles noget færre skader på sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det følgende vil derfor muligvis undervurdere den reelle
skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
51,1
Vold
0,8
Selvmordsfors.
1,26
Skader i alt*
63,0
Indlagt*
14,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Der blev i alt behandlet 160 borgere i Norddjurs
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (52)
eller i personbil (68). Der var færre cykelulykker
og flere knallert- og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne var mænd. Blandt
de 22 børn der kom til skade i trafikken, var der
flest tilskadekomne på cykel (55%); dette gjaldt
også de 23 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 52% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 26%. De unge mellem 18
og 24 år (29 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (69%) og på cykel (21%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
52 32,5% 50,8%
Knallert
21 13,1% 8,0%
Motorcykel
9 5,6% 3,2%
Personbil ol.
68 42,5% 31,1%
Bus, lastbil
8 5,0% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
160 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Norddjurs kommune var 555 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 14,6 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 23%. Dette er betydeligt højere
end landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,6% var
så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i
mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,3% trafikulykker, 20% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 531 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 75, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (39%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (32%), akut overbelastning (13%) og snit, stik
eller klemning (12%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Norddjurs kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (154; 29%), i daginstitution eller
skole (134; 25%) eller i sportsområder (131; 25%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 20 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 114
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 22 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 2,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
46% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget højere end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være endnu højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 62% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 29 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Norddjurs Kommune. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget under
landsgennemsnittet. Heraf var 66% mænd og 34%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 28% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (84%) blandt borgere i
Norddjurs Kommune blev behandlet på
Regionshospitalet Randers. Registreringen på
Regionshospital Randers er af rimelig kvalitet og
tallene er derfor nogenlunde pålidelige. Af de
tilskadekomne var 16% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 287 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 61 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,1 pr.
1.000 ældre over 65 år, omkring landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (8,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (5,2 pr. 1.000 ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Norddjurs Kommune
behandlet 275 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 80% mænd og 20% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Norddjurs Kommune
behandlet 229 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 6,0 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er
noget lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Favrskov
Kommune

ældre over 65 år, 5,0% var sportsskader og 1,0%
var voldsskader.

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.780 ulykker, 36 voldstilfælde og 27 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Favrskov Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Favrskov
Kommune behandles betydeligt færre skader på
sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det
følgende vil derfor muligvis undervurdere den
reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
58,3
Vold
0,8
Selvmordsfors.
0,57
Skader i alt*
65,8
Indlagt*
11,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Favrskov kommune var 525 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 11,0 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 17%. Dette er lidt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 2,5% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,9% trafikulykker, 20% faldulykker blandt

Der blev i alt behandlet 178 borgere i Favrskov
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (80)
eller i personbil (65). Fordelingen på trafikanttype
svarer nogenlunde til landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 32 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (56%);
dette gjaldt også de 13 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 69% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De unge mellem
18 og 24 år (30 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (67%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
80 44,9% 50,8%
Knallert
18 10,1% 8,0%
Motorcykel
8 4,5% 3,2%
Personbil ol.
65 36,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
178 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.010 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 85, hvilket er noget
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (32%), akut overbelastning (18%) og snit, stik
eller klemning (8%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Favrskov kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (295; 29%), i daginstitution eller
skole (246; 24%) eller i sportsområder (283; 28%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 46 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 200
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 8 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
30% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt laver end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 315 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 57 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, svarende til landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (10,0 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (3,5 pr. 1.000 ældre mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 65% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 36 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Favrskov Kommune. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere
end landsgennemsnittet. Heraf var 83% mænd og
17% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
22% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år.

Datakvalitet
Halvdelen af skaderne (51%) blandt borgere i
Favrskov Kommune blev behandlet på
Regionshospitalet Randers. Registreringen på
Regionshospital Randers er af rimelig kvalitet og
tallene er derfor nogenlunde pålidelige. Af de
tilskadekomne var 9% ikke registreret som ulykke,
vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Favrskov Kommune behandlet 272 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 5,7 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden ligger lidt under landsgennemsnittet (7,3
pr. 1.000). Heraf var 82% mænd og 18% kvinder.
Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af de
tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Favrskov Kommune
behandlet 480 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 55% mænd og 45% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Odder Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.101 ulykker, 14 voldstilfælde og 11 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Odder Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Odder Kommune behandles betydeligt færre skader på sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det følgende vil derfor undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
50,1
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,50
Skader i alt*
60,4
Indlagt*
11,8

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 3,8% var sportsskader og 0,8%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 61 borgere i Odder kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 2,8 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000), altså betydeligt færre end landsgennemsnittet. De fleste kom til skade på cykel (21) eller i
personbil (27). Andelen af cykelulykker var mindre og andelen af motorcykel- og personbilulykker
var højere, sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 8 børn der kom til skade i
trafikken, var næsten alle tilskadekomne på cykel;
for de 7 tilskadekomne ældre over 65 år udgjorde
ulykker som cyklist og i personbil hver omkring
en tredjedel. De unge mellem 18 og 24 år (13 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(69%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
0 0,0% 2,7%
Cykel
21 34,4% 50,8%
Knallert
<5
<8% 8,0%
Motorcykel
5 8,2% 3,2%
Personbil ol.
27 44,3% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<8% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<8% 2,7%
I alt
61 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Odder
kommune var 260 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 11,8 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 20%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,4% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,1% trafikulykker, 15% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 353 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 74, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (29%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (12%), akut overbelastning (46%) og snit, stik
eller klemning (5%). Fordelingen adskiller sig fra
landsgennemsnittet ved en større andel af overbelastningsskader – dette kan dog være kodefejl.
Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (79; 22%),

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

167

i daginstitution eller skole (32; 9%) eller i sportsområder (64; 18%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 6 ulykker blandt
børn i daginstitution (under 6 år) og 26 blandt
børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 18% af alle selvmordsforsøg i kommunen.
Forekomsten er lavere end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 92 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 22 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 4,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, betydeligt mindre end
landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er
højere blandt ældre kvinder (6,8 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (2,3 pr. 1.000
ældre mænd).

ulykker, svarende til 5,9 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden
ligger under landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 56% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 14 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Odder Kommune. Dette svarer
til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller noget under landsgennemsnittet. Heraf var 79% mænd og 21% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 79% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (71%) blandt borgere i Odder
Kommune blev behandlet på Horsens Hospital.
Registreringen på Horsens hospital er ringere end
gennemsnittet. Især sted og aktiviteter samt skadesmekanisme (f.eks. fald) underrapporteret, hvilket betyder at antallet af ulykker i daginstitutioner
og ved sport samt ældres fald er undervurderet
med omkring 50%. Af de tilskadekomne var 15%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det skønnes derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Odder Kommune behandlet 55 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 2,5 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
meget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 80% mænd og 20% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Odder Kommune behandlet 129 personer i forbindelse med sports-
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Randers Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 6.318 ulykker, 78 voldstilfælde og 89 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Randers Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Randers
Kommune behandles noget færre skader på sygehus end landgennemsnittet. Mange tal i det følgende vil derfor muligvis undervurdere den reelle
skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
65,1
Vold
0,8
Selvmordsfors.
0,92
Skader i alt*
76,0
Indlagt*
14,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 5,6% var sportsskader og 0,4%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 468 borgere i Randers
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,8 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (196)
eller i personbil (167). Der var lidt færre cykelulykker og lidt flere knallert- og personbilulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 78 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (53%);
dette gjaldt også de 67 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 54% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 27%. De unge mellem 18
og 24 år (98 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (58%) og på cykel (24%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
15 3,2% 2,7%
Cykel
196 41,9% 50,8%
Knallert
57 12,2% 8,0%
Motorcykel
14 3,0% 3,2%
Personbil ol.
167 35,7% 31,1%
Bus, lastbil
3 0,6% 1,5%
Andet, uoplyst
16 3,4% 2,7%
I alt
468 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Randers
kommune var 1.361 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 14,0 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 18%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,7% trafikulykker, 22% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.889 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 94, hvilket er noget
lavere landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (40%), stød i forbindelse med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (37%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Randers kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (551; 29%), i daginstitution eller skole (531;
28%) eller i sportsområder (458; 24%).

