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Summary
The Swedish statistics of Causes of Death are
based both on death certificates signed by a doctor and, as death certificates are not yet compulsory for all districts also on notifications received by the Central Bureau of Statistics from
the clerical registration authorities in the country.
At present it is legally prescribed that death
certificates are to be issued for deaths occurring
in a town, borough or urban district, where a
Medical Officer of Health has been appointed; they
are also to be issued on the order of the Medical
Board in any other built-up area where there
is such a medical officer. Death certificates are to
be issued for deaths occurring in rural districts
except in places mentioned above if the doctor has
attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or
the child has died, or has examined the body of
the deceased after death. Notice of a death not
confirmed by a death certificate has to include a
note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death. If a doctor has
been consulted, his name is to be added.
On 10th June 1949, with certain reservations,
Sweden resolved to accept the international no-

menclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of
death, and the directions for its application (Manual of the International Statistical Classification
of Diseases, Injuries and Causes of Death). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has
reserved the right to act with a free hand. The
new classification has been applied from the 1951
report inclusive.
In the present report, the data on the causes of
death have been presented according to the detailed
list in the first main table, in the other tables
most according to the so called A-List, »3htermediate List of 150 Causes.
During 1956, the total number of deaths was
70 205 which corresponds to a death rate of 9,6
per thousand of the mean population. Causes of
death confirmed by death certificates totalled
65 003, or 92,6 % of the total deaths. The 5 202
deaths for which no death certificates were issued,
have with few exceptions occurred in rural
districts.

Inledning
Denna berättelse angående dödsorsakerna år 1956 har i vissa avseenden
annan uppställning och omfattning än
berättelserna för de närmast föregående
åren. De viktigaste förändringarna är
följande.
Enligt reglementet för den internationella, av Världshälsovårdsorganisationen
år 1948 antagna klassifikationen 1 av
dödsorsakerna sker kodsättningen efter
detaljlistan, som ger den längst gående
differentieringen av materialet. I publicerade tabeller har dödsorsakerna emellertid hittills — bortsett från en publicering efter detaljlistan av dödsfallen i
städerna åren 1952 och 1953 — varit
grupperade efter den intermediära s. k.
A-listan. I denna berättelse offentliggöres som tab. 1 för första gången en hela
riket omfattande tabell med fördelning
efter detaljlistan. Uppgifterna om dödsorsak efter dödsmånad har avförts från
tabellavdelningen men är tillgängliga i
manuskripttabell. De behandlas i korthet i textavdelningen.

En nyhet i 1956 års berättelse är även,
att den tidigare tabellredovisningen enligt A-listan av döda genom olyckshändelse samt mord och dråp (år 1955 tab.
6) gjorts mera differentierad än tidigare.
I denna utvidgade tabell (tab. 5) har
även medtagits vissa uppgifter om självmord. Angående dessa finnes för redogörelseåret fortfarande en särskild tabell
(tab. 6).
Utöver i denna berättelse publicerade
tabeller har liksom tidigare utarbetats
en tabell över dödsfallens fördelning efter dödsorsak enligt detaljlistan i kombination med uppgift om kön och ålder
för rikets landsbygd och städer samt för
var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare har utarbetats
en tabell för övriga städer med över
25 000 invånare, som visar de avlidnas
fördelning efter kön samt efter dödsorsak enligt A-listan inom varje sådan stad.
Dessa tabeller finnes i manuskript hos
statistiska centralbyrån.

I. Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak.
Dödsbevisets karaktär. Dödsmånad
Hela antalet dödsfall uppgick år 1956
till 70 205, motsvarande 9,60 på 1 000
av medelfolkmängden, vilket är något
högre än för åren 1954 och 1955. Döds1
En redogörelse för denna lämnades i 1951
åra berättelse, s. 3—6.

talet var för män 10,06 "/» och för kvinnor 9,14 °/M.
Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak. Från och med år 1950 grundar sig
dödsorsaksstatistiken såvitt möjligt på

2
av läkare utfärdade dödsbevis, som pastorsämbetena insänder till statistiska
centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, bygger statistiken liksom
tidigare på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.
Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd
läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tättbebyggd ort, där sådan läkare
är stationerad. För dödsfall, som inträffat på landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlossning, varunder modern
eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet
besiktigat den avlidnes kropp.
I tab. 1 upptages särskilt för varje nomenklaturnummer antalet fall, som icke
är styrkta med dödsbevis. Dödsfall, som
ej styrkts med dödsbevis, finns i råtabeller fördelade på »bevisliga» och
»sannolika» dödsorsaker. Underrättelse
om dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, skall vara försedd med anteckning om dödsorsak av vederbörande
pastorsämbete. En redogörelse för hur
dödsorsaksuppgifterna granskas, kompletteras och kodsättes lämnades senast
i 1953 års berättelse, s. 2.
I redovisningen av dödsfallen efter
områden gäller, att den döde hänföres
till den församling, där han vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförd.
Procentuella fördelningen av dödsorsakerna efter förefintligheten av dödsbevis visar, att det blivit allt vanligare
under senare år, att dödsorsak för dödsfall, som inträffar på landsbygden, styrkes med dödsbevis, såsom framgår av
följande tablå. De fall, vilka räknats som
»bevisliga dödsorsaker i städerna», av-

ser i stad kyrkobokförda personer, som
avlidit på landsbygden. År 1956 var deras antal sammanlagt 84.

