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FRA DEN STORE VERDEN

Langvarige men
af færdselsuheld
Hvert eneste år kommer et stort antal personer
mere eller mindre alvorligt til skade i trafikken. Man ved dog ikke ret meget om, hvilke
konsekvenser færdselsuheldet får for de implicerede personer på længere sigt. I Frankrig har
man derfor gennemført en undersøgelse med
det formål at se på, i hvilket omfang personer,
der er kommet til skade i et færdselsuheld, stadig har følgevirkninger et år efter uheldet.
1168 personer i alderen 16 år eller ældre deltog
i undersøgelsen. 62% af deltagerne var mænd.
Deltagerne blev rekrutteret på hospitaler i
Rhöne distriktet i Frankrig. Både personer
med let og alvorlig tilskadekomst deltog i undersøgelsen. I forbindelse med rekrutteringen
blev der gennemført et interview med den
tilskadekomne eller dennes familie. Interviewet omhandlede uheldet samt den tilskadekomnes familiesituation, beskæftigelse og helbredstilstand umiddelbart før uheldet. Et år
efter uheldet deltog alle de tilskadekomne i en
opfølgende spørgeskemaundersøgelse. Deltagere med let tilskadekomst fik spørgeskemaet
tilsendt. Personer med alvorlig tilskadekomst
udfyldte spørgeskemaet under ledsagelse af
sundhedspersonale i forbindelse med en opfølgende neuropsykologisk- og medicinsk undersøgelse.
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Et år efter uheldet oplevede 45% af de lettere
tilskadekomne og 20% af de alvorligt tilskadekomne, at de var kommet sig helt efter uheldet. Tre fjerdedele af alle deltagere havde stadig
smerter efter uheldet. For 20% var smerterne
kroniske. Ca. en fjerdel oplevede at være mentalt svækkede.
27% af de lettere tilskadekomne og 51% af de
alvorligt tilskadekomne var stadig i behandling
fx i form af fy-sioterapeutisk- eller smertestillende behandling. 17% fik antidepressiv medicin. 11% af deltagerne havde modtaget psykolog hjælp i forbindelse med uheldet. 63% af
dem mente, at det havde været gavnligt.
13% af de alvorligt tilskadekomne og 6% af
de lettere tilskadekomne oplevede koncentrations- og hukom-melsesproblemer. 25% af de
alvorligt tilskadekomne og 17% af de lettere
tilskadekomne havde søvnproble-mer.
55% af de alvorligt tilskadekomne og 22%
af de lettere tilskadekomne mente, at uheldet
havde haft en nega-tiv effekt på hverdagen for
deres familiemedlemmer. For 8% af de alvorligt tilskadekomne havde uheldet medført at
mindst et familiemedlem havde måttet tilpasse sit arbejdsliv enten ved at gå ned i tid
eller holde helt op med at arbejde. 39% af de
alvorligt tilskadekomne og 21% af de lettere
tilskadekomne havde fået emotionelle vanskeligheder efter uheldet. 20% af de alvorligt

tilskadekomne havde fået problemer i deres
parforhold efter uheldet.
87% af alle deltagere havde været sygemeldt
fra deres arbejde eller uddannelse som følge
af uheldet. Blandt dem, der havde været sygemeldt, var 5% af de lettere tilskadekomne
og 32% af de alvorligt tilskade-komne stadig
ikke vendt tilbage til deres arbejde et år efter
uheldet.
Alt i alt viser undersøgelsen, at en betydelig
del af både lettere og alvorligt tilskadekomne
stadig oplever bå-de fysiske, mentale og sociale
gener et år efter at de har været involveret i et
færdselsuheld.
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