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

169

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 117 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 414
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 32 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
36% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 865 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 136 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, omtrent som landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,2 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,0 pr. 1.000 ældre
mænd).

tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 78 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Randers Kommune. Dette svarer til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 28% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 8 af de 23 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (90%) blandt borgere i Randers
Kommune blev behandlet på Regionshospitalet
Randers. Registreringen på Regionshospital Randers er af rimelig kvalitet og tallene er derfor nogenlunde pålidelige. Af de tilskadekomne var 12%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Randers Kommune behandlet 599 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 6,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden ligger lidt under landsgennemsnittet (7,3
pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og 23% kvinder.
Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17% af de
tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Randers Kommune behandlet 937 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
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Silkeborg
Kommune

ældre over 65 år, 6,2% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.601 ulykker, 72 voldstilfælde og 66 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Silkeborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Silkeborg
Kommune behandles betydeligt færre skader på
sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det
følgende vil derfor undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
50,9
Vold
0,8
Selvmordsfors.
0,73
Skader i alt*
61,2
Indlagt*
14,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Der blev i alt behandlet 410 borgere i Silkeborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (214)
eller i personbil (121). Fordelingen på trafikanttype var tæt på landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne var mænd.
Blandt de 77 børn der kom til skade i trafikken,
var der flest tilskadekomne på cykel (73%); dette
gjaldt også de 61 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 62% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 11%. De unge mellem 18
og 24 år (57 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (53%) og på cykel (33%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
7 1,7% 2,7%
Cykel
214 52,2% 50,8%
Knallert
42 10,2% 8,0%
Motorcykel
14 3,4% 3,2%
Personbil ol.
121 29,5% 31,1%
Bus, lastbil
5 1,2% 1,5%
Andet, uoplyst
7 1,7% 2,7%
I alt
410 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Silkeborg kommune var 1.290 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 14,3 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 23%. Dette er en del højere
end landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,6% var
så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i
mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,5% trafikulykker, 19% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.498 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 72, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (41%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (35%), akut overbelastning (14%) og snit, stik
eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Silkeborg kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (332; 22%), i daginstitution eller
skole (329; 22%) eller i sportsområder (448; 30%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 68 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 261
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 28 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
42% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 619 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 94 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,3 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,9 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 60% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 72 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Silkeborg Kommune. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere
end landsgennemsnittet. Heraf var 63% mænd og
38% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
38% af voldsofrene. Fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 9 af de 27 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (85%) blandt borgere i
Silkeborg Kommune blev behandlet på
Hospitalsenhed Midt. Registreringen på Hospitalsenhed Midt er generelt af god kvalitet. Af de
tilskadekomne var 14% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Silkeborg Kommune behandlet 372 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,1 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 81% mænd og 19% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Silkeborg Kommune
behandlet 797 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,8 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden
ligger lidt under landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Samsø Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 52 ulykker,
ingen voldstilfælde og under fem tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Samsø Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Samsø
Kommune behandles meget færre skader på sygehus end landgennemsnittet, sandsynligvis på
grund af den mere besværlige adgang til sygehusbehandling De fleste tal i det følgende vil derfor
undervurdere den reelle skadesfrekvens. På grund
af de generelt meget få ulykker bliver alle resultaterne særdeles usikre.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
14,0
Vold
0,0
Selvmordsfors.
1,08
Skader i alt*
23,7
Indlagt*
12,7

Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 2,1% trafikulykker, 26% faldulykker blandt
ældre over 65 år og 2,1% var sportsskader.

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Samsø
kommune var 47 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 12,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 53%. Dette er meget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 12,5% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.

Der blev i alt behandlet under fem borgere i
Samsø kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette svarer til omkring 1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel. .

Trafikanttype Antal
%DK
Fodgænger
0 2,7%
Cykel
<5 50,8%
Knallert
0 8,0%
Motorcykel
0 3,2%
Personbil ol.
0 31,1%
Bus, lastbil
0 1,5%
Andet, uoplyst
<5 2,7%
I alt
<5 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 12 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 21, hvilket er meget lavere
end landsgennemsnittet.

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der ingen ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og under
fem ulykker blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 ingen sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 16 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 11 personer
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blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,3 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,1 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (7,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Samsø Kommune behandlet under fem personer i forbindelse med
arbejdsulykker, svarende til ca. 1 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er meget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000).

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Samsø Kommune behandlet under fem personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til ca. 1 pr. 1.000 borgere.
Alle var kvinder. Hyppigheden langt under landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på
10-24 år udgjorde 67% af de tilskadekomne ved
sportsulykker.

Vold
Der var ingen sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Samsø Kommune.

Datakvalitet
Flertallet af skader (73%) blandt borgere i Samsø
Kommune blev behandlet på Aarhus
Universitetshospital. Registreringen på Aarhus
Universitetshospital er af god kvalitet og tallene er
derfor pålidelige. Af de tilskadekomne var 36%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det væsentligste forbehold for registreringer vedrørende Samsø er som nævnt, at meget få
bliver behandlet på sygehus; de fleste behandles
sandsynligvis andre steder.

Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner · Statens Institut for Folkesundhed

174

Skanderborg
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.032 ulykker, 35 voldstilfælde og 32 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Skanderborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Skanderborg Kommune behandles betydeligt færre skader på sygehus end landgennemsnittet. De
fleste tal i det følgende vil derfor undervurdere
den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
51,3
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,54
Skader i alt*
59,5
Indlagt*
11,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 6,7% var sportsskader og 0,3%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 198 borgere i Skanderborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (87)
eller i personbil (76). Fordelingen på trafikanttype
svarer nogenlunde til landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 42 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (60%);
dette gjaldt også de 29 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 62% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 21%. De unge mellem 18
og 24 år (20 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (50%) og på cykel (25%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
87 43,9% 50,8%
Knallert
15 7,6% 8,0%
Motorcykel
10 5,1% 3,2%
Personbil ol.
76 38,4% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
198 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Skanderborg kommune var 653 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 11,1 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 19%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,9% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,7% trafikulykker, 14% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.161 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 78, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (36%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (21%), akut overbelastning (30%) og snit, stik
eller klemning (7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Skanderborg kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (241; 21%), i daginstitution
eller skole (167; 14%) eller i sportsområder (293;
25%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 37 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 130
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 12 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 237 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 52 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er den
samme blandt ældre kvinder (5,5 pr. 1.000 ældre
kvinder) som blandt ældre mænd (4,8 pr. 1.000
ældre mænd).

noget under landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 65% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 35 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Skanderborg Kommune. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 60% mænd og 40%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 43% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 5 af de 14 voldsramte kvinder
var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (42%) blandt borgere i
Skanderborg Kommune blev behandlet på
Horsens Hospital. Registreringen på Horsens hospital hospitaler er ringere end gennemsnittet. Især
sted og aktiviteter samt skadesmekanisme (f.eks.
fald) underrapporteret, hvilket betyder at antallet
af ulykker i daginstitutioner og ved sport samt
ældres fald er undervurderet med omkring 50%.
Af de tilskadekomne var 12% ikke registreret som
ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes
derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen
for flere af ulykkestyperne er noget højere end de
angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Skanderborg Kommune
behandlet 199 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,4 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 72% mænd og
28% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde
15% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Skanderborg Kommune
behandlet 440 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 7,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
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Aarhus Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 19.961
ulykker, 455 voldstilfælde og 312 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Aarhus Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Aarhus
Kommune behandles noget færre skader på sygehus end landgennemsnittet. En del af tallene i det
følgende vil derfor muligvis undervurdere den
reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
61,1
Vold
1,4
Selvmordsfors.
0,96
Skader i alt*
67,5
Indlagt*
11,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold

ældre over 65 år, 6,3% var sportsskader og 1,9%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 1.997 borgere i Aarhus
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 6,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (1.238)
eller i personbil (490). Hovedparten af ulykkerne
på cykel (69%) var eneulykker. Der var færre knallert- og personbilulykker og flere cykelulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 54% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 220 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(73%); dette gjaldt også de 174 tilskadekomne
ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 59% af trafikulykkerne blandt de ældre. De
ældre tilskadekomne i bil udgjorde 18%. De unge
mellem 18 og 24 år (481 tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel (62%) og i personbil (28%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
60 3,0% 2,7%
Cykel
1238 62,0% 50,8%
Knallert
90 4,5% 8,0%
Motorcykel
50 2,5% 3,2%
Personbil ol.
490 24,5% 31,1%
Bus, lastbil
42 2,1% 1,5%
Andet, uoplyst
27 1,4% 2,7%
I alt
1997 100% 100%

mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Aarhus
kommune var 3.686 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 11,3 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 17%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,7% trafikulykker, 23% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 5.489 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 88, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (42%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (24%), akut overbelastning (18%) og snit, stik
eller klemning (11%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Aarhus kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (1.529; 28%), i daginstitution eller
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skole (1.510; 28%) eller i sportsområder (1.243;
23%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 387 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 1.123
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 130 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,2 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
42% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

