
    1 (3)  

Datum   

2018-05-31   
    

    
   
   

    

 

 

   

 
 
 
 
  
Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Jonas Ekblad 
Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg 
Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar 
jonas.ekblad@transportstyrelsen.se 
010-495 32 94 

Telefax 011-18 52 56 
    
transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

 

 

 
   

   

Checklista för rapportering av personskador i 
fritidsbåtslivet 
 

Som fritidsbåtsrelaterade personskador räknas alla slags personskador som 
inträffar ombord på en fritidsbåt. Dessutom omfattas skador som inträffar 
vid ombord- eller ilandstigning eller när man rör sig på en brygga eller kaj 
på väg till eller ifrån en fritidsbåt. Även skador, hypotermi eller annat, som 
inträffar som en konsekvens av fall över bord omfattas. 
 

Blanketten Personskadejournal – Fritidsbåtar  
 
Blanketten finns att tanka ner från adressen nedan: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-
strada/anvandarstod1/strada-sjukvardswebb/nytt-material---
dataskyddsforordningen/ 
 
Blanketten överlämnas till alla patienter som passar in på de olyckstyper 
som beskrivs i första stycket på den här sidan. Den inledande hanteringen är 
likartad den som tillämpas vid skador i trafiken på land. 
 

Det särskilda missivet som ska medfölja Personskadejournal – 
Fritidsbåtar 
 

Missivet kan tankas ner från samma adress som ovan. 

Missivet kommer att behövas så länge som båtolyckorna inte har integrerats 
i datasystemet. 

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/anvandarstod1/strada-sjukvardswebb/nytt-material---dataskyddsforordningen/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/anvandarstod1/strada-sjukvardswebb/nytt-material---dataskyddsforordningen/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/anvandarstod1/strada-sjukvardswebb/nytt-material---dataskyddsforordningen/


  Datum   2 (3)  
2017-06-08   
   

  
  

 

 

 

Missiv och personskadejournal  

Missivet fylls i av sjukhuset. 

Diagnoserna kan anges med medicinsk terminologi eller med 
lekmannatermer – vilket som bedöms som lämpligast. 

Det är viktigt att få med uppgifter om patientens kön, ålder och antalet 
vårddygn och vilket sjukhus som är avsändaren. 

I både missiv och personskadejournalen maskas alla personuppgifter innan 
blanketterna skickas till Transportstyrelsen. Det gäller namn, 
personnummer, patientens adress och telefonnummer. 

I personskadejournalen kan patienten fylla i om det går an att kontakta 
denne på ett telefonnummer. Numret maskas men vi är tacksamma om 
sjukhusen behåller omaskade originalhandlingarna minste ett halvår så 
Transportstyrelsens utredare har en möjlighet att få kontakt med patienten 
via sjukhuset för att ställa eventuella kompletterande frågor.  

 

Missiv och personskadejournal skickas 

Helst mailas handlingarna till: 

lars-goran.nystrom@transportstyrelsen.se 

 

Alternativt kan de skickas med brev till: 

Lars-Göran Nyström 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 
 

Observera att det finns en ny affisch! 

Det finns en ny affisch som omfattar även de som skadats i samband med 
båtliv. Affischen användas av de sjukhus som börjat rapportera båtskadade. 

Den finns på: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/STRADA/har-
du-skadats-i-trafiken---affisch-sjo/ 
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Vilka besvarar eventuella frågor? 
 
Jonas Ekblad med nästan ständig passning på privat mobil 0708-63 43 10 . 
Tala in ett meddelande om du inte får omedelbart svar. 
Barbro Holmqvist, 010-49 53 680 och/eller 073-44 423 14, kan också svara 
på frågor och skickar ut svarskuvert, blanketter och affischer. 
Lars-Göran Nyström 010-495 32 92 
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