
SÄRTRYCK BRANDSKYDD FÖR ÄLDRE
BrandSäkert

chanslösa
Många äldre lämnas 

Äldre dör  
i sina hem

Samarbete  
i kommunen 
räddar liv

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



Ge våra äldre en chans!
Allt mer forskning pekar på en och samma slutsats: De flesta av de 
som dör i bränder är äldre, ofta över 80 år. Det är inte hos dem det 
brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är 
framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösning-
ar för att ge äldre en chans att överleva även om de drabbas av brand.

Allt fler kommuner vill ge äldre möjlighet att bo kvar hemma istället 
för att flytta till särskilda boenden. Att bo kvar i ett älskat hus eller 
en lägenhet är en trygghet för den som blivit gammal – men utan rätt 
brandskydd är tryggheten inget mer än en illusion. Brandskyddsför-
eningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige – för alla. Vi vill ha ett 
samhälle där ingen människa dör i brand. Därför vill vi att alla kom-
muner ska erbjuda ett individanpassat brandskydd. Vi vet att det går 
att lösa problemet att äldre dör i bränder och att lösningen inte be-
höver vara särskilt svår eller kostsam. 

I den här skriften har vi samlat artiklar från vår tidning BrandSäkert 
som dels beskriver problemet med bristande brandskydd för äldre, 
dels visar goda exempel på såväl tekniska hjälpmedel som strate-
giskt arbete för att ge varje individ en chans mot brand i hemmet.



I N N E H Å L L

Vi gör kopplingen att de här perso-
nerna till stor del har omkommit på 

grund av att de inte har kunnat agera, till 
exempel på grund av låg rörlighet«
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  4  » Det är vår moraliska 
skyldighet« 
På Tjörn jobbar vice 
brandchefen hårt för att 
brandskydd ska inbegripas 
i den individuella 
biståndsbedömningen.

  6  Säkrare för äldre 
Stockholms äldre lever sedan 
årsskiftet säkrare än tidigare 
sedan brandskyddsarbetet har 
intensifierats.

  8  Härligt hemma  
till högt pris 
MSB:s vägledning för kommuner 
ska öka säkerheten för 
hemmaboende äldre.

13  Förbättrat brandskydd 
för äldre 
I Uppsala ska samarbete, 
utbildning och individuell 
riskbedömning göra att rätt 
åtgärd sätts in i rätt tid.

16  Goda exempel  
banar vägen 
Arbete på lokal nivå ger  
positiva resultat.

19  Teknik som skyddar  
utsatta grupper 
En nyckel för framgång handlar 
om att identifiera riskutsatta 
grupper och stärka deras 
brandskydd bland annat med 
tekniska hjälpmedel.

22  Förlåtande system 
Spisvakt och påminnelsesystem 
är två exempel på lösningar som 
kan förhindra olyckor.



Idag finns en politisk vilja att äldre och 
funktionsnedsatta i möjligaste mån ska bo 
kvar hemma så länge det går. Många trivs 
utmärkt med att, med stöd från kommu
nens hemtjänst, få fortsätta att leva i sin 
invanda hemmiljö, men Hasse Wikberg, 
vice brandchef vid räddningstjänsten på 
Tjörn, pekar på problemet med bristande 
brandskydd.

– På ett äldreboende eller annat kom
munalt boende finns ett 
omfattande brandskydd, 
med exempelvis släcksy
stem, brandcellsindelning, 
brandlarm som är direkt 
kopplat till räddnings
tjänsten och dessutom 

personal dygnet runt. Allt detta saknas ju när 
i princip samma personer förväntas bo kvar 
hemma. Det är en avgrundsdjup skillnad vad 
gäller brandskydd, säger Hasse Wikberg.

Han pekar på att Socialtjänstlagen krä
ver att människor som så behöver ska få 
stöd av samhället och att bostaden då ska 
anpassas utifrån den boendes behov. Här in
går dock inte brandskydd, vilket är en stor 
brist. I vanliga bostäder är brandskyddet 
tekniskt dimensionerat under förutsätt
ningen att de boende kan fatta egna beslut 
och även kunna utrymma på egen hand.

– Det är därför brandskydd måste inbe
gripas i den individuella biståndsbedöm
ningen! Den som inte hör har ingen glädje 
 av brandlarm. För den som inte förstår vad 

ljudet betyder har larmet noll och intet 
 värde. Och den som både kan höra och för
stå, men som inte kan förflytta sig, är ju ändå 
chanslös vid en brand, säger Hasse Wikberg. 

Måste erbjuda lösningar
En äldre eller funktionsnedsatt person, som 
bor hemma och har hemtjänst fem gånger 
om dagen à tio minuter, är ändå ensam 23 av 
dygnets 24 timmar. Han berättar en anek
dot om en sängliggande äldre kvinna som 
avböjde hyresvärdens erbjudande om att in
stallera brandvarnare.

– Hon sa: »Jag vill absolut inte ha en så
dan. Om det börjar brinna vill jag somna in 
i lugn och ro – inte ligga och dö till en tju
tande siren« – och jag förstår henne, säger 
Hasse Wikberg och fortsätter:

– Det är vår moraliska skyldighet att 
göra vad vi kan för att öka säkerheten för 
den här gruppen, men det handlar inte om 
att tvinga på människor något, utan om att 
erbjuda lösningar.

Enligt honom kommer antalet medbor
gare över 65 år på Tjörn att öka med uppåt 

Det är vår  
moraliska  
skyldighet
På Tjörn har vice brandchef Hasse Wikberg länge arbetat 
för att få kommunpolitikerna att införa individanpassat 
brandskydd i biståndsbedömningen. Han anser att det är 
samhällets plikt gentemot äldre och funktionsnedsatta.
TexT: Lotta Fredholm

Hasse Wikberg
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40 procent på 15–20 år, »så problemet kom
mer inte att bli mindre i framtiden« som 
han uttrycker det. 

Beräkningar visar att ungefär 90 procent 
av de som avlider i en brand gör det i sin bo
stad och av dessa är drygt hälften över 65 år. 
Ökad risk löper också de som är ensamma, 
psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta el
ler som missbrukar.

– Det är en riskutsatt grupp och då kan 
vi inte blunda. Vi måste komma ihåg att 
räddningstjänstens viktigaste uppgift är att 
rädda liv, säger han.