var 65% mænd og 35% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 54% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 455 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Aarhus Kommune. Dette svarer til 1,4 pr. 1.000 borgere, eller omkring landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 31% af
voldsofrene. 17 voldsofre var over 65 år. Det
skønnes, at omkring 47 af de 133 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (90%) blandt borgere i Aarhus
Kommune blev behandlet på Aarhus
Universitetshospital. Registreringen på Aarhus
Universitetshospital er af god kvalitet og tallene er
derfor pålidelige. Af de tilskadekomne var 6% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 2.357 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 308 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,7 pr.
1.000 ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet
(7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt ældre
kvinder (8,8 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt
ældre mænd (4,0 pr. 1.000 ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Aarhus Kommune behandlet 1.268 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,9 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 70% mænd og 30%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 22%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Aarhus Kommune behandlet 3.283 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
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Ikast-Brande
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.100 ulykker, 29 voldstilfælde og 39 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Ikast-Brande Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i IkastBrande Kommune behandles betydeligt færre
skader på sygehus end landgennemsnittet. De
fleste tal i det følgende vil derfor muligvis undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
51,4
Vold
0,7
Selvmordsfors.
0,95
Skader i alt*
60,1
Indlagt*
12,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 5,4% var sportsskader og 1,4%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 158 borgere i Ikast-Brande
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (61)
eller i personbil (66). Der var færre cykel- og knallertulykker og flere motorcykel- og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se
tabellen nedenfor). 63% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 33 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (67%).
For de 25 tilskadekomne ældre over 65 år udgjorde ulykkerne som cyklist 40% og i bil 48%. De
unge mellem 18 og 24 år (19 tilskadekomne) kom
hyppigst til skade i personbil (47%) og på cykel
(21%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
61 38,6% 50,8%
Knallert
6 3,8% 8,0%
Motorcykel
10 6,3% 3,2%
Personbil ol.
66 41,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
12 7,6% 2,7%
I alt
158 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i IkastBrande kommune var 499 så alvorlige, at de førte
til indlæggelse, svarende til 12,2 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 20%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,4% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 9,4% trafikulykker, 18% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 732 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 79, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (37%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (29%), akut overbelastning (20%) og snit, stik
eller klemning (7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Ikast-Brande kommune sig væsentligt
fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (178; 24%), i daginstitution eller
skole (140; 19%) eller i sportsområder (205; 28%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 36 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 104
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 14 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
36% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 222 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 40 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,2 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,0 pr. 1.000 ældre
mænd).

Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 73% af de
tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 29 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Ikast-Brande Kommune. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 borgere, eller noget under
landsgennemsnittet. Heraf var 62% mænd og 38%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 52% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (75%) blandt borgere i IkastBrande Kommune blev behandlet på
Hospitalsenhed Vest. Registreringen på Hospitalsenhed Vest er af gennemsnitlig kvalitet. Ulykker
relateret til sted (f.eks. daginstitutioner) kan dog
være undervurderede. Af de tilskadekomne var
12% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Ikast-Brande Kommune
behandlet 212 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 5,2 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden ligger lidt under landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 85% mænd og 15% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Ikast-Brande Kommune
behandlet 350 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 8,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
lidt lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000).
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RingkøbingSkjern Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.705 ulykker, 19 voldstilfælde og 51 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen
nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet.
Det skal understreges, at forekomsten ikke kun
afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af
hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i
hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og
andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En
analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Ringkøbing-Skjern Kommune behandles meget
færre skader på sygehus end landgennemsnittet.
De fleste tal i det følgende vil derfor undervurdere
den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
47,3
Vold
0,3
Selvmordsfors.
0,89
Skader i alt*
55,0
Indlagt*
13,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Ringkøbing-Skjern kommune var 779 så alvorlige,
at de førte til indlæggelse, svarende til 13,6 pr.
1.000 borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000).
Andelen af indlæggelser var 25%. Dette er betydeligt højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,0% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.

Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,8% trafikulykker, 23% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 6,5% var sportsskader og 0,4%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 177 borgere i RingkøbingSkjern kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette svarer til 3,1 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (61) eller i personbil (69). Der var færre
cykelulykker og flere motorcykel- og personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 51% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 34 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(53%); dette gjaldt også de 27 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
56% af trafikulykkerne blandt de ældre. De unge
mellem 18 og 24 år (33 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (67%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
61 34,5% 50,8%
Knallert
14 7,9% 8,0%
Motorcykel
12 6,8% 3,2%
Personbil ol.
69 39,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
17 9,6% 2,7%
I alt
177 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 962 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 76, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (43%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (36%), akut overbelastning (10%) og snit, stik
eller klemning (6%). For sidstnævnte gruppe er
andelen lavere end landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (220; 23%), i dag-
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institution eller skole (196; 20%) eller i sportsområder (307; 32%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 34 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 162
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 14 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
27% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 400 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 94 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (10,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (5,0 pr. 1.000 ældre
mænd).

med sportsulykker, svarende til 8,9 pr. 1.000 borgere. Heraf var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden ligger lidt under landsgennemsnittet
(10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 67% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 19 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Dette svarer til 0,3 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt lavere end landsgennemsnittet. Heraf var 68%
mænd og 32% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år
udgjorde 42% af voldsofrene. Ingen voldsofre var
over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (87%) blandt borgere i
Ringkøbing-Skjern Kommune blev behandlet på
Hospitalsenhed Vest. Registreringen på Hospitalsenhed Vest er af gennemsnitlig kvalitet. Ulykker
relateret til sted (f.eks. daginstitutioner) kan dog
være undervurderede. Af de tilskadekomne var
12% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune behandlet 245 personer i forbindelse med
arbejdsulykker, svarende til 4,3 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er betydeligt lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 84% mænd og
16% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde
13% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Ringkøbing-Skjern
Kommune behandlet 511 personer i forbindelse
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Hedensted
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.833 ulykker, 26 voldstilfælde og 15 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Hedensted Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Hedensted Kommune behandles noget færre skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
61,2
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,32
Skader i alt*
72,7
Indlagt*
12,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Hedensted kommune var 557 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 12,0 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 17%. Dette er lidt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,6% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,6% trafikulykker, 12% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,2% var sportsskader og 0,5%
var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 126 borgere i Hedensted
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 2,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). Det er betydeligt færre end landsgennemsnittet, men det kan skyldes manglende kodning. De fleste kom til skade på cykel (42) eller i
personbil (60). Der var forholdsvis færre cykelulykker sammenlignet med landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 58% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 27 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(74%). Der var 9 tilskadekomne ældre over 65 år,
hvor ulykker i bil udgjorde 67%. De unge mellem
18 og 24 år (23 tilskadekomne) kom hyppigst til
skade i personbil (74%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<4% 2,7%
Cykel
42 33,3% 50,8%
Knallert
11 8,7% 8,0%
Motorcykel
6 4,8% 3,2%
Personbil ol.
60 47,6% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<4% 2,7%
I alt
126 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 944 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 88, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (25%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (17%), akut overbelastning (41%) og snit, stik
eller klemning (6%). Andelen med akut overbelastning er højere end landsgennemsnittet – dette
kan dog skyldes fejlkodning. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (191; 20%), i daginstitution
eller skole (102; 11%) eller i sportsområder (167;
18%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 15 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 87
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 7 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
47% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt lavere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 186 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 52 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, hvilket svarer til landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (7,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (4,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

men dette kan skyldes kodningen. Aldersgruppen
på 10-24 år udgjorde 61% af de tilskadekomne ved
sportsulykker.

Vold
Der var 26 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Hedensted Kommune. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 81% mænd og 19%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 38% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (70%) blandt borgere i
Hedensted Kommune blev behandlet på Horsens
Hospital. Registreringen på Horsens hospital hospitaler er ringere end gennemsnittet. Især sted og
aktiviteter samt skadesmekanisme (f.eks. fald)
underrapporteret, hvilket betyder at antallet af
ulykker i daginstitutioner og ved sport samt ældres
fald er undervurderet med omkring 50%. Af de
tilskadekomne var 15% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen er
noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Hedensted Kommune
behandlet 269 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 5,8 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden ligger noget under landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og 23%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Hedensted Kommune
behandlet 258 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 5,6 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
lavere end landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000) –
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Trafikulykker

Morsø Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.393 ulykker, 14 voldstilfælde og 32 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Morsø Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Morsø Kommune behandles noget færre skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
67,1
Vold
0,7
Selvmordsfors.
1,54
Skader i alt*
79,1
Indlagt*
16,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Morsø
kommune var 343 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 16,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 21%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,4% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,5% trafikulykker, 22% faldulykker blandt
ældre over 65 år og 4,1% var sportsskader.

