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Ytterligare information:
Svenska Livräddningssällskapet, Mikael Olausson områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45

Svenska Livräddningssällskapets preliminära
sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor
för juni 2022
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet
vid drunkningsolyckor visar att 14 personer förolyckades under juni 2022, jämfört med 23 personer
2021. Totalt har 24 personer omkommit vid drunkningsolyckor 2022, samma period 2021 omkom 50
personer.
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Sammanfattning
Antalet omkomna vid drunkningsolyckor för juni 2022 sticker inte ut nämnvärt vid en jämförelse
med medeltalet för 2000-talet (15 personer). Men vid en jämförelse med föregående år är antalet
omkomna personer signifikant lägre, och fram till midsommarhelgen var antalet omkomna
mycket lågt. Tyvärr bryts utvecklingen i och med högsommarvärmen som sammanfaller med
midsommarhelgen och sedan dess parkerat över landet. Månadens 24 första dagar notera 6
omkomna, resterande sex dagar noterar 8 omkomna. 13 personer är män varav 9 personer är över
60 år. Noterbart är att två personer är 3 respektive 4 år. Sex händelser inträffar i samband med bad,
fem i samband med fritidsbåt och tre övrigt, det vill säga en händelse som förekommer sällan eller
inte går att klarlägga.
Ackumulerat antal omkomna för 2022, trots den dystra avslutningen i juni, får ändå betraktas som
en utveckling i rätt riktning, med det lägsta antalet för hela 2000-talet och 18 personer färre än
snittet för juni månad (42 personer). Bakgrunden till det låga antalet omkomna i drunkningsolyckor
kan sannolikt i stor utsträckning härledas till gynnsamma väderförhållanden; stabila isar, snabb
islossning, kall vår m.m. snarare än strukturella förändringar i skyddet mot olyckor i, på och vid
vatten på kommunal nivå. Även om många goda insatser vidtas runt om i landet är det allt för
fragmentariskt för att kunna peka på en effekt på samhällsnivå.
Fokusområden
Svenska Livräddningssällskapet menar att de flesta drunkningsolyckorna är möjlig att förebygga.
Nedan några extra prioriterade områden som kan leda till ökad säkerhet i, på och vid vatten.
– Barndrunkning
Inga barn ska behöva befinna sig i en situation som medför livsfara. När vatten och
barnaktiviteter kombineras behöver särskilda åtgärder vidtas. De två drunkningshändelserna
som inträffar i juni där barn är inblandade är förmodligen samtliga ett resultat av; bristfälliga,
rutiner, underskattande av drunkningsförloppets hastighet och frånvaro av vuxen närvaro. För att
motverka drunkningsolyckor där barn är drabbade krävs särskilda åtgärder som fokuserar på:
utökade riskanalyser av verksamheten/aktiviteten, inrättande av barriärer som skyddar barnet
från tillgång till vattnet och ständig vuxen närvaro.
–		 Riskanalys av landets friluftsbad och vattennära stråk
För att främja ett tryggare badbesök och förebygga att olyckor inträffar samt önskade åtgärder för
att avhjälpa när olyckan är framme behöver informationen på landets friluftsbad och vattennära
stråk förstärkas. För att få kunskap om vilken typ av budskap riktade till allmänheten, krävs
kännedom om lokala förutsättningar. En kartläggning av befintliga faror och en riskvärdering är
helt nödvändigt för att över huvud taget kunna fullfölja sitt ansvar.

–		 Farbara räddningsvägar – en förutsättning för räddningstjänsten.
När drunkningshändelsen är ett faktum och SOS Alarm larmat ut räddningstjänsten, är det viktigt
att räddningstjänstensfordon kan ta sig fram till stranden så fort och smidigt som möjligt. Tyvärr
hindras ofta framkörning av felparkerade bilar som blockerar räddningsvägen. Detta kan hindra
och förlänga insatstiden, tid som tas från avhjälpande insats. Detta kan vara skillnaden på liv och
död.
