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Följande förkortningar används i rapporten 

 

 

SS = sjukfrånvaro/sjukskrivning 

SA = sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension respektive     

sjukbidrag) 

PMI = permanent medicinsk invaliditet 

Alla beräkningar av SS och SA dagar gäller nettodagar, dvs inte bruttodagar. 

 

Denna slutrapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. 

Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och 

överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser 

och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.  

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Folksam och Karolinska Institutet. I det 

tvärvetenskapliga projektet har följande personer ingått: 

 Kristina Alexanderson, professor, Avdelningen för försäkringsmedicin, 

Karolinska Institutet (KI) (projektledare) 

 Emilie Friberg, forskare, Avdelningen för försäkringsmedicin, KI 

 Rasmus Elrud, doktorand, Avdelningen för försäkringsmedicin, KI 

 Helena Stigson, docent, Folksam 

Folksam har stått för expertkunskap när det gäller denna typ av personbilsolyckor 

och deras konsekvenser. Karolinska Institutet har stått för expertkunskap när det 

gäller hantering av denna typ av registerdata och när det gäller analyser av sådana 

data och särskilt när det gäller sjukfrånvarodata, vilka innebär flera olika 

statistiska utmaningar. Karolinska Institutet har administrerat databasen som 

studierna har baserats på. Vidare har även Folksams forskningsstiftelse givit 

ekonomiskt stöd för att möjliggöra Rasmus Elruds doktorandstudier.  

Resultaten från detta projekt kommer att publiceras i två delstudier på engelska i 

vetenskapliga referensgranskade tidskrifter. Manusskrivande pågår och 

förhoppningen är att de två delstudierna kommer att accepteras och publiceras under 

det kommande året. Vidare kommer dessa delstudier att ingå i Rasmus Elruds 

doktorsavhandling.  

  



    

 Sid: 4 / 13 
 

 

Sammanfattning av projektet 

Trots omfattande och lyckosamma preventiva åtgärder i Sverige och andra länder för 

att minska trafikolyckor generellt och bilolyckor specifikt, sker fortfarande ett stort 

antal trafikolyckor där bilförare eller passagerare skadas. Kunskapen om långvariga 

konsekvenser för dem som skadats i personbilsolyckor är dock begränsad, t.ex. när 

det gäller framtida permanent medicinsk invaliditet (PMI), sjukfrånvaro (SS) eller 

sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) (tidigare kallat förtidspension). 

Därför var syftet med detta projekt att generera kunskap om hur vanligt det är att 

personskada hos förare eller passagerare av personbil involverad i trafikolycka, leder 

till så allvarliga skador att den skadade blir långtidssjukskriven, får SA respektive 

bedöms ha PMI. Syftet var också att studera detta såväl generellt som för specifika 

skadediagnoser, samt för PMI och SS- och SA-diagnoser.  

I projektet har anonymiserade registerdata länkade på individnivå från Folksam, 

Statiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan hanterats och 

analyserats. Inom projektet har vi genomfört två delstudier. 

Vi har analyserat i vilken omfattning personskador leder till bestående hälsoförlust i 

form av PMI och SS/SA och om det finns skillnader i dessa utfall vad avser kön, 

ålder, säkerhetsklassning av bilen, etc. Flera detaljerade analyser har genomförts, där 

bl.a. skadediagnosen/er jämförts med diagnoser för SS och för SA.  

I den första delstudien inkluderades 64 007 personer som skadats i en 

personbilsolycka. Vi har beräknat antal nettodagar/år med SS och med SA och även 

i vissa analyser slagit ihop antalet SS och SA dagar/år för att studera det totala 

antalet sådana frånvarodagar, eftersom det varierar över tid och mellan regioner hur 

snabbt i ett sjukskrivningsfall det bedöms om en person bör få SA. Detta har gjorts 

för två år före datum för olyckan och för fyra år efter olyckan. Vi fann att antalet 

nettodagar/år med SS+SA ökade efter olyckan, för att kvarstå på en förhöjd nivå 

jämfört med åren innan olyckan. Ökningen bestod i SS och SA i skadediagnoser, 

men också i andra SS/SA-diagnoser såsom muskuloskeletala diagnoser och psykiska 

diagnoser. Personer med skador på torso/rygg och individer med multipla skador 

hade tre respektive två och en halv gånger så stor risk att ha över 180 dagar med 

SS+SA två respektive fyra år efter olyckan, jämfört med personer med huvudskador. 