Der blev i alt behandlet 82 borgere i Morsø kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 3,9 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (25) eller i
personbil (28). Der var færre cykelulykker og flere
knallert- og motorcykelulykker sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 61% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 24 børn
der kom til skade i trafikken, var en tredjedel tilskadekomne på cykel (38%); Af de 11 tilskadekomne ældre over 65 år udgjorde ulykkerne som
cyklist 73% af trafikulykkerne. De unge mellem 18
og 24 år (16 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (69%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<6% 2,7%
Cykel
25 30,5% 50,8%
Knallert
18 22,0% 8,0%
Motorcykel
6 7,3% 3,2%
Personbil ol.
28 34,1% 31,1%
Bus, lastbil
0
0% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<6% 2,7%
I alt
82 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 391 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 96, hvilket er noget lavere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (44%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (35%),
akut overbelastning (7%) og snit, stik eller klemning (7%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(117; 30%), i daginstitution eller skole (24; 6%)
eller i sportsområder (115; 29%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 6 ulykker blandt
børn i daginstitution (under 6 år) og 18 blandt
børn i skolen (6 år eller derover).
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Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
31% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er noget højere end landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 225 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 49 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (12,6 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (6,8 pr. 1.000 ældre
mænd).

Vold
Der var 14 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Morsø Kommune. Dette svarer
til 0,7 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 86% mænd og 14%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 43% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (89%) blandt borgere i Morsø
Kommune blev behandlet på Thy-Mors sygehus.
Registreringen på Thy-Mors Sygehus er lidt under
den gennemsnitlige kvalitet. Ulykker relateret til
sted (f.eks. daginstitutioner) og aktivitet sport) kan
være undervurderede. Af de tilskadekomne var
12% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Morsø Kommune behandlet 88 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 4,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
noget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 81% mænd og 19% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 15% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Morsø Kommune behandlet 222 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 71% af de tilskadekomne ved sportsulykker.
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Skive Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.966 ulykker, 38 voldstilfælde og 41 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Skive Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Skive Kommune behandles noget færre skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
63,5
Vold
0,8
Selvmordsfors.
0,88
Skader i alt*
71,2
Indlagt*
15,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Skive
kommune var 726 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 15,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 22%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,0% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,1% trafikulykker, 25% faldulykker blandt
ældre over 65 år og 6,6% var sportsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 190 borgere i Skive kommune i 2015 som følge af en trafikulykke. Dette
svarer til 4,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr.
1.000). De fleste kom til skade på cykel (82) eller i
personbil (69). Der var færre cykelulykker og en
lidt større andel af personbilulykker sammenlignet
med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor).
58% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 30
børn der kom til skade i trafikken, var der flest
tilskadekomne på cykel (70%); dette gjaldt også de
33 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 42% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 39%. De unge mellem 18 og 24 år (25
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(68%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
82 43,2% 50,8%
Knallert
20 10,5% 8,0%
Motorcykel
7 3,7% 3,2%
Personbil ol.
69 36,3% 31,1%
Bus, lastbil
5 2,6% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
190 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 914 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 96, hvilket ligger lidt under
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (45%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (31%), akut
overbelastning (14%) og snit, stik eller klemning
(8%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Skive kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(249; 27%), i daginstitution eller skole (208; 23%)
eller i sportsområder (327; 36%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 40 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 168
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 17 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,3 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
41% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år

gruppen på 10-24 år udgjorde 62% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 38 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Skive Kommune. Dette svarer
til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 68% mænd og 32%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 29% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (88%) blandt borgere i Skive
Kommune blev behandlet på Hospitalsenhed
Midt. Registreringen på Hospitalsenhed Midt er
generelt af god kvalitet. Af de tilskadekomne var
8% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Der blev i 2015 behandlet 398 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 95 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 9,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, betydeligt højere end
landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er
højere blandt ældre kvinder (11,5 pr. 1.000 ældre
kvinder) end blandt ældre mænd (7,4 pr. 1.000
ældre mænd).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Skive Kommune behandlet 337 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 7,2 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf
var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på
18-24 år udgjorde 18% af de tilskadekomne ved
arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Skive Kommune behandlet 525 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,2 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 52% mænd og 48% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Thisted Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.051 ulykker, 40 voldstilfælde og 33 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Thisted Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Thisted Kommune behandles lidt færre skader på sygehus end
landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
69,2
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,75
Skader i alt*
80,2
Indlagt*
13,7

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Thisted
kommune var 606 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 13,7 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 17%. Dette er lidt højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,4% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,8% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 5,1% var sportsskader og 1,0%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 190 borgere i Thisted
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,3 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (62)
eller i personbil (77). Der var færre cykelulykker
og flere knallert-, motorcykel og personbilulykker
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 59% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 33 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (52%);
dette gjaldt også de 22 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 59% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 27%. De unge mellem 18
og 24 år (44 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (64%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
0 0,0% 2,7%
Cykel
62 32,6% 50,8%
Knallert
25 13,2% 8,0%
Motorcykel
19 10,0% 3,2%
Personbil ol.
77 40,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
<5
<3% 2,7%
I alt
190 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 996 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 110, hvilket ligger lidt under
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (44%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (36%), akut
overbelastning (8%) og snit, stik eller klemning
(7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Thisted kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (311; 31%), i daginstitution eller skole (95;
10%) eller i sportsområder (230; 23%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 17 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 78
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 11 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,9 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
33% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten passer nogenlunde med landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom
eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 380 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 78 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,2 pr.
1.000 ældre over 65 år, ligger lidt over landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,5 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (4,5 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 69% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 40 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Thisted Kommune. Dette svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 83% mænd og 18%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 38% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Thisted
Kommune blev behandlet på Sygehus Thy-Mors
Registreringen på Thy-Mors Sygehus er lidt under
den gennemsnitlige kvalitet. Ulykker relateret til
sted (f.eks. daginstitutioner) og aktivitet sport) kan
være undervurderede. Af de tilskadekomne var
12% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Thisted Kommune behandlet 209 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,7 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er betydeligt under landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 81% mænd og 19% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 19% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Thisted Kommune behandlet 490 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 59% mænd og 41% kvinder. Hyppigheden er
lidt højere end landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Viborg Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 6.219 ulykker, 108 voldstilfælde og 77 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Viborg Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr.
1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj grad
skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af
skadesmønsteret indikerer, at der i Viborg Kommune behandles noget færre skader på sygehus
end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
65,1
Vold
1,1
Selvmordsfors.
0,81
Skader i alt*
74,7
Indlagt*
14,6

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 479 borgere i Viborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 5,0 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (209)
eller i personbil (163). Der var færre cykelulykker
og flere knallertulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 56% af de
tilskadekomne var mænd. Blandt de 99 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (75%); dette gjaldt også de 57 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 47% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 23%. De unge mellem 18 og 24 år (90
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(56%) og på cykel (23%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
8 1,7% 2,7%
Cykel
209 43,6% 50,8%
Knallert
57 11,9% 8,0%
Motorcykel
25 5,2% 3,2%
Personbil ol.
163 34,0% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<1% 1,5%
Andet, uoplyst
15 3,1% 2,7%
I alt
479 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Viborg
kommune var 1.400 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 14,6 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 20%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 8,6% trafikulykker, 19% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 7,0% var sportsskader og 1,4%
var voldsskader.

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.982 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 93, hvilket er lidt lavere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (36%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (38%),
akut overbelastning (13%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Viborg kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (538; 27%), i daginstitution eller skole (476;
24%) eller i sportsområder (591; 30%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 105 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 371
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 29 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
38% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 717 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 102 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere blandt
ældre kvinder (7,8 pr. 1.000 ældre kvinder) end
blandt ældre mænd (3,4 pr. 1.000 ældre mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 108 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Viborg Kommune. Dette svarer
til 1,1 pr. 1.000 borgere, eller lidt lavere end landsgennemsnittet. Heraf var 73% mænd og 27% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 37% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 10 af de 29 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (90%) blandt borgere i Viborg
Kommune blev behandlet på Hospitalsenhed
Midt. Registreringen på Hospitalsenhed Midt er
generelt af god kvalitet. Af de tilskadekomne var
10% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Viborg Kommune behandlet 700 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 7,3 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er som landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 78% mænd og 22% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Viborg Kommune behandlet 1.060 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 11,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 60% mænd og 40% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Brønderslev
Kommune

ældre over 65 år, 5,5% var sportsskader og 0,9%
var voldsskader.