Brandskydd i biståndsbedömningen
Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap, MSB, har fått i uppdrag av regeringen 
att arbeta för en nollvision vad gäller döda 
och allvarligt skadade i bostadsbränder. Ett 
viktigt led i detta vore, enligt Hasse Wik
berg, att få in individanpassning av brand
skydd i biståndsbedömningen. 

– Jag har lobbat för detta och hemtjänst
cheferna här är med på noterna. Räddnings
tjänsten i Malmö har tagit fram en checklista 

som kan användas vid biståndsbedömningen 
som vi har fått ta del av, säger han.

Idag fungerar det så på Tjörn att ett 
trygghetsteam, med representanter för 
hemtjänst, hemsjukvård, biståndshandläg
gare och kommunens fixartjänst, gör en 
sammantagen bedömning av den boen
des behov. Här skulle just en checklista för 
brandskydd kunna användas.

Några åtgärder som enligt Hasse Wik
berg enkelt skulle kunna sättas in för att 
förbättra brandskyddet hos äldre och funk
tionsnedsatta är att sätta upp brandvarnare, 
byta batterier i de som redan finns och till
handahålla ett rökförkläde till rullstolsbur
na eller sängliggande rökare.

– Det gäller också att se hur personen 
hanterar levande ljus, och även ta hänsyn till 
om personen är glömsk eller på grund av ny 
medicinering somnar ifrån spisen. Då kan
ske det är dags att installera en spisvakt. Det 
finns en mängd enkla åtgärder att ta till. Och 
i de fall den boende inte kan förflytta sig och 
utrymma själv, kan en portabel sprinkler in
stalleras, säger han. I dagsläget ingår dock inte 

brand skyddsanpassningar i de åtgärder som 
omfattas av bostadsanpassningsbidrag. Hasse 
Wikberg beskriver hur frågan nu, efter om
fattande lobbyarbete, lyfts på kommunal nivå. 

Går snabbt att göra skillnad
Målet är att politikerna ska ta beslut om att 
ge Socialtjänsten i uppdrag att kartlägga 
behovet och även göra en beräkning av vil
ka kostnader det skulle kunna röra sig om. 
Vid intervjun fanns signaler om att ett så
dant beslut skulle fattas i kommunfullmäk
tige innan sommaren, något som dock visar 
sig dröja till i september. 

Hasse Wikberg är dock optimistisk och 
tror att det går att snabbt att göra skillnad, 
bara ett beslut fattats.

– Det ska nog inte behöva ta så myck
et tid att kartlägga behoven här på Tjörn, 
eftersom samtliga riskutsatta är väl kända 
inom det kommunala systemet. Därefter 
får Socialtjänsten beräkna vad de önskade 
insatserna kan kosta, men enligt min upp
fattning handlar det mer om vilja än om 
kostnader, säger han. n

Trots att många äldre behöver hjälp från hemtjänsten för att klara av vardagen ingår brandskydd oftast inte i socialtjänstens biståndsbedömning.
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I Stockholm bor ungefär 30 000 äldre per
soner. Bland dessa har biståndshandlägga
re bedömt att 14 700 behöver hjälp av den 
kommunala hemtjänsten. En mindre andel, 
ungefär 14 procent av alla äldre över 80 år, 
har så stort hjälpbehov att de har beviljats 
plats på ett så kallat vård och omsorgsbo
ende, det som ofta kallas äldreboende. 

Moderaten Joakim Larsson är äldrebor
garråd i Stockholm och inom hans rotel 

ingår, förutom äldrefrågor, även brandför
svaret. Han tycker att arbetet med äldres 
brandskydd har gått framåt.

– Sedan 2011 utrustas alla nybyggda fast
igheter där äldre bor i vård och omsorgs
boenden med sprinkler och redan 2009 på
börjades arbetet med att sprinkla befintliga 
fastigheter. Det är illa att man inte gjort så 
tidigare, men idag innebär det att 28 fast
igheter av sammanlagt 51 är utrustade med 

Äldre löper högre risk än andra att dö i bostads
bränder. I Stockholm används därför sedan årsskiftet 
nytt informationsmaterial och särskilda 
checklistor för brandsäkerhet. 

Säkrare för äldre 
M E D  C H E C K L I S T O R  O C H  I N F O R M A T I O N TexT: Lotta Fredholm

sprinkler. Målet är att det ska installeras i 
alla, säger han.

Brandskyddet för äldre ser olika ut på 
olika håll. Längst har man kommit i Norge, 
där det 2010 infördes krav på att alla bostä
der som byggdes och som var utrustade med 
hiss också skulle förses med sprinkler. Bak
grunden till det nya regelverket är en långt
gående diskrimineringslag. Eftersom man 
vid brand inte kan använda hissen för att ta 
sig ut blir en konsekvens krav på sprinkler 
– den som kan ta sig in i bostaden ska också 
kunna komma ut igen.

– Jämfört med Norge ligger vi efter, 
men jag ser för mig att vi kommer att ha 
mer av fasta sprinklersystem i alla former 
av bostadshus. Att det inte är så kan vara en 
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För den växande grupp gamla som bor kvar hemma görs sällan några anpassningar. Många äldre människor har svårt att utrymma vid en krissituation eftersom 
de helt enkelt är för orörliga. Här kontrollerar hemtjänsten brandvarnaren hos en pensionär.
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I listan ingår frågor av typen: Finns fung-
erande brandvarnare uppsatt hos den äldre? 
Kan den äldre utrymma själv inom 2–3 minu-
ter? Kan den äldre hantera spisen/levande 
ljus/kakelugn på ett säkert sätt? Är all elek-
tronik i gott skick?

I de fall någon punkt inte är okej ur 
brandsäkerhetssynpunkt finns förslag – 
både på direkta åtgärder och på ytterligare 
åtgärder. I fallet med spisen kan det handla 
om att ge information om hur den boende 
ska hantera den, komplettera med min
neslappar och även installera spisvakt om 
det behövs.

Det viktiga är att medvetandegöra den 
boende och anhöriga om vikten av ett gott 
brandskydd, och vid behov också kunna 
tillhandahålla lösningar, som exempelvis 
släckande spisvakter.

– Dessa installeras i spisfläkten. De inne
håller släckvätska och kan släcka en spis
brand. De kostar bara några tusenlappar 
extra jämfört med en vanlig spisfläkt, säger 
Joakim Larsson.

