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Sammanfattning av Projektet

Rollator, (El)rullstol

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond.

& Mobilitetsskoter

Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och

i Trafikmiljön

överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter,
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slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens område.
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Detta är en inledande studie med syftet att beskriva och undersöka skador och

19-05-12

Klassificering:
Öppen

utbredning av olyckor och skadehändelser där användare av rörelsehjälpmedel
(rollator, (manuell) rullstol, elrullstol/mobilitetsskoter) varit inblandade. Så vitt vi
känner till är detta den första studien som genomförts i Sverige på området.
Kunskapen om personer med olika funktionsnedsättning och äldre personers riskoch skadeutsatthet i trafikmiljöer är idag mycket begränsad. Det handlar också om
personer med olika kroniska sjukdomar och smärttillstånd som i stor utsträckning
är i behov av säker mobilitet och förflyttning i olika trafikmiljöer.

Vi vet att den förändrade befolkningsstrukturen i framtiden kommer att innebära
att allt fler äldre personer och personer med funktionsnedsättningar kommer att
vistas i trafikmiljöerna som oskyddade trafikanter. Genom att öka kunskapen om
deras inblandning i skadehändelser i trafikmiljön ökar möjligheterna att förebygga
olyckorna. Samtidigt är det vår förhoppning att medvetenheten och kunskapen om
denna okända grupp öka hos flera olika aktörer i samhället. Detta är en mycket
angelägen uppgift då det handlar om en stor bortglömd grupp i trafiksäkerhetssammanhang. Äldre personer och personer med olika funktionsnedsättningar har
rätt till en ökad trygghet, säkerhet och skadeförebyggande åtgärder mot trafikskador i framtiden.

Resultaten från studien visar på en uppåtgående trend i antalet olyckor som
involverar användare av rörelsehjälpmedel. Singelolyckor är mer frekvent
förekommande jämfört med kollisioner; detta gäller särskilt personer med rollator.
Var tredje singelolycka uppstod i samband med att hjälpmedelsanvändaren körde
över/på trottoarkanter/nivåskillnader i trafikmiljön, vilket resulterade att personen i
fråga slog i marken. Kollisionsolyckorna involverade oftast en bil. Många av
kollisionerna inträffade i samband med att användaren av rörelsehjälpmedlet
skulle korsa en väg, dvs vid övergångsställe/korsning. En relativt stor andel av
kollisionerna som involverade bil/lastbil/buss orsakades av påbackning.

Keywords
Fallolyckor, gångtrafikanter, rollator, rullstol, elrullstol, mobilitetsskoter, oskyddade
trafikanter, funktionshinder, rörelsenedsättning, hjälpmedel, Sverige, STRADA
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01. Erhållen Trafiksäkerhetsnytta

Rollator, (El)rullstol

Denna studie analyserar olyckor och skador hos användare av rörelsehjälpmedel

& Mobilitetsskoter

(rollator, (manuell) rullstol, elrullstol/mobilitetsskoter) i trafikmiljön, vilket är en unik

i Trafikmiljön

studie i sitt slag. Detta är en trafikantgrupp som det finns ytterst begränsad

Chalmers Industriteknik

kunskap om, och som kommer öka i takt med att den åldrande befolkningen ökar.
Det är viktigt att bättre förstå vilka hinder och risker som den här trafikantgruppen
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upplever, för att på sikt kunna minska antalet olyckor och skador samt förbättra
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mobiliteten.
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Studien knyter an till de tidigare Skyltfonden-finansierade projekten TRV
2013/71828 (Fallolyckor Bland Gångtrafikanter), TRV 2015/97155 (Provmetod –
Höft I), TRV 2016/86321 (Provmetod – Höft II), TRV 2016/19843 (Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer), TRV 2017/23597 (Rollatorn –
Framtidens Frihet på Hjul), en avslutad studie finansierad av Vägverkets
Jubileumsfond, samt en Promobilia-finansierad studie (Rollator 2.0).
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02. Ord- & Begreppsförklaringar
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Rollator, (El)rullstol

Elrullstol:

& Mobilitetsskoter

I gruppen elrullstolar ingår både rullstolar

i Trafikmiljön

och skotrar som kan drivas av elmotorer.

Chalmers Industriteknik

En elrullstol kan styras av rullstolsanvändaren själv eller styras av någon
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annan person (Källa: Vårdguiden 1177).
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Foto: Jörgen Lundälv

Funktionshinder:
”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen” (Källa: Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se).

Funktionsnedsättning:
Ordet funktionsnedsättning ”betyder att en person har svårt att göra vissa saker
som han eller hon vill göra. Det som gör sakerna svåra är en skada som begränsar
personens kroppsliga eller psykiska funktioner. Skadan kan vara medfödd eller
vara orsakad av sjukdom eller olycksfall. De svårigheter som uppstår i vissa
situationer kallas funktionshinder” (Källa: Nationalencyklopedin1)

Funktionsvariation:
Ordet funktionsvariation ”är ett ord som påminner om funktionsnedsättning och
som betyder att alla personer är normala men har olika sätt att fungera på”
//”tanken är att begreppet funktionsvariation ska uppfattas som mer neutralt och
betona att alla människor fungerar på olika sätt och att ingen är bättre och sämre”
(Källa: Nationalencyklopedin2).