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.143 ulykker, 22 voldstilfælde og 30 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Brønderslev Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Brønderslev Kommune behandles betydeligt færre
skader på sygehus end landsgennemsnittet. En del
tal i det følgende vil derfor muligvis undervurdere
den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
59,6
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,83
Skader i alt*
68,1
Indlagt*
12,2

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

Der blev i alt behandlet 116 borgere i Brønderslev
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (40)
eller i personbil (45). Der var en mindre andel af
cykelulykker og større andel af knallert- og personbilulykker sammenlignet landsgennemsnittet
(se tabellen nedenfor). 56% af de tilskadekomne
var mænd. Blandt de 36 børn der kom til skade i
trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel
(56%); dette gjaldt også de 15 tilskadekomne ældre
over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde
53% af trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre
tilskadekomne i bil udgjorde 40%. De unge mellem 18 og 24 år (21 tilskadekomne) kom hyppigst
til skade i personbil (71%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<4% 2,7%
Cykel
40 34,5% 50,8%
Knallert
15 12,9% 8,0%
Motorcykel
5 4,3% 3,2%
Personbil ol.
45 38,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<4% 1,5%
Andet, uoplyst
6 5,2% 2,7%
I alt
116 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Brønderslev kommune var 438 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 12,2 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 18%. Dette er noget højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,5% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 5,3% trafikulykker, 15% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 728 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 92, hvilket ligger lidt under
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (46%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut
overbelastning (5%) og snit, stik eller klemning
(6%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Brønderslev kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (186; 26%), i daginstitution eller skole (169;
23%) eller i sportsområder (159; 22%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 28 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 141
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,0 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
33% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 232 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 60 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (11,9 pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre mænd (3,6 pr. 1.000 ældre
mænd).

tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 62% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 22 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Brønderslev Kommune. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere
end landsgennemsnittet. Heraf var 59% mænd og
41% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
41% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65
år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (62%) blandt borgere i
Brønderslev Kommune blev behandlet på Sygehus
Vendsyssel. Registreringen på Sygehus Vendsyssel
er ringere end gennemsnittet. Ulykker relateret til
sted, mekanisme og aktiviteter er undervurderet
med op til 30%. Af de tilskadekomne var 10%
ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Ud fra dette samt behandlingsstrukturen
vurderes det derfor, at antallet af tilskadekomne i
kommunen kan være betydeligt højere end de
angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Brønderslev Kommune
behandlet 164 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,6 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 74% mænd og 26%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 23%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Brønderslev Kommune
behandlet 343 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,5 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 58% mænd og 42% kvinder. Hyppigheden er
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Frederikshavn
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 3.023 ulykker, 18 voldstilfælde og 67 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Frederikshavn Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor
sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal
understreges, at forekomsten ikke kun afhænger
af hyppigheden af ulykker, men også af hvor let
adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Frederikshavn Kommune behandles meget færre
skader på sygehus end landgennemsnittet. De
fleste tal i det følgende vil derfor undervurdere
den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
50,1
Vold
0,3
Selvmordsfors.
1,11
Skader i alt*
56,0
Indlagt*
13,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 2,5% var sportsskader og 0,8%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 169 borgere i
Frederikshavn kommune i 2015 som følge af en
trafikulykke. Dette svarer til 2,8 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (76) eller i personbil (45). Fordelingen på
trafikanttype er ikke så forskelligt fra landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 57% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 33 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (61%); dette gjaldt også de 28 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 64% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil
udgjorde 32%. De unge mellem 18 og 24 år (18
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(39%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
76 45,0% 50,8%
Knallert
19 11,2% 8,0%
Motorcykel
15 8,9% 3,2%
Personbil ol.
45 26,6% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
11 6,5% 2,7%
I alt
169 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Frederikshavn kommune var 785 så alvorlige, at
de førte til indlæggelse, svarende til 13,0 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 23%. Dette er betydeligt højere
end landsgennemsnittet (14%). Omkring 5,8% var
så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i
mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 4,8% trafikulykker, 11% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 809 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 73, hvilket er betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (42%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (28%), akut overbelastning (3%) og snit, stik
eller klemning (5%). Andelene med akut overbelastning og klemning er lavere end landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(171; 21%), i daginstitution eller skole (201; 25%)
eller i sportsområder (183; 23%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 21 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 180
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 21 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,4 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
31% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 312 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 95 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, en smule under landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (2,9 pr. 1.000 ældre
mænd).

den ligger under landsgennemsnittet (10,2 pr.
1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 63% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 18 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Frederikshavn Kommune.
Dette svarer til 0,3 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt lavere end landsgennemsnittet. Heraf var 50%
mænd og 50% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år
udgjorde 28% af voldsofrene. Ingen voldsofre var
over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (86%) blandt borgere i
Frederikshavn Kommune blev behandlet på
Sygehus Vendsyssel. Registreringen på Sygehus
Vendsyssel er ringere end gennemsnittet. Ulykker
relateret til sted, mekanisme og aktiviteter er undervurderet med op til 30%. Af de tilskadekomne
var 8% ikke registreret som ulykke, vold eller
selvmordsforsøg. På grund af dette og behandlingsstrukturen vurderes det, at antallet af tilskadekomne i kommunen er betydeligt højere end de
angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Frederikshavn Kommune
behandlet 240 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,0 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd og 23%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Frederikshavn Kommune behandlet 398 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 6,6 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 57% mænd og 43% kvinder. Hyppighe-
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Vesthimmerlands Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.564 ulykker, 18 voldstilfælde og 22 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Vesthimmerlands Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen
nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet.
Det skal understreges, at forekomsten ikke kun
afhænger af hyppigheden af ulykker, men også af
hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i
hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og
andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En
analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Vesthimmerlands Kommune behandles noget
færre skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
68,5
Vold
0,5
Selvmordsfors.
0,59
Skader i alt*
81,3
Indlagt*
12,8

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Vesthimmerlands kommune var 479 så alvorlige,
at de førte til indlæggelse, svarende til 12,8 pr.
1.000 borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000).
Andelen af indlæggelser var 16%. Dette er lidt
højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring
3,8% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 10,2% trafikulykker, 23% faldulykker blandt

ældre over 65 år, 4,8% var sportsskader og 0,6%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 154 borgere i
Vesthimmerlands kommune i 2015 som følge af
en trafikulykke. Dette svarer til 4,1 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til
skade på cykel (35) eller i personbil (81). Der var
færre cykelulykker og flere knallert-, motorcykelog personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 29 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (55%). For de 17 tilskadekomne
ældre over 65 år udgjorde ulykker i personbil 41%
af trafikulykkerne og som cyklist 29%. De unge
mellem 18 og 24 år (32 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (75%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
35 22,7% 50,8%
Knallert
19 12,3% 8,0%
Motorcykel
9 5,8% 3,2%
Personbil ol.
81 52,6% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
7 4,5% 2,7%
I alt
154 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 818 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 105, hvilket er lidt under
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (50%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (31%), akut
overbelastning (8%) og snit, stik eller klemning
(7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller
Vesthimmerlands kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (232; 28%), i daginstitution eller
skole (218; 27%) eller i sportsområder (190; 23%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 35 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 183
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 under fem sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til under 0,5 pr. 1.000 i aldersgruppen. Forekomsten er noget lavere end landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 346 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 68 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 8,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, noget mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er lidt højere
blandt ældre kvinder (9,7 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (7,0 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 70% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 18 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Vesthimmerlands Kommune.
Dette svarer til 0,5 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt lavere end landsgennemsnittet. Heraf var 72%
mænd og 28% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år
udgjorde 33% af voldsofrene. Ingen voldsofre var
over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i
Vesthimmerlands Kommune blev behandlet på
Aalborg Universitetshospital. Registreringen på
Aarhus Universitetshospital er noget under den
gennemsnitlige kvalitet, og antallet af ulykker er
generelt undervurderet. Af de tilskadekomne var
14% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Vesthimmerlands Kommune behandlet 301 personer i forbindelse med
arbejdsulykker, svarende til 8,0 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (7,3 pr.
1.000). Heraf var 81% mænd og 19% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 16% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Vesthimmerlands Kommune behandlet 418 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 11,2 pr. 1.000 borgere.
Heraf var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden ligger lidt over landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Læsø Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 68 ulykker,
under fem voldstilfælde og ingen tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Læsø Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Læsø
Kommune behandles meget færre skader på sygehus end landgennemsnittet, sandsynligvis på
grund af den vanskelige adgang til sygehus. De
fleste tal i det følgende vil derfor undervurdere
den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
37,6
Vold
<1,0
Selvmordsfors.
0
Skader i alt*
46,5
Indlagt*
17,1

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Læsø
kommune var 31 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 17,1 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 37%. Dette er meget højere landsgennemsnittet (14%). Omkring 15,5% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 16% faldulykker blandt ældre over 65 år.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet under fem borgere i Læsø
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til under 2 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3 pr. 1.000).

