Statistik Tipstävling - Frågor

1. Ungefär hur många dör i drunkningsolyckor varje år i Sverige?
a. 10
b. 100
c. 1000

2. Hur många samtal föranledda av akuta förgiftningar får Giftinformationscentralen
varje år?
a. 600
b. 6 000
c. 60 000

3. Var inträffar det flest skador bland barn och ungdomar, som leder till besök på
akutmottagning?
a. I skolan
b. I trafiken
c. I bostadsområde eller på sportanläggning

4. Den vanligaste dödsorsaken I Sverige är:
a. Tumörer
b. Hjärt-och kärlsjukdomar
c. Våldsbrott

5. Hur många personer vårdas varje år på sjukhus för brännskador?
a. 150
b. 1 500
c. 5 000

6. Hur många människor skadas av fyrverkeripjäser varje år?
a. 15
b. 50
c. 250
7. Hur många barn och ungdomar besöker akutmottagningar varje år till följd av
skador?
a. 50 000
b. 10 000
c. 200 000

8. I vilken åldersgrupp är fallskador den vanligaste orsaken till besök på akutmottagning
a. 0-17 år
b. 18-44 år
c. 80 år och över
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Statistik Tipstävling - Svar

Svar:
(IDB Sverige 2008, Socialstyrelsen, Svenska Livräddningssällskapet, Giftinformationscentralen)

1. År 2009 dog 82 personer genom drunkningsolyckor. Det var första gången antalet sjönk
under 100. 2008 drunknade 107 personer.
2. Giftinformationscentralen får årligen c:a 75 000 samtal, varav c:a 60 000 gäller akuta
förgiftningar/förgiftningstillbud hos människor. Bland dessa finns många frågeställningar
rörande allvarliga förgiftningar, som kräver sjukhusvård, men än fler gäller tillbud som
kan åtgärdas i hemmet eller på olycksplatsen, utan att sjukvården behöver tas i anspråk.

3. Vanligaste platsen för skador som leder till besök på akutmottagning är i
bostadsområden eller på sport och fritidsanläggningar.
4. Den vanligaste dödsorsaken I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, den näst vanligaste
är tumörer.

5. I Sverige vårdas varje år ungefär 1500 personer på sjukhus för brännskador. Ungefär tre
av fyra brännskadade som behöver sjukhusvård är pojkar eller män. Bara hos spädbarn
och äldre människor är fördelningen jämn mellan könen.

6. Varje år söker ungefär 250 personer akutvård efter att ha skadats av fyrverkerier. Hälften
av skadorna drabbar huvudet och framför allt ögonregionen. Oftast är det barn och unga
vuxna som drabbas. Män är klart överrepresenterade. Mellan 1998 och 2007 omkom
totalt fem personer till följd av olyckor med fyrverkeripjäser och samtliga av de
förolyckade var män.

7. 2008 uppsökte ca 200 000 barn och ungdomar akutmottagningar efter att ha blivit
skadade.

8. Besök på akutmottagningar till följd av fallskador är vanligast bland personer over 80 år.
år. Näst vanligaste åldersgruppen är 0-17 år.
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