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Vi er blitt oppmerksomme på en feil i rapporten Skadebildet i Norge (rapport 2014:2), og 

dette vedlegget inneholder korrigeringer. Korrigeringene gjelder fordeling av antall personer 

som behandles for skader i primær- og spesialisthelsetjenesten, altså pasienter med 

registrering i både KUHR1 og NPR2 i den enkelte årgang. Det riktige antallet pasienter med 

registrering i begge disse registrene er lavere enn hva som ble oppgitt i rapporten. Antallet 

pasienter med kun registrering i enten NPR eller i KUHR blir noe større. Det totale 

skadeantallet blir som følge av dette også oppjustert. 

 

Side 6 – Sammendrag 
I femte avsnitt i det norske sammendraget på side 6 står det at om lag 540 000 personer 

skades i Norge hvert år. Det korrekte antallet skal være om lag 600 000 personer. Videre står 

det i samme avsnitt av det er i overkant av 100 000 personer som rammes av skader som må 

behandles direkte i spesialisthelsetjenesten. Det korrekte antallet er i underkant av 170 000. 

Tilsvarende skal antallet skadepasienter som ferdigbehandles i primærhelsetjenesten 

korrigeres fra 250 000 til 317 000.  

Opprettet avsnitt blir dermed slik:  

«Våre analyser basert på koblinger av ulike registre viser at om lag 600 000 personer skades i 

Norge hvert år. I dette anslaget inngår både ulykkesskader, voldsskader og selvpåførte 

skader. Rundt 2 500 personer dør som følge av skader, mens nesten av 170 000 personer 

rammes av skader som må behandles direkte i spesialisthelsetjenesten. Den største gruppen 

av skadepasienter (ca. 317 000) blir ferdigbehandlet i primærhelsetjenesten.» 

 

Side 20 – 3.1 Personskader: Oversikt over skadebildet 
I tredje avsnitt på side 20 står det at om lag 540 000 personer ble behandlet for skader i 

helsetjenesten. Det korrekte antallet skal være 600 000 personer. Videre står det i samme 

avsnitt at om lag 103 000 personer ble behandlet direkte i spesialisthelsetjenesten, og at 

omkring 185 000 ble behandlet i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Det korrekte 

antallet som ble behandlet direkte i spesialisthelsetjenesten er 168 000, mens 119 000 ble 

behandlet i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende skal antallet 

skadepasienter som ferdigbehandles i primærhelsetjenesten korrigeres fra 250 000 til 

317 000.  

Opprettet avsnitt blir dermed slik:  

                                                           
1 Oppgjørssystem for kontroll og utbetaling av helserefusjon. 
2 Norsk pasientregister. 



«Denne pyramiden forsøker å gi et anslag over antall skadede personer i gjennomsnitt per år 

i perioden 2009 til 2011, fordelt etter utfall (død vs. ikke-død) og ulike ledd i helsetjenesten. I 

DÅR er det registrert 2 577 voldsomme dødsfall årlig i denne perioden. Våre analyser viser 

videre at rundt 600 000 personer ble behandlet for skader i helsetjenesten. Av disse ble om 

lag 168 000 personer behandlet direkte i spesialisthelsetjenesten, mens omkring 119 000 ble 

behandlet i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Den største gruppen av pasienter (om 

lag 317 000) ble behandlet kun i primærhelsetjenesten.» 

 

Figur 3.1 korrigeres for samtlige verdier. 

Opprettet figur blir dermed slik: 

 

 

 

 

Figur 3.1: Det totale skadebildet per år i gjennomsnitt i perioden 2009-2011: (1) antall voldsomme dødsfall, (2) antall 

individer skadebehandlet kun i spesialisthelsetjenesten, (3) antall individer skadebehandlet i både primærhelsetjenesten og 

i spesialisthelsetjenesten, og (4) antall personer som ble behandlet for skade av lege kun i primærhelsetjenesten. Tall for 

personer skadebehandlet i primær- og spesialisthelsetjenesten er avrundet til nærmeste tusen. Kilde: DÅR, NPR, KUHR 

 

Side 21 – 3.2 Ikke-dødelige personskader 
I første avsnitt på side 21 står det at om 251 390 personer fikk kun behandling i 

primærhelsetjenesten, mens 184 837 var registrert med behandling i både primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Det korrekte antallet skal være at 317 342 personer fikk kun 



behandling i primærhelsetjenesten, mens 118 885 var registrert med behandling i både 

primær- og spesialisthelsetjenesten. I det samme avsnittet står det også at 102 569 kun fikk 

behandling i spesialisthelsetjenesten. Det korrekte antallet skal være 168 521. 

