
Beskrivning av dödsorsaker  

Dödsorsakerna sammanställs i det statistiska materialet efter den underliggande dödsorsaken som 

har angetts på dödsattesten. I denna statistiska sammanställning klassificeras dödsorsakerna enligt 

54 klasser. Dessutom har delgrupper använts för tumörtyper då det har varit grundat för den 

statistiska presentationen. Materialet för dödsorsaksstatistiken är ett totalmaterial, som omfattar 

alla avlidna som vid dödstidpunkten har varit fast bosatta på Åland. 

Klasserna för dödsorsaker: 

01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar 

 01 Tuberkulos 

 02 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV) 

03 Andra infektions- och parasitsjukdomar  

04-22 Tumörer 

 04 Malign tumör i läpp, munhåla och svalg 

 05 Malign tumör i matstrupen 

 06 Malign tumör i magsäcken 

07 Malign tumör i tjocktarmen 

 08 Malign tumör i ändtarmen, anus och analkanalen 

 09 Primär malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna  

 10 Malign tumör i pankreas (bukspottkörtel)  

11 Malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga 

12 Malign melanom i huden 

13 Malign tumör i bröstkörtel  

14 Malign tumör i livmoderhalsen  

15 Malign tumör i livmodern  

16 Malign tumör i äggstock  

17 Malign tumör i prostata 

18 Malign tumör i njure  

19 Malign tumör i urinblåsa  

20 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad 

21 Andra maligna tumörer 

22 Andra tumörer 

23-24 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 

 23 Diabetes 

24 Andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 

ämnesomsättningssjukdomar 

25 Demens, Alzheimers sjukdom 

26 Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganet (exkl. alkoholrelaterade) 

27-30 Cirkulationsorganens sjukdomar (exkl. alkoholrelaterade) 

 27 Ischemiska hjärtsjukdomar 

 28 Andra former av hjärtsjukdomar (exkl. reumatiska) 

 29 Sjukdomar i hjärnans kärl 

 30 Andra sjukdomar i cirkulationsorganen 

31-35 Andningsorganens sjukdomar  



 31 Influensa 

 32 Pneumoni 

 33 Bronkit och lungemfysem 

 34 Astma 

 35 Andra sjukdomar i andningsorganen 

36 Matsmältningsorganens sjukdomar (exkl. alkoholrelaterade sjukdomar) 

37 Sjukdomar i urin- och könsorganen 

38 Medfödda missbildningar 

39 Andra sjukdomar (exkl. alkoholrelaterade) 

40 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död 

41 Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 

42-53 Olyckor och våld (exkl. alkoholförgiftningsolycka)  

 42 Trafikolyckor på land 

 43 Andra transportolyckor på land 

 44 Transportolyckor på vatten 

 45 Andra och icke specificerade transportolyckor 

 46 Fallolyckor 

 47 Drunkningsolyckor 

 48 Förgiftningsolyckor 

 49 Andra olyckor och sena effekter   

 50 Självmordshandlingar och sena effekter  

 51 Mord, dråp eller annan avsiktlig misshandel och sena effekter  

 52 Skadehändelser med oklar avsikt och sena effekter  

 53 Andra yttre orsaker och sena effekter 

54 Utan dödsattest 

   