–		 Ladda ned 112-appen
Med SOS Alarms app får du information snabbt om händelser som inträffar i ditt närområde så
att du kan känna dig tryggare och för att kunna undvika direkt eller indirekt fara. Du kan även
ringa 112 och automatiskt dela din aktuella position genom appen.
Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvision där ingen ska drunkna och en mission att alla
har rätt till kunskap om vattensäkerhet. Drunkning är en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning
som det med relativt enkla åtgärder går att förhindra. Tre nivåer som delvis är lagstadgade och
högst relevanta är: 1) förstärkt information om främjande, förebyggande och avhjälpande karaktär
i kombination med tidigt larm till 112, 2) livräddningsutrustning i skälig omfattning samt 3) bemanna
friluftsbad med livräddare eller strandvärdar med förmåga att stötta allmänheten med tips och råd
samt utgöra räddningstjänstens förlängda arm och utföra livräddande första hjälpen såväl i vattnet
som på land.
Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under juni 2022.
3/6 Hav, fritidsbåt, kanot, man, 60-årsåldern
Nogersund, Sölvesborg, K-län
Ett sällskap var ut och paddlade men separerades pga hög sjö. När en i sällskapet ej återfanns
larmades SOS-alarm och en sök- och räddningsinsats påbörjades. Mannens kanot påträffades
tom och senare även personen, medvetslös men vid liv. Hjärt-och lungräddning påbörjades av
besättningen på SAR helikopter. Senare meddelades att mannens liv ej gick att rädda.
8/6 Hav, övrigt, pojke, 3 år
Ljusne, Söderhamns kommun, X-län
En stor sökinsats inleddes onsdag eftermiddag efter ett larm om misstänkt drunkning. Personer från
hemvärnet, Missing People, Sjöräddningen, fjällräddare och många frivilla på orten sökte under hela
natten med hjälp av dykare och helikopter. Vid lunchtid på torsdagen kunde polisen bekräfta att de
hittat pojken död vid Ljusnefors camping. Flera boende kräver nu att kommunen sätter upp ett staket
för att förhindra att något liknande ska kunna hända igen.
– Vi har mycket vatten i Söderhamns kommun. Havet, sjöar, åar. Sådana här olyckor är tyvärr
svårare att undvika säger John-Erik Jansson (C) kommunalråd i kommunen.
8/6 Sjö, fritidsbåt, fiske, man
Röjesjön, Ljustorp, Timrå kommun, Y-län
En äldre man åkte ut med båt för att fiska på onsdagen i Röjesjön i trakterna av Ljustorp och
hittades senare i vattnet av en kamrat. Upplivningsförsök gjordes på platsen, mannen fördes till
sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Det finns inte någon misstanke om brott. Anhöriga har
blivit informerade.
12/6 Sjö, fritidsbåt, kanot, man
Suijajärvi, Kiruna kommun, BD-län
En man har omkommit i en drunkningsolycka efter att han kantrade med sin kanot i sjön Suijajärvi,
en mil från Kuttainen i östra Kiruna kommun, på söndagsförmiddagen. Efter olyckan kallades
ytbärgare till platsen och en ambulanshelikopter var också på plats i sökandet efter den försvunne
mannen.
Mannen påträffades cirka ett dygn senare avliden. Mannen saknade flytväst. Anhöriga är
underrättade.

14/6 Privat pool, övrigt, pojke, 4 år
Södertälje, AB-län
En fyraårig pojke som försvann från en förskola i Södertälje har avlidit till följd av drunkning. Pojken
hittades i en pool och fördes till sjukhus med en ambulanshelikopter men hans liv gick inte att rädda.
Polisen har inlett en brottsrubricering för att reda ut vad som har hänt. Ingen person är i nuläget
misstänkt för brott.
23/6 Sjö, bad, man 40-årsåldern
Våtnäs, Hudiksvalls kommun, X-län
På torsdag eftermiddag kom ett larmsamtal om att en man saknades i Våtnäs, Hudiksvalls kommun.