Opprettet avsnitt blir dermed slik:  

«I perioden 2009-2011 ble totalt 436 227 personer årlig registrert med en skadediagnose i 

primærhelsetjenesten av lege. Dette omfatter både de som kun ble behandlet i 

primærhelsetjenesten (317 342 personer) og de som var registrert både i primær- og i 

spesialisthelsetjenesten (118 885 personer). I spesialisthelsetjenesten var det totalt 287 406 

skadebehandlede personer i gjennomsnitt per år. Av disse ble 118 885 personer 

skadebehandlet i både primær- og i spesialisthelsetjenesten, og 168 521 personer ble 

behandlet for skader i kun spesialisthelsetjenesten (se tabell 3.1 og figur 3.2).» 

 

Tabell 3.1 korrigeres for samtlige ruter unntatt «I spesialisthelsetjenesten totalt». 

Opprettet tabell blir dermed slik:  

 

 

Tabell 3.1: Antall personer registrert behandlet for en personskade etter ulykke, vold eller selvskading i 

primærhelsetjenesten (legebehandlede) og i spesialisthelsetjenesten: gjennomsnitt per år i perioden 2009-2011. Kilde: NPR, 

KUHR 

 

Figur 3.2 korrigeres for samtlige verdier. 

Opprettet figur blir dermed slik: 

 

 

Figur 3.2: Antall personer skadebehandlet i primærhelsetjenesten (KUHR) og i spesialisthelsetjenesten (NPR), 

gjennomsnittlig per år i perioden 2009-2011: (1) kun i KUHR, (2) både i KUHR og NPR, (3) kun i NPR. Kilde: NPR og KUHR 



 

I tredje avsnitt på side 21 står det at ytterligere 8 310 personer fikk årlig behandling av 

annen tjeneste enn lege og at dette tilsvarte 3.2 prosent av behandlingene i 

primærhelsetjenesten. Det korrekte antallet er 11 469, og den korrekte prosentandelen er 

2.6. I det samme avsnittet står det også at blant de andre tjenestene så var 2 prosent 

fysioterapeuter, 1 prosent kiropraktor, og 0,2 prosent poliklinikk. De korrekte 

prosentandelene er her 1,8 prosent for fysioterapeuter, 0,8 prosent for kiropraktor, og 0,05 

prosent for poliklinikk. 

Opprettet avsnitt blir dermed slik:  

«I primærhelsetjenesten har vi valgt å inkludere kun de som er behandlet hos lege, men i 
KUHR registreres også skader behandlet av andre enn lege. Av de som kun ble behandlet i 
primærhelsetjenesten i perioden 2009-2011 ble ytterligere 11 469 personer (2,6 %) årlig 
behandlet av andre tjenester enn lege. Størsteparten av andre tjenester var fysioterapeut 
(1,8 %), kiropraktor (0,8 %), og en mindre del (0,05 %) poliklinikk (røntgen lab. el). « 

 

I fjerde avsnitt på side 21 står det at rundt 18 000 av dem som ble behandlet i både primær- 

og spesialisthelsetjenesten ble behandlet av annet personell enn lege i 

primærhelsetjenesten. Det korrekte antallet her er 10 000. 

Opprettet avsnitt blir dermed slik:  

«Rundt 10 000 av de som ble behandlet i både primær- og spesialisthelsetjenesten ble 

behandlet av annet personell enn lege i primærhelsetjenesten. Disse personene inngår 

allerede i oversikten gitt i pyramiden i figur 3.1 siden de er registrert i NPR i tillegg til KUHR. 

Andelen som behandles av annet personell enn lege i primærhelsetjenesten er større blant 

dem som også har vært behandlet i spesialisthelsetjenesten enn blant dem som kun har 

vært behandlet i primærhelsetjenesten. Dette kan skyldes at flere som har vært til 

behandling i spesialisthelsetjenesten har behov for andre tjenester som fysioterapeut og 

kiropraktor. Vi har dessverre ikke informasjon om skadebehandlingen i 

primærhelsetjenesten er i forkant eller i etterkant av behandlingen i 

spesialisthelsetjenesten.» 
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