85 procent av de som
drunknar är män.

Antal

Alkohol

För varje person som omkommer genom drunkning
skadas uppskattningsvis
ytterligare fyra vid drunkningstillbud, men överlever.
Hjärnskador är vanliga
komplikationer.

Medelåldern på dem som
drunknar är 50,5 år. Tre av
tio är under 30 år.

År 2014 drunknade 43
personer i samband med
bad. Det är den högsta
siffran på tolv år.

 Är personen medvetslös och
har onormal eller ingen andning?
Gör om möjligt fem inblåsningar
redan i vattnet. Fortsätt med hjärtlungräddning, 30 bröstkompressioner och två inblåsningar. Även om
du är ovan är det bättre att försöka
än att låta bli. Upprepa till ambulans
anländer.

Sjukdom

 Om personen visar livstecken,
se till att luftvägarna är fria och

 Om en hjärtstartare används
inom tre minuter kan uppemot 70
procent av de drabbade överleva ett
hjärtstopp, jämfört med tio procent
om man måste invänta ambulans.

Detta är Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet är en
ideell förening som räddar liv
till sjöss. Verksamheten finansieras helt och hållet av medlemskap, gåvor och donationer.
Sjöräddningssällskapet har
68 räddningsstationer och mer
än 200 räddningsbåtar längs

Juli

FRE

 Om en person har hamnat under
ytan – bilda en kedja och gå ”skallgång” ut från stranden för att söka
av bottnen. Tänk på din egen säkerhet!

Fyra av tio har alkohol i
blodet vid olyckstillfället.

Veckodag

Juli

vänd till stabilt sidoläge. Kontrollera puls och andning tills hjälp anländer.

 Behöver du simma ut ska du ha
med dig en ”förlängd arm”, något
att hålla mellan dig och den nödställde. Det bör vara något stort som
kan flyta, som en livboj eller en uppblåsbar leksak.

Medelålder

50,5 år

 Om någon håller på att drunkna,
ring genast 112 och påkalla uppmärksamhet från andra på stranden.

SÖN

Fredagar och söndagar var
de vanligaste olycksdagarna
under 2014.

14 % av dem som drunknade hade en hjärtsjukdom.

våra kuster och i våra största
sjöar. Omkring 2 000 frivilliga
sjöräddare är beredda att rycka
ut dygnet runt, året om.
www.sjoraddning.se
info@ssrs.se
077-579 00 90

VI FINNS
ÖVER HELA
SVERIGE!
Håll utkik efter
aktiviteter nära
din station.

SE VÅRA FILMER OM BAD- OCH SJÖSÄKERHET:
WWW.YOUTUBE.SE/SJORADDNING

Källor: Svenska Livräddningssällskapet (statistik 2014), Ahlm et al (BMC Public Health 2013) Claesson et al (American Journal
of Emergency Medicine, 2013). Faktagranskad av Andreas Claesson, forskare på Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet.
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SÅ KAN DU HJÄLPA EN NÖDSTÄLLD
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FAKTA OM DRUNKNING VID BAD

Sjöräddningssällskapet undsätter en badare vid Lillebybadet i Göteborg som simmat
för långt ut och fått kramp.

VI
BEHÖVER
DIN HJÄLP!

Vi på Sjöräddningssällskapet har som
huvuduppgift att rädda liv till sjöss.
Det är vi bra på. Få drunkningsolyckor
inträffar ute till havs, men desto fler vid
stränder och i mindre vattendrag där vi inte har några
räddningsstationer idag. Därför måste vi börja titta på
nya verksamhetsområden.

DRUNKNING SER INTE UT SOM DU TROR
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Bada inte med alkohol i kroppen. Alkohol
försämrar både omdömet och den fysiska
förmågan.

▪ Munnen vid
vattenytan.
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Bada helst tillsammans med någon. Om du
badar ensam, berätta för någon var du ska
bada och när du tänker komma tillbaka.

▪ Slutna ögon eller glasartad blick, hår framför
ansiktet och ögonen.

4

Simma hellre längs med stranden än rakt ut.
Då är vägen tillbaka inte så lång om du skulle
få problem.
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Ta reda på var närmaste livräddningsutrustning finns. På större badplatser ska det alltid
finnas åtminstone en livboj tillgänglig.

▪ Huvudet bakåtlutat
med munnen öppen.

▪ Ansiktet vänt
mot stranden.

▪ Vertikalt flytläge,
benen rör sig som om de
klättrar på en stege.

Det bästa medlet för att förhindra olyckor är kunskap.
Att känna till hur drunkningar ser ut och vara medveten
om riskfaktorerna kan rädda liv.

I denna folder har vi samlat viktig fakta om drunkning.
Ta dig gärna tid att läsa den. Om du vill veta mer är du
välkommen att kontakta oss på Sjöräddningssällskapet.
Telefonnummer och mailadress finner du på baksidan.
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Överskatta inte din förmåga. Bara för att du
var en god simmare förrförra sommaren är
det inte säkert att takterna sitter i. Testa din
simkunnighet regelbundet!

En person som håller på att drunkna viftar inte med armarna eller skriker,
som man lätt kan tro. Drunkningar sker tyst och nästan helt stilla, och det
kan gå på några sekunder. Därför är det avgörande att se tecknen i tid.

Förra sommaren dog 43 personer i samband med bad
vid svenska stränder. Den utvecklingen går rakt emot
vår vision: ”Ingen ska behöva omkomma på svenska
vatten.” Därför tar vi nu ett krafttag för att minska
antalet drunkningsolyckor. Men vi behöver din hjälp!

Genom att besöka badplatser i sommar hoppas vi att,
tillsammans med andra organisationer och myndigheter, kunna bidra till kunskap och genom vår närvaro
förhindra fler drunkningsolyckor. Men vi vill också
driva opinion och belysa vikten av bättre forskning på
området.

TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU BADAR

VIKTIGT! Drunkningsoffer
klarar sällan att ropa på hjälp.

HJÄLP DIG SJÄLV VID EN NÖDSITUATION
1. Vänd

2. Flyt

3. Följ med

▪ Vänd dig om till ryggläge.

▪ Håll huvudet över vattnet.

▪ Försök få upp bröstkorg
och ben så att du ligger horisontellt i vattnet.

▪ Försök hålla dig lugn och
spara energi.

▪ Försök inte simma mot
ström och kraftig vind.

▪ Försök påkalla uppmärksamhet, ropa på hjälp.

▪ Ta stora bentag för att inte
sjunka.

▪ Driv med strömmen för att
se vart den för dig. Om du är
nära land, simma med rät vinkel
från strömmen in mot land.
▪ Är du för trött eller inte kommer närmare land, fortsätt flyta
och försök signalera efter hjälp.

Om du tror att någon
håller på att drunkna,
ring alltid:

112