1

Funktionsnedsättning. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/funktionsnedsättning
(hämtad 2019-04-30)
2
Funktionsvariation. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/funktionsvariation
(hämtad 2019-04-30)
5

Olycks- & Skadestatistik

Käppar & kryckor:
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”I gruppen ingår olika typer av käppar som du håller med ena handen. Det kan
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vara käppar med ett eller flera stödben” (Källa: Vårdguiden 1177).

& Mobilitetsskoter
i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

LSS:
LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Varje kommun har skyldighet att se till att lagen efterlevs. LSS beskrivs som: ”Om
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du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att
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kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS” (Källa: Vårdguiden 1177).
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Manuell rullstol:
”rullstolar som drivs med händerna och rullstolar som körs av någon annan
person, så kallade vårdarmanövrerade rullstolar” (Källa: Vårdguiden 1177).

Mobilitetsskoter:
det finns ingen definition av begreppet. I dagligt tal används ordet permobil. Med
mobilitetsskoter menas i rapporten ett hjälpmedel som har ett styre och att
personen använder sina armar att styra fordonet.

Foto: Jörgen Lundälv

Foto: Jörgen Lundälv

Oskyddad trafikant (eng: Vulnerable Road Users (VRU)):
Definieras enligt ITS Direktivet (2010 s4) som "non-motorised road users, such as
pedestrians and cyclists as well as motor-cyclists and persons with disabilities or
reduced mobility and orientation”.
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Rollator:

för Användare av

En rollator är ett ”gånghjälpmedel som har två eller flera hjul och som skjuts framåt

Rollator, (El)rullstol

med händerna. Rollatorn används av framför allt äldre personer med gång- och
balansproblem för avlastning eller stöd vid gående såväl inomhus som utomhus”

& Mobilitetsskoter

(Källa: Nationalencyklopedin3).

i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

Rörelsehjälpmedel:
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Med sådana hjälpmedel avses käppar, kryckor, rollator, gåstöd, manuella
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rullstolar, (el)rullstol, mobilitetsskoter (Källa: Vårdguiden 1177).

Klassificering:

STRADA:

Öppen

Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) “är ett informationssystem
för

data

om

skador

och

olyckor

inom

vägtransportsystemet”

(Källa:

Transportstyrelsen4).

3

4

Rollator – www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rollator (hämtad 2019-04-30)
STRADA – www.transportstyrelsen.se/strada (hämtad 2019-04-30)
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03. Bakgrund

Rollator, (El)rullstol

Idag riktas allt större fokus på de sk oskyddade trafikanterna (World Health

& Mobilitetsskoter

Organization 2009, 2015; Trafikverket 2017, 2018), som traditionellt har fått stå

i Trafikmiljön

tillbaka till förmån för biltrafiken vad gäller stadsplanering, framkomlighet och

Chalmers Industriteknik

olycksprevention. Europeisk statistik visar att de oskyddade trafikanterna står för
en lika stor andel av dödsfallen i vägtrafiken som biltransporterna (46%)
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(European Commision – Fact Sheet 2017). Gående som skadas i fallolyckor
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räknas dock inte in i statistiken över skadade i vägtrafikolyckor. I Sverige utgör de
gående som skadas i fallolyckor tillsammans med antalet skadade cyklister
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ungefär 70% av det totala antalet allvarligt skadade i vägtrafikmiljön (varav 47%
är fallolyckor bland gående) (Trafikverket 2019).

En trafikantgrupp som tillhör kategorien oskyddade trafikanter, är användare av
olika typer av rörelsehjälpmedel, såsom rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter.
Användare av dessa hjälpmedel är ofta äldre personer med nedsatt
rörelseförmåga eller personer med olika typer av funktionsvariationer. Detta är en
trafikantgrupp som det finns begränsad kunskap om, och som måste tas större
hänsyn till då infrastrukturen i städerna planeras. Det är känt att äldre personer i
samhället är klart överrepresenterade i alla typer av skadehändelser som inträffar
(Sveriges Kommuner och Landsting 2009; MSB 2013). Personer med olika
funktionsnedsättningar har också betydande skaderisker i såväl inre som yttre
miljöer (Bonander m.fl.

2014; Thodelius m.fl. 2017). Vidare begränsar det

nuvarande systemet med upphandling av hjälpmedel möjligheterna för nya
innovationer att hitta vägen till marknaden. Därtill medför kostnadsbesparingar
inom LSS att personer som tidigare förflyttat sig med assistanshjälp i framtiden
kan komma behöva göra det på egen hand.