Inom olika delar av riket visar, som
man kan vänta, förekomsten av dödsbevis stora variationer. I tab. 2 har för
varje län med uppdelning på landsbygd
och städer angivits antalet dödsorsaker,
som ej styrkts med dödsbevis. Antalet
med dödsbevis styrkta dödsorsaker i %
av hela antalet dödsfall på landsbygden
inom vart och ett av rikets län för redogörelseåret samt för närmast föregående år och år 1951 framgår av följande
tablå:
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Det högsta procenttalet, 95,2, visar
Stockholms län, närmast följt av Västerbottens och Malmöhus län. Det lägsta värdet har Jämtlands län. För samtliga län
ligger procenttalet över 75. År 1951 var det
endast två län, Stockholms och Malmöhus, som låg över denna gräns.
Av intresse i detta sammanhang är att
redovisa förefintligheten av dödsbevis
inom olika dödsorsaksgrupper. Vissa
uppgifter om förekomst av dödsbevis
m. m. finns i tab. A. I tab. B lämnas en
del relativa tal; bl. a. framgår av tabellens första kolumn hur frekvensen av
dödsbevis varierar mellan olika dödsorsaksgrupper. Den låga siffran för »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» på
landsbygden sammanhänger huvudsakligen med att bland personer utan dödsbevis i denna grupp ingår ett stort antal
fall som, ifall dödsbevis funnits, skulle
ha förts till andra mera preciserade
grupper men i brist på läkarutlåtande
förts till denna restgrupp.
Antalet dödsorsaker i olika åldrar, som
ej styrkts med dödsbevis, redovisas i absoluta tal i tab. 3. Antalet dödsfall med
dödsbevis i % inom olika åldrar av avlidna på landsbygden under redogörelseåret och de båda närmast föregående
åren utgjorde:

Dödsbevisets karaktär. I tab. A redovisas för de olika huvudgrupperna av
dödsorsaker samtliga dödsfall, som
styrkts med dödsbevis, varvid åtskillnad gjorts mellan dödsbevis enligt gällande formulär och dödsbevis enligt det
tidigare i Sverige använda formuläret
ävensom dödsattester för i utlandet avlidna svenska medborgare. Totalantalet
dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis,
uppgick under redogörelseåret till
65003, motsvarande 92,6 % av samtliga
dödsfall. Av dödsbevisen var 64 623
eller 99,4 % utfärdade enligt det nya
formuläret, 229 eller 0,4 % enligt äldre
formulär och 151 (0,2 %) utfärdade i
utlandet. Gällande formulär till dödsbevis skulle enligt medicinalstyrelsens föreskrift användas från och med den 1
april 1951, men det oaktat användes det
äldre formuläret i viss utsträckning ännu
under år 1956.
För de dödsbevis, som utfärdats enligt
gällande formulär, innehåller tab. A upplysning huruvida dödsorsaksuppgifterna
grundar sig på obduktion, undersökning
före döden av läkare på resp. utom sjukhus, likbesiktning eller meddelande av
annan trovärdig person. I tab. B ges den
procentuella fördelningen av dessa dödsbevis för olika kategorier inom dödsorsakernas huvudgrupper.
För 3,3 % av samtliga dödsbevis
ligt gällande formulär saknas uppgift
vad dödsorsaksuppgiften grundar sig
Detta förhållande är särskilt vanligt
träffande självmorden.

I jämförelse med närmast föregående
år visar siffrorna för 1956 en fortsatt
stegring i alla åldersgrupper utom i
gruppen 30—39 år.

enom
på.
be-

Dödsmånad. I följande tablå för år
1956 lämnas uppgifter om dödsfallens
fördelning på dödsmånad. Tablån avser
dels samtliga döda, dels döda i de tre
dödsorsaksgrupper,
cirkulationsorganens sjukdomar (VII), skador genom
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Tab. A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisetskaraktärår 1956
Death certificates by cause of death and by character
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Tab. B. Procentuell fördelning efter förekomsten av dödsbevis och dess karaktär år 1956
Percentage distribution by the existence of a death certificate and its character
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Tab. C. Dödligheten pa 100000 inv. i olika grupper av dödsoraker åren 1941—1956
Mortality by groups of causes

1

Approximativa tal.

yttre våld och förgiftning utom självmord (XVII) samt självmord (XVIII),
för vilka mera utpräglade säsongvariationer konstateras. Dödsfallen inom grupp
VII var avsevärt flera under de kallare
månaderna än under vår- och sommarmånaderna, medan motsatsen gäller
grupp XVII. Självmorden visar tydliga
maximisiffror under april—juni.

II. Dödligheten i vissa sjukdomar
I tab. C redovisas antalet dödsfall på
100 000 av medelfolkmängden för olika
huvudgrupper av dödsorsaker under
jämförelse med tidigare år. Dödstalen
för åren 1941—1950 har därvid så vitt
möjligt omräknats i överensstämmelse
med den nya indelningen. Likväl bör
en jämförelse mellan dödstal för åren
efter 1950 och motsvarande omräknade

tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen —
full jämförbarhet ej kunnat erhållas för
vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nervsystemets och
sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

7
Tab. D. Dödligheten på 100000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1941—1956
Mortality from infections diseases

1

Häri ingår även hjärnförlamning och ryggmärgs t vinsot.