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 22 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 90, hvilket er lidt lavere end
landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper
var fald (50%), stød i forbindelse med kontakt med
(ramt af eller stødt imod) genstand (27%), akut
overbelastning (5%) og snit, stik eller klemning
(9%).

Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der under fem
ulykker blandt børn i daginstitution (under 6 år)
og 5 blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 ingen sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 7 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 4 personer blev
behandlet for hoftenære brud. Forekomsten af
hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,3 pr. 1.000
ældre over 65 år, tæt på landsgennemsnittet (7,0
pr. 1.000 ældre).

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Læsø Kommune behandlet 5 personer i forbindelse med arbejdsulykker,
svarende til 2,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er
lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000).
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Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Læsø Kommune behandlet under fem personer i forbindelse med sportsulykker.

Vold
Der var under fem sygehuskontakter i forbindelse
med vold mod borgere i Læsø Kommune.

Datakvalitet
Flertallet af skader (74%) blandt borgere i Læsø
Kommune blev behandlet på Sygehus Vendsyssel.
Registreringen på Sygehus Vendsyssel er ringere
end gennemsnittet. Ulykker relateret til sted, mekanisme og aktiviteter er undervurderet med op til
30%. På grund af dette og den vanskelige adgang
til sygehus vurderes det derfor, at antallet af tilskadekomne i kommunen er noget højere end de
angivne tal.
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Rebild Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 1.573 ulykker, 7 voldstilfælde og 17 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Rebild Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg pr. 1.000
borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet
med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at
forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden
af ulykker, men også af hvor let adgangen er til
sygehusbehandling, og i hvor høj grad skader behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder
udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Rebild Kommune behandles
betydeligt færre skader på sygehus end landgennemsnittet. De fleste tal i det følgende vil derfor
muligvis undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
54,1
Vold
0,2
Selvmordsfors.
0,59
Skader i alt*
65,5
Indlagt*
10,5

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Rebild
kommune var 305 så alvorlige, at de førte til indlæggelse, svarende til 10,5 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 16%. Dette er lidt over landsgennemsnittet (14%). Omkring 3,7% var så alvorlige,
at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 7,5% trafikulykker, 17% faldulykker blandt
ældre over 65 år og 3,0% var sportsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 101 borgere i Rebild
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,5 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (39)
eller i personbil (42). Der var færre cykelulykker
mens andelen af personbilulykker var højere
sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne var
mænd. Blandt de 25 børn der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (60%);
dette gjaldt også de 16 tilskadekomne ældre over
65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 50% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 44%. De unge mellem 18
og 24 år (11 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (73%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<5% 2,7%
Cykel
39 38,6% 50,8%
Knallert
8 7,9% 8,0%
Motorcykel
<5
<5% 3,2%
Personbil ol.
42 41,6% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<5% 1,5%
Andet, uoplyst
7 6,9% 2,7%
I alt
101 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 580 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 84, hvilket er noget lavere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (39%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (40%),
akut overbelastning (11%) og snit, stik eller klemning (6%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Rebild kommune sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (172; 30%), i daginstitution eller skole (164;
28%) eller i sportsområder (118; 20%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 22 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 142
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 5 sygehuskontakter efter selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
29% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten ligger lidt under landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 166 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 32 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 5,9 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,6 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,1 pr. 1.000 ældre
mænd).

er højt i forhold til det samlede antal af sygehusbehandlede skader. Aldersgruppen på 10-24 år
udgjorde 65% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 7 sygehuskontakter i forbindelse med vold
mod borgere i Rebild Kommune. Dette svarer til
0,2 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt lavere end
landsgennemsnittet. Heraf var 71% mænd og 29%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 57% af
voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Rebild
Kommune blev behandlet på Aalborg
Universitetshospital. Registreringen på Aalborg
Universitetshospital er noget under den gennemsnitlige kvalitet, og antallet af ulykker er generelt
undervurderet. Af de tilskadekomne var 16% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.
Ud fra dette og den lave forekomst af sygehusbehandling af skader vurderes det, at antallet af
tilskadekomne i kommunen er betydeligt højere
end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Rebild Kommune behandlet 169 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 5,8 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er lidt lavere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 79% mænd og 21% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 25% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Rebild Kommune behandlet 290 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 10,0 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 56% mænd og 44% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000), hvilket
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Mariagerfjord
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.298 ulykker, 32 voldstilfælde og 24 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Mariagerfjord Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Mariagerfjord Kommune behandles betydeligt
færre skader på sygehus end landgennemsnittet.
En del af tallene i det følgende vil derfor muligvis
undervurdere den reelle skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
54,5
Vold
0,8
Selvmordsfors.
0,57
Skader i alt*
64,6
Indlagt*
11,8

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

ældre over 65 år, 4,8% var sportsskader og 1,0%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 161 borgere i
Mariagerfjord kommune i 2015 som følge af en
trafikulykke. Dette svarer til 3,8 pr. 1.000 borgere
(Danmark: 5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade
på cykel (41) eller i personbil (77). Andelen af
cykelulykker var mindre og andelen af knallertog personbilulykker var større sammenlignet med
landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af
de tilskadekomne var mænd. Blandt de 29 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (48%). For de 18 tilskadekomne
ældre over 65 år udgjorde ulykker i personbil 39%
og på cykel 28% af trafikulykkerne blandt de
ældre. De unge mellem 18 og 24 år (32 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (72%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
41 25,5% 50,8%
Knallert
30 18,6% 8,0%
Motorcykel
6 3,7% 3,2%
Personbil ol.
77 47,8% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
5 3,1% 2,7%
I alt
161 100% 100%

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Mariagerfjord kommune var 498 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 11,8 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 18%. Dette er lidt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,1% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,6% trafikulykker, 17% faldulykker blandt

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 695 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 79, hvilket er noget lavere
end landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (46%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (32%),
akut overbelastning (10%) og snit, stik eller klemning (9%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Mariagerfjord kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (213; 31%), i daginstitution eller
skole (203; 29%) eller i sportsområder (146; 21%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 27 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 176
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 10 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,8 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
42% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 257 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 59 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,8 pr.
1.000 ældre over 65 år, hvilket er tæt på landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,4 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (3,9 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 63% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 32 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Mariagerfjord Kommune. Dette svarer til 0,8 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere
end landsgennemsnittet. Heraf var 69% mænd og
31% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
47% af voldsofrene. Ingen voldsofre var over 65
år.

Datakvalitet

Flertallet af skader (85%) blandt borgere i
Mariagerfjord Kommune blev behandlet på
Aalborg Universitetshospital. Registreringen på
Aalborg Universitetshospital er noget under den
gennemsnitlige kvalitet, og antallet af ulykker er
generelt undervurderet. Af de tilskadekomne var
14% ikke registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg. Ud fra dette og den lave forekomst
af sygehusbehandling af skader vurderes det, at
antallet af tilskadekomne i kommunen er noget
højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Mariagerfjord Kommune
behandlet 272 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 6,4 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden ligger lidt under landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 81% mænd og 19% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 17% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Mariagerfjord Kommune
behandlet 409 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,7 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 61% mænd og 39% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Jammerbugt
Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 2.226 ulykker, 24 voldstilfælde og 32 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Jammerbugt Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i
Jammerbugt Kommune behandles noget færre
skader på sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
57,8
Vold
0,6
Selvmordsfors.
0,83
Skader i alt*
69,0
Indlagt*
12,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Jammerbugt kommune var 464 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 12,0 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen
af indlæggelser var 17%. Dette er lidt højere end
landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,3% var så
alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7
dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,9% trafikulykker, 22% faldulykker blandt
ældre over 65 år og 5,0% var sportsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 144 borgere i Jammerbugt
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,7 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (43)
eller i personbil (67). Der var forholdsvis færre
cykelulykker og flere knallert-, motorcykel- og
personbilulykker sammenlignet med landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 53% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 21 børn der
kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel ( 48%); dette gjaldt også de 13
tilskadekomne ældre over 65 år, hvor ulykkerne
som cyklist udgjorde 62% af trafikulykkerne
blandt de ældre. De unge mellem 18 og 24 år (28
tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil
(68%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
43 29,9% 50,8%
Knallert
17 11,8% 8,0%
Motorcykel
8 5,6% 3,2%
Personbil ol.
67 46,5% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
6 4,2% 2,7%
I alt
144 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 722 børn under 18 år, der kom
til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 89, hvilket ligger noget under landsgennemsnittet. De hyppigste ulykkestyper var fald (37%), stød i forbindelse med kontakt
med (ramt af eller stødt imod) genstand (38%),
akut overbelastning (7%) og snit, stik eller klemning (7%). Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet
(195; 27%), i daginstitution eller skole (149; 21%)
eller i sportsområder (166; 23%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 30 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 119
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 13 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 1,2 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
41% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er lidt højere end landsgennemsnittet. De
fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle
selvmordsforsøg kodet som sygdom eller ulykke.
Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 274 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 51 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 6,0 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mindre end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (8,9 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (2,9 pr. 1.000 ældre
mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde 62% af
de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 24 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Jammerbugt Kommune. Dette
svarer til 0,6 pr. 1.000 borgere, eller noget lavere
end landsgennemsnittet. Heraf var 54% mænd og
46% kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde
50% af voldsofrene. Under fem voldsofre var over
65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (55%) blandt borgere i
Jammerbugt Kommune blev behandlet på Aalborg
Universitetshospital. Registreringen på Aalborg
Universitetshospital er noget under den gennemsnitlige kvalitet, og antallet af ulykker er generelt
undervurderet. Af de tilskadekomne var 14% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.
Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i
kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Jammerbugt Kommune
behandlet 177 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,6 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 81% mænd og 19%
kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 12%
af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Jammerbugt Kommune
behandlet 351 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,1 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 53% mænd og 47% kvinder. Hyppigheden
ligger lidt under landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Aalborg Kommune
Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 10.685
ulykker, 187 voldstilfælde og 151 tilfælde af selvmordsforsøg blandt borgerne i Aalborg Kommune.
Forekomsten af ulykker, vold og selvmordsforsøg
pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af
hyppigheden af ulykker, men også af hvor let adgangen er til sygehusbehandling, og i hvor høj
grad skader behandles i lægepraksis og andre
behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Aalborg
Kommune behandles noget færre skader på sygehus end landgennemsnittet. En del tal i det følgende vil derfor muligvis undervurdere den reelle
skadesfrekvens.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
51,4
Vold
0,9
Selvmordsfors.
0,73
Skader i alt*
64,3
Indlagt*
10,3