Att ha skadats i en bil med låg säkerhetsklassning enligt Euro NCAP (2-3 stjärnor) 

eller i en bil som ej krocktestats av Euro NCAP var associerat med högre antal dagar 

med SS+SA år fyra. 

I den andra delstudien inkluderades de 17 853 personer som suttit i framsätet vid 

olyckstillfället och där bilen blivit påkörd bakifrån. Personer som skadats i bilar som 

saknade skyddssystem för whiplash hade större risk att ha en nackskada än de som 

satt i en bil utrustad med whiplashskydd. Detta var tydligare bland männen än bland 

kvinnorna. Män i bilar som saknade skyddssystem för whiplash hade också högre 

risk att få en PMI i en whiplashdiagnos samt att ha >90 dagar SS+SA under år två 
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efter olyckan. Bland kvinnorna var risken endast förhöjd bland de i äldre bilar utan 

whiplashskydd och skillnaden var inte statistiskt signifikant när även andra faktorer 

kontrollerades för i analysen. Jämfört med standardsäten innebar flera av 

whiplashsystemen lägre risk för framtida SS och SA bland männen; bland kvinnorna 

hade vissa system hade högre risk och andra lägre risk. När även andra faktorer 

kontrollerades för i analyserna blev inte dessa samband inte längre statistiskt 

signifikanta. 

Slutsatser: Bland förare respektive framsätespassagerare i personbil som skadats i 

en trafikolycka var antalet SS+SA dagar fortfarande fyra år efter trafikolycka högre 

jämfört med åren innan trafikolyckan. De personskadekategorier som är mest troliga 

att leda till ett högre antal SS+SA dagar är skador på torso/rygg och multipla skador. 

Vi fann att det var en stor skillnad i antal nettodagar SS+SA mellan de personer som 

fått en fastställd PMI och de som inte fått detta. Detta visar på att PMI kan användas 

för att även förutspå långvariga sociala konsekvenser, såsom SS och SA. Det finns 

anledning att fördjupa könsspecifika studier av olika typer av whiplashskydds 

betydelse för långvariga konsekvenser, eftersom vi fann tydliga skillnader mellan 

kvinnor och män för detta. 
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Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

De senaste årens ökande fokus på långvariga konsekvenser av trafikskador inom det 

preventiva trafiksäkerhetsarbetet, ökar vikten av kunskap kring sådana 

konsekvenser. En konsekvens av både allvarliga och lindrigare skador kan vara 

sjukskrivning (SS) och sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) (tidigare förtidspension). 

Kunskapen om sådana konsekvenser i relation till trafikskador saknas till stor del 

idag. De två studierna i detta projekt är en del i arbetet att bygga upp kunskap kring 

detta område. Kunskapen som genererats är direkt relevant för trafiksäkerhetsarbetet 

eftersom vi har studerat konsekvenser av trafikskada i termer av SS och SA i olika 

diagnoser efter personbilsolycka. Dessa resultat har även ställts mot det nationella 

måttet för allvarlig personskada. Det har i projektet även genererats kunskap kring 

SS/SA efter den vanligaste personskadan i bilolyckor, whiplash. Vidare har 

betydelsen av olika typer av skyddssystem för att förhindra whiplashskador kunnat 

studeras.  

I projektet har ny kunskap genererats kring konsekvenserna avseende eventuell 

efterföljande PMI och SS av personskador orsakade av vägtrafikolyckor. Detta har 

en direkt samhällsnytta inte minst då det nationella trafiksäkerhetsarbetet enligt 

Nollvisionen definierats om från dödsolyckor till att även fokusera på allvarliga 

skador uttryckt som personskador som resulterat i PMI. Projektet har gett underlag 

för vilka personskador som leder till PMI och SS/SA, vilket i sin tur blir ett viktigt 

underlag för det nationella trafiksäkerhetsarbetet där både systemutformare, såsom 

Trafikverket, och exempelvis biltillverkare och deras underleverantörer har stor 

nytta av resultaten. 

Bakgrund 

Trots omfattande och lyckosamma preventiva åtgärder i Sverige och i andra länder 

för att minska trafikolyckor generellt och bilolyckor specifikt, sker fortfarande ett 

stort antal trafikolyckor där bilförare eller passagerare skadas (1). Kunskapen om 

långvariga konsekvenser för de bilförare respektive för de passagerare som 

skadats i personbilsolyckor är begränsad. En orsak till att detta inte beforskats i 

någon större utsträckning är att data om detta ofta inte varit tillgängliga, vare sig i 

Sverige eller i andra länder. Arbetsoförmåga utgör genom sin avsevärda 

ekonomiska påverkan en betydande del av sjukdomsbördan vid trafikolyckor och 

är därmed en mycket viktig utfallsvariabel för forskningen kring trafikskador (2, 

3). 

