Traﬁkskadejournal Strada
Ifylls av patienter som söker vård till följd av olyckshändelse i trafiken. OBS! Gäller även fotgängare som ramlat och cyklister som
kört omkull. Din medverkan är frivillig. Genom att detta formulär fylls i samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i databasen och
informationssystemet för olyckor och skador i trafiken (Strada) enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst kontakta
Transportstyrelsen för att ta bort dina uppgifter från databasen

Olyckstillfälle

Namn och personnummer

Datum (år/mån/dag)

/

Klockslag

/

:

Inkom till sjukhuset
Datum (år/mån/dag)

/

Klockslag

/

Inkom med

:
Ambulans

Annat

Helikopter

Beskrivning av olycksplats (anges noggrant t.ex. med
gatuadress, korsande gator, närhet till känd plats, affär, etc.)

Ort:

Vägomständigheter
Inget som påverkade olycksförloppet
Vägen/gång-/cykelbanan var hal pga:

Väg/gata:

Snö/is

Vid korsningsolycka anges namn på korsande
väg/gata:
Platstyp
Gatu-/vägsträcka
Korsning
Gång-/cykelväg
Trottoar
Övrigt, t.ex. torg, p-plats:
Olyckan inträffade på
Cykelöverfart

Övergångsställe

Bebyggelsetyp
Tättbebyggt område

Ja

Nej

Löv

Vatten

Vägen/gång-/cykelbanan hade:
Ojämnheter

Hål och gropar

Spårvägs-/järnvägsspår
Rondell
Hållplats

Okänt

Annat:

Olyckan inträffade
I arbetet
I skolan
På fritiden

Löst grus
Annat:

På väg till/från arbetet
På väg till/från skolan
Annat:

Polis har varit på olycksplatsen

Ja

Nej

Okänt

Olycksbeskrivning t.ex. orsaker och händelseförlopp. Rita gärna en skiss över olycksplatsen.

Vid olyckan var jag
Fotgängare
På cykel
På elcykel
På moped
På EU-moped
På tung MC
På lätt MC
På fyrhjuling
I personbil
I tung lastbil
I lätt lastbil
I buss
Annat:
Och jag var
Förare

Passagerare
Fram
Vä. bak
Mitten
Hö. bak
Stående
Annat:

Jag kolliderade med
Inget, singelolycka
Fotgängare
Cykel
Elcykel
Moped
EU-moped
Tung MC
Lätt MC
Fyrhjuling
Personbil
Tung lastbil
Lätt lastbil
Buss
Annat, t.ex. träd,
traktor, älg:

Skyddsutrustning Ja
Hjälm
Bälte
Barnstol/kudde
Krockkudde utlöst
MC-ställ
Annat:
Ingen

Nej

Saknas

Får kontaktas per telefon för komplettering
Ja
Nej

Tel nr

/

Har du varit med om en trafikolycka? Ramlat på gatan? Cyklat omkull?
Då kan du hjälpa oss att förebygga att andra råkar ut för samma sak!
Vi på akutmottagningen arbetar tillsammans med Transportstyrelsen för att färre människor ska
skadas i trafiken och för det behöver vi din hjälp. Du som har varit inblandad i en olycka är den
som bäst kan beskriva hur den gick till. Genom din berättelse får vi en bättre bild av hur många
som skadas i trafiken och även på vilket sätt. Informationen samlas i ett informationssystem
som heter Strada. Insamlingen av uppgifter om skadade i trafiken har i huvudsak tre ändamål:
 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.
 Forskning som rör trafiksäkerhet - Universitet och högskolor använder informationen,
även fordonsindustrin använder Strada för att göra våra fordon säkrare.
 Statistik – Informationen används till uppföljning av de transportpolitiska målen. Den
används även för jämförelser mellan olika länder.
OBS! Den ifyllda blanketten ska lämnas till oss på akutmottagningen.

Var hände olyckan och hur gick det till?
För att kunna upptäcka vilka platser som behöver bli säkrare behöver vi veta var olyckan
inträffade så exakt som möjligt. Rita gärna en bild över olycksplatsen, skriv gatunamnen eller
andra kännetecken för platsen, som till exempel ett namn på närliggande företag. Skriv även en
kort beskrivning av hur olyckan gick till. Det gör det lättare för oss att förstå orsaken till
olyckan. Detta gäller även dig som gående och cyklist.

Kompletterande uppgifter
De uppgifter du lämnar på trafikskadejournalen kompletterar vi sedan med uppgifter från din
journal. Det gör vi för att kunna förstå hur du skadades och hur allvarligt skadad du blev i
olyckan.

Viktigt att veta
Din medverkan är frivillig. Genom att fylla i blanketten lämnar du ditt samtycke att registreras i
Strada. Dina uppgifter skyddas enligt dataskyddsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna kan, efter särskild prövning, användas i forskningssyfte
och kan eventuellt samköras med andra register. Transportstyrelsen är ansvarig för hanteringen
av personuppgifter och har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Transportstyrelsen
på telefon: 0771 503 503 och fråga efter Transportstyrelsens dataskyddsombud, eller via e-post:
vag@transportstyrelsen.se

Vill du veta mer om Strada? Gå in på www.transportstyrelsen.se/Strada
eller ring Transportstyrelsen på 0771-503 503