Portabel sprinkler
I andra kommuner har man valt att för
stärka äldres brandskydd med portabel 
sprinkler, en flyttbar pelare som innehåller 

släckvätska. En sådan lösning är dock betyd
ligt dyrare, och kostar 40 000–50 000 kronor.

– Vi har en handfull portabla sprinkler 
som vi kan placera ut hos riskpersoner, sä
ger Joakim Larsson.

En sådan person kan vara äldre som äg
nar sig åt sängrökning, eller som somnar i 
soffan med en tänd cigarrett.

– Andra riskbeteenden är personer som 
är samlare och därför har mycket bråte 
hemma som kan antändas och som försvå
rar förflyttning, säger Joakim Larsson.

Han pekar på att det i första hand hand
lar om att identifiera dessa personer och se
dan försöka få dem att ändra beteende, nå
got som dock inte är det lättaste.

– Att påverka en person för att de ska 
ändra hur de har det hemma är inte lätt. 
Jag var överförmyndare i fem år och såg hur 
svårt det är att nå fram med den här typen 
information, så här får man försöka jobba 
mot anhöriga, säger han.

Joakim Larsson anser dock att de porta
bla sprinkler som finns idag täcker behovet.

– Vi har inte identifierat ett stort behov av 
sådana. I exempelvis en stadsdel kan det vara 
en eller ett par personer som bedöms vara i 
riskzonen men det gäller att fånga upp signa
ler om dessa tidigt, säger Joakim Larsson. n

konsekvens av att vi traditionellt byggt jäm
förelsevis låga hus. I skyskrapan Turning 
Torso ser det ju annorlunda ut, den byggna
den anses vara Europas brandsäkraste, säger 
Joakim Larsson.

Bättre skydd även hemma
Enligt Hans Andersson, brandingenjör 
vid Brandskyddsföreningen, behöver dock 
även äldre som bor hemma ett förbättrat 
brandskydd.

– På äldreboende har äldre ett bra brand
skydd, inte minst eftersom det finns perso
nal på plats som kan sätta de äldre i säker
het vid brand. För den växande grupp gamla 
som bor kvar hemma görs sällan några an
passningar. Många äldre människor kan 
exempelvis inte använda utrymningsvä
gar som trappor och brandstegar eftersom 
de helt enkelt är för orörliga. Brandvarnare 
hjälper tyvärr inte om man inte klarar av att 
ta sig ut ur byggnaden om olyckan skulle 
vara framme, säger han.

Från och med i år har dock arbetet med 
Stockholms äldres brandskydd intensifie
rats, berättar Joakim Larsson, och det gäller 
även de som bor kvar hemma. 

– Vi har tagit fram informationsmate
rial i form av en riktad broschyr och även 
speciella checklistor, säger han.

Utreder hjälpbehovet
Informationsbroschyren Ta hand om dig 
själv och andra: Förebygg bränder i ditt hem 
och även checklistorna för brandsäkerhet 
har utvecklats av Stockholms stads äldreför
valtning i samarbete med Storstockholms 
brandförsvar. Checklistorna omfattar ett 
drygt tjugotal frågor och biståndshandläg
garen går igenom listan tillsammans med 
den boende och anhöriga i samband med 
att hjälpbehovet utreds. 

Bostadsbränder 
I projektet Vilka dör i bostadsbränder 
har forskare kartlagt just detta genom 
att undersöka de dödsbränder som 
skedde mellan 1999 och 2007. Det 
som då kom fram var att de personer 
som är 80 år eller äldre har en 
trefaldigt ökad risk, jämfört med 
gruppen 50–79 år. 

Andra riskbeteenden 
är personer som är 
samlare och därför 
har mycket bråte 
hemma som kan 
antändas och som 
försvårar förflyttning.

Joakim Larsson, 
äldreborgarråd i Stockholms stad
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Härligt hemma till

HÖGT PRIS

Nu ska en vägledning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) försöka 
öka brandsäkerheten, och det är de små de
taljerna som får den största effekten.

– Det är något så fantastiskt att kunna bo 
kvar i mitt hem och leva mitt liv som jag gör. 
Och jag känner mig tryggare nu, det gör jag.

Kerstin Funk, 84 år, kör in i vardagsrum
met i den prydliga lägenheten i centrala 
Uppsala. Sedan en stroke för två år sedan är 
hon förlamad i höger sida, vilket gör att hon 
är helt beroende av sin rullstol för att kunna 
ta sig fram både ute och inne.

– Jag är ändå förvånad och tacksam att 
det gick så här bra och att jag klarar av att 
bo kvar här hemma, men det är med hem
tjänstens hjälp såklart.

Personalen därifrån kommer och tittar 
till henne morgon och kväll och även någon 

gång på natten ifall hon skulle behöva hjälp 
att komma upp ur sängen. Men däremellan 
är Kerstin själv, maken dog för två och ett 
halvt år sedan, och skulle det till exempel 
börja brinna så måste hon på egen hand för
söka ta sig upp i rullstolen och ut från lä
genheten. En inte helt enkel uppgift för en 
person som är halvsidesförlamad.

Och Kerstin är inte ensam om den här 
ganska problematiska situationen. Många 
kommuner jobbar idag från utgångspunk
ten att gamla och funktionshindrade ska 
ges möjlighet att bo kvar och få vård i det 
egna hemmet, men glömmer bort att de här 
personerna kan ha väldigt svårt att klara sig 
ifall det skulle börja brinna. 

– På till exempel äldreboenden är brand
skyddet väl utvecklat och i somras inför
des dessutom en ny verksamhetsklass i 

Många äldre och funktionshindrade får numera vård 
i hemmet, men brandskyddet i vanliga bostäder 
förut sätter att du kan röra dig själv. Det 
leder till att de som inte kan det är överrepresen-
terade i svenska dödsbränder. 

TexT: Karin Aase  foTo: Stefan Bohlin
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byggreglerna. Den förtydligar kravnivån i 
det som kallas gemensamhetsbostäder, till 
exempel HVBhem (hem för vård eller bo
ende), berättar Malin Vestin, brandingenjör 
på MSB.

Men för de gamla som bor kvar i hem
met gäller fortfarande byggreglerna för van
liga bostäder, där brandskyddet utformas 
från tanken att den som bor där själv både 
ska kunna uppfatta branden och utrymma 
bostaden. 

Många äldre i dödsbränder
Men så är inte alltid fallet och det syns ty
värr i statistiken. Av det hundratal döds
bränder som varje år inträffar i Sverige 
sker 90 procent i bostäder, och de som 

dör är i hög grad äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar.