Det finns överlag få publicerade studier som undersöker arbetsoförmåga som en 

konsekvens av trafikolyckor generellt – dvs, som inte är begränsade till individer 

som läggs in på sjukhus efter olyckan eller med särskilda skadetyper. Att SS och 

SA efter skada ser olika ut för olika skadetyper eller skadelokalisationer har 

påvisats i tidigare studier (4-6), det är emellertid inte klarlagt i vilken grad 
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diagnoserna för denna SS eller SA överensstämmer med personskadorna som 

erhållits i olyckan.  

Våra tidigare studier (4, 7) har också visat att framtida SS och SA är starkt 

associerade med att redan vid skadetillfället ha en pågående SS. Få andra studier 

inom området har information om detta eller har tagit hänsyn till det. I projektet 

har vi statistiskt stratifierat respektive kontrollerat för detta då vi har information 

om SS och SA såväl före som efter olyckan.  

Sedan 2008 definieras en allvarlig personskada inom vägtransportsystemet som 

den skada som leder till någon form av hälsoförlust. Med hälsoförlust menas 

någon grad av PMI (8). Detta mått för hälsoförlust har inte tidigare validerats mot 

andra hälsoaspekter, såsom SS. En tidigare studie som inkluderade personer med 

en PMI ≥10% för trafikskador, kategoriserade som whiplashskador eller övriga 

typer av skador, undersökte samband med SA (9). Studien fann att för såväl 

whiplashskador som övriga skador fanns det ens samband mellan högre PMI 

(≥15%) och framtida SA. En senare studie från vår forskargrupp, som inkluderade 

personer med personskador av alla grader av PMI, visade att andelen med SS 

respektive SA var liten bland de utan PMI men var större ju högre invaliditetsgrad, 

från 10% redan vid PMI 1-4% till 76% bland de med PMI ≥20%. Det fanns ett 

samband mellan PMI och att ha SA två år efter olycksdatumet även efter statistisk 

kontroll för olika faktorer såsom sociodemografiska faktorer, krockriktning och 

bilens årsmodell (7). Det saknas dock kunskap om i vilken utsträckning PMI 

korrelerar med långtidssjukskrivning och med SA, utifrån specifik akut 

skadediagnos. 

Syfte med projektet 

Ett övergripande syfte i projektet var att generera kunskap om hur vanligt det är att 

en personskada, hos förare eller passagerare av personbil involverad i trafikolycka, 

leder till långvariga konsekvenser i form av att den skadade blir 

långtidssjukskriven, får SA respektive bedöms ha PMI. Syftet har varit att studera 

detta såväl generellt som för specifika typer av skadediagnoser, för 

sjukfrånvarodiagnoser, för sjuk- och aktivitetsersättningsdiagnoser samt för PMI. 

Av särskilt intresse har alltså varit att mer ingående studera vilka invaliditets-, 

sjukskrivnings- och sjuk- och aktivitetsersättningsdiagnoser som förekommer i 

denna grupp, samt om och hur dessa stämmer överens med de akuta 

skadediagnoserna från olika datakällor. 

Metod och material 

Projektet inkluderar alla 64 007 personer som skadats i en personbilsolycka någon 

gång under åren 2001-2013 och som vid skadan var i åldrarna 17-62 år och där de 

var förare eller passagerare av en bil försäkrad av Folksam. Detta motsvarar 
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uppskattningsvis drygt 20 % (Folksams marknadsandel av försäkrade personbilar i 

Sverige) av alla trafikskador som årligen rapporteras till försäkringsbolagen. 

Projektet består av två delstudier. Den första delstudien omfattar samtliga dessa 

64 007 personer för vilka vi studerat andelen personskador som leder till SS, SA 

samt PMI. I den andra delstudien analyserade vi förekomsten av den vanligast 

förekommande personskadetypen vid en personbilsolycka, nackskada/whiplash, och 

förekomsten av PMI samt SS och SA i diagnoser motsvarande whiplashskada. I 

denna studie inkluderades de 17 853 personer som vid olyckan suttit i framsätet och 

där bilen blivit påkörd bakifrån. Detta för att kunna undersöka hur bilars olika 

skyddssystem för att förhindra whiplashskador påverkar förekomsten av sådana 

skador, PMI, SS och SA. 