Infektionssjukdomar och parasitära
sjukdomar. Dödligheten per 100 000 inv.
meddelas i tab. D. Tuberkulosen visar
alltjämt största
dödlighetsfrekvensen
bland infektionssjukdomarna, men den
har gått avsevärt tillbaka under senare
år. Dödligheten i tuberkulos 1956 var den
hittills lägsta och utgjorde 9,2 på landsbygden och 10,0 i städerna; för männen
var dödstalet 12,1 och för kvinnorna 7,1
allt per 100 000 inv.
Dödligheten i lungtuberkulos (tuberkulos i respirationsorganen) under det
senaste kvartsseklet har varit följande:

Dödstalet för lungtuberkulos har, som
tablån visar, företett en oavbruten nedgång både på landsbygden och i städerna.
Räknat på 100 000 inv. har dödligheten
i lungtuberkulos under år 1956 uppgått
till 8,6. För männen var talet 11,0 och
för kvinnorna 6,2. Dessa siffror är de
lägsta hittills noterade.
Dödligheten i alla former av tuberkulos efter ålder och kön framgår av tab.
E. Motsvarande absoluta tal, även för
lungtuberkulos, återfinnes i tab. 3.
Som framgår av tab. E, har männen
väsentligt större dödlighet än kvinnorna
i åldrarna över 30 år. Tabellen visar
även den starka nedgången i tuberkulosdödlighet sedan början av 1940-talet inom olika åldersgrupper.
I paratyfus och i akut poliomyelit (polio eller barnförlamning), där antalet
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Tab. E. Dödligheten i tuberkulos på 100000 inv. efter kön och å l d e råren1941—1956
Mortality from all forms of tuberculosis by sex and age

dödsfall år 1953 på grund av svåra epidemier var så högt som 105 resp. 216,
förekom under redogörelseåret endast 2
resp. 18 dödsfall.
Även andra, tidigare vanliga infektionssjukdomar har under redogörelseåret visat mycket låga tal, och i vissa fall,
t. ex. scharlakansfeber, saknas helt dödsfall. I rödsot förekom 1 dödsfall, i rosfeber 6, i difteri 1, i kikhosta 6, i stelkramp 7, i inhemsk sömnsjuka 7 och
i mässling 4.
Tab. F ger en summarisk redovisning
av dödligheten länsvis i bl. a. infektionssjukdomar. Högsta dödligheten i lungtuberkulos förekom i Stockholms stad
och i Örebro län. Det bör observeras att olikheter mellan länen i fråga
om befolkningens ålderssammansättning
kan, liksom rena tillfälligheter, påverka
dödstalen och försvåra jämförelser.
Tumörer. Dödsorsaksgruppen svulster» enligt tidigare gällande indelningar
— såväl 1938 års internationella som
1931 års svenska — motsvarar, som
framhållits i 1951 års berättelse (s. 5),

ej helt den nya gruppen »tumörer». Till
den senare räknas sålunda bl. a. även
leukemi och lymfogranulomatosis, som
överförts från blodsjukdomar resp. infektionssjukdomar.
Under huvudgruppen tumörer tilldrar
sig kräftsjukdomarna största intresset.
Såsom dödsfall i kräfta skall enligt
Världshälsovårdsorganisationens definition räknas alla dödsfall enligt nr 140—
205 i 1948 års detaljlista, som i A-listan
motsvaras av nr A 44—A 59.
Vid jämförelser med kräftstatistik enligt 1938 års internationella nomenklatur
bör uteslutas de ovan nämnda nr 204
leukemi ( = A 58) och nr 201 lymfogranulomatosis; den senare utgör ej eget
nummer i A-listan utan ingår i A 59.
Ej heller denna avgränsning kan användas vid jämförelse med kräftstatistiken i Sverige enligt 1931 års nomenklatur. Före år 1951 redovisades nämligen sarkom separat i den svenska dödsorsaksstatistiken. Det har därför ansetts
mest ändamålsenligt att för tidsjämförelser (för år 1950 och tidigare) samman-
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Tab. F. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100000 inv. länsvisoch i städer
med minst 50000 inv. år 1956
Mortality from various diseases, and other causes of death, by county

räkna de i äldre svensk dödsorsaksstatistik redovisade grupperna kräfta
och sarkom och jämföra de på detta sätt
erhållna siffrorna med »maligna tumörer» (A 44—A 57) enligt den nya klassifikationen.
Hur dödligheten i maligna tumörer
ställt sig för vartdera könet under det
2—581172

senaste kvartsseklet, framgår av följande
sammanställning, vari meddelas antalet
dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden. Till jämförelse lämnas för de senaste åren motsvarande siffror för kräfta enligt Världshälsovårdsorganisationens definition.
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ett närmare studium av tabellen finner
man, att kvinnornas överdödlighet förorsakas av lokalisationer till bröstkörteln och uro-genitalorganen. Männen visar däremot en påfallande överdödlighet i tumörer i respirationsorganen
(»lungkräfta») samt i tumörer i digestionsorgan och bukhinna. Siffrorna i tab.
G är ej jämförbara med svensk statistik
för tiden före år 1951 (jfr härom 1951
års berättelse).

Den under senare år iakttagna ökningen av dödligheten i maligna tumörer
kommenterades närmare i 1953 års berättelse, s. 12—-14. Efter en mindre tillbakagång under år 1954 visar dödligbeten i såväl kräfta som i enbart maligna
tumörer åter uppgång.
Skillnadstalen mellan dödstalen för
kräfta och motsvarande tal för maligna
tumörer motsvaras av dödligheten i leukemi, lymfosarkom och liknande. Den
ökning av dessa skillnadstal, som skett
under de senaste åren, beror på att dödligheten i båda dessa sjukdomar förhållandevis kraftigt ökat.
De regionala olikheterna i fråga om
dödligheten i maligna tumörer framgår
av tab. F. I motsats till de närmast föregående åren, då Stockholms stad hade
den högsta dödligheten bland länen,
uppvisar Kronobergs län den högsta
siffran, medan de båda nordligaste länen liksom förut visar de lägsta siffrorna.
Hur dödligheten i kräfta och några
viktigare grupper av maligna tumörer
varierar efter ålder visas av tab. G. Av
tabellen framgår bl. a. att den totala dödligheten i kräfta är väsentligt större för
kvinnorna än för männen i åldrarna 30
—59 år, medan förhållandet är det omvända i de högsta åldersgrupperna. Vid