– Vi gör kopplingen att de här personer
na till stor del har omkommit på grund av 
att de inte har kunnat agera, till exempel 
på grund av låg rörlighet, konstaterar Ma
lin Vestin.

För att försöka undvika fler sådana här 
tragedier i framtiden, och som en del i ar
betet inom den nationella strategin för att 
stärka brandskyddet för enskilda, tog MSB 
därför under 2013 fram skriften Brandsäker 
bostad för alla. Den är tänkt att fungera som 
en vägledning för kommunerna för att på så 
sätt öka säkerheten för dem som får vård i 
hemmet.

– Det vi har sett är att kommunerna gär
na vill bättra på säkerheten, men att frågan 
ofta faller mellan stolarna, förklarar Malin 
Vestin. Det kan vara svårt att veta om det är 
socialtjänstens eller räddningstjänstens an
svar att lyfta frågan: socialtjänsten tycker 
att brandskydd inte är deras expertområde 
samtidigt som räddningstjänsten inte har 
så stor möjlighet att inventera och påverka 
brandskyddet i enskildas hem.

Men det är ändå i slutändan de enskilda 
kommunerna som har ansvaret för frågan. 
På SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
följer man visserligen utvecklingen med in
tresse, men påpekar att det är varje kom
mun själv som måste utveckla det här arbe
tet med hjälp av MSB.

Och de senaste åren har flera kommuner 
börjat arbeta aktivt även med de hemmabo
endes brandskydd. I Skåne har Räddnings
tjänsten Syd involverat hemtjänstperso
nalen i brandsäkerhetsarbetet. I Varberg 
passade man på att inventera brandskyddet 

hos enskilda när man ändå var hemma hos 
dem för att se över deras trygghetslarm, och 
i Örebro och Linköping har man gjort mer 
övergripande inventeringar.

Men även om de har valt att jobba på oli
ka sätt har alla inblandade upplevt hur vik
tigt det är att arbetet backas upp av ett poli
tiskt beslut, eller i alla fall ett beslut på hög 
nivå i förvaltningarna, något MSB har valt 
att trycka hårt på i vägledningen.

– Om beslutet inte tas högt upp i hierar
kin så kommer vi tillbaka till att ansvaret 
riskerar att hamna mellan stolarna, förkla
rar Malin Vestin. Bara för att brandskydd 
traditionellt sett ligger hos räddningstjäns
ten behöver inte det betyda att det är de
ras personal som ska sköta om det. Istället 
måste man hitta de personalkategorier som 
ändå träffar de hemmaboende och få in sä
kerhetsfrågorna i deras dagliga arbete. Att 
lägga brandsäkerhet som ett externt projekt 
håller inte i längden, det måste in i verk
samhetens rutiner.

Se över de enskildas behov
Något som också har visat sig vara en väl
digt viktig punkt för ett effektivt brandsä
kerhetsarbete i hemmen är att faktiskt våga 
titta på de enskilda personernas behov och 
prata med både dem och de anhöriga.

– Bara för att man får vård i hemmet 
betyder inte det per automatik att alla har 
samma problem och behov, konstaterar Ma
lin Vestin.

En person som till exempel inte hör så 
bra kan få ett betydligt bättre brandskydd 
genom att en lampa och en vibrator an
sluts till brandvarnaren. Om brandvarna
ren larmar börjar lampan att blinka medan 

Carina Kumlin Malin Vestin

Vi gör kopplingen att de här perso-
nerna till stor del har omkommit på 

grund av att de inte har kunnat agera, till 
exempel på grund av låg rörlighet.

Malin Vestin, brandingenjör på MSB

Kerstin Funk har fått en spisvakt installerad.
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vibratorn, som placeras under huvudkud
den, börjar vibrera vilket gör att den bo
ende märker att larmet har löst ut oavsett 
om hen är vaken eller sover. Någon annan 
kanske snarare behöver en spisvakt, medan 
de mer extrema fallen kanske till och med 
behöver få en mobil sprinkler installerad.

– Men i de allra flesta fall är det små sa
ker till liten kostnad som får väldigt stor ef
fekt, förklarar Malin Vestin.

Uppsala tidigt ute
En av de kommuner som sedan länge job
bar aktivt med frågan om hemmaboendes 
brandskydd och som varit med och tagit 
fram vägledningen är Uppsala. Där star
tades på räddningstjänstens initiativ ett 

samarbete mellan dem och socialtjänsten 
redan 2009.

– Det är klart att det var en del motstånd 
i början, men eftersom jag var mycket en
gagerad i säkerhetsfrågor för äldre så tyckte 
jag att det var en väldigt bra idé, minns Ca
rina Kumlin, avdelningschef för kontoret 
för hälsa, vård och omsorg i Uppsala.

Men det var inte bara för de boendes 
skull som Carina Kumlin ville jobba med de 
här frågorna utan även för hemtjänstperso
nalens skull.

– Jag vet inte hur många gånger jag har 
mött personal som har varit ledsna och oro
liga för att den boende till exempel har sut
tit och rökt i sängen när de har gått däri
från. Det är en väldig press på dem att hela 

dagen gå och undra vad som kommer att 
hända och hur det kommer att gå.

Därför har social och räddningstjänsten 
i Uppsala tillsammans tagit fram en brand
förebyggande checklista som hemtjänst
personalen går igenom med den boende 
och dennes anhöriga. Oftast visar resulta
tet av genomgången att ganska enkla saker, 
som att sätta upp brandvarnare, flytta mat
tor eller ta bort blomvaser från teven, kan 
förbättra säkerheten avsevärt. I mer kom
plicerade fall lyfter personalen frågan med 
sin chef, som i sin tur kan ta den vidare till 
en remissgrupp. Genom hela kedjan finns 
ett tydligt beskrivet arbetssätt som stödjer 
hemtjänstpersonalen i deras uppgifter.

– Vi har bara fått positiva reaktioner, och 

Hemtjänstpersonalen kan bistå med råd och hjälp. Det tycker Kerstin känns tryggt. 
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jag vet åtminstone ett fall där vi har räddat 
liv genom att sätta in en mobil sprinkler hos 
en boende där personalen uppmärksammat 
ett riskbeteende, berättar Carina Kumlin. 
Och sprinklern har löst ut, hade inte den 
funnits där vet vi inte hur det hade gått.