Vid 75 års ålder använder 40% av kvinnorna respektive 20% av männen rörelsehjälpmedel, och vid 85 år har andelen ökat till 70% respektive 55% (Hjälpmedelsinstitutet 2014). Under det senaste seklet har åldersfördelningen i Sverige
förändrats dramatiskt, då det skett en kraftig ökning av andelen äldre i förhållande
till andelen yngre. Anledningen är att vi under 1900-talet har haft såväl sjunkande
födelsetal (fertilitet) som ökad livslängd; i framtiden beräknas dödsfallen vara fler
än födslarna (Ahlbom m.fl. 2010). Enligt Statistiska Centralbyråns (SCBs)
prognoser kommer de som är över 80 år öka procentuellt mest; år 2028 beräknas
de vara 255 000 fler än idag vilket är en ökning med 50% (Figur 1, SCB 2018).
EU:s The 2018 Ageing Report visar att kostnaderna för pensioner, hälso- och
sjukvård och långtidsvård kommer öka under de kommande årtiondena på grund
av den åldrande befolkningen i Europa.
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Figur 1. SCBs skattningar för antal seniorer fram till 2060. Bild från SCB (2016).

Öppen

Personer med funktionsnedsättningar och funktionsvariationer har under åren
beskrivits i ett stort antal studier. Emellertid har forskningen varit tämligen
begränsad vad gäller vuxna människor med funktionsnedsättningar (Hallberg &
Hallberg 2016). Innebörden av begreppet funktionsnedsättning har definierats av
Socialstyrelsen (2016). Det finns ett stort antal personer i Sverige som lever med
medfödda och/eller progredierade funktionsvariationer. Två siffror som ofta nämns
i sammanhanget är 1,3 respektive 1,8 miljoner människor med funktionsnedsättning (Funka) – differensen beror på om det är individens subjektiva
bedömning, medicinska diagnoser, arbetsförmåga eller något annat som ligger till
grund för beräkningen. Uppskattningsvis använder 9,5% av befolkningen någon
typ av hjälpmedel (Funka). Nedanstående siffror har SCB, Hjälpmedelsinstitutet,
de ideella handikapporganisationerna och andra offentliga källor (där det
föreligger stor skillnad mellan olika källor har den lägre siffran angivits):


560 000 personer över 16 år har en rörelsenedsättning (hälften av dessa är
över 80 år).



1 330 000 personer har nedsatt rörlighet i armar eller händer.



130 000 personer använder rullstol.



250 000 personer använder rollator.

I trafikmiljön räknas en elrullstol – beroende på hastighet – som en gångtrafikant,
cykel eller moped. En rullstol som drivs med elmotor, och som är konstruerad för
en hastighet av högst 20 km/h, räknas som cykel. Då ska rullstolen föras på
cykelbana eller på höger sida av en körbana och möta andra fordon i högertrafik
precis som alla andra cyklister. Trots att den eldrivna rullstolen betraktas som en
cykel räknas föraren, som själv kör sin eldrivna rullstol, som gångtrafikant om
färden sker med gångfart, d.v.s. högst 6 km/h. Det betyder att hen får använda
gångbanor och övergångsställen. Om en rullstolsförare som uppträder som
gående närmar sig ett obevakat övergångsställe har fordonsförare på körbanan
9
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väjningsplikt mot rullstolsföraren. Eldrivna rullstolar som är konstruerade för högre

för Användare av

hastigheter än 20 km/h anses som mopeder.
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Livsvillkor och möjlighet till delaktighet och mobilitet för personer med
funktionsnedsättningar har belysts av världshälsoorganisationen WHO (World
Health Organization & The World Bank 2011). FN har i flera konventioner uttryckt
människors rätt till hälsa, säkerhet och mobilitet (Regeringskansliet 2008;
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Regeringskansliet 2012). I Sverige har studier också betonat betydelsen av
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transport och förflyttning som ett eget livsområde (Lindqvist & Lundälv 2012).
Likaså har användarperspektivet fokuserats för personer med rörelse-

Klassificering:

nedsättningar (Stenberg m.fl. 2016).

Öppen

Mot bakgrund av europeiska direktiv, nationell politik, konventioner och nationell
trafiksäkerhetspolicy finns det bra stöd för att äldre personer ska kunna garanteras
en ökad trygghet och säkerhet även vid mobilitet och förflyttning i förändrade
trafikmiljöer. Nollvisionen omfattar även speciellt utsatta trafikantgrupper, som
exempelvis äldre personer och personer med funktionsnedsättningar (Tingvall
1997; Johansson 2009; Belin m.fl. 2012). “Människor som är sårbara måste ges
egenmakt” framgår av mål 23 i FN:s Agenda 2030 (Regeringskansliet 2016), som
beskriver hållbarhet för alla medborgare. Äldre personers möjlighet till delaktighet,
tillgänglighet och användarcentrerad design har under senare år poängterats ännu
mer i den nationella inriktningen för funktionshinderspolitiken i Sverige (MFD 2016;
Regeringens proposition 2016/17:188). Europarådet har också betonat att personer med funktionsnedsättningar och äldre ska ges en ökad jämlikhet, värdighet
och lika möjligheter (The Council of Europe Disability Strategy). Äldre personers
rätt till delaktighet finns också beskrivet i världshälsoorganisationen WHO:s
världsrapport (WHO 2011).