Sockersjuka. Inom dödsorsaksgruppen
»Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbningar»
spelar
sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. Sockersjuka Sr en av de
få sjukdomar, där kvinnorna uppvisar
väsentligt högre dödlighet än männen.
Under redogörelseåret uppgick sålunda
dödstalet för männen till 8,7 på 100 000
av medelfolkmängden, medan motsvarande siffra för kvinnorna utgjorde 11,6.
Av följande tablå framgår emellertid att
kvinnornas överdödlighet i denna sjukdom endast gör sig gällande i åldrarna
50—79 år.

Siffrorna för högre åldrar bör bedömas med försiktighet, då det ofta beträffande äldre personer stött på svårigheter att avgöra, huruvida sockersjuka
eller åderförkalkning varit grunddödsorsak.
Cirkulationsorganens sjukdomar. Mer
än en tredjedel av alla dödsfall år 1956
förorsakades av sjukdomar i cirkulationsorganen. Antalet avlidna i dylika
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Tab. G. Dödligheten i kräfta år 1956
Deaths from cancer

sjukdomar var 26 332. Som jämförelse
kan nämnas, att den därnäst största
dödsorsaksgruppen, tumörer, omfattade
12 852 ( = 18,3 %) dödsfall. Motsvarande
absoluta tal för 1955 var respektive
25118 och 12 472.

Dödligheten efter ålder i kombination
med kön framgår av tab. H för hela gruppen och för de viktigaste undergrupperna. För gruppen såsom helhet visar männen genomgående i alla åldrar högre
dödlighet än kvinnorna. Särskilt fram-
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Tab. H. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar år 1956
Deaths from diseases of circulatory system

trädande är överdödligheten hos männen inom undergruppen arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar,
i synnerhet i åldrarna 40—49 och 50—
59 år. För hypertonisjukdomar iakttages
däremot högre dödlighet bland kvinnor
än bland män i åldrarna över 60 år.
Vid en jämförelse med i äldre berättelser (för år 1950 och tidigare) publicerade siffror angående cirkulationsorganens sjukdomar och »åderförkalk-

ning» må man emellertid hålla i minnet
de viktiga förändringar i gruppens omfattning, som ägt rum genom övergången från den gamla till den nya klassifikationen. Så har t. ex. den stora gruppen dödsfall av åderförkalkning i hjärnan överförts till nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, där den ingår
under detaljlistans nummer 330—334 ( =
A 70) »Centrala nervsystemets kärlsjukdomar».
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Respirationsorganens sjukdomar. Till
denna dödsorsaksgrupp räknas bl. a.
influensa, som tidigare upptogs bland
infektionssjukdomarna. Under år 1956
inträffade endast 64 dödsfall i influensa, motsvarande ett dödstal av 0,87 på
100 000 av medelfolkmängden. Motsvarande dödstal för 1955 var 1,02 och för
1954 7,67.
Av övriga dödsorsaker under denna
grupp må vidare nämnas »lunginflammation», som här omfattar detaljlistans
nummer 490—493 ( = A 89—91). Hela
antalet avlidna var 2 841 och dödstalet
38,8, mot 3 040 resp. 41,9 år 1955. Dödstalet för kvinnorna var något högre än
männens dödstal (39,8 för kvinnor, 37,9
för män).
Havandeskapets, förlossningens och
barnsängstidens sjukdomar. Under redogörelseåret förekom på 100 000 barnaföderskor 4 dödsfall i barnsängsfeber och
30 dödsfall i andra havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar, eller sammanlagt 34 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror
under senare tid framgår av följande
översikt:

Medfödda missbildningar. Sjukdomar
hos nyfödda och spädbarn. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under
första levnadsåret, är sedan en lång
följd av år i avtagande, över 80 % av
dödsfallen i denna ålder faller inom
dödsorsaksgrupperna »medfödda miss-

bildningar» samt »sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Vid den statistiska redovisningen av dödsorsakerna under
första levnadsåret är det därför lämpligt
att indela dessa i två kategorier, den ena
(a) omfattande huvudgrupperna medfödda missbildningar samt sjukdomar
hos nyfödda och spädbarn, den andra
(b) övriga huvudgrupper av dödsorsaker
inklusive våldsam död. Dödlighetens utveckling inom kategorierna a och b sedan
början av 1930-talet framgår av följande
tablå, som ger antalet dödsfall på 1 000
levande födda barn under resp. redovisningsperioder. För perioden 1931—1950
avser grupp a dödsfallen under den då
använda rubriken »bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda». Skillnaden mellan
denna grupp och den nya gruppen är
dock obetydlig.