Två mobila sprinklers har köpts in, 
och även om de kostar runt 50 000 kronor 
styck så har arbetet med brandsäkerheten 
inte kostat mycket mer än så. Kommunen 
står för hemtjänstavgiften vid det besök då 
checklistan gås igenom, medan utförarna 
står för kostnaden för att vårdpersonalen 
ska få rätt utbildning för att kunna göra en 
första genomgång.

– Totalt sett tar det inte särskilt myck
et tid och kostar inte heller särskilt myck
et, konstaterar Carina Kumlin. Dessutom 
är det många av våra utförare som tyck
er att det här gynnar dem eftersom per
sonalens oro minskar och de får en bättre 
arbetssituation.

Känner sig trygg
Och det är via det här arbetet som Kerstin 
Funk har fått hjälp av hemtjänsten att ut
värdera hur just hennes situation ser ut 
och vilken hjälp just hon kan behöva. För 
 Kerstin Funks del resulterade det till exem
pel i att en spisvakt med timer installerades 
eftersom hon lagar all mat själv för att hålla 
kroppen igång. Spisvakten slår av om plat
torna har stått på i mer än 45 minuter för 
att på så vis minska risken för att en brand 
uppkommer.

– Jag är såklart alltid väldigt, väldigt 
noga när jag lagar mat, men det kan hända 

något ändå och jag tycker att det var myck
et bra att jag fick den här spisvakten instal
lerad. Jag förstår ju att jag måste vara rädd 
om mig.

Och Kerstin Funk är inte den enda som 
är glad över att de brandförebyggande frå
gorna lyfts upp. MSB har fått många posi
tiva reaktioner på vägledningen och de tips 
den ger.

– Många kommuner har hört av sig och 
tycker att det är bra att den har kommit 
och att det är ett bra sätt att jobba, berättar 
Malin Vestin på MSB. Tyvärr är det fortfa
rande svårt för många att komma igång ef
tersom det både kräver politisk förankring 
och samarbete mellan olika förvaltningar. 

Samtidigt har många väldigt mycket att 
göra bara med sina egna ansvarsområden 
och sina egna svårigheter, och då kan det 
bli svårt att lägga på ytterligare en uppgift 
även om det oftast är väldigt små och inte 
så kostsamma insatser som krävs.

I framtiden hoppas Malin Vestin ändå på 
att fler kommuner kommer att följa Uppsa
las exempel och börja jobba mer aktivt med 
de hemmaboendes brandskydd.

– Det allra bästa vore ju så klart att alla 
kommuner i Sverige tog till sig de här ar
betssätten så att alla de som bor hemma 
får det brandskydd de förtjänar. Det vore 
hemskt att tänka att någon brinner inne 
bara för att de inte har fått hjälp i tid. n

Totalt sett 
tar det inte 

särskilt mycket tid 
och kostar inte heller 
särskilt mycket.

Carina Kumlin

Kerstin Funk har hemtjänst morgon och kväll och även någon gång på natten ifall hon skulle behöva 
hjälp att komma upp ur sängen.
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detta en fredagskväll efter en förfrågan från 
vår dåvarande brandchef hur det såg ut på 
våra äldreboenden. Det visade sig vara rätt 
dåligt på många håll men de nybyggda bo
endena var alla sprinklade.

Göran fick nys om att Brandskyddsför
eningen Östergötland skulle hålla ett se
minarium om utsatta grupper i Linköping 
och passade på att bjuda med sig Svante 

och representanter från Uppsala Fastig
hetskontor och Äldrekontoret.

– För att lyckas måste man ha med sig 
alla förvaltningar.

På seminariet berättades det bland annat 
om Örebro kommun där man, efter att ha 
genomfört en riskinventering med hjälp av 
checklista, har installerat det mobila brand
skyddet QFog som använder sig av vatten
dimma som släckfunktion, i tre riskperso
ners boende.

– Det visade sig ge utdelning ganska 
snabbt när Qfog bevisligen räddade ett liv. 
Brandskyddet löstes ut hemma hos en kvin
na som fortfarande låg kvar i sängen, under 
det fuktiga täcket, när räddningstjänsten 
kom.

Efter seminariet pratade Göran med 

Förbättrat brandskydd för äldre
Uppsala Brandförsvar och Uppsala kommun har tagit ett 
gemensamt grepp för att förbättra brandskyddet för 
boende inom hemvård och vårdboende. Genom utbild
ning av personal och individuella riskbedömningar ska rätt 
åtgärder kunna sättas in i tid.

Tanken på att starta ett äldreprojekt väcktes 
efter det Göran Carlsson, Uppsala Brand
försvar, gått igenom statistik som visade att 
äldre är en utsatt grupp i samhället.

– Den äldre befolkningen kommer att 
öka och allt fler äldre kommer att bo kvar 
hemma längre, vilket medför ökade ris
ker, säger Göran. Jag och Svante Pettersson, 
brandinspektör, satt och spånade lite kring 
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man presenterade projektet och berättade 
varför man ville genomföra det.

– Tanken är att på individnivå gå ige
nom alla som har omsorg i någon form av 
kommunen, från äldreboende till de som 
har en timmes städning i veckan, säger 
Carina. Projektidén mottogs positivt av  
vårdgivarna.

– I dag möter vårdpersonalen problem 
i form av bristande brandskydd ensamma, 
säger Göran. Nu finns vi här för att stötta 
med en bra utbildning och checklista vilket 
man kommer långt med.

I dag fokuserar personalens brand
skyddsutbildning på efterspelet, när olyck
an redan är ett faktum. Arbetsgruppen vill 
istället ha en utbildning i förebyggande syf
te där man genom att gå igenom de olika 
delarna i checklistan vid hembesök kan un
danröja eventuella risker. 

Testat i två områden
Riskinventeringen i form av checklistan har 
testats i två områden med cirka 100 brukare 
i varje. Typen av boende varierade mellan 
hyresrätt, bostadsrätt och villa. Totalt i hela 
Uppsala rör det sig om cirka 6 000 kunder. 
Missbrukare, psykiskt sjuka och rökare är 
de stora riskgrupperna.

– Efter insamlingen handlar det om att 
prioritera och se vilka åtgärder som krävs. 
Det kan vara allt från information till att 
installera Qfog. Vi gick även igenom 
checklistan igen och gjorde några små för
ändringar, säger Göran. Nu återstår bara att 

Genom äldreprojektet hoppas Uppsala Brandförsvar och Uppsala kommun kunna sätta in rätt 
åtgärder i tid, innan olyckan är framme.

arbetsgruppen och berättar att man har va
rit mycket noga med att inte kränka brukar
nas integritet utan allt har skötts enligt PUL, 
personuppgiftslagen.

