Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Hembesök i samband med Identifiering av särskilt
riskutsatta och individanpassat brandskydd

Spisrelaterade bränder i

Eldstadsrelaterade

flerbostadshus

bränder i småhus

Dödsbränder

Analys av riskerna – ”Hur ser problemet ut hos oss?”

Var får det inte brinna?

Vem skadas?

Hur brinner det?

När brinner det?

Var brinner det?

Vem dör? Skyddet? Hos vem brinner det?

Varför brinner det?
Särskilt riskutsatta personer i
hemmiljö? Var, vilka och hur kan
Räddningstjänsten få bidra med
kunskap och lösningar?

Egendomsskador?

Vi bor kvar hemma längre!
Vård i hemmet istället för på ett boende

Större variation av boendeformer. En
människas förmåga att hantera en brand
kan försämras väldigt snabbt.
Kontinuerliga bedömningar är väldigt
angeläget och kan göras av både
personal och anhöriga. Ring och för en
dialog med Räddningstjänsten.

Dödsbränder drabbar inte vem som helst….
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade
Fungerande brandvarnare saknas ofta
Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

Begränsad förmåga att uppmärksamma en brand eller hantera en brand
Dessa personer bor i regel inte på någon institution. Ska
brandskyddet förstärkas och individanpassas i dessa
hemmiljöer måste Räddningstjänsten få samverka med
de som är involverade kring brukaren/klienten.

Lösningen... Individanpassat brandskydd
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade

Dödsbränder drabbar

Fungerande brandvarnare saknas ofta

inte vem som helst…

Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

Begränsad förmåga att uppmärksamma en brand eller hantera en brand

Dessa personer måste identifieras och deras
brandskydd anpassas efter deras behov!

Socialtjänstlagen (2001:453)

Inte bara en LSO-fråga…
”Kommunen har det yttersta
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade
Fungerande brandvarnare saknas ofta
Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

ansvaret för att de som vistas
i kommunen får det stöd och
den hjälp som de behöver”

Socialtjänstlagen (2001:453)

Inte bara en LSO-fråga…
” Socialnämnden skall verka
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade
Fungerande brandvarnare saknas ofta
Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

för att äldre människor får
möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra”

Socialtjänstlagen (2001:453)

Inte bara en LSO-fråga…
” Socialnämnden skall
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade
Fungerande brandvarnare saknas ofta
Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

medverka till att den enskilde
får en meningsfull
sysselsättning och får bo på
ett sätt som är anpassat efter
hans eller hennes behov av
särskilt stöd.”

Lag (1993:387) om stöd och service till

Inte bara en LSO-fråga…
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade
Fungerande brandvarnare saknas ofta
Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

vissa funktionshindrade
” Socialnämnden skall

medverka till att den enskilde
får en meningsfull
sysselsättning och får bo på
ett sätt som är anpassat efter
hans eller hennes behov av

särskilt stöd.”

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Inte bara en LSO-fråga…
” Tillhandahålla hjälpmedel till personer
80 % är ensamstående
Hälften har funktionshinder
Nästan hälften är över 65 år
Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
Många är påverkade av mediciner
Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna
Stor andel spisrelaterade
Fungerande brandvarnare saknas ofta
Bränderna är ofta relativt små - startutrymmet

med funktionshinder
- Möjlighet till lokal policy

Sammanfattning av lagrum
LSO - SoL - LSS - HSL
Gemensam röd tråd…
Stödja den enskilde
Samverka med varandra
Anpassa bostäder så att man kan bo under trygga och goda förhållanden
Utgå från individen
Man talar i de olika lagrummen om samverkan mellan myndigheter eller
samhällsorgan. När det gäller bostadsanpassning kan man ställa sig frågan om det
bedrivs något samarbete sett ur ett brandskyddsperspektiv?

Individanpassat brandskyddIdentifiering av särskilt riskutsatta

Identifiering av särskilt riskutsatta
Kommunal samverkan!
Var finns dessa personer?
Hur ser deras
boendesituation ut? Oftast
enkla medel att förstärka
brandskyddet och hemmets
säkerhet.
Byggnadstekniskt
brandskydd, inredning,
beteende, tekniska
lösningar.

Hej!
Vi har en kvinna…
…vad gör vi?

