Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny Folkehelsemelding
De siste 20 årene har vi i gjennomsnitt hatt 100 drukningsdødsfall pr. år i Norge. Inneværende år
har 76 personer mistet livet i drukningsulykker årets første 8 måneder, 50 av disse i perioden mai
til august. Drukningsforebyggende råd (DRF), Skadeforebyggende forums fagråd for sikkerhet på, i
og ved vann, vil med dette innspill peke på behovet for forebygging av drukningsulykker.
Læring å hente fra trafikksikkerhetsarbeidet
Når det gjelder forebyggende arbeid, peker vi ofte på trafikksikkerhetsarbeidet som spesielt
vellykket. Her har man med målrettede tiltak og langsiktige satsninger klart å redusere antall ulykker
betydelig, samtidig som antall biler og antall kjørte kilometer har økt. I trafikksikkerhetsarbeidet har
kunnskaps-innhenting stått sentralt. Nå bør vi nyttiggjøre oss disse erfaringene og ta i bruk
tilsvarende metoder også når det gjelder forebygging av drukning. Som i trafikksikkerhetsarbeidet er
det behov for både strukturelle tiltak, holdningsskapende kampanjer og atferdsendringer.
Planlegging for økt sikkerhet
Tilrettelegging for fysisk aktivitet står høyt på agendaen når kommuner planlegger nye områder og
tilrettelegger for bruk av strandsoner og friluftsområder. Dette arbeider støtter DRF. Men vi ser at
det er behov for informasjon om drukningsforebygging i denne sammenheng. Det er bl a. behov for
veiledende informasjon om utforming av badeplasser, informasjonsskilt, behov for redningsutstyr,
bruk av redningsstiger ved kaikanter etc.
De medvirkende organisasjonene i DRF registrerer et økende antall henvendelser fra kommuner,
båtklubber, velforeninger og fra allmennheten med spørsmål knyttet til sikkerhet ved vann. Det viser
at det det finnes bevissthet om betydningen av forebyggende innsatser og det dokumenterer et
behov for økte informasjonsinnsatser på flere plan.
Fragmentert ansvar
Ansvaret for å forebygge drukningsulykker er fragmentert; Sjøfartsdirektoratet følger opp ulykker
som involverer fritidsbåter, men ikke badeulykker, kommunen har ansvar for egne anlegg og flere
departementer har et delansvar. Det er behov for å se over ansvarsforhold og sikre sammenheng i
regelverk og ansvar.
Høye drukningstall i Norge
Antallet dødsfall pga. drukning er høyere i Norge enn i våre naboland. Vi ser også at andre land i
Europa har iverksatt tiltak og kampanjer for å redusere antall drukninger. I Storbritannia er det f. eks.
utarbeidet en «UK Drowning Prevention Strategy». Initiativet til strategien sprang ut fra det
«alarmerende høye antallet druknede», 400 pr år med en befolkning på ca. 66.500.000. I Norge er
tilsvarende tall ca. 100 druknede pr år med en befolkning på 5.260.000. Risikoen for drukning er langt
høyere i Norge og det understreker behov for en nasjonal dugnad for å forebygge.
Drukningsforebyggende råd anbefaler:
o
o
o
o
o
o

Ulykkesanalysegrupper (UAG) som kan samle inn mest mulig kunnskap rundt hvert enkelt
drukningstilfelle som kan nyttiggjøres i det videre forebyggingsarbeidet.
Bedre registreringsrutiner for ulykker som ikke leder til dødsfall
Forskning og dybdestudier av ulike typer av drukningsulykker
Informasjonskampanjer rettet mot kommuner og utbyggere
Spesiell innsats rettet mot turister
En nasjonal kampanje mot drukning som involverer ansvarlige nasjonale myndigheter så
vel som kommuner og organisasjoner.