Anonymiserade mikrodata länkade på individnivå, avseende vård, morbiditet, 

mortalitet, SS, SA, sociodemografi, skadan, personbilen, etc har inhämtats från 

register från Folksam, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och 

Försäkringskassan enligt följande: 

 Folksams personskadedatabas (olycksdatum, skadediagnoser, diagnos och 

grad av PMI, bil- och olycksfaktorer) 

 Socialstyrelsens Patientregister (datum och skadediagnoser från 

vårdtillfällen inom sluten- och specialiserad öppenvård) 

 Statistiska Centralbyråns (SCB) databas Longitudinell integrationsdatabas 

för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) (avseende 

sociodemografiska data; kön, ålder, födelseland, civil status, 

familjesituation, boenderegion, utbildningsnivå, etc) 

 Försäkringskassans databas MikroData för Analys av Socialförsäkringen 

(MiDAS) (information om all SS respektive SA med ersättning från 

Försäkringskassan avseende duration, grad och diagnos, både före och 

efter olyckan) 

 Socialstyrelsens Dödsorsaksregister (dödsdatum) 

 

Analys 

Deskriptiva analyser gjordes för att beskriva studiepopulationerna i studierna. För att 

beräkna omfattningen av SS och SA beräknades medelantalet nettodagar per år 

(härefter benämnt SS+SA dagar). Sjukskrivning och SA kan beviljas i olika grader, 

vilket innebär att en person kan ha både partiell SS och SA samtidigt. Vid beräkning 

av nettodagar har information om graden av SS och SA använts, t.ex. har två dagar 

med en SS på 50% räknas som en nettodag. Information från Försäkringskassan 

angående SS omfattar de fall som fått ersättning från myndigheten. Eftersom 

Försäkringskassan oftast ersätter SS från dag 15 av varje fall, inkluderades endast 

SS-fall ≥15 dagar i analyser och resultat. Eftersom det varierar över tid och mellan 

regioner hur snart i ett långvarigt SS fall det utreds om personen istället borde ha 
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SA, har vi i flera analyser använt dagar från både SS och SA. Om inte detta görs går 

viktig information om framtida konsekvenser förlorad. 

I den första delstudien, som omfattade samtliga 64 007 personer, beräknades årligt 

antal SS+SA dagar för en period från och med 2 år innan datum för olyckan till och 

med 4 år efter olycksdatum, generellt och uppdelat per diagnosgrupp.  

I den andra delstudien, som omfattade 17 853 personer med whiplashskada, 

beräknades SS+SA dagar för perioden från och med 2 år innan till och med 3 år efter 

olycksdatumet. Detta gjordes för total SS+SA samt för SS+SA i whiplashdiagnoser. 

Samtliga analyser har alltså utgått från olycksdatum, inte kalenderår, vilket är en stor 

fördel i sambandsanalyserna. Första året efter olyckan innebär alltså de första 365 

dagarna efter olycksdatum, osv. 

För att studera samband mellan olika faktorer och utfallen i respektive delstudie 

användes logistisk regressionsanalys. I regressionsanalysen beräknades oddsrater 

(OR), först ojusterade OR och därefter justerade för effekter av andra faktorer. 

Justering har skett för de sociodemografiska faktorer, tidigare SS, och/eller faktorer 

relaterade till bilens säkerhetsnivå vilka befanns relevanta för respektive utfall, samt 

deras 95 % konfidensintervall (KI). Kortfattat kan oddskvoterna här utläsas som hur 

troligt det är att ha det utfall som studeras, exempelvis: en oddskvot på 3,0 innebär 

att personer i denna kategori är tre gånger troligare att ha utfallet i fråga än de i 

jämförelsekategorin.  

I den första delstudien användes fyra utfall:  

1) 90-180 dagar SS+SA under år två efter olyckan 

2) >180 dagar SS+SA under år två efter olyckan  

3) 90-180 dagar SS+SA under år fyra efter olyckan 

4) >180 dagar SS+SA under år fyra efter olyckan. 

I den andra delstudien användes följande utfall:  

1) Symptomgivande nackskada (definierat som nackskada med en 

försäkringsutbetalning för sveda och värk eller lyte och men ≥2000 SEK) 

2) PMI om ≥1 % för whiplashskada  

3) >90 dagar total SS+SA under år två efter olyckan. 

