Har du skad
ats i traf iken
?
Då kan du hjälpa oss att

rädda
liv.

Antalet skadade och omkomna i trafiken har minskat stadigt
sedan 1960-talet. För att göra trafikmiljöerna ännu säkrare
behöver vi din hjälp.
Sjukvården i Sverige samarbetar med Transportstyrelsen för att förbättra trafiksäkerheten.
Du som har varit med om en trafikolycka kan också hjälpa oss. Det gäller oavsett
om du har ramlat på trottoaren, cyklat omkull eller krockat med bilen. Fyll i en trafikskadejournal och lämna in den här på sjukhuset. Det ger oss värdefull information som vi
sammanställer i vårt trafikskaderegister, Strada.
Insamlingen av uppgifter om skadade i trafiken har i huvudsak tre ändamål:
• Statistik – Informationen används till att mäta olika mål kopplade till de transportpolitiska målen som regering och riksdag sätter upp. De används även för jämförelser mellan
olika länder.
• Forskning som rör trafiksäkerhet - Universitet och högskolor använder informationen,
även fordonsindustrin använder Strada för att göra våra fordon säkrare.
• Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av trafiksäkerhetsarbete – Våra väghållare
främst Trafikverket och kommunerna använder Strada för att planera och följa upp åtgärder på våra gator och vägar för att minska antalet döda och skadade.

Din medverkan är frivillig och dina uppgifter är skyddade.

Din medverkan är frivillig och uppgifterna du lämnar är skyddade enligt
dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgifterna kan, efter särskild prövning, användas i forskningssyfte.
Du kan när som helst kontakta Transportstyrelsen och be att få dina uppgifter
i Strada borttagna.
Fyll i en trafikskadejournal och beskriv olycksplatsen och händelseförloppet så
noga du kan. Med din hjälp skapar vi en säkrare trafikmiljö för alla. Tack!
Har du inte fått en trafikskadejournal att fylla i? Fråga personalen. De kan även
hjälpa dig om du har frågor. Du kan också läsa mer om Strada på
www.transportstyrelsen.se/strada

Dataskyddsombud:
Transportstyrelsen
vag@transportstyrelsen.se
transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
Mer information om trafikskaderegistret
Strada finns på
transportstyrelsen.se/strada