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Bostadsanpassningshandl.
Hemtjänst
Personlig assistent
Boendestödjare
Etc…

Individanpassat brandskyddIdentifiering av särskilt riskutsatta

Utvärdering och ev. förbättring av brandskyddet
1. Är det befintliga brandskyddet tillräckligt?
2. Om inte, vilka åtgärder skulle förbättra brandskyddet?
3. Förbättring av brandskyddet
Hemtjänst
(Kommunen)

Biståndsbedömare
(Kommunen)

Räddnings-

Den
boende

tjänsten

Anhöriga

Andra
aktörer

Försäkringsbolag fastighetsägare

Hembesök
Initieras exempelvis av att personal från kommunen kontaktar Räddningstjänsten.
Det kan även vara en anhörig eller den bonde själv i vissa fall.

Räddningstjänsten initierar en kontakt pga att man varit på ett larm hos en person
som man bedömer är riskutsatt med förhöjd risk att skadas eller omkomma till följd
av en brand.
Kartläggning av situationen gällande beteende, risker, boendemiljö,
byggnadstekniska aspekter och vilken nivå av brandskydd som föreligger.
Begränsningar? Finns ingen anledning att ha en fungerande brandvarnare och 6 kg
pulversläckare om personen inte har fysisk förmåga att hantera detta.
Hembesök eller samråd med berörda personer kring den boende – förslag på
lösningar och ett skriftligt yttrande som ska ligga till underlag för kommunala beslut.
Dialog och anpassningar utifrån fall till fall – juridisk rådgivning och lyhördhet utifrån
olika lagrum och ”ödmjuk” samverkan.

Checklista för identifiering av särskilt riskutsatta
Finns det en ökad risk för
brand hos personen?

Kan personen hantera en
brand själv?

 Ja (om nedanstående stämmer)

 Nej

 Det finns en fungerande brandvarnare

 Ja (om något av nedanstående stämmer)

 Personen kan uppmärksamma brandvarnaren
 Personen kan utrymma bostaden själv

 Röker personen liggandes i säng/soffa?
 Röker personen sittandes i rullstol?
 Finns det brännmärken på möbler/golv/kläder i bostaden?

 Nej (om något av nedanstående stämmer)
 Personen märker ej en brand eller brandvarnare

 Finns risk för att personen glömmer att spisen är på?

 Personen kan ej utrymma bostaden inom ett per minuter

 Finns risk för att personen glömmer ljus som brinner?
 Finns risk att lampor välts och ramlar ned i
säng/soffa/etc.?
 Finns det väldigt mycket brännbart material i bostaden?

Om ”Ja” eller ”Nej”

- kontakta räddningstjänsten!
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Utvärdering och ev. förbättring av brandskyddet
1. Är det befintliga brandskyddet tillräckligt?
2. Om inte, vilka åtgärder skulle förbättra brandskyddet?
3. Förbättring av brandskyddet
4. Hembesök vid behov i samråd med boende, anhöriga och
personal.
Spisvakt

Information/dialog med den
boende, anhöriga och
hemtjänst om beteende etc.

30 kr

30 000 kr

3000 kr

Mobilt
släcksystem
”Q-FOG”

Ingen ska vara chanslös!
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Räddningstjänstens arbete är inte förenade
med några kostnader när det gäller
riskutsatta personer och individanpassat
brandskydd. All rådgivning, besök och i
vissa fall utbildning till personal som arbetar
med dessa individer är kostnadsfritt.
Handläggning och besök i ett ärende sker
skyndsamt och är prioriterat. En
tjänsteanteckning med
situationsbeskrivning, riskbedömning och
förslag till åtgärder lämnas till ansvarig
förvaltning. Denna ligger till grund för
kommunala beslut och eventuella
investeringar för åtgärd.

Ta kontakt och påbörja arbetet
– det ger resultat. Alla
kommuner står inför
utmaningen att minska
dödsbrandsstatistiken i
hemmet och vi vet vem/vilka
som drabbas.
Räddningstjänsten är en av
flera aktörer att bidra med
lösningar.

Kontaktuppgifter
Henrik Kindberg, Brandinspektör
Telefon: 054-5402818
Mail: henrik.kindberg@karlstad.se
Presentationen kan skickas via e-post efter förfrågan.