04. Syfte
Syftet med denna studie är att:


analysera nationell olycks- och skadedata för användare av olika
rörelsehjälpmedel (rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter) som rapporterats
in till STRADA.



analysera utvecklingen under en tioårsperiod

Resultaten kommer att ge värdefull inblick i risker och hinder som denna
trafikantgrupp utsätts för i trafikmiljön, vilket kan bidra till att förbättra säkerheten
och mobiliteten för denna grupp på lång sikt.
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05. Metod & Material

Rollator, (El)rullstol

Data extraherades från den nationella databasen STRADA (Swedish Traffic

& Mobilitetsskoter

Accident Data Acquisition), som administreras av Transportstyrelsen. Denna

i Trafikmiljön

databas innehåller uppgifter som tillhandahålls av polis och akutsjukhus angående

Chalmers Industriteknik

olyckor och skador som uppstår i trafikmiljön i Sverige.
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Då STRADA saknar specifika variabler för rörelsehjälpmedel, gjordes en fritext-
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sökning med nyckelord som ”rollator”, ”rullstol”, ”permobil”, inklusive vissa
stavningsvarianter. Studien avgränsades till att gälla olycksfall och skador som
inträffat i utomhusmiljön, men inte ombord på, eller i samband med på/avstigning
av andra fordon. Varje enskilt fall lästes noggrant igenom, och de som inte ansågs
relevanta för den aktuella studien sorterades bort. Slutligen återstod totalt 3 032
st unika olyckor (rullstol 2 020 st; (manuell) rullstol 269 st; elrullstol/mobilitetsskoter
743 st), som den vidare analysen grundar sig på.

Samtliga fall kategoriserades därefter som ”singelolycka” (involverade ej annat
fordon eller fotgängare) eller ”kollision” (involverade annat fordon eller fotgängare). Vidare gjordes ytterligare kategoriseringar av varje olycka utifrån den
beskrivande text som fanns tillhanda. Resultaten sammanställdes i fyra tabeller
(se Bilaga) samt i en uppsättning stapeldiagram (i dessa är några få fall av
kollisioner med tåg exkluderade).

För att undersöka om antalet olyckor med rörelsehjälpmedel är ökande, på
konstant nivå eller minskande gjordes en separat analys för de sjukhusregioner
som haft kontinuerlig STRADA-registrering under en tioårsperiod (2007–20016).

06. Resultat & Diskussion
Resultaten visar på en ökning av antalet olyckor som involverar rörelsehjälpmedel,
som rapporterats till STRADA under en tioårsperiod (Figur 2). För rollator och
(manuell) rullstol ses nästan en fördubbling och för elrullstol/mobilitetsskoter
nästan en tredubbling. Liknande trender har observerats för rullstolsanvändare i
USA (Xiang et al. 2006) och mobilitetsskoteranvändare i Nederländerna
(Leijdesdorff et al. 2014) och Australien (Gibson et al. 2011, Cassell & Clapperton
2006). Det är troligt att den stigande andelen äldre kommer att bidra till en
ytterligare ökning, som av kanadensiska, australiska, brittiska och amerikanska
studier rapporterar (Mortenson & Kim 2016; Jancey et al. 2013, House of
Commons Transport Committee 2009; LaBan & Nabity 2010). Dessutom har
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studier visat att olyckor och incidenter som involverar rullstolar är vanliga och
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sannolikt underskattade (Chen et al. 2011).
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Figur 2. Fördelningen av olyckor, som involverar rollator, (el)rullstol
och mobilitetsskoter, som rapporterats till STRADA under en tioårsperiod,
2007–2016.

Singelolyckor
Majoriteten av singelolyckorna resulterade i att hjälpmedelsanvändaren slog i
marken (rollator 99%; (manuell) rullstol 96%; elrullstol/mobilitetsskoter 87% (Figur
3a). Anledningarna till islaget varierade för de olika hjälpmedlen (Figur 3b):


För rollatoranvändare berodde islaget på en fallolycka, som vanligtvis
orsakats av en (trottoar)kant (29%), dåligt/ojämnt underlag (19%), snubbling
(9%) eller att användaren tappade balansen pga att rollatorn åkte iväg (7%).



För användare av (manuella) rullstol berodde islaget på att personen ramlat
ur (57%) eller att ekipaget vält (39%).



För användare av elrullstol/mobilitetsskoter berodde islaget på att ekipaget
vält (71%) eller att personen ramlat ur (16%).

En vanlig anledning till att personen ramlade ur var att (el)rullstolen/
mobilitetsskotern fick ett oväntat stopp, exempelvis pga att hjulet åkt ner i en grop
eller kilat fast sig i något (brunnsgaller, mellan stenar/plattor), att man kört på en
(trottoar)kant eller annat fast objekt, eller att ekipaget gjort annan oväntad rörelse.
Vältning orsakades ofta av en (trottoar)kant eller annan nivåskillnad/ojämnhet,
som tex att hjulen kommit utanför asfaltskanten eller ner i en grop, för hög
hastighet under en svängning, eller att ekipaget kommit ut i terrängen/diket.
12
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Många av dessa olyckor och skador hade sannolikt kunnat förhindras med ett

för Användare av

bälte eller annan skyddsutrustning (hjälm, skydd över styrdonet), förbättrat drift

Rollator, (El)rullstol

och underhåll samt slätare ytor i trafikmiljön (dvs inga stegvisa/abrupta nivå-

& Mobilitetsskoter

skillnader).

i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik
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Klassificering:
Öppen

Figur 3. a) Olyckshändelse och b) olycksorsak för användare av
rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter vid singelolyckor.

