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Drunkningsdefinition 2005

“Drowning is a process resulting in primary 
respiratory impairment from 
submersion/immersion in a liquid medium.. 

..The victim may live or die after this process, 
but whatever the outcome, he or she has been 
involved in a drowning incident.”

van Beeck EF, Branche CM, Szpilman D, Modell JH, Bierens JJLM. 
A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a 
global public health problem. Bull World Health Organ 2005;83:853-6.



“..The victim may live or die after this process, but 
whatever the outcome, he or she has been involved 
in a drowning incident.”



Ca 400,000 personer rapporteras 
döda i drunkningsolyckor globalt 
varje år.
WHO, Global report on drowning. Preventing a leading 
killer. Report 17th November 2014. 









Syfte
“Att beskriva incidens och karakteristika kring

skadade vid drunkning i Sverige över 15 års tid”



Metod

Retrospektiv observationsstudie baserad på tre av Socialstyrelsens register:

1. Dödsorsaksregistret

2. Patientregistret – öppenvård (Akutmottagning, vårdcentral)

3. Patientregistret – slutenvård (Inlagda på sjukhus)

Inklusion: 

Samtliga av läkare till Socialstyrelsen rapporterade fall av drunkning i Sverige 
mellan 2003-2017 utifrån ICD10 systemet.

- Studien genomförs i samverkan med SLS och med stöd av MSB
- Studien godkänd av etikprövningsmyndigheten den 31 Oktober 2018: (#2018/1954-1)



ICD10
International classification of diseases version 10:

T 75.1 Drowning

V90 Transportation on water where 
watercraft is directly causing drowning 

V92 Transportation on water where 
watercraft is not causing drowning 

W65 Drowning in Bathtub  

W66 Drowning after fall in bathtub  

W67 Drowning in pool  

W68 Drowning after fall in pool 

W69 Drowning in sea, lake  

W69 Drowning in sea, lake  

W70 Drowning after fall in sea, lake  

W73 Drowning other  

W74 Unspecified unintentional drowning 

X37-39 Natural disaster   

X71 Intentional drowning 

X92 Homocide

Y21 Unspecified drowning



Exklusion

1. T75.1 kod men avsaknad av underliggande ICD10 kod

2. Dubbla orsakskoder

3. Upprepade öppenvårdsbesök

4. Död av annan orsak efter 30 dagar 

5. X37-X39 – naturkatastrof

6. År 2004-2005 års tsunamirelaterade fall (Thailand 25 December 2004).
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Drunkning Sverige 2003-2017, samtliga



Drunkning Sverige 2003-2017, Barn 0-17 år
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Resultat

I medel drabbades 441 personer av drunkning/år 2003-2017:

- 216 dödsfall  årligen vs 224 skadade årligen

En liten minskning av dödsfall observerades över tid:

Incidens 5.5– 4.1/100,000 invånare, snitt 4.79/100,000

Ingen minskning sågs generellt bland skadade:

Incidens 2.8– 2.4/100,000 invånare

Män hade nästan dubbelt så hög incidens som kvinnor: 

Incidens 6.0 vs 3.2/100,000 invånare

Flickor överlevde drunkning i dubbelt så stor utsträckning som pojkar 
Ratio: 14.6 vs 6.7

För barn 0-17 och drunkning i pool rapporterades en stor mängd skadade: 

Ratio 1:22



FN resolution A/RES/75/273 antagen 210428:

1. Tillsätta ett nationellt centrum för drunkningsprevention (NCDP).
2. Ta fram en nationell handlingsplan för drunkningsprevention med mätbara mål.
3. Som del i WHO:s rekommendationer för drunkningsprevention, arbeta med:

a. Barriärer till vattenmiljöer
b. Övervakning, tillsyn
c. Simkunnighet
d. Vattenlivräddning och HLR
e. Regler kring båtliv
f. Hantera beredskap och risk för översvämning

4. Säkerställa effektiv tillämpning av vattensäkerhetslagar 
5. Sammanställa data om drunkning på nationell nivå.
6. Främja kampanjer om attityder och beteenden kring drunkning riktade gentemot 

allmänheten 
7. Integrera drunkningsprevention inom ramen för samhällsskydd och beredskap.
8. Uppmuntra till internationell samverkan och utbyte för att dela erfarenheter
9. Uppmuntra till forskning samt utveckling av nya innovationer och hjälpmedel för
10.Implementera utbildning kring vattensäkerhet, simkunnighet, HLR och första hjälpen 

inom ramen för skolans verksamhet för barn och ungdomar







Variabel Samtliga 
Medel/år 
2003-2017

Samtliga 
Mål: 50% 
reduktion

Olyckor 
Medel/år 
2003-2017

Olyckor 
Mål: 50% 
reduktion

Skadade: 224 112 181 90

Döda: 217 108 120 60

Totalt: 441 220.5 301 150

Mål: 50% reduktion till år.. 2031?

Potentiellt 150 personer årligen i Sverige 
som kan undvika död eller livslång hjärnskada

Baserat på data från: 
Claesson A, et al. Incidence and characteristics of drowning in 
Sweden during a 15-year period. Resuscitation. 2021 May;162:11-19.



Konklusion
- Drunkning omfattar sedan 2003 alla som per definition inandats vätska, samtliga fall 

måste räknas, både överlevare och dödsfall, oavsett orsak.

- Totalt 441 personer/år var i medeltal med om allvarlig eller dödlig drunkning,

- Mer forskning krävs för att förstå exponerade grupper, utsatta platser, orsaker, samt 
livskvalitet efter drunkning

Vi kan gemensamt göra mer, det finns potential att reducera drunkning i Sverige 
genom att följa FN:s resolution med början i att:
1. Tillsätta ett nationellt centrum för drunkningsprevention (NCDP).
2. Ta fram en nationell handlingsplan för drunkningsprevention med mätbara mål.



andreas.claesson@ki.se
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