Preliminär rapport för omkomna
vid drunkningsolyckor april 2020
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Ytterligare information:
Mikael Olausson, Områdesansvarig Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under april 2020
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor
visar att 4 personer omkom april 2020 vilket är en mindre än föregående år. Fram till den sista april 2020
har 13 personer omkommit i drunkningsolyckor, lika många som 2019.
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Sverige är ett avlångt land…
Under den tidiga våren 2020 har vi haft tre olika ”årstider” att ta hänsyn till. I landets sydliga delar har
värmen dragit in tidigt i april medan det i landets norra delar fortfarande rapporteras om isfiske på älvar
och sjöar. Rapporter från bland annat Sjöfartsverket vittnar om att båtsäsongen redan är igång. Tyvärr
bekräftas det av att antalet inrapporterade fall om sjöräddning redan i april motsvarar försommarens
nivåer. Oberoende av vilken fritidssysselsättning man väljer är det viktigt att man tänker till och planerar
sin aktivitet, de flesta olyckorna går att förebygga med relativt enkla medel. Så långt som möjligt ska man
undvika att ofrivilligt hamna i vattnet som är kallt, väldigt kallt. Utan flythjälpmedel, varma kläder, möjlighet
att larma och sällskap är det nästan omöjligt att klara ut situationen.
Svenska Livräddningssällskapet vill uppmärksamma och uppmana några företelser, som var för sig är
ofarliga, men som i kombination kan utgöra en högre risk för olycka och koppla dessa till förebyggande
åtgärder som allmänheten enkelt kan ta till sig.
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Långledigt för många i och med många röda veckodagar
Ett massivt högtryck med sol och höga lufttemperaturer
Fortfarande mycket kallt i vattnet
Högre exponering i och med; a) “båtfixar-läge” och b) fler som söker sig till badplatser och vattendrag
för att umgås
5. Eventuellt höga flöden i och med snabb snösmälltning
Åtgärder vi rekommenderar för att så långt som möjligt förebygga olyckor:
1. Bär alltid flytväst i samband vattenaktiviteter. “Svettas in våren” med varma kläder och att alltid bära
flytväst som yttersta plagg i båten eller kanoten. T.ex när bommar, bojar och båtar ska i vattnet och vid
fiske!
2. Om man får för sig att bada så ta det väldigt försiktigt, gå i och vänj dig sakta vid vattentemperaturen.
Observera! Det är fortfarande mycket kallt i vattnet!
3. I och med höga flöden, är många av landets älvar och åar mycket strömma. Var extra försiktigt vid
älvbrinkar och å-kanter. Använd alltid flytväst eller flytoverall vid fiske.
4. Barn och ej simkunniga ska aldrig lämnas ensamma vid vatten. Alltid en armlängds avstånd som
gäller!
5. Sällskap och möjlighet att få i väg ett snabbt larm till 112 från olycksplatsen är faktorer som ytterligare
förbättrar chanserna till vård och överlevnad. Mobilen i ett vattentätt fodral.
Länk från Youtube med råd om hur man kan agera om man hamnar i kallt vatten.
https://www.youtube.com/watch?v=0gd6QC2Emrc&utm_source=rnli_life_2018&utm_medium=email_
team&utm_campaign=march_standard_2018&utm_content=how_to_float_cta

Nedan visas en tabell som beskriver symtom och behandling vid nedkylning.
Symptom, från mild till svår hypotermi

Behandling

Huttrar, klumpighet, tappa känsel och kontroll i händer/
fötter

Ta personen till värme och skydd, byt till torra kläder,
ge varm söt dryck, fysisk aktivering, stanna i värme
flera timmar.

Huttrar, klumpighet, tappa känsel och kontroll i händer/
fötter. Samt sluddrigt tal, nedsatt omdöme, inåtvändhet

Agera om möjligt innan detta inträder
Ta personen till värme och skydd, byt till torra kläder,
ge varm söt dryck, fysisk aktivitet, stanna i värme flera
timmar. Kontrollera att personen gör rätt saker

Slutar huttra, muskelstelhet

Ring 112. Ta personen ur vattnet. Hantera mycket
varsamt med absolut minimal rörelse. Lägg på
isolerande underlag. Täck med filtar/kläder/sovsäck.

Medvetslös, död

Ring 112. Personen kan ännu vara vid liv. Undersök
svag puls och andning (under 2 minuter). Om
nödvändigt HLR.

Källa: Svenska kanotförbundet

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under april 2020
5/4 Sjö, fritidsbåt, man 25-årsåldern
Stavsjön, Flen, D-län
Ett sällskap om tre personer beger sig ut i en båt i samband med en fest, båten kapsejsar. Två
män i 45-årsåldern lyckas simma i land på en mindre ö, den tredje mannen i 25-årsåldern påträffas
medvetslös i vattenbrynet. Mannes liv går inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
21/4 Älv, is, fiske, man, 80 år
Umeälven, Vindelns kommun, AC-län
Två män i 80-årsåldern anmäldes saknade i Vindelns kommun efter att de under tidig morgon skulle
ut och fiska i Umeälven. Räddningstjänst, ambulans, polis och Sjöfartsverkets helikopter har letat i
området. På kvällen hittades en av männen avliden i vattnet.
27/4 Sjö, is, fiske, man, 70-årsåldern
Nydalasjön, Umeå, AC-län
Det var under måndagseftermiddagen förra veckan som ett larm om drunkning inkom till SOS från
Nydalasjön i Umeå. En stor räddningsinsats drog i gång där bland annat en helikopter deltog. Mest
troligt har mannen varit ute och fiskat, cirka 50 meter från strandkanten på isen återfanns fiskeredskap.
Mannen som var i 70-årsåldern fördes senare med ambulans till sjukhus med livshotande skador efter
att ha dragits upp ur vattnet av räddningspersonal. Under måndagen meddelade polisen att mannen
avlidit av sina skador. Anhöriga är underrättade.
30/4 Sjö, övrigt, kvinna, 85-årsåldern
Agnsjön, Gislaved, F-län
En äldre kvinna drunknade på torsdagen i en sjö i Hestra, nära Gislaved i Småland.
Larmet om olyckan kom vid niotiden på morgonen. Det finns ingen misstanke om att kvinnan utsatts för
brott. Kvinnans anhöriga är underrättade.
För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson 0769-41 14 65
* 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.