Informationsmöte
När arbetsgruppen tagit fram tillräckligt 
med material bjöds de fem regioncheferna 
från vårdföretagen, både kommunala och 
privata, in till ett informationsmöte där 

tjänstemännen på Äldrekontoret om att 
utveckla konceptet med riskanalys och 
checklista ytterligare.

– Jag tog fram ett projektuppdrag och 
Svante blev utsedd till projektansvarig och 
sedan har vi knutit ihop det därifrån. Första 
mötet hölls i våras. Tillsammans med Upp
sala kommuns Äldrekontor har vi tagit fram 
en grundlig checklista.

Carina Kumlin på Äldrekontoret ingår i 

Checklista 
Med en checklista blir det lätt för 
hemtjänstpersonalen att hålla koll på 
brandsäkerheten hos brukarna.  
I den checklista som Uppsala kommun 
och Uppsala Brandförsvar tagit fram 
kontrolleras bland annat:
Att brandvarnare finns och att den 
fungerar.
Om personen röker och i så fall huru-
vida personen kan hantera cigaretter 
och tändare på ett säkert sätt.
Att det inte finns tecken på tidigare 
brandtillbud i bostaden.
Att personen kan utrymma på egen 
hand inom rimlig tid. 
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lösa de praktiska problemen. Meningen är 
att det förebyggande arbetet ska genomsy
ra allt arbete. Checklistan ska kollas av au
tomatiskt vid hembesök och fungera som 
stöd för hur man ska gå vidare. 

– Just nu diskuterar vi vem resultatet 
ska lämnas till – chef, arbetsterapeut eller 
liknande – och försöker bygga upp en struk
tur för detta, säger Carina. 

Inventeringen visade att det inte var 
många som var i behov av större åtgärder. 
Däremot upptäcktes det att brandvarnarna 
i många fall inte fungerade.

– Det fanns också personer som var säng
liggande, rörelsehindrade etcetera som hade 
svårt att utrymma på egen hand, berättar 
Svante som var ansvarig för riskinventering
en. Brukarna var mycket positiva när vi pra
tade med dem. Många är otroligt försiktiga 
och hade redan vidtagit egna förebyggande 
åtgärder, till exempel genom att sluta använ
da levande ljus. En kvinnlig rökare som satt i 
rullstol hade placerat en blomspruta på bor
det ifall olyckan skulle vara framme.

På rätt väg
Myndigheten för samhällsskydd och bered
skaps, MSB, nationella strategi för att stärka 
brandskyddet genom stöd till enskilda som 
kom i november blev ett levande bevis för 
att Uppsala är rätt ute i sina intentioner.

– Jag trodde nästan att de hade tjuvkikat 
på vårt koncept, säger Göran. Allt de skrev 
stämde med hur vi har tänkt. Samarbetet 
mellan förvaltningar, speciella utbildningar 
och så vidare. Det var fantastiskt roligt att 
läsa den! Den har blivit vår nya bibel som 
visar att vi tänker helt rätt.

Svante menar att hemtjänstpersonalen 
redan är oerhört duktiga och mycket måna 
om sina brukare.

– De har verkligen tagit emot och fyllt 
i checklistan. Vi var lite oroliga i början för 
att den skulle upplevas som ett extra arbets
moment och det fanns vissa farhågor bland 
personalen om de var ansvariga om något 
fylldes i fel men allt det har löst sig. 

– Alla arbetar efter bästa förmåga. Äld
reprojektet kommer att ingå som en del 
i Äldrekontorets kvalitetsarbete, säger 
Carina. Det är jättekul att kunna jobba 
förvaltningsövergripande.

– Det finns hur många tekniska möjlighe
ter som helst, det är bara fantasin och eko
nomin som begränsar oss, avslutar Göran. n

Svante Pettersson, Carina Kumlin och Göran Carlsson är nöjda med samarbetet.

Det är i köket de flesta bränder i hemmet startar. Till vänster syns resultatet efter en mindre brand i 
brödrosten.
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I Stockholm har äldreförvaltningen och Stor
stockholms brandförsvar gått samman i ett 
projekt för att minska antalet bostads och 
dödsbränder bland äldre över 65 år som 
bor kvar i vanligt boende. Målet är att ut
arbeta tydliga rekommendationer för ökad 
brandprevention och att utveckla vissa in
satser i samverkan med Storstockholms 
brandförsvar.

– Äldre personer är särskilt utsatta när 
det gäller bränder i bostäder, säger Eva Lind
gren, äldreomsorgsinspektör på äldreför
valtningen. Vi började med en inventering 
för att se vilka de strategiskt viktiga funk
tionerna är som kan föra ut information om 
vikten av att förebygga bostadsbränder.

Bland dessa ingår Stockholms Trygg
hetsjour, Äldre direkt, Fixartjänsten inom 
Stockholms stad, biståndshandläggare, upp  
sökande verksamhet, anhörigstöd och äld
reomsorgs och beställarchefer samt de som 
arbetar inom hemtjänst.

Projektgruppen har tagit fram en 

TexT: Karin Wandrell

Goda exempel  
banar vägen

Även om det är den enskildes an svar att skydda sig själv 
och sin egendom ska kommunen enligt lag hjälpa till 
genom rådgivning och information för att underlätta. 
Här följer några goda exempel på lokalt arbete för att stärka 
brandskyddet i bostäder.

check lista/verktygslåda som är tänkt att 
användas för att sprida kunskap om brand
prevention. Några utförare av hemtjänst 
har fått kommentera listan för att för
vissa sig om att den inte är för komplice
rad utan ett bra och enkelt instrument 
som verkligen kommer att användas av 
hemtjänstpersonalen.

– Under våren ska vi börja informera om 
de nya rekommendationerna och vi kom
mer att erbjuda hemtjänstpersonal gratis 
utbildning i allmän brandskyddskunskap i 
samarbete med Storstockholms brandför
svar, säger Eva. 

