Forslag til temaer, masteroppgaver om skader og ulykker:
• Fall
o Hvorfor rydder ikke eldre personer bort snublefeller selv om de vet at
de er en risiko?
o Henger ensomhet og falltendens sammen?
o Er brodder effektfullt?
o Hvordan motivere yngre eldre til å tilrettelegge boligen sin før det er
for sent?
o Hva er det som gjør at noen eldre ikke faller?
o Hvordan påvirker sosioøkonomisk status falltendens?
o Er velferdsteknologi egnet til å forebygge fall?
• El-sykler
o Flere eldre sykler når de får el-sykkel, men de skader seg også mer?
Og hvor skjer ulykkene?
• Drukning
o Hvem er de som drukner og hvorfor drukner de? Detektivarbeid
• Barneulykker
o Dokument/medieanalyse – hvilke barneulykker skjer oftest?
• Hvordan forebygge skoldingsskader hos barn? Tallet på barn som kommer
inn på Haukeland sykehus med skoldingsskader har ikke gått ned – selv om
dette kommuniseres høyt
• Brann
o Sammenheng mellom fall- og brannrisiko - intervjustudie
o Vi vet at røyking og dårlig mobilitet øker risikoen for død i brann.
Brannsikre sengeklær, klær og / eller forklede kan beskytte den
enkelte. Kartlegging, blir de brukt?
• Bevegelsesmønster
o Hvordan beveger folk seg i f.eks. et spesielt veikryss?
o Kan vi finne ut om det aktuelle området burde vært organisert på en
annen måte basert på menneskers bevegelsesmønster der?
o Gjennomføre egne tellinger / observasjoner

• Dybdestudier/intervjuer av folk som
o oppsøker legevakt
o utfører en atferd med høy risiko (f.eks. sykle uten hjelm, stå på
skateboard, krysser veien på et farlig punkt, …)
• Se opp! Man ser stadig større bruk av smarttelefon mens folk er i bevegelse
(i bil, gående, på sykkel).
o Noen land har forbudt mobilbruk mens man krysser gaten
o Har denne mobilbruken noe å si for antall / type ulykker?
o Hva skal til for å få folk til å endre denne atferden (dybdeintervjuer)
• Leger ved akuttmottaket på Rikshospitalet ser at flere barn kommer inn
med skader fra bruk av ATV
o Bruk av disse har ikke strenge reguleringer
o Små barn kjører og skader seg ganske hardt
• Bruk av snøscootere og skader
• Undersøkelse – finne ut hvor i hjemmet de fleste ulykker skjer, og/eller hva
som forårsaker ulykkene
o Velge ut en spesiell målgruppe –
alder/kjønn/enslige/eldre/småbarnsfamilier etc...
o Sende ut spørreskjema (kvantitativ)
• Hvorfor unngår folk å gjøre svært enkle, men svært effektive forebyggende
tiltak slik som å bruke refleks eller brodder?
o Intervjuer, fokusgrupper og hva sier forskningen?
• Skader og ulykker i sosiale medier
o Kampanje for å forebygge? Hva virker?
o Hvordan omtales skader og ulykker på sosiale medier?
o Kan man avdekke en «trend» innenfor skader og ulykker gjennom
media / facebook / blogger / instagram / youtube e.l.
• Rullatorbruk
o Hvor mange ulykker skjer mens en person bruker rullator?
o Hva er årsaken til ulykker ved bruk av rullator?
o Kvalitativ studie: Intervju med folk som bruker rullator i forhold til
trygghet, skader osv.