Särskilt dödligheten i grupp b har,
som framgår av tablån, minskats kraftigt och uppgick år 1956 till mindre än
en sjundedel av motsvarande dödlighet
åren 1931—35.
För att närmare belysa dödlighetens
variationer under första levnadsåret har
de avlidna under 1 års ålder fördelats
efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret (tab. 4). Ett
sammandrag härav lämnas i tab. I, där
dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till fyra större grupper. Av denna
tabell framgår, att de båda dödsorsaksgrupperna »Medfödda missbildningar»
(XIV) samt »Sjukdomar hos nyfödda och
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Tab, I. Döda barn under 1 år efter dödsorsak och ålder år 1956
Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age

spädbarn» (XV) är helt dominerande
för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när barnen nått en månads
ålder får övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) ökad
betydelse som dödsorsak. Av tab. I
framgår även att samtliga fyra dödsorsaksgrupper kräver betydligt fler offer
bland gossar än bland flickor.

ra räknas till cirkulationsorganens sjukdomar.
Av intresse är att konstatera, att antalet dödsfall i senilitet (grupp A 136)
minskat under senare år. Dödstalet på
100 000 av medetfalkmängden framgår
av följande tablå:

Senilitet. Ofullständigt
preciserade
fall. Förutom de i äldre statistik särredovisade
»ålderdomssjukdomarna»
hänföres till denna dödsorsaksgrupp en
hel del ofullständigt preciserade fall,
som tidigare förts under andra huvudgrupper av dödsorsaker. Ett undantag utgör dock ålderdomsbrand, som nume-

Som närmare utvecklats senast i 1953
års berättelse, s. 18, råder ett uppenbart
samband mellan dödstalen i senilitet och
förekomsten av dödsbevis.
Antalet okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker (detaljlistan nr
795) var 99 motsvarande 1,4 V» av
samtliga dödsfall.

I I I . Dödsfall genom olyckshändelse
Dödsorsaksgruppen »Skador genom
yttre våld och förgiftning» (XVII) eller
vad som i Sverige brukat benämnas

»våldsamma dödsorsaker» omfattar dödsfall på grund av olyckshändelse (AE 138
—147 enligt A-listan), självmord (AE
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Tab. J. Dödligheten på 100000 inv. på grund av olyckshändelse åren 1941—1956
Mortality from accidents

1
Inräknat motorcykelolyckor samt kombinerade järnvägs- och bil- eller motorcykelolyckor.
— 2 Fall ombord pä båt ingår bland »andra
olyckor i trafik till sjöss». — 3 Drunkning i tra-

fik till sjöss redovisas under »andra trafikolyckor».
— 4 Bas med kvävning som följd räknas som
kvävning. — 5 T. ex. spark av häst, stängning
ar kreatur etc.

148), mord och dråp (AE 149) samt
krigshandling (AE 150); sistnämnda
dödsorsak har dock icke förekommit i
Sverige under de senaste åren.
Uppgifter om dödsfall på grund av
olyckshändelse redovisas i tab. 5 och
tab. J. Antalet dödsfall av detta slag,
2 964, var något större än år 1955, 2 929.
Antalet döda vid motorfordonsolyckor
var visserligen i det närmaste oförändrat, men i stället ökade dödsfallen på
grund av andra trafikolyckor från 271

till 321, varav döda på grund av järnvägsolyckor från 73 till 114.
Olyckshändelsernas procentuella andel av den totala dödligheten i barnaåldrarna var följande:
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Tab. K. Relativa antalet självmord på 100000 inv. inom olika åldersgrupper åren 1951-1956
Relative number of suicides, by sex and age

Av tablån framgår den betydande
roll, som olyckshändelserna spelar såsom dödsorsak i barnaéldrarna. Som

vanligt gäller att gossar i mycket större
utsträckning blir offer för olyckshändelser än flickor.

IV. Självmord
Uppgifter om fördelningen av självmorden år 1956 efter kön, ålder och civilstånd finnes i tab. 6. Fördelningen
efter dödssätt redovisas i tab. 5.
Hela antalet självmord i riket under
år 1956 uppgick till 1 474 mot 1 293 under år 1955. Av hela antalet kom på
landsbygden 655 och på städerna 819
mot resp. 617 och 676 föregående år.
Årliga antalet självmord på varje hundratusental av medelfolkmängden framgår
av följande tablå:

Dödstalet för självmord år 1956 är det
högsta, som förekommit i Sverige sedan
dödsorsaksstatistikens början år 1911.
Självmordsfrekvensen är betydligt stör-
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re för män än kvinnor. Att den är något
större i städerna än på landsbygden,
framgår av följande tablå:

Tab. F ger självmordsfrekvensen för
olika län. Den högsta självmordssiffran
har Stockholms stad och Malmöhus län
med 30, resp. 25 självmord på 100 000
invånare. Närmast kommer Kopparbergs
(24) och Stockholms län (23).
Vissa större städer har höga självmordstal såsom Uppsala (33) och Malmö
(27). De lägsta talen uppvisar Västerbottens (9), Norrbottens (13) och Västernorrlands län (14).
Relativa antalet självmördare inom olika åldrar redovisas med fördelning på
kön i tab. K. Självmordsfrekvensen är

störst i de högre åldrarna, men självmordens andel av samtliga dödsfall är
särskilt stor i åldrarna mellan 20 och
50 år, såsom framgår av följande tablå:

Av döda män i åldersgrupperna mellan
20 och 40 år har under redogörelseåret
ungefär en sjättedel begått självmord. I
dessa åldersgrupper är självmord vanligare som dödsorsak än någon av de
sexton huvudgrupperna av sjukdomar.

