Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor
april 2022
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Ytterligare information:
Svenska Livräddningssällskapet, Mikael Olausson områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45

Preliminär sammanställning av omkomna
vid drunkningsolyckor under april 2022
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 3 personer omkom genom drunkning i samband med olyckor under april 2022 vilket
är lika många som föregående år. Till och med sista april 2022 omkommit 8 personer jämfört med
21 personer 2021 för samma period. Det är det lägsta antalet för årets första fyra månader sedan 2010.
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Säsongskifte, isen smälter och vattnet öppnar upp för det vattenburna friluftslivet!
De allra flesta drunkningsolyckor är möjliga att förebygga. Med ofta enkla åtgärder och ett något
eftertänksamt förhållningssätt med ledorden; kunskap, utrustning och sällskap, ökar chansen att
olyckan aldrig ska behöva inträffa. I takt med att våren inträder skiftar också Svenska Livräddningssällskapets fokus från issäkerhet till att mer rikta in sig mot båtlivets försäsong och det vattenburna
friluftslivet.
För femte året initieras den nationella flytvästkampanjen, ”Wear It, Sweden, den bästa flytvästen
är den du har på dig.” I år inleds kampanjen på den internationella flytvästdagen fredagen den
21 maj. För att löpande under sommaren påminna allmänheten med upplysningar och uppmaningar
om vilka framgångsfaktorer som kan göra skillnad på liv och död i, på och vid det vattenburna
friluftslivet. Nedan några konkreta tips och mer information återfinns på
www.svenskalivräddningssällskapet.se
Svenska Livräddningssällskapet vill uppmärksamma och uppmana några företelser,
som vi rekommenderar för att så långt som möjligt förebygga olyckor:
1. Bär alltid flytväst i samband med 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 vatten		 temepraturen. 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! Gäller dag som natt, inne som ute.
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.
Kolla länken från Youtube med råd om hur man kan agera om man hamnar i kallt vatten.
https://youtu.be/0gd6QC2Emrc

Symptom från mild till
svår hypotermi

Behandling

Huttrar, klumpighet, tappakänsel
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 under april 2022.
6/4 Å, fritidsbåt, fiske, man, 70-årsåldern
Arbogaån, Arboga, U-län
De två männen, båda i 70-årsåldern och rutinerade fiskare, var ute för att provfiska inför det
årliga fiskearrangemanget Norsylingen i Arboga. Men något gick fel och båda männen föll i vattnet.
Efter sjukhusvård stod det klart att den ene mannens liv inte gick att rädda och polisen berättar att
anhöriga nu är underrättade om dödsfallet. Den andre mannen kunde åka hem efter behandling.
20/4 Sjö, is, fyrhjuling, man, 75-årsåldern
Gårdvikssjön, Svärdsjö, Falun, W-län
En man i sjuttio femårsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Gårdvikssjön söder om
Svärdsjö. Mannen åkte tidigare på morgonen ut på sjön med en fyrhjuling. Då han inte kom tillbaka
vid den tid han angivit slog anhöriga larm och en räddningsinsats inleddes. 10.44 påträffades en
person i vattnet och återupplivningsförsök påbörjades. Dessa var dessvärre resultatlösa och
mannen konstaterades avliden av läkare på plats. Anhöriga är underrättade.
30/4 Övrigt, gruvhål, övrigt, dykning, man, 40-årsåldern
Hofors, X-län
En man har omkommit i samband med dykning i ett gruvhål i Hofors. Mannen dök med vänner när
han försvann. Efter flera timmars sökinsats hittades han död. I samband med dyket försvann en
av deltagarna, en man i 40-årsåldern. En annan dykare slog larm efter att ha tappat kontakt med
mannen. Polis och räddningstjänst med räddningsdykare kallades till plasten. Kroppen påträffades
senare på kvällen. Polisen rubricerar händelsen som en olycka. Anhöriga är underrättade.
För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se
* 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.