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i Aalborg
kommune var 2.130 så alvorlige, at de førte til
indlæggelse, svarende til 10,3 pr. 1.000 borgere
(landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 16%. Dette er lidt højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring 4,4% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse, skyldtes 6,3% trafikulykker, 20% faldulykker blandt
ældre over 65 år, 4,8% var sportsskader og 1,1%
var voldsskader.

Trafikulykker
Der blev i alt behandlet 913 borgere i Aalborg
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 4,4 pr. 1.000 borgere (Danmark: 5,3
pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel (442)
eller i personbil (300). Hovedparten af ulykkerne
på cykel (70%) var eneulykker. Fordelingen på
trafikanttype svarer nogenlunde til landsgennemsnittet (se tabellen nedenfor). 55% af de tilskadekomne var mænd. Blandt de 117 børn der kom til
skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på
cykel (64%); dette gjaldt også de 97 tilskadekomne
ældre over 65 år, hvor ulykkerne som cyklist udgjorde 58% af trafikulykkerne blandt de ældre. De
ældre tilskadekomne i bil udgjorde 20%. De unge
mellem 18 og 24 år (211 tilskadekomne) kom hyppigst til skade på cykel ( 41%) og i personbil (38%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
43 4,7% 2,7%
Cykel
442 48,4% 50,8%
Knallert
67 7,3% 8,0%
Motorcykel
36 3,9% 3,2%
Personbil ol.
300 32,9% 31,1%
Bus, lastbil
7 0,8% 1,5%
Andet, uoplyst
18 2,0% 2,7%
I alt
913 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 2903 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke. Forekomsten pr. 1.000 børn er 75, hvilket er noget
lavere end landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (38%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod) genstand (42%), akut overbelastning (9%) og snit, stik
eller klemning (7%). For ingen af disse ulykkestyper adskiller Aalborg kommune sig væsentligt fra
landsgennemsnittet. Ulykkerne sker hyppigst i
boligområdet (771; 27%), i daginstitution eller
skole (858; 30%) eller i sportsområder (612; 21%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 142 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 716
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn og
unge.
Der var i 2015 i alt 48 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år. Dette
svarer til 0,7 pr. 1.000 i aldersgruppen og udgør
32% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet.
De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er
nogle selvmordsforsøg kodet som sygdom eller
ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor
være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 1.330 skader efter faldulykker blandt ældre over 65 år, og 273 personer
blev behandlet for hoftenære brud. Forekomsten
af hoftenære brud blandt 65+ årige var 7,5 pr.
1.000 ældre over 65 år, lidt mere end landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000 ældre). Den er højere
blandt ældre kvinder (9,5 pr. 1.000 ældre kvinder)
end blandt ældre mænd (5,2 pr. 1.000 ældre
mænd).

gruppen på 10-24 år udgjorde 61% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 187 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Aalborg Kommune. Dette svarer til 0,9 pr. 1.000 borgere, eller noget under
landsgennemsnittet. Heraf var 68% mænd og 32%
kvinder. Aldersgruppen 15-24 år udgjorde 34% af
voldsofrene. Under fem voldsofre var over 65 år.
Det skønnes, at omkring 21 af de 60 voldsramte
kvinder var udsat for vold fra en samlever.

Datakvalitet
Flertallet af skader (92%) blandt borgere i Aalborg
Kommune blev behandlet på Aalborg
Universitetshospital. Registreringen på Aalborg
Universitetshospital er noget under den gennemsnitlige kvalitet, og antallet af ulykker er generelt
undervurderet. Af de tilskadekomne var 17% ikke
registreret som ulykke, vold eller selvmordsforsøg.
Det vurderes derfor, at antallet af tilskadekomne i
kommunen er noget højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Aalborg Kommune behandlet 803 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 3,9 pr. 1.000 borgere. Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet
(7,3 pr. 1.000). Heraf var 75% mænd og 25% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år udgjorde 20% af
de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Aalborg Kommune behandlet 1933 personer i forbindelse med sportsulykker, svarende til 9,3 pr. 1.000 borgere. Heraf
var 63% mænd og 37% kvinder. Hyppigheden er
tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr. 1.000). Alders-
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Hjørring
Kommune

Trafikulykker

Skader samlet
Der blev i 2015 behandlet skader efter 4.226
ulykker, 33 voldstilfælde og 60 tilfælde af
selvmordsforsøg blandt borgerne i Hjørring
Kommune. Forekomsten af ulykker, vold og
selvmordsforsøg pr. 1.000 borgere er vist i tabellen nedenfor sammenlignet med landsgennemsnittet. Det skal understreges, at forekomsten ikke kun afhænger af hyppigheden af
ulykker, men også af hvor let adgangen er til
sygehusbehandling, og i hvor høj grad skader
behandles i lægepraksis og andre behandlingssteder udenfor sygehusene. En analyse af skadesmønsteret indikerer, at der i Hjørring
Kommune behandles noget færre skader på
sygehus end landgennemsnittet.
Forekomst af ulykker, vold og selvmordsforsøg

Tilfælde pr. 1.000 borgere
Ulykker
64,6
Vold
0,5
Selvmordsfors.
0,92
Skader i alt*
71,1
Indlagt*
12,0

Danmark
79,9
1,6
0,65
94,8
13,6

*) Inkluderer også skader, hvor årsagen (ulykke, vold
mv.) ikke er registreret

Skadernes alvorlighed
Af de behandlede skader blandt borgere i
Hjørring kommune var 787 så alvorlige, at de
førte til indlæggelse, svarende til 12,0 pr. 1.000
borgere (landsgennemsnit 13,6 pr. 1.000). Andelen af indlæggelser var 17%. Dette er lidt
højere end landsgennemsnittet (14%). Omkring
4,6% var så alvorlige, at der var tale om indlæggelse i mindst 7 dage.
Blandt de skader der medførte indlæggelse,
skyldtes 3,9% trafikulykker, 11% faldulykker
blandt ældre over 65 år, 2,5% var sportsskader
og 0,9% var voldsskader.

Der blev i alt behandlet 195 borgere i Hjørring
kommune i 2015 som følge af en trafikulykke.
Dette svarer til 3,0 pr. 1.000 borgere (Danmark:
5,3 pr. 1.000). De fleste kom til skade på cykel
(89) eller i personbil (52). Der var forholdsvis
flere ulykker på knallert i forhold til landsgennemsnittet. (se tabellen nedenfor). 60% af de
tilskadekomne var mænd. Blandt de 59 børn
der kom til skade i trafikken, var der flest tilskadekomne på cykel (71%); dette gjaldt også
de 20 tilskadekomne ældre over 65 år, hvor
ulykkerne som cyklist udgjorde 50% af
trafikulykkerne blandt de ældre. De ældre tilskadekomne i bil udgjorde 25%. De unge mellem 18 og 24 år (30 tilskadekomne) kom hyppigst til skade i personbil (57%) og på cykel
(27%).