Efter en stor insats där sjöräddning, polis. Mannen påträffades i vattnet av räddningstjänstens
ytlivräddare på cirka fem meters djup. Mannen fördes med helikopter till sjukhus. Mannen var livlös
när han hittades och dödförklarades på sjukhuset. Anhöriga är underrättade.
25/6 Badtunna, bad, man, 45-årsåldern
Timrå, Y-län
En man har avlidit efter att ha drunknat i en badtunna i Timrå kommun. På midsommaraftonskvällen
larmades ambulans och polis om att en man i 45-årsåldern ska ha drunknat i en badtunna i Timrå.
25/6 Sjö, fritidsbåt, man, 65-årsåldern
Åsele, AC-län
En person har under lördagen hittats drunknad i sjön Stavselet i Åsele kommun. Vid klockan
ett fick SOS Alarm in ett larm om en drunkning i sjön Stavselet i Åsele kommun. Det handlade
om en tom båt som setts guppande 30 meter från land. Räddningstjänst, polis, ambulans och
ambulanshelikopter larmades till platsen för att söka efter personen, som hittades i sjön. Personen
fördes då till sjukvård med oklart skadeläge. Senare uppger polisen att personen, en man i 65
årsåldern, är död. Anhöriga är nu underrättade.
26/6 Sjö, bad, man, 74 år
Camping, Olofström, K-län
En drunkningsolycka inträffade på Halens bad, vid campingen, i Olofström. En större
räddningsinsats inleddes och en vuxen person fördes till sjukhus. Larmet om olyckan kom in på
söndagskvällen. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen. Polisen meddelade
senare under kvällen att personen, en man i 70-årsåldern, avlidit. Anhöriga är underrättade.
26/6 Hav, fritidsbåt, man, 80-årsåldern
Stor Värtan, Vaxholm, AB-län
En äldre man har hittats död efter att ha fallit överbord på Stora Värtan i Vaxholm. Det var
söndagseftermiddagen som räddningstjänsten larmades om en drunkningsolycka. Enligt vittnen ska
mannen ha fallit överbord. Kustbevakning, räddningstjänst och ambulans var på plats och vid halv
sextiden hittades mannen av dykare. Anhöriga är underrättade.
26/6 Hav, övrigt, skärmflygning, man, 50-årsåldern
Ven, Landskrona, M-län
En man i 50-årsåldern avled under söndagseftermiddagen efter en drunkningsolycka vid ön Ven,
utanför Landskrona. Mannen skärmflög och störtade i havet av okänd anledning. Han fördes med
helikopter till Köpenhamns sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.
28/6 Hav, bad, man, 85-årsåldern
Skagsudden, Valdemarksviks kommun, E-län
Ett larm ut om en drunkning vid Skagsudden i Valdemarsviks kommun inkom till SOS-alarm
på förmiddagen. Räddningstjänsten skickade fem enheter till olycksplatsen; från Valdemarsvik
och dykare från Norrköping. Dessutom sändes två ambulanser till platsen samt två båtar från
Sjöräddningen hjälpte också till med transporter till udden. En person ska senare ha hittats under en
brygga. Personen fördes därefter till sjukhus med ambulans, men mannen i 85-årsåldern gick inte

att rädda. Polisen uppger att mannens närmast anhöriga har underrättats.
29/6 Sjö, bad, kvinna, 80-årsåldern
Friluftsbad, Örlen, Tibro, O-län
En kvinna i 80-årsåldern omkom i samband med en drunkningsolycka vid en badplats vid sjön Örlen
i Tibro under onsdagskvällen. Polisen ska nu utreda händelsen, även om det inte finns misstanke
om brott. Anhöriga är underrättade.
29/6 Damm, bad, man, 75-årsåldern
Holmsund, AC-län
En man i 75-årsåldern påträffades avliden i en damm på en gård i Holmsund. Polis, räddningstjänst
och ambulans larmades till platsen. Anhöriga är underrättade.
Ytterligare information
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 MSB:s 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 drunkningsolyckor i Sverige samt svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.

