
CHANSLÖS



Hon bad mig ta ut batterierna ur  
brandvarnaren, hon ville inte höra  
larmet. Hon visste att hon ändå inte  
skulle ha någon chans att ta sig ut.

Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem.



Varje år omkommer omkring hundra 
personer i bränder i Sverige, de 
flesta i sina egna hem. Pensionärer 
är en överrepresenterad grupp. Med 
individanpassat brandskydd skulle 
många kunna räddas. 

Bland äldre finns många som 
inte själva kan släcka en brand eller 
klarar av att fly undan och sätta 
sig i säkerhet. Orsaken kan vara 
brist på fysisk och psykisk för
måga, medicin påverkan eller andra 

tillstånd som i högre grad drabbar 
äldre. Regel verket för brandskydd i 
bostäder tar inte hänsyn till detta. 

Många får idag hjälp med att 
anpassa sitt hem till de egna för
utsättningarna utifrån aspekter 
som till exempel tillgänglighet. 
Men få kommuner har med brand
skyddet i bistånds bedömningen, 
trots att det finns bra och ofta 
enkla lösningar som kan ge äldre 
ett individanpassat brandskydd.

Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem.

Drabbade individer



Spisvakt
Olika modeller av  spisvakter 
har den gemensamma 
 funktionen att de stänger av 
spisen innan det uppstår en 
risk, till exempel om plattan 
glömts påslagen.

Ett individanpassat brandskydd bör 
ta hänsyn till brandrisker, teknisk 
utrustning och bostadens utformning. 
Alla bostäder bör vara utrustade 
med brand varnare, brandfilt och 
brandsläckare.

Mobil sprinkler
En mobil sprinkler pla-
ceras där den boende 
ofta vistas och ägnar sig 
åt brandfarliga aktiviteter 
som rökning eller mat-
lagning. Om det börjar 
brinna går sprinklern 
igång och sprider vatten-
droppar som släcker eller 
kraftigt minskar en brand.  

EXEMPEL PÅ HJÄLPMEDEL



Flamsäkra sängkläder
Sängkläder som inte fattar eld 
hindrar att brand startar vid 
rökning i sängen. De är lika 
bekväma som vanliga lakan. 

Checklista
En checklista är en enkel och 
effektiv hjälp för den boende, 
hemtjänsten eller en anhörig. 
Listan hjälper användaren att 
identifiera olika risker.

Rökförkläde
Ett rökförkläde förhindrar att 
en tappad cigarett eller glöd 
utvecklas till brand. Det är 
tillverkat av ett material som 
står emot brand.



Det borde vara självklart att en 
person som behöver hjälp att kom
ma ur sängen inte kan utrymma sitt 
hem om det börjar brinna. 

Om varje kommun i hela landet 
erbjöd individanpassat brandskydd 
skulle alla kunna få ett fungerande 
och likvärdigt skydd mot brand. 

De kommunala räddnings
tjänsterna sitter på stor kunskap 
om brandskydd för individer med 

skiftande förutsättningar. Social
tjänstens biståndsbedömare har 
erfarenhet och rutin att bedöma 
äldres förmåga att klara sig själva. 
Genom samverkan inom kommu
nerna mellan dessa två aktörer kan 
äldre ges ett bra skydd även när de 
väljer att bo kvar hemma. 

Brandskyddsföreningen vill 
att alla kommuner ska erbjuda 
individ anpassat brandskydd. 



Hon hade så kort tid kvar, den  
borde få ha varit fridfull. Ingen  
ska behöva dö på det sättet.

De flesta äldre som dör i bränder avlider av sina brännskador. 
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Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorga-
nisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. 
Genom information, utbildning och rådgivning 
hjälper vi privatpersoner, företag och organisatio-
ner att ta eget ansvar för sitt brandskydd.
 Det är genom medlemmarna vi får kraften att 
agera. Varje företag och organisation som ansluter 
sig till Brandskyddsföreningen bidrar till att infria 
vår vision om ett brandsäkrare Sverige. Våra med-
lemmar ger oss sitt förtroende och vi förvaltar det 
genom att fortsätta driva opinion, informera och 
påverka Sverige och världen mot ökad brandsäker-
het. Det är en enkel ekvation. Fler medlemmar ger 
oss större möjlighet att göra samhällsnytta.


