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SEMINARIUM: HEMBESÖK OCH
INDIVIDANPASSAT BRANDSKYDD
Flera räddningstjänster runt om i landet gör hembesök i
bostäder. Syftet är att informera de boende om vilket brandskydd de ska ha och vad de ska göra om det börjar brinna.
Man får också möjlighet att identifiera de personer som är
mest utsatta vid en brand. På seminariet får du tips och konkreta verktyg för hur man kan genomföra ett hembesök.
Allt mer forskning pekar på en och samma slutsats – de
flesta av dem som dör i bränder är äldre. Orsakerna är flera,
men i många fall finns det enkla lösningar för att ge dem
äldre en chans att överleva även om de drabbas av en brand.
Hur ser ett individanpassat brandskydd ut? Vilka aktörer
behövs för att kedjan mellan en riskutsatt person och ett bra
brandskydd blir komplett? Du får svaren på seminariet!
Varmt välkommen!

PROGRAM

HEMBESÖK OCH INDIVIDANPASSAT BRANDSKYDD

Moderator: Cecilia Uneram
09.00

Inledning
Vi hälsar välkommen och beskriver problembilden med bostads- och dödsbränder och vilka behov av
åtgärder som finns.
Larserik Billström, Brandskyddsföreningen Värmland, och Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

09.30

Bostads- och dödsbränder – fakta/forskning
Vi presenterar fakta kring bostads- och dödsbränder. Vilka brinner det hos? Vilka klarar att hantera branden 		
själva? Vilka skadas eller omkommer? Varför? Vilka åtgärder är effektiva?
Ragnar Andersson, Karlstads universitet, och Anders Jonsson, MSB

10.30

Bensträckare

10.45

Att kommunicera brandskydd – ett stöd för uppsökande verksamhet
Hjulet är redan uppfunnet! Vägledningen underlättar för din organisation att planera, genomföra och följa upp
riktade kommunikationsinsatser.
Alexandra Johansson och Johan Olsson, MSB

11.00

Hembesök
Hur gör man ett hembesök? Vilka verktyg kan användas? Här får du information och råd. Brandskyddsföreningens nya verktyg för registrering av hembesök presenteras.
Henrik Kindberg, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, och Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

12.00

Lunch

13.00

Den politiska processen för individanpassat brandskydd
Vilka är framgångsfaktorerna för att få arbetet med individanpassat brandskydd att fungera i praktiken?
Malin Hedberg, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, och Marlene Lund Kopparklint, Karlstads kommun

13.30

Brandsäker bostad för alla
Hur organiserar samhället rätt stöd för den som själv inte kan ta ansvar för sitt brandskydd?
Alexandra Johansson, MSB, och Henrik Kindberg, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

14.00

Individanpassat brandskydd
Vad är det och hur gör man?
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen, och Larserik Billström, Karlstads kommun

15.00

Avslut och fika

PRAKTISK INFORMATION
TID OCH PLATS
Seminariet arrangeras av Brandskyddsföreningen Värmland
den 28 mars på Scandic Winn, Norra Strandgatan 9–11 i
Karlstad.
PRIS
625 kr exklusive moms. Lunch och fika ingår.
ANMÄLAN
Anmälan sker till varmland@brandskyddsforeningen.se.
Uppge faktureringsuppgifter och om du vill ha specialkost.
Sista anmälningsdag är 21 mars.
KONTAKT
Larserik Billström, varmland@brandskyddsforeningen.se.