Det var för få individer som vid olyckan satt i bilar utrustade med whiplashskydd 

hade SS+SA i whiplashdiagnoser, för att kunna använda detta som utfall i 

multivariat regressionsanalys. 

I båda delstudierna där SS+SA dagar används som utfall i logistiska regressioner 

exkluderades personer med redan pågående SA vid olyckan från analyserna. 

Projektet är prövat och godkänt av den regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm. 

 



    

 Sid: 10 / 13 
 

 

Resultat 

I delstudierna har omfattande resultat på betydligt mer specifik nivå än i tidigare 

studier kunnat genereras. Här presenteras framförallt mer övergripande resultat, mer 

detaljerade återfinns i delstudierna. 

Medelantal dagar med SS och SA var högre åren efter olyckan än innan. De första 

två åren efter olyckstillfället var de flesta SS dagarna i skadediagnoser eller 

muskuloskeletala diagnoser. Tre och fyra år efter olyckstillfället var det flest dagar 

från SA i skadediagnoser, muskuloskeletala respektive psykiska diagnoser. Personer 

med en personskada som resulterat i en PMI hade fler SS- och SA dagar än de 

personer som inte fått en PMI. 

Personer med skador på torso/rygg eller med multipla personskador hade högre OR 

för att ha >180 SS+SA dagar år två efter trafikolyckan (OR: 3,0; 95 % KI 2,4-3,7) 

respektive 2,3 (95 % KI 1,8-2,9), jämfört med personer som fått en huvudskada. År 

fyra var motsvarande siffror OR: 2,0 (95 % KI 1,7-2,4) och 1,6 (95 % KI 1,3-2,0) 

Personer skadade i bilar med 2-3 stjärnor i Euro NCAP eller otestade bilar hade 

högre risk för att ha >180 SS+SA dagar under år 4, jämfört med personer som 

skadats i en bil med 4-5 stjärnor (OR 1,5 (95 % KI 1,2-1,7) respektive OR 2,0 (95 % 

KI 1,7-2,3)). 

Då endast förare och passagerare av bilar som blivit påkörda bakifrån studerades 

fann vi att de personer som suttit i en bil utrustade med whiplashskydd hade lägre 

risk för nackskada jämfört med de som var förare eller passagerare i bilar utan 

whiplashskydd. Detta var särskilt tydligt för äldre bilmodeller (introduktionsår 

<1999: OR: 2,2; KI: 1,9-2,6; introduktionsår ≥1999: OR:1,5; KI: 1,3-1,8. De 

personer som var förare eller passagerare i äldre bilmodeller utan whiplashskydd var 

även mer troliga att få nackskada som resulterade i PMI än de personer som satt i en 

bil med whiplashskydd (OR: 1,6; KI: 1,3-1,9). Dessa samband var betydligt 

tydligare bland män än bland kvinnor, både vad gäller nackskada och om 

personskadan resulterade i PMI. 

Vad gäller personers arbetsförmåga under år två efter trafikolyckan visade 

resultaten att medelantal nettodagar SS+SA under det första året efter olyckan 

ökade kraftigt bland personer med symtomgivande nackskada, både bland kvinnor 

(total SS+SA: från 25 till 103 dagar, SS+SA i whiplashdiagnos: 0 till 29 dagar) 

och män (21 till 100 respektive 0 till 32 dagar). Antalet dagar låg kvar på en hög 

nivå både bland kvinnor och bland män under de följande två åren. 

Vidare fann vi bland männen ett samband mellan whiplashskydd och färre SS+SA 

dagar; de som skadats i bilar utan whiplashskydd hade betydligt högre sannolikhet 

att fler än 90 SS+SA dagar under år två efter olyckan. När sociodemografiska 

faktorer samt skadeår och bilstorlek kontrollerades för i analysen försvagades 

dock dessa samband och ett statistiskt signifikant samband kunde endast ses för 

äldre bilar utan whiplashskydd. Män som vid olyckstillfället suttit i sådana bilar 
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var dubbelt så stor risk att ha >90 SS+SA dagar under år två efter olyckan, jämfört 

med män som suttit i bilar med whiplashskydd (OR: 19; KI: 1,3-2,7). Bland 

kvinnorna förelåg inga statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor i bilar 

med whiplashskydd respektive i bilar utan.  