Kollisioner
Kollisionsolyckorna involverade oftast en bil för såväl rollator (77%), (manuell)
rullstol (69%), som elrullstol/mobilitetsskoter (60%) (Figur 4a). För rollator och
(manuell) elrullstol var den näst vanligaste motparten ett tyngre fordon (14% resp
16%), medan endast en mindre andel var oskyddade trafikanter (gångtrafikanter,
cyklar och moped/mc). Elrullstol/mobilitetsskoter hade däremot en högre andel
oskyddade trafikanter som motpart (21%), dvs var femte kollisionsolycka.
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Många av kollisionerna inträffade i samband med att användaren av rörelse-

för Användare av

hjälpmedlet skulle korsa en väg, dvs vid övergångsställe/korsning (rollator 29%;

Rollator, (El)rullstol

(manuell) rullstol 36%; elrullstol/mobilitetsskoter 53%) (Figur 4b). Att säkerställa

& Mobilitetsskoter
i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

bra synlighet (ljus/reflexer) och att förbättra förarutbildningen är exempel på
föreslagna åtgärder att reducera antalet olyckor (Gibson m.fl. 2011; Mortenson &
Kim 2016; Mortenson m.fl. 2017; Cordes m.fl. 2018).
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En stor andel av kollisionerna som involverade bil/lastbil/buss orsakades av på-

19-05-12

backning, speciellt när det gällde rollator (54%) och (manuell) rullstol (36%), men
även elrullstol/mobilitetsskoter (9%). Parkeringar var därför en mycket vanlig

Klassificering:

olycksplats för rollator och (manuell) rullstol (31% resp 21% av kollisionerna med

Öppen

bil/lastbil/buss). En tänkbar anledning är att användare av rollator och (manuell)
rullstol har svårigheter att snabbt kunna förflytta sig om ett fordon kommer
backande mot dem. Automatbroms som standard vid backning borde kunna
minska risken för den typen av olyckor.

Figur 4. a) Motpart och b) olycksplats för användare av
rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter vid kollisionsolyckor.
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Kvinnor & Män

för Användare av
Rollator, (El)rullstol

Fördelningen av män och kvinnor beroende på vilket hjälpmedel som använts

& Mobilitetsskoter

(Figur 5). För rollatorer var det i storleksordningen tre gånger fler kvinnor än män

i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

som var involverade i olyckor. För elrullstol/mobilitetsskoter var det istället ungefär
dubbelt så många män än kvinnor, medan det för (manuell) rullstol var någorlunda
jämn könsfördelning. I en del av fallen då (el)rullstol/mobilitetsskoter varit

Version: 1.0

inblandade i kollisioner var dock kön okänt, troligen på grund av att det var

19-05-12

motparten (företrädelsevis en gångtrafikant) som skadats, dvs inte användaren av
hjälpmedlet.

Klassificering:
Öppen

Figur

5.

Fördelningen

män/kvinnor

som

använt

rollator,

(el)rullstol

och mobilitetsskoter vid a) singelolycka och b) kollisionsolycka.

För rollatorer skulle dessa skillnader könsfördelning kunna förklaras av att en
större andel kvinnor än män använder rörelsehjälpmedel (Hjälpmedelsinstitutet
2014). Detta gäller dock inte mobilitetsskotrar, där flera studier istället rapporterat
en majoritet av män, vilket skulle kunna förklara övervikten av män i
elrullstols/mobilitetsskoterolyckor. En svensk studie anger att 1,5–2 gånger fler
15
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män än kvinnor använder dessa transportmedel (Pettersson m.fl. 2016), vilket

för Användare av

även bekräftas av en amerikansk studie som visar att mer än två tredjedelar

Rollator, (El)rullstol

mobilitetsskoteranvändarna är män (LaBan & Nabity 2010). Denna skillnad skulle

& Mobilitetsskoter
i Trafikmiljön

i sin tur kunna bero på exempelvis strukturell eller ekonomisk ojämställdhet, vilket
vore intressant att studera vidare.

Chalmers Industriteknik

Medelåldern var i högre för användare av rollator (81 ±10 år, median 83 år) jämfört
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med (manuell) rullstol (57 år ±22 år, median 61 år) och elrullstol/mobilitetsskoter

19-05-12

(66 år ±18 år, median 69 år) (Figur 6). Det var inga större variationer i ålder mellan
singel- och kollisionsolyckor, förutom för (manuell) rullstol där det skiljde i

Klassificering:

genomsnitt 10 år (Tabell 1).