Identifiera riskbeteenden
Tanken är att alla som arbetar med uppsö
kande verksamhet och alla de som möter 
äldre personer i ordinärt boende ska kunna 
ge tydlig och korrekt information om hur 
man kan förebygga brand i hemmet. De 
som arbetar inom äldreomsorgen ska kunna 
identifiera personer med riskbeteende och 

ge de boende eller anhöriga information om 
de tips och åtgärder som finns i checklistan. 
Slutligen ska fixarna eller de personer som 
ansvarar för den uppsökande verksamheten 
i respektive stadsdel se till att innehållet i 
checklistan sprids till de berörda.

– Det gäller att förankra idén i toppen 
först och sedan låta informationen sippra 
neråt, säger Eva Lindgren. Eftersom Stock
holms stad använder en mängd olika utfö
rare går det inte att nå alla från början. En 
början är att rikta sig till alla hemtjänstföre
tag som ingår i kundvalet. En annan viktig 
del är att redan vid upphandling skriva in 
att de sökande aktivt ska arbeta med brand
förebyggande åtgärder hos de äldre och att 
personalen ska vara utbildad i dessa frågor.

Hembesök i söder
Räddningstjänsten Syd satte som mål att 
genomföra 15 000 hembesök under 2010. 
För att lyckas med det tog man fram en ge
mensam metod som personalen utbildades 
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i så att alla hembesök skulle genomföras på 
samma sätt. Målen med hembesöken var att 
öka säkerhetsmedvetandet hos de boende så 
att de fick en säkrare hemmiljö. I den mång
kulturella stadsdelen Rosengård genom
fördes besöken av flerspråkiga brand och 
 säkerhetsinformatörer med interkulturell 
kompetens.

Vid hembesöken kontrollerades brand
varnarna och i de fall det saknades sådana fick 
hyresgästen en ny. De boendes kunskapsnivå 
och beteendemönster testades också utifrån 
olika scenarier med brand i hemmet.

Utvärderingen visade att de boende var 
positiva till besök av räddningstjänsten. I 
Rosengård var det tydligt att många hyres
gäster inte kände till hur brandskyddet är 
tänkt att fungera, till exempel att en lägen
het står emot brand i 60 minuter.

En framgångsfaktor var möjligheten att 
skapa relationer och på så sätt bygga upp ett 
förtroende mellan myndigheten och den 
enskilde.

Andra slutsatser var att hembesök tar 
mycket tid och att de kräver ett internt för
ändringsarbete eftersom all personal inte 
är positiv till att arbeta med utåtriktat 
informationsarbete.

Hembesöken utvärderades kvartalsvis 
och resultaten presenterades för fastighets
ägare (flerbostadshus) och kommunens 
stadsdelar för att motivera dessa att mer 
 aktivt involvera sig i brandskyddsarbetet.

Bra arbetssätt
Även kommunerna i Karlstadsregionen (Fors
haga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil) ge
nomförde hembesök under hösten 2009 och 
våren 2010. I detta fall valde man att börja med 
en testomgång där de heltidsanställda brand
männen gjorde hembesök för att kontrollera 
hur många hushåll som hade en fungerande 
brandvarnare samt för att ge information om 
brandskydd i bostäder. Eftersom reaktionen 
blev positiv, både från personal och boende, 
bestämde sig Karlstadsregionen för att hela 

förbundet, inklusive deltidsbrandmännen, 
skulle göra hembesök. Dessa genomfördes 
under kvällstid, en och samma vecka, i alla 
delar av regionen.

Med hjälp av insatsstatistik och erfaren
het ringades de aktuella områdena in. Ett 
par personer från varje station fick genom
gå en utbildning och fick sedan i sin tur ut
bilda resten av personalen på sin station. In
nan besöken fick personalen reda på aktuell 
statistik för bostadsbränder, tips om hur ett 
hembesök genomförs och en genomgång av 
vilket brandskydd som rekommenderas.

Utvärderingen visade att personalen 
upplevde det som ett bra sätt att arbeta på 
och att de i huvudsak möttes av positiva re
aktioner. Förbundet valde att inte informe
ra fastighetsägarna innan besöket eftersom 
man ville förhindra enskilda fastighetsägare 
från att göra punktinsatser.

I Örebro kommun har socialförvalt
ningen, vård och omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för funktionsnedsatta 
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identifierat individer som ingår i riskgrup
per. Bedömningen har gjorts utifrån ett ge
mensamt formulär där man bland annat tit
tat på svårighet att hantera ljus, tändstickor 
och cigaretter, missbruksproblem, funk
tionsnedsättning och svårigheter att upp
fatta och agera om en brand uppstår.

Av de drygt 1 700 personer som grans
kades bedömdes 48 stycken vara särskilt 
riskutsatta. Alla bodde i vanliga lägenheter 
utan speciella brandskyddslösningar och 
som ett resultat av projektet sattes indivi
duella åtgärder in för att stärka brandskyd
det för dessa personer.

Positiva effekter
Utvärderingen visade att politisk förank
ring, tydlig organisation samt finansiering 
är viktigt för att skapa systematik i arbets
sättet. Det gemensamma formuläret som 
användes fungerade bra för att standardise
ra bedömningarna och formalisera arbets
processen. Kommunen bedömer att anta
let riskpersoner inte är fler än att man kan 

få god kännedom om dem och att brand
skyddsåtgärderna måste behovsanpassas ef
ter de olika personernas risknivå. 

Det stärkta brandskyddet har flera posi
tiva effekter. Det gör att den enskilde perso
nen kan bo kvar i hemmet, att kringboende 
inte utsätts för fara och att fastighetsägare 
får mindre egendomsskador. Kommunled
ningskontorets bedömning totalt sett är att 
samhällsnyttan är högre än kostnaden. 

Nya eldstäder
Hedemora kommun har sedan 1995 ett sär
skilt program för att fånga upp nya eld
städer och se till att de installeras rätt. 
Programmet, som är integrerat i byggpro
cessen, är ett led i kommunens arbete med 
att förebygga eldstadsrelaterade bränder.

Byggherren måste ta kontakt med en 
sakkunnig, i detta fall skorstensfejaremäs
taren, som genomför ett byggsamråd med 
byggherren på plats för att gå igenom för
utsättningarna. Bygganmälan och den 
sakkunniges protokoll lämnas sedan till 

byggnadsnämnden som tar beslut i ärendet. 
Beslutet innehåller alltid en kontrollplan 
där det framgår att en slutlig kontroll mås
te göras när installationen är klar. Först när 
kontrollen är klar och eventuella anmärk
ningar är åtgärdade utfärdar byggnads
nämnden ett slutbevis.