I analyser med kategorisering på typ av system för whiplashskydd framkom stora 

skillnader mellan kvinnor och män avseende samband med både nackskada och 

med att personskadan resulterade i PMI. För flera system fann vi samband som 

pekade på skyddande effekter för män, medan få sådana samband kunde ses för 

kvinnor. För män innebär whiplashsystemen i större utsträckning lägre antal 

framtida SS+SA dagar jämfört med standardsäten. Detta var inte tydligt bland 

kvinnor; vissa system hade högre risk och andra mindre risk bland kvinnorna. När 

även andra faktorer kontrollerades för minskade dock sambanden och var inte 

längre statistiskt signifikanta. 

Slutsatser 

I detta explorativa projekt, som på nationell nivå har undersökt SS i samband med 

personskada i personbilsolycka kan följande slutsatser dras: 

Det är viktigt att identifiera vilken olyckstyp och typ av personskador som leder till 

längre SS och till SA för att få grundläggande kunskap inom området. Dessa två 

studier har fyllt ett dubbelt syfte; både att få kunskap om omfattningen av olika typer 

av personskador i samband med en bilolycka samt om konsekvenserna av dessa, i 

termer av omfattning av SS och SA samt av PMI i specifika diagnoser.  

 Antalet SS+SA nettodagar per år ökade efter olyckan och var fortfarande 

fyra år efter förhöjt i förhållande till åren innan olycksdatumet. 

 En ökning av antalet SS+SA nettodagar sågs för skadediagnoser men 

också för muskuloskeletala och psykiska diagnoser. 

 Skadekategorierna som befanns mest troliga att leda till ett högt antal 

SS+SA dagar var torso/rygg samt multipla skador. 

 Den stora skillnaden i antal SS+SA nettodagar mellan de med PMI och de 

utan indikerar en potential av att använda PMI för att förutspå långvariga 

konsekvenser såsom SS+SA. 

 Att skadas i bilar av äldre modell eller i bilar med lägre säkerhetsklassning 

enligt Euro NCAP var generellt associerat med högre antal SS+SA 

nettodagar. 

 Även för en diagnos som whiplash med en låg risk att dö och låg andel 

med SS direkt i samband med olyckan, förekommer långvariga problem i 

termer av högt antal SS+SA nettodagar två år efter olyckan. 

 Resultat från detta projekt tyder på att bilsätets utformning och eventuella 

whiplashskydd har olika betydelse för kvinnor och män, inte bara avseende 

sannolikheten för whiplashskada och PMI, utan även för framtida SS+SA i 

sådan skadediagnos. 
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Detta projekt har givit många resultat på detaljnivå, vilket innebär att ett stort antal 

nya frågeställningar och hypoteser har väckts, som ofta är fallet i givande studier. 

Därför behövs det fördjupade studier för att besvara dessa frågeställningar behövs. 

Det handlar till exempel om förekomsten och omfattningen av SS+SA efter 

trafikolycka, i flera specifika diagnoser utöver whiplashskada. Av intresse är även 

hur arbetets krav och utformning påverkar SS+SA efter trafikskada i olika diagnoser.  

Dessutom är det, för att få en mer fullständig bild av omfattningen av långvariga 

konsekvenser av trafikskador i termer av SS+SA, av intresse att närmare undersöka 

den ökning av SS+SA i andra diagnoser än skadediagnoser som sågs efter 

bilolyckan.  

Spridning och återföring av resultat 

Resultaten kommer att spridas vid vetenskapliga nationella och internationella 

konferenser, via vetenskaplig publikation av de två delstudierna i internationella 

vetenskapliga referentbedömda tidskrifter (manusskrivning pågår) samt ingå i en 

doktorsavhandling, i undervisning av läkare och andra, till försäkringsgivare, såsom 

Folksam samt till Trafikverket. Resultat från projektet har presenterats på the 

European Public Health Conference (EPH) under 2018 samt för representanter från 

Folksam. Resultat kommer även att presenteras vid årets Tylösandsseminarium 3-4 

september. 

 

Accepterat abstract och muntlig presentation på European Public Health 

Conference: 

Elrud R, Friberg E, Alexanderson K, Stigson H. Disability pension and 

permanent medical impairment among injured car occupants of working 

ages. The 11th EPH Conference. Ljubljana, Slovenia. 28 November – 1 

December 2018 

 

Kommande presentation av resultat på Tylösandsseminariet: 

Elrud R. Hur påverkas sjukfrånvaron efter en bilolycka? Seminarium 5: 

Hälsa. Tylösandsseminariet. Tylösand, Sverige. 3-4 september 2019. 
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