Öppen

Figur 6. Åldersfördelningen hos användare av rollator, (el)rullstol och
mobilitetsskoter som varit involverade i a) singelolycka och b) kollisionsolycka.
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Tabell 1. Medel- och medianålder samt standardavvikelse för användare av

Rollator, (El)rullstol

rollator, (manuell) rullstol och elrullstol/mobilitetsskoter i olyckor.

& Mobilitetsskoter

Rollator

i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik
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Rullstol

Elrullstol/
mobilitetsskoter

Singel

Krock

Singel

Krock

Singel

Krock

Medelålder

81

82

60

50

67

64

Medianålder

83

84

62

48

71

67

Standardavvikelse

10

9

22

20

18

18
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Klassificering:
Öppen

Skador
Betydligt fler lindriga, måttliga och allvarliga skador var orsakade av singelolyckor
jämfört med kollisioner (Figur 7). Detta var speciellt tydligt för rollatorer, där 4 ggr
fler lindriga, 6 ggr fler måttliga och nästan 9 ggr fler allvarliga skador berodde på
singelolyckor jämfört med kollisioner.

För mobilitetsskoter registrerades totalt 23 dödsfall (singelolyckor 10 st; kollision
13 st [inkl 1 tåg]), varav 20 involverade äldre män. För rollatoranvändare
registrerades 41 dödsfall, varav 8 i singelolycka och 33 i kollision (11 påbackade;
9 övergångsställe/korsning; 11 vägsträcka, 2 övrigt).

I singelolyckor var huvudet den kroppsdel som hade mest registrerade skador
(rollator 36%; (manuell) rullstol 44%; elrullstol/mobilitetsskoter 32%) (Figur 8a).
För AIS>1 skador var det störst andel skador på arm och höft för rollatoranvändare
(39% resp 33%), på ben för användare av (manuell) rullstol (44%) och på huvud
och arm för användare av elrullstol/mobilitetsskoter (25% resp 31%) (Figur 8a).

I kollisioner var det en hög andel i kategorin ”okänd” på skadad kroppsdel, vilket
kan förklaras av att dessa olyckor mestadels endast var polisrapporterade (dvs ej
sjukhusrapporterade) (Figur 8c). Det är därför svårt att dra några långtgående
slutsatser då underlaget inte är fullständigt. För AIS>1 skador var det störst andel
skador på arm, höft och torso för rollatoranvändare (26%, 23% resp 25%), på
huvud och ben för användare av (manuell) rullstol (29% resp 41%) och på huvud,
ben och höft för användare av elrullstol/mobilitetsskoter (27%, 21% resp 25%)
(Figur 8d).
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Figur 7. Fördelningen av skadegrad vid singelolycka och kollision för
a) rollator, (manuell) rullstol och c) elrullstol/mobilitetsskoter.
Lindrig skada ISS 1–3; måttlig skada ISS 4–8; allvarlig skada ISS 9–
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Figur 8. Skadad kroppsdel för a) alla registrerade och b) AIS>1 skador i singelolyckor, samt c) alla registrerade och d) AIS>1 skador kollisionsolyckor.

19

Olycks- & Skadestatistik

Tidpunkt

för Användare av
Rollator, (El)rullstol

Rollatorolyckorna var relativt jämt fördelat över årstiderna (Figur 9). Elrullstols-

& Mobilitetsskoter

och mobilitetsskoterolyckorna inträffade däremot oftare under sommaren jämfört

i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

med vintern. Detta var speciellt tydligt i singelolyckorna med 3,2 gånger fler olyckor
under sommaren jämfört med vintern (38% jämfört med 12%) (Figur 9a). En
liknande trend sågs för (manuella) rullstolar, med 1,8 gånger fler singelolyckor

Version: 1.0

under sommaren jämfört med vintern (32% jämfört med 18%) (Figur 9a).

19-05-12

Klassificering:
Öppen

Figur 9. Fördelning över årstid för a) singelolyckor och b) kollisioner vid
användning av rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter.

Singelolyckorna var ganska jämt fördelade över veckodagarna, med en (mindre)
nedgång på söndagarna; detta gällde såväl rollator, (el)rullstol som mobilitetsskoter (Figur 10a). Kollisionerna hade en tydlig nedgång på helgen för både
rollator och elrullstol/mobilitetsskoter, speciellt söndagarna (-42% respektive 28%) (Figur 10b). För (manuella) rullstolar såg fördelningen annorlunda ut, med
tre tydliga toppar på tisdag, torsdag och söndag samt en minskning på fredag och
lördag. Det är möjligt att detta avspeglar besöksdagar eller liknande?
20
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Figur 10. Fördelning över veckodag för a) singelolyckor och b) kollisioner vid
användning av rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter.

Majoriteten (70–90%) av olyckorna inträffade dagtid mellan kl 10–18, och sällan
under sen kväll/natt (Figur 11). Olyckor med (el)rullstol och mobilitetsskoter hade
något större andel under sen eftermiddag/kväll jämfört med rollator.
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Figur 11. Fördelning över klockslag för a) singelolyckor och b) kollisioner vid
användning av rollator, (el)rullstol och mobilitetsskoter.