V. Mord och dråp
Till huvudgruppen »Skador genom
yttre våld och förgiftning» räknas, som
förut nämnts, såsom en särskild undergrupp »Mord, dråp och uppsåtlig misshandel». Denna grupp, till vilken också
räknas dödsfall på grund av s. k. sena
effekter av skada, som uppsåtligen tillfogats av annan, omfattar i detaljlistan
sex nummer. Endast fyra av dessa är
dock tillämpliga på svenska förhållanden och redovisas i tab. 1. Av denna
framgår, att förgiftning endast förekommit i 2 fall, skott eller sprängning i 16
och skärande eller stickande vapen i 15,
medan det återstående antalet fall (32)
rubricerats såsom »på annat eller ospecificerat sätt»; häri ingår såsom tab. 5
visar, slag, strypning och dränkning.
Hela antalet mord och dråp i riket

under år 1950 uppgick till 65, varav 19
på landsbygden och 46 i städerna. Bland
de avlidna var 6 barn i första levnadsåret, varav 5 födda utom äktenskap, medan 17 var barn i åldern 1—14 år och 42
vuxna personer (15 år och över), varav
21 män och 21 kvinnor.
Med hänsyn till ofta förekommande
diskussioner om våldsbrottens vanlighet
kan det vara av intresse att uppgifter
lämnas rörande antalet mord och dråp
under olika tider. Härvid bör barnamord (mord på barn under 1 år) särskiljas på grund av att dessa brott är av
väsentligt annan typ än övriga mord, och
det är dessutom av intresse att barnamorden uppdelas på barn i och utom äktenskap. Dylika uppgifter finnes fr. o. m.
år 1903 och meddelas i följande tablå:
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Tab. L. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak år 1956
Relativt distribution of causes of death in various age groups

1
I tabellen har med fetstil markerats den dödsorsaksgrupp, som inom varje särskild åldersgrupp förorsakat de flesta dödsfallen.

Vad som först faller i ögonen, är det
i jämförelse med vid å r h u n d r a d e t s början låga antalet b a r n a m o r d . Minskningen faller helt på b a r n utom äktenskap,
m e d a n antalet m o r d på b a r n i äktenskap
u n d e r hela den b e r ö r d a p e r i o d e n endast
utgjort ett eller några få fall årligen,
ö v r i g a m o r d uppvisade till en början ett
successivt m i n s k a t antal, m e n u n d e r sen a r e år h a r antalet åter stigit, och v a r
för redogörelseåret exceptionellt högt.
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VI. Dödsorsaker inom olika åldrar
De avlidnas fördelning efter ålder i
kombination med dödsorsak redovisas i
tab. 3 och beträffande barn under 1 år
dessutom i tab. 4.
Då det kan vara av intresse att belysa
frågan, om vilka sjukdomar eller andra
skadliga faktorer, som i olika åldrar är
mest riskfyllda meddelas i tab. L uppgifter om den relativa fördelningen av
dödsorsaker inom olika åldersgrupper.

I tabellen framträder tydligast den
stora betydelse, som våldsamma dödsorsaker har i barnaåldrarna och i åldrarna
upp till 30 år. Dödsfallen i tumörer utgjorde den relativt största gruppen i åldrarna 30—49 år, men var betydande även
i åldersgrupperna 50—G9 år. Cirkulationsorganens sjukdomar bildade den
största gruppen i åldrarna 50 år och högre.
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Tab. 1. Döda efter k ö n och dödsorsak enligt detaljlistan år 1956
Deaths, by sex and causes, according to the Detailed List

1
De nomenklaturnummer, under yilka något dödsfall icke förekommit under redogörelseåret, har icke
medtagits i tabellen.
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TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

1
Avser en i Sverige kyrkobokförd och här avliden pastor, som efter tidigare vistelse i Sydamerika dött
2'/t år efter sedan sjukdomen blivit känd.

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956
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24 TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

3—581172
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26

TAB. 1 (forts.). DÖDA EPTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

TAB. 1 ( f o r t s . ) . DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956
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28 TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

TAB 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956
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30 TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

1

Ej fotgängare. — 2 Ej fotgängare, trampcyklist eller motoreyklist.
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32 TAB. 1 (forts.). DÖDA ETTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956

1

Ej fotgängare, trampcyklist eller motorcyklist. — 2 E j fotgängare eller motorcyklist.

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1956
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Tab. 2. Döda länsvis efter dödsorsak enligt A-listan år 1956
Deaths, by county and causes according to List A

1
De nomenklaturnummer, tinder vilka något dödsfall icke förekommit under redogörelsearet, har icke medtagits
hörande dödsfall icke inträffat inom bida.
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i tabellen. Redovisning sker endast för endera av landsbygd eller stader, när under visst nomenklaturnummer
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1

TAB. 2 (forts.). DÖDA LÄNSVIS EFTER DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1956

A 66 omfattar bide sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.
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38 TAB. 2 (forts.). DÖDA LÄNSVIS EFTER DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1956
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40

TAB. 2 (forts.). DÖDA LÄNSVIS EFTER DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1956

41

4—581172
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1

TAB. 2 (forts.). DÖDA LÄNSVIS EFTER DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1956

A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. —
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1

Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.
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TAB. 2 (forts.). DÖDA LÄNSVIS EFTER DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1956
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46
Tab. 3. Döda efter kön, dödsorsak och ålder år 1956
Deaths, by causes, sex and age

1
De nomenilaturnummer, under vilka något dödsfall ieke förekommit under redogörelseåret, har icke
medtagits i tabellen. Nomenklaturnummer, där döds-

fall uteslutande förekommit för det ena könet, har
endast upptagits i den tabellavdelning, som avser
ifrågavarande kön. Redovisning sker endast för en-
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dera av landsbygd eller städer, när under visst nomenklaturnummer horande dödsfall icke inträffat inom
bada. Där för en huvudgrupp »Därav utan db» ej

utsatts under »Lb» resp. »St» har dödsbevis förekommit
i samtliga ifrågavarande fall.
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1

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. MÄN (forts.)

A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

49

50

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1 9 5 6 . MÄN (forts.)
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52

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1 9 5 6 . MÄN (forts.)
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54

1

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. MÄN (forts.)

