Drunkningsstatistik Mars 2018
Preliminär sammanställning
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Ytterligare information:
Mikael Olausson, Omådesansvarig Säkerhet Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under mars 2018
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 1 person mist livet under mars i år jämfört med 5 personer under samma period 2017.
Det är den lägsta siffran för mars sedan 2010 då ingen person miste livet genom drunkning. Under
årets tre första månader har totalt 16 personer omkommit genom drunkning. Vilket är snittet för perioden 2000-2108 de första tre månaderna och en färre än 2017.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under mars 2018
19/3 Hav, hamn, fartyg
Skagen, Danmark, Internationellt
En Lysekilsbo i 75-årsåldern har drunknat i Skagens hamn. Mannen föll överbord från en båt och
hittades sedan livlös i vattnet. En fiskebåt från Lysekil skulle repareras i Skagen. Den förolyckade
mannen följde med en vän och båten som de båda svenskarna färdades i skulle lägga till i Skagens
hamn nära Stålkajen för reparation. Lysekilsbon har på något sätt fallit i vattnet när han skulle gå
tillbaka till båten efter att ha besökt verkstaden, som skulle reparera båten. Kamraten fann honom i
vattnet bakom aktern på båten och slog larm. Polisen betecknar händelsen som en ren drunkningsolycka och misstänker inget brott i samband med händelsen. Mannens anhöriga är underrättade.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning 0769-411465
* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika
officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands exklusive suicid.

