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Is, ferie, solkrem, jakten på fint vær, sydenferie og camping, 

humler, myggstikk, lyse netter og varme. Det er mange ord 

som maner frem bilder i hodet og varme i hjertet. Sommeren 

er, for mange av oss, litt magisk.  

Et annet stikkord for denne varmere årstiden er vann. Sjøvann, 

Oellvann eller innlandsvann. Det hører liksom med. Selv om 

man kanskje ikke er en bader, så er det båtliv eller fisking, eller 

gåturer ved vannet som gjelder. I denne utgaven av LEVE MED 

kan du lese skremmende tall, nye for meg iallfall, om hvor man-

ge nordmenn som mister livet ved drukning. Faktisk er det ak-

kurat nå flere som dør av drukning her til lands, enn i trafikken. 

I Personskadeforbundet LTN tror vi at dette først og fremst 

skyldes bedre infrastruktur og sikrere biler, men kanskje like 

viktig – vi har forstått hvor farlig bilkjøring er og dermed er vi 

mer forsiktige. Når vi ferdes i og ved sjøen er det annerledes. Vi 

er lemfeldige i bruken av redningsvester, går på brygge kanter 

uten å være varsomme, og flere av oss har dessverre også en 

merkelig ide om at alkohol og båtliv hører sammen. Særlig 

«uforsiktige» er menn mellom 40 og 60 år. På samme måte 

som i trafikken topper denne gruppen også dødsstatistikken 

ved drukning. Jeg ønsker ikke å opptre som moraliserende, 

men oppfordrer dere til å være varsomme i nærheten av vann 

og særlig at voksne menn bør endre sine vaner. 

En interessant sak i sommernummeret av LEVE MED er opp-

summeringen av trafikksikkerhetskonferansen. Ja, vi må 

ivare ta de myke trafikantene. Syklistene og de gående. Sær-

lig fordi det også er en villet politikk at vi skal ferdes mer på 

den måten. Men, som Per Oretorp peker på, må vi også leg-

ge  til rette for et helse- og rehabiliteringssystem som ivare- 

tar gruppen dersom de blir skadet. Her mangler vi både kom-

petanse og infrastruktur. 

Årets kampanje Ta ansvar, ikke selfie, er nylig avholdt. Flere 

av lagene har sendt inn bilder og noen også korte tekster der 

de deler aktiviteter de har gjennomført. Hipp hurra og tusen 

takk, det gleder meg å se at vi blomstrer og tar plass rundt 

omkring i vårt langstrakte land.  

Da gjenstår det bare en ting – å ønske dere alle en god og 

deilig sommer. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid
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En melding fra NTB forteller at så 

langt i år har 26 personer omkom-

met som følge av drukning her til 

lands, mens «kun» 24 har omkommet 

i trafikken.

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Redningsselskapets statistikk for årets 

første fire måneder viser at fem flere per-

soner druknet i løpet av denne perioden 

enn i Oor.

Selv om tallet er høyere enn i Dor, opp- 

lever Redningsselskapet at antallet druk-

ningsulykker fra båter synker kraftig. 

Så langt i 2018 var kun fem av totalt 26 

drukningsulykker knyttet til fritids- og 

yrkesbåter.

- Redningsselskapets visjon er at ingen 

skal drukne. Derfor må vi nå snu blikket 

litt innover mot land og også snakke om 

sikkerhet med dem som oppholder seg 

på brygger, svaberg og langs strandlinjen, 

sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen 

i Redningsselskapet til NTB. 

MENN I FARE

Det er først og fremst menn som om-

kommer i drukning. Kun to av de totalt 

26 registrerte i Redningsselskapets druk-

ningsstatistikk for 2018 er kvinner. Resten 

er godt voksne menn.

Menn er altså, som i trafikken, overre-

presentert i statistikken over drukninger. 

Dette gjelder helt fra 25-årsalderen, men 

det er særlig menn over 40 år som om-

kommer. De viktigste ulykkesårsakene, i 

følge Skadeforebyggende Forum, er fall 

fra land eller brygge, og bruk av fritids-

båter. 

• I 2014 og 2015 omkom til sammen 

rundt 45 menn i alderen 41–61 år,  

mot bare sju kvinner i samme alders-

gruppe.

• I samme periode omkom nærme-

re 70 menn over 61 år, mot bare ni 

kvinner.

I likhet med drukninger generelt, er an-

tallet barn som drukner redusert de siste 

30 årene. Blant alle som drukner årlig, 

utgjør barn i alderen 0–14 år mellom fem 

og ti prosent. Andelen er mindre enn for 

andre aldersgrupper, men målt i tapte 

leveår er tallet alt for stort.

• De fleste drukningsulykkene blant 

barn skjer under bading.

• Gutter er mer utsatt for druknings- 

ulykker enn jenter.

Geografisk ligger Hordaland øverst på 

statistikken etter årets fire første må-

neder, med fire druknede. Deretter følger 

Nordland, Sogn og Fjordane og Trøn-

delag, der tre personer har druknet så 

langt i 2018.

I løpet av hele Ooråret omkom 94 per-

soner i drukning, mens 107 mistet livet 

i trafikken, ifølge tall fra henholdsvis 

Redningsselskapet og Statens vegvesen.

HVORDAN DRUKNER MAN?

Over en lang tidsperiode har det vært 

en jevn nedgang i dødsfall på grunn av 

drukning. Dette har blant annet sam-

menheng med at en økende andel av be-

folkningen kan svømme, og sikkerhets-

tiltak som gjør at færre faller i vannet. 

Nå er det igjen en frykt for at druknings-

tall på ny kan øke fordi økonomiske 

forhold tvinger mange kommuner til å 

Flere døde av drukning enn i 
trafikken så langt i år 