A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII.
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— 2 Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.
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TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. MÄN (forts.)

OCH KVINNOR

5—581172
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58

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. KVINNOR

(forts.)

59

60

1

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. KVINNOR

A 66 omfattar bide sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

(forts.)

61

62

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. KVINNOR

(forts.)

63

64

1

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLEDR ÅR 1956. KVINNOR

A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII.

(forts.)

65

66

1

TAB. 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. KVINNOR

A 136 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIIL

(forts.)

• Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

67

68

TAB 3 (forts.). DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK OCH ÅLDER ÅR 1956. KVINNOR.

(forts.)
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Tab. 4. Döda barn under 1 år efter dödsorsak, kön och ålder år 1956
70

Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age

nomenklaturnummer hörande dödsfall i åldern 0—1 år icke inträffat inom
båda. — 2 A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp 111,
ooh sådana, som tillhör huvudgrupp IV.
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1
De nomenklaturnummer, under vilka något dödsfall i åldern 0—1 ir
icke förekommit under redogörelsearet, har icke medtagit» i tabellen. Redovisning sker endast för endera av landsbygd eller städer, när under visst

72

TAB. 4 (forts.). DÖDA BARN UNDER 1 ÅR EFTER DÖDSORSAK, KÖN OCH ÅLDER ÅR 1956

6—581172
1

A 126 omfattar bade sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. — 2 Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

73

Tab. 5. Döda av skador genom yttre våld och förgiftning efter kön och ålder år 1956
Deaths, by accidents, poisonings and violence, and by sex and age

74

75

1
Inräknat motorcykelolyckor samt kombinerade järnvägs- och bileller motorcykelolyckor. — 2 Varje bit (utom livbåt, som nyttjas vid
olycka för moderfartyget), som framdrives med åror, paddel eller liten
motor, med plats för mindre än 10 passagerare. — 3 Fall ombord på båt

ingår bland »andra olyckor i trafik till sjöss». — 4 Drunkning i trafik
till sjöss redovisas under »andra trafikolyckor». — 5 Ras med kvävning
som följd räknas som kvävning. — 6 T. ex. spark av häst, stängning
av kreatur etc.
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Tab. 6. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder år 1956¹
Suicides, by sex and marital status, by county, and by age

1

Fördelning efter dödssätt se tab. 5.
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Bil. 1

Förkortad systematisk förteckning av sjukdomar och dödsorsaker (A-listan)
Detaljlistans
nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A11
A12
A 13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 27
A 28
A 29
A 30
A 31
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36

Tuberkulos i
respirationsorganen och utan angiven lokalisation
hjärn- och ryggmärgshionorna och centrala nervsystemet
tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna
ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtillstånd därav
andra definierade organ och disseminerad tuberkulos
Medfödd syfilis
Tidig syfilis (syphilis recens)
Ryggmärgstvinsot (tabes dorsalis)
Hjärnförlamning (dementia paralytica)
Annan syfilis

A 37
A 38
A 39
A 40
A 41
A 42

Gonokockinfektioner
Nervfeber (typhus abdominalis)
Paratyfus och annan salmonellainfektion
Asiatisk kolera
Maltafeber (febris undulans)
Rödsot (dysenteria)
Scharlakansfeber (scarlatina)
Streptokockangina (angina streptococcica)
Rosfeber (erysipelas)
Varfeber (septichaemia, septicopyaemia)
Difteri
Kikhosta (pertussis)
Meningokockinfektion (infectio meningococcica)
Pest
Spetälska (lepra)
Stelkramp (tetanus)
Mjältbrand (anthrax)
Akut poliomyelit
Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infeetiosa)
Följdtillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka
Smittkoppor (variola)
Mässling (morbilli)
Gula febern (febris flava)
Infektiös leverinflammation (hepatitis infeetiosa)
Vattuskräck (rabies)
Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et
aliae)
Frossa (malaria)
Sugmasksjukdom (schistosomiasis)
Blåsmasksjuka (echinococcosis)
Trådmasksjuka (filariasis)
Hakmasksjuka (anchylostomiasis)
Andra masksjukdomar

A 43

Andra infektions- eller parasitära sjukdomar

001—008
010
011
012, 013
014—019
020
021
024
025
022, 023,
026—029
030—035
040
041, 042
043
044
045—048
050
051
052
053
055
056
057
058
060
061
062
080
082
081, 083
084
085
091
092
094

rickettsioses
100—108
110—117
123
125
127
129
124, 126,
128, 130
036—039,
049, 054,
059, 063—
074. 086—
090, 093,
095, 096,
120—122,
131—138
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II. Tumörer
Malign tumör i
A 44
munhåla och svalg
A 45
matstrupen (oesophagi)
A 46
magsäcken (ventricuh)
A 47
tunntarm och grovtarm
A 48
ändtarmen (recti)
A 49
struphuvudet (laryngis)
A 50
luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)
A 61
bröstkörteln (mammae)
A 52
livmoderhalsen (cervix uteri)
A 53
övriga och ej definierade delar av livmodern
A 54
blåskörteln (prostatae)
A 55
huden (cutis)
A 56
ben, bindväv och muskulatur
A 57
övriga och ej uppgivna organ

A 58
A 59

Leukemi och »leukemi
livmfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad

A 60

Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art

Detaljlistans
nummer
140—148
150
151
152, 153
154
161
162, 163
170
171
172—174
177
190, 191
196, 197
155—160,
164, 165,
175, 176,
178—181,
192—195,
198, 199
204
200—203,
205
210—239