Haddons Matris + Fjärde Dimension
I flera vetenskapliga sammanhang inom skadeområdet tillämpas William Haddons
vetenskapliga grundstruktur (Haddon 1968, 1970, 1972) över skadeförlopp och
hur man kan förstå skadors uppkomst och etiologiska faktorer. Utifrån Haddons
egen matris utgår en sådan grundstruktur utifrån person-, fordon- och
omgivningsfaktorer som kan anses ha betydelse för uppkomst av olyckor och
skador. I vår studie om hjälpmedels inblandning i olyckor och skadehändelser har
vi funnit nödvändigheten av att beskriva uppkomsten och utbredningen av dessa
22
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händelser även utifrån en fjärde dimension – sociala faktorer. Denna sociala faktor

för Användare av

omfattar olika samhällsfaktorer som kan ha betydelse för att denna trafikantgrupp,

Rollator, (El)rullstol

som kan betecknas som bortglömd. Det är därför viktigt att medvetandegöra de

& Mobilitetsskoter
i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

risker som finns för denna trafikantgrupp och öka utbildning och kompetens för
dem som ska fördjupa det skadeförebyggande arbetet utifrån Haddons
vetenskapliga grundstruktur.
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07. Rekommendationer

Rollator, (El)rullstol

Baserat på resultaten och lärdomarna från studien rekommenderas följande åtta

& Mobilitetsskoter

skadereducerande åtgärder:

i Trafikmiljön
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Att Haddons Matris (person-, fordon och omgivningsfaktorer) kompletteras
med en fjärde dimension när det gäller den här trafikantgruppen, nämligen
sociala/samhällsfaktorer.



Att uppgifter om använda hjälpmedel i samband med olycks- och skadehändelse inkluderas i STRADA, för att möjliggöra årliga uppföljningar.



Att användning av skyddsutrustning/skyddssystem undersöks vidare,
exempelvis bälte (för att förhindra att föraren ramlar av rullstolen),

Öppen

huvudskydd, skydd för joystick (för att förhindra att omgivningen av misstag
kommer åt styrdonet) och ökad synlighet (ljus och reflexer).


Att aktörer inom:
- infrastrukturbranschen (tex arkitekter, trafikplanerare, entreprenörer),
- funktionshinderområdet

(arbetsterapeuter,

sjukgymnaster,

färdtjänst,

kollektivtrafik, hjälpmedelsproducenter, upphandlare, funktionshinder- och
patientorganisationer),
- högskolor/universitet och forskningsinstitut
- försäkringsbranschen (tex skadereglerare, forskare),
inkluderas i trafiksäkerhets- och mobilitetsfrågor som rör personer med olika
typer av funktionsnedsättningar (tex ålder pga och kroniska sjukdomar).


Att

identifiera

och

undanröja

barriärer

(tex

upphandlingsregler,

organisationsfrågor, standarder) som förhindrar eller försvårar att nya
innovationer kommer ut på marknaden som hade kunnat förbättra dagens
hjälpmedel.


Att utformningen av infrastrukturen för fotgängare och övriga oskyddade
trafikanter tar bättre hänsyn till personer med olika typer av rörelsehjälpmedel
(tex rollator, (el)rullstol, mobilitetsskoter). Detta gäller särskilt nivåskillnader,
materialval i trottoarer, gång- och cykelstråk, samt drift och underhåll.



Att vidare forskning även beaktar intersektionalitet (tex genus, ålder, etnicitet,
ojämlikhet och socioekonomiska förhållanden) med tanke på de kunskapsluckor som finns när det gäller utsatta grupper i samhället.



Att gångtrafik, med eller utan hjälpmedel, ges en status som ett eget
transportslag, som på alla nivåer lyfts in i arbetet mot nollvisionen.
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Tabell A1. Singelolyckor – händelse, orsak, kön och ålder.
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Klassificering:
Öppen

Rollator
[N=1668]

Rullstol
(manuell)
[N=202]

Elrullstol
Mobilitetsskoter
[N=427]

99%

39%

71%

Ramlat ur

–

57%

s16%

Fast objekt

–

–

9%

1%

4%

4%

Kant

29%

33%

34%

Underlag

19%

33%

10%

Fast objekt

–

–

11%

Terräng

–

2%

9%

Snubbling

9%

–

Rullar iväg

7%

–

Hastighet

–

–

5%

Undanmanöver

–

–

4%

Singelolyckor
Händelse
Vält

Övrigt
Orsak

Lutning

–

3%

–

Övrigt

15%

8%

9%

Okänt

19%

20%

18%

Man

29%

44%

62%

Kvinna

71%

56%

38%

Okänd

0%

0%

0%

0–9

0%

1%

0%

10–19

0%

3%

2%

20–29

0%

8%

3%

30–39

0%

8%

3%

40–49

1%

10%

9%

50–59

2%

13%

12%

60–69

8%

17%

19%

70–79

22%

15%

24%

80–89

49%

17%

24%

≥90

17%

6%

4%

0%

0%

0%

Kön

Ålder

Okänd
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Klassificering:
Öppen

Rollator
[N=352]

Rullstol
(manuell)
[N=67]

Elrullstol
Mobilitetsskoter
[N=316]