Trafikanttype Antal
%
%DK
Fodgænger
<5
<3% 2,7%
Cykel
89 45,6% 50,8%
Knallert
29 14,9% 8,0%
Motorcykel
10 5,1% 3,2%
Personbil ol.
52 26,7% 31,1%
Bus, lastbil
<5
<3% 1,5%
Andet, uoplyst
10 5,1% 2,7%
I alt
195 100% 100%

Børns ulykker
Der var i 2015 i alt 1.343 børn under 18 år, der
kom til skade i forbindelse med en ulykke.
Forekomsten pr. 1.000 børn er 101, hvilket er
lidt under landsgennemsnittet. De hyppigste
ulykkestyper var fald (45%), stød i forbindelse
med kontakt med (ramt af eller stødt imod)
genstand (27%), akut overbelastning (3%) og
snit, stik eller klemning (7%). Andelen af akut
overbelastning er lav – dette kan dog skyldes
kodningen. Ulykkerne sker hyppigst i boligområdet (350; 26%), i daginstitution eller skole
(318; 24%) eller i sportsområder (271; 20%).
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Ulykker i skole og daginstitution
Blandt børn under 18 år skete der 45 ulykker
blandt børn i daginstitution (under 6 år) og 273
blandt børn i skolen (6 år eller derover).

Selvmordsforsøg blandt børn
og unge.
Der var i 2015 i alt 21 sygehuskontakter efter
selvmordsforsøg blandt børn og under 25 år.
Dette svarer til 1,1 pr. 1.000 i aldersgruppen og
udgør 35% af alle selvmordsforsøg i kommunen. Forekomsten er nogenlunde som landsgennemsnittet. De fleste var medicinforgiftninger. Muligvis er nogle selvmordsforsøg kodet
som sygdom eller ulykke. Antallet af selvmordsforsøg kan derfor være højere.

Faldskader og hoftefrakturer
blandt ældre over 65 år
Der blev i 2015 behandlet 314 skader efter
faldulykker blandt ældre over 65 år, og 100
personer blev behandlet for hoftenære brud.
Forekomsten af hoftenære brud blandt 65+
årige var 7,1 pr. 1.000 ældre over 65 år, hvilket
er tæt på landsgennemsnittet (7,0 pr. 1.000
ældre). Den er højere blandt ældre kvinder (8,6
pr. 1.000 ældre kvinder) end blandt ældre
mænd (5,4 pr. 1.000 ældre mænd).

1.000). Aldersgruppen på 10-24 år udgjorde
64% af de tilskadekomne ved sportsulykker.

Vold
Der var 33 sygehuskontakter i forbindelse med
vold mod borgere i Hjørring Kommune. Dette
svarer til 0,5 pr. 1.000 borgere, eller betydeligt
lavere end landsgennemsnittet. Heraf var 70%
mænd og 30% kvinder. Aldersgruppen 15-24
år udgjorde 48% af voldsofrene. Under fem
voldsofre var over 65 år.

Datakvalitet
Flertallet af skader (91%) blandt borgere i
Hjørring Kommune blev behandlet på Sygehus
Vendsyssel. Registreringen på Sygehus Vendsyssel er ringere end gennemsnittet. Ulykker
relateret til sted, mekanisme og aktiviteter er
undervurderet med op til 30%. Af de tilskadekomne var 7% ikke registreret som ulykke, vold
eller selvmordsforsøg. Det skønnes derfor, at
antallet af tilskadekomne i kommunen er noget
højere end de angivne tal.

Arbejdsulykker
Der var blandt borgere i Hjørring Kommune
behandlet 320 personer i forbindelse med arbejdsulykker, svarende til 4,9 pr. 1.000 borgere.
Hyppigheden er noget lavere end landsgennemsnittet (7,3 pr. 1.000). Heraf var 77% mænd
og 23% kvinder. Aldersgruppen på 18-24 år
udgjorde 17% af de tilskadekomne ved arbejdsulykker.

Ulykker ved sport
Der blev blandt borgere i Hjørring Kommune
behandlet 622 personer i forbindelse med
sportsulykker, svarende til 9,5 pr. 1.000 borgere. Heraf var 54% mænd og 46% kvinder. Hyppigheden er tæt på landsgennemsnittet (10,2 pr.
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Metode
Sygehusdata
Når en patient kommer på sygehuset i forbindelse med en skade – for eksempel et brækket
ben, forgiftning med medicin eller blå mærker
efter slag, bliver hun (eller i visse tilfælde en
pårørende eller vidne til hændelsen) udspurgt
om omstændighederne bag tilskadekomsten.
De primære spørgsmål er, om tilskadekomsten
skyldes en ulykke, vold eller et selvmordsforsøg, ”kontaktårsagen”. Derefter spørges om
skademekanismen – om skaden skyldes f.eks.
fald, forgiftning, forbrænding eller akut overbelastning (f.eks. ved at vrikke om på foden).
Stedet for ulykken: Om den er sket i boligområdet, på vejen, i institution (daginstitution,
skole). Aktiviteten, da ulykken skete (f.eks.
lønnet arbejde, sport). Hvis der er tale om en
trafikulykke, spørges om eget transportmiddel
(fodgænger, cykel, personbil mv.) samt den
eventuelle modparts transportmiddel. For
voldsskader kan der spørges (det er ikke obligatorisk) om hvem modparten var, f.eks. en samlever eller en fremmed.
Der er desværre en betydelig forskel på, hvor
omhyggeligt der spørges ind til disse forhold.
Dette vil naturligvis påvirke kvaliteten af oplysningerne, og er derfor diskuteret for de enkelte sygehuse. Sygehuse, hvor kvaliteten er
høj, vil have en mere fuldstændig registrering,
og antallet af ulykker vil være højere end på
sygehuse, hvor kvaliteten er levere. Dette har
betydning for tallene for de kommuner, hvor
de tilskadekomne bliver behandlet på det pågældende sygehus og er derfor diskuteret under de enkelte kommuner.
Der er også en betydelig forskel i adgangen til
at blive behandlet på sygehuse. Dels er der
forskelle i visitationen til sygehusbehandling i
forhold til behandling af vagtlæger mv. Dels
betyder afstanden til sygehuse meget for valget
af behandlingssted – dette har i særlig grad
betydning for personer på de ikke-landfaste øer

uden sygehuse (Fanø, Samsø, Læsø, Ærø), hvor
få blive behandlet på sygehus. Antallet af skaderegistreringer i Region Nordjylland og Region Midtjylland er betydeligt lavere end i den
andre regioner. Om dette skyldes de nævnte
forhold eller manglende registrering, er uklart.
Forekomsterne af ulykker i disse regioner skal
derfor som nævnt under de enkelte kommuner
tages med dette forbehold.

Behandling af data
Landspatientregisteret er et kontaktregister;
dette betyder, at der foretages en registrering
for hver sygehuskontakt (skadestuekontakt,
indlæggelse, ambulant behandling). Det har
derfor været nødvendigt at sammenkæde disse
kontakter til forløb, så en skade kun bliver talt
en gang. Til dette er benyttes en algoritme, som
tager hensyn til tiden mellem to kontakter og
diagnoserne. To kontakter for den samme person med kort tid imellem og samme diagnose
bliver altid kædet sammen, mens to kontakter
med lang tid imellem og forskellige diagnoser
ikke vil blive det. Oplysninger om ulykkesomstændigheder hentes fra den kontakt, hvor
denne registrering er foretaget.

Analyse af kvaliteten af registreringen
Det har ikke været muligt inden for dette projekts rammer at lave en direkte analyse af registreringen, da dette kræver adgang til de enkelte journaler. I stedet er der benyttet indirekte
metoder. Primært er der set på forekomsten af
manglende oplysninger, da en stor andel af
manglende oplysninger om f.eks. kontaktårsag
er et tegn på en generelt mangelfuld registrering. For enkelte sygehuse var der desuden et
registreringsmønster, der tydede på at registreringen af visse oplysninger (især aktivitet) var
foretaget forkert. Dette er naturligvis kommenteret for de berørte kommuner. For hoftenære
frakturer er diagnoserne S72.0 og S72.1 benyttet, og for at undgå dobbeltregistreringer ved
genindlæggelser er kun en kontakt medtaget
årligt for hver person. Dette kan undervurdere
antallet.
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