III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar,
nutritionsrubbningar
A 61
Enkel och atoxisk struma
250, 251
A 62
Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan strama (thyreotoxicosis cum
vel sine struma)
252
A 63
Sockersjuka (diabetes mellitus)
260
A 64
Avitaminoser och andra bristsjukdomar
280—286
A 66'
Allergiska sj ukdomar, andra endokrina systemets sj ukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och nutritionsrubbningar
240—245,
253, 254,
270—277,
287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar
A 65
Anemi
290—293
Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar
294—299
A 661
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.
A 67
Sinnessjukdomar (morbi mentis)
A 68
Abnormiteter i karaktär och uppförande
A 69

Mentala defekter

VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
A 70
Centrala nervsystemets kärlsjukdomar
A 71
Meningit (ej tuberkulos och meningokockmeningit)
A 72
Sclerosis disseminata
A 73
Fallandesot (epilepsia)
A 74
Inflammatoriska ögonsjukdomar
A 75
Grå starr (cataract»)
A 76
Grön starr (glaucoma)
A 77
Inflammation i mellanörat och mastoidit
A 78
Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar

300—309
310—324,
326
325

330—334
340
345
353
370—379
385
387
391—393
341—344,
350—352,
354—369,
380—384,
386,
388—390,
394—398
1
A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III, och
sådana, som tillhör huvudgrupp IV.
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VII. Cirkulationsorganens sjukdomar
A 79
A 80
A 81
A 82
A 83
A 84
A 85
A 86

Reumatisk feber
Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
Arteriosklarotiska och degenerativa hjärtsjukdomar
Andra hjärtsjukdomar
Hypertoni med hjärtsjukdom
»
utan uppgift om hjärtsjukdom
Artärsjukdomar
Andra cirkulationsorganens sjukdomar

Detaljfotona
nummer
400—402
410—116
420—422
430—434
440—443
444—447
450—456
460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar
A 87
A 88
A 89
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
A 97

Akuta infektioner i övre luftvägarna
Influensa
Lobär lunginflammation
Bronkopneumoni
Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni
Akut bronkit
Kronisk och ej preciserad bronkit
Hyperplastiska tonsiller och adenoider
Pleuraempyem och lungabscess
Lungsäcksinflammation (pleuritis)
Andra andningsorganens sjukdomar

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar
A 98
A 99
A 100
A101
A 102
A 103

Tändernas och tandregionens sjukdomar
Magsår (ulcus ventriculi)
Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)
Gastrit, duodenit
Blindtarmsinflammation (appendicitis)
Intestinal obstruktion; bukbråck

A 104
A 105
A 106
A 107

Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda
Skrumplever (cirrhosis hepatis)
Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)...
Andra matsmältningsorganens sjukdomar

X. Uro-genitalorganens sjukdomar
A108 Akut nefrit
A 109 Kronisk och ej definierad nefrit
A110 Infektiösa njursjukdomar
A 111 Sten i urinorganen
A112 Prostatahyperplasi
A 113 Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)
A 114 Andra uro-genitalorganens sjukdomar

470—475
480—483
490
491
492, 493
500
501, 502
510
518, 521
519
511—517,
520,
522—527
530—535
540
541
543
560—553
560, 561,
570
571, 572
581
584, 585
536—-539,
542, 544,
645, 573—
680, 582,
583, 586,
587
590
591—594
600
602, 604
610
620, 621
601, 603,
605—609,
611—617,
622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar
A 115

Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid

A 116

Förgiftning under havandeskap och barnsängstid

A 117

Blödning under havandeskap och förlossning

A 118

Abort utan uppgift om faber eller förgiftning

640, 641,
681, 682,
684
642, 652,
685, 686
643, 644,
670-672
650
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A119
A120

Abort med feber
Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid

XII. Hudens och underhudens sjukdomar
A 121 Infektioner i hud och underhud
A 1261 Andra hudsjukdomar
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
A 122 Artrit och spondylit
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism
A124 Osteomyelit och periostit
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler
A 1261

Andra sjukdomar i ben och muskler

XIV. Medfödda missbildningar
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebråck (spina bifida et meningocele)
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen
A 129 Andra medfödda missbildningar
'
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn
A130 Förlossningsskador
A131 Skendöd, lufttomma lungor
A 132 Infektioner hos nyfödda
A 133 Erytroblastos hos nyfödda
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda
A135

Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet

XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom
A 137 Symptom frän angivet organ2 samt otillräckligt angiven eller okänd dcdsoreak
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.
AE 138 Motorfordonsolyckor
AE 139 Andra trafikolyckor

DetaljUstans
nummer
651
645—649,
673—680,
683,
687—689
690—698
700—716
720—725
726, 727
730
737, 745
—749
731—736,
738—744
751
754
750, 752,
753,
755—759
760—761
762
763—768
770
769, 771,
772
773—776
794
780—793,

E 810—E 835
E 800—E 802,
E 840—E 866
AE 140 Förgiftning (olycksfall)
E 870—E 895
AE 141 Fall
E 900—E 904
AE 142 Maskinolyckor
E 912
AE 143 Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)
E 916
AE 144 Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning
E 917, E 918.
AE 145 Olyckshändelser genom skott eller sprängning
E 919
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse
E 929
AE 147 övriga olyckshändelser
E 910, E 911,
E 913—E 915,
E 920—E 928,
E 930—E 962
AE 148 Självmord och självtillfogad skada
E 970—E 979,
E963
AE 149 Mord, drip och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling)
E 980—E 985,
E964
AE 150 Krigshandling
E 990—E 999,
E965
1
A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII, och
sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. — 2 Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

81
Bil. 2, framsida
DÖDSBEVIS
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Bil. 2, baksida