77%

69%

60%

Fotgängare

2%

7%

18%

Cykel

4%

3%

9%

14%

16%

7%

MC/moped/etc

2%

3%

5%

Övrigt

1%

1%

1%

21%

22%

35%

8%

13%

18%

Vägsträcka

20%

27%

15%

Parkering

Kollisioner
Motpart
Bil

Buss, LB, traktor

Omständighet
Övergångsställe
Korsning

28%

18%

7%

Gång- & cykelbana

3%

4%

11%

Trottoar/gångbana

5%

4%

9%

Entré

3%

–

–

Övrigt

9%

10%

5%

Okänt

3%

–

–

Man

25%

48%

55%

Kvinna

74%

42%

32%

Okänd

1%

10%

13%

0–9

0%

1%

0%

10–19

0%

3%

2%

20–29

0%

10%

2%

30–39

0%

18%

6%

40–49

0%

15%

4%

50–59

3%

9%

11%

60–69

7%

18%

22%

70–79

21%

10%

19%

80–89

49%

4%

15%

≥90

18%

1%

2%

1%

9%

16%

Kön

Ålder

Okänd
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Tabell A3. Tidpunkt för olyckan.
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Singelolyckor
Rollator
[N=1668]

Rullstol (manuell)
[N=202]

Elrullstol / Mobilitetsskoter
[N=427]

Rollator
[N=352]

Rullstol (manuell)
[N=67]

Elrullstol / Mobilitetsskoter
[N=316]

Rollator, (El)rullstol

Kollisioner

Vår

27%

20%

26%

24%

19%

22%

Sommar

24%

32%

38%

24%

33%

34%

Höst

27%

29%

24%

30%

22%

24%

Vinter

22%

18%

12%

22%

25%

19%

Måndag

15%

12%

11%

18%

10%

16%

Tisdag

16%

13%

16%

15%

25%

16%

Onsdag

17%

18%

15%

14%

12%

19%

Torsdag

16%

13%

16%

19%

22%

14%

Fredag

16%

17%

17%

21%

7%

18%

Lördag

12%

13%

14%

9%

7%

11%

Söndag

9%

12%

11%

3%

15%

5%

0.00–1.59

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2.00–3.59

0%

0%

1%

0%

0%

0%

4.00–5.59

0%

0%

1%

0%

0%

0%

6.00–7.59

1%

0%

0%

0%

1%

1%

8.00–9.59

5%

3%

5%

6%

4%

5%

10.00–11.59

19%

18%

13%

19%

12%

16%

12.00–13.59

21%

21%

21%

26%

24%

25%

14.00–15.59

25%

23%

24%

30%

28%

23%

16.00–17.59

15%

9%

15%

14%

15%

17%

18.00–19.59

5%

10%

8%

3%

7%

5%

20.00–21.59

2%

4%

5%

0%

3%

2%

22.00–23.59

1%

3%

1%

0%

1%

1%

Okänd

4%

6%

4%

1%

1%

3%

& Mobilitetsskoter
i Trafikmiljön
Chalmers Industriteknik

Version: 1.0
19-05-12

Klassificering:
Öppen

Årstid

Veckodag

Tidpunkt
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Tabell A4. Skadegrad och skadade kroppsdelar.
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Singelolyckor
Rollator
[N=1668]

Rullstol (manuell)
[N=202]

Elrullstol / Mobilitetsskoter
[N=427]

Rollator
[N=352]

Rullstol (manuell)
[N=67]

Elrullstol / Mobilitetsskoter
[N=316]

Rollator, (El)rullstol

Kollisioner

2%

1%

3%

1%

3%

9%

Lindrigt (ISS 1–3)

50%

64%

57%

56%

66%

56%

Måttligt (ISS 4–8)

28%

23%

24%

22%

12%

12%

Allvarligt (ISS 9–)

18%

9%

13%

10%

6%

4%

Död

0,5%

2%

2%

9%

3%

4%

1%

0%

0%

2%

10%

16%
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Skadegrad
Oskadad

Okänd

Skadad kroppsdel (alla skador)
Huvud

36%

44%

32%

23%

14%

14%

Arm

27%

19%

26%

13%

14%

11%

Ben

15%

26%

19%

18%

21%

13%

Höft

16%

6%

9%

7%

3%

6%

Torso (ej höft)

6%

4%

8%

15%

7%

7%

Okänd

0%

2%

6%

23%

41%

48%

Huvud

14%

20%

25%

26%

29%

27%

Arm

39%

26%

31%

15%

12%

16%

Ben

10%

44%

19%

23%

41%

21%

Höft

33%

9%

16%

10%

0%

25%

5%

1%

9%

25%

18%

11%

13%

19%

29%

36%

67%

41%

Arm

5%

5%

3%

1%

0%

0%

Ben

6%

43%

19%

16%

33%

14%

Höft

71%

33%

40%

15%

0%

36%

5%

0%

10%

33%

0%

9%

Skadad kroppsdel (AIS>1)

Torso (ej höft)
Skadad kroppsdel (AIS>2)
Huvud

Torso (ej höft)
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