Utvärderingen visar att programmet på 
ett bra sätt gör den enskilde uppmärksam 
på att en bygganmälan är obligatorisk vid en 
eldstadsinstallation. Det gör också att ny
installerade eldstäder förs in i kommunens 
eldstadsregister som ligger till grund för att 
kommunen ska kunna utföra den lagstad
gade brandskyddskontrollen och sotning
en. Kommunen upplever att antalet brister 
i installationen har minskat liksom pro
blem orsakade av bristande kunskaper om 
eldningsteknik. n

Källa: MSB:s rapport »En nationell strategi  
för att stärka brandskyddet genom stöd till 
enskilda«. Ladda ner hela rapporten på  
www.msb.se 
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Teknik som skyddar  
utsatta grupper
TexT: Monica Walldén

Människor med nedsatt fysisk och psykisk förmåga 
har svårare att agera och sätta sig i säkerhet vid 
en brand och drabbas i större utsträckning av 
dödsbränder. Det är därför nödvändigt att rikta in sig på 
brandskyddet hos dem som är mest utsatta för risk.

Ett grundläggande brandskydd bestående av 
fungerande brandvarnare, brandsläckare 
och brandfilt ger de flesta människor möj-
lighet att klara en brand relativt oskadda. 
Men dessa brandskydd kräver att den drab-
bade kan agera själv; att dämpa eller släcka 
branden eller att kunna sätta sig i säkerhet. 

Statistik visar att 70 procent av dem 
som dör i bränder tillhör tydliga riskgrup-
per i samhället. Dessa människor har ett 
riskbeteende samtidigt som de har svårt 
att ta sig ut beroende på olika funktions-
nedsättningar, missbruk eller ålder. För att 
minska risken att personer i dessa riskgrup-
per dör eller skadas i bränder krävs andra 
brandskyddslösningar. 
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Myndigheten för samhällsskydd och be
redskap (MSB) har bildat en nationell sam
verkansgrupp för brandskyddsfrågor, där 
ett viktigt område är just de särskilt riskut
satta. Arbetsgruppen ska ta fram en vägled
ning för hur kommunerna ska kunna iden
tifiera de riskutsatta personerna och hitta 
åtgärder för att reducera riskerna. Vägled
ningen ska underlätta för kommunerna 
att komma igång med arbetet, klargöra de 
juridiska möjligheterna vad gäller integri
tetsfrågor samt ge konkreta exempel på hur 
arbetet kan bedrivas. Dessutom föreslår de 
att lagen om bostadsanpassningsbidrag ses 
över för att ge ytterligare möjligheter att 
skydda de riskutsatta mot bränder. 

– I statistiken ser man att det oftast är 
äldre personer som hör till de här riskgrup
perna, men den gemensamma nämnaren är 
att de har någon form av funktionshinder. 
Många av dem som drabbas i dödsbränder 
sitter i rullstol eller har rullator. Så finns 
det även en del i den här gruppen som har 
någon form av psykiska funktionshinder. I 
många fall är det alkohol inblandat i döds
bränder i flerbostadshus och småhus, och 
det är en faktor som gör att det är svårt att 
upptäcka att det brinner, säger Malin Pet
tersson, brandingenjör på MSB.

Kommuner jobbar riktat
I Solna har kommunen inlett ett riktat 
arbete i samarbete med Storstockholms 
brandförsvar för att identifiera riskutsat
ta grupper och stärka deras brandskydd. I 
den demografiska strukturen i Solna finns 
många äldre och kommunen har även andra 
grupper som behöver stöd i boendet. 

– Inom omvårdnadsförvaltningen bör
jade vi kartlägga risker hos de personer som 
hade eget boende och riktade oss till bi
ståndshandläggarna för att de skulle få med 
de här förebyggande brandglasögonen i sin 
checklista från början. Likaså vände vi oss 
till hemtjänstpersonalen och deras arbets
ledare för att få dem att notera vilka risker 
som finns hos individerna vid hembesök, 
dels fysiskt och dels vad gäller beteenden, 
säger Tommy Söderström, säkerhetssam
ordnare på Stadsledningsförvaltningen i 
Solna.

Inom äldreomsorgen har även de anhöri
ga bjudits in till informationsmöten för att 
öka medvetenheten om behovet av bättre 
brandskydd. 

Motsvarande arbete har inletts inom 
socialförvaltningen och riktar in sig på de 
personalkategorier som har kontakt med 
dem med eget boende som har olika typer 
av boendestöd. Även där används checklis
tor för att ringa in riskbeteenden som hur 

många som brukar vistas i lägenheten, om 
rökning och andra typer av missbruk före
kommer och om det finns tendenser till att 
vara samlare. Tillsammans med klienterna 
arbetar socialförvaltningen sedan fram fö
rebyggande strategier. 

Än så länge är projektet i sin linda med 
kartläggningen av behov och risker. 

I arbetet använder de det informations
material som MSB har tagit fram. När det 
gäller de tekniska hjälpmedlen har de hit
tills bara hunnit arbeta med brandvarnare 
och spisvakt.

– Svårast är det att nå fram till dem som 
inte har någon hemtjänst, för där har kom
munen ingen naturlig kontakt. När man kla
rar sig själv är behovet ofta mindre, men det 
finns gråzoner, säger Tommy Söderström.

Förlåtande system
Södertörns brandförsvarsförbund har inom 
det pågående regeringsuppdraget »Teknik 
för äldre« på Hjälpmedelsinstitutet (HI) un
dersökt hur tekniken kan användas för att 
förbättra brandsäkerheten för denna utsat
ta grupp. Till detta har de fått bidrag från 
Hjälpmedelsinstitutet.

– Problemet för oss inom räddnings
tjänsten är att vi kommer till platsen när 
branden redan har inträffat. Det är nödvän
digt att identifiera dessa risker på ett tidigt 
stadium, säger Mats Sundbom, brandingen
jör på Södertörns brandförsvarsförbund. 

Exempel på brandrisker är brännmär
ken i soffor, på kläder eller sängkläder, ljus
stumpar, torrkokning, förvaring av saker 
nära spisen eller gammal elektronik i bosta
den. Men det finns även »mjuka risker« som 

Många av dem som 
drabbas i dödsbränder 

sitter i rullstol eller har rullator.
Malin Pettersson, brandingenjör på MSB

Södertörns brandförsvarsförbund har tagit fram 
ett informationsmaterial som riktar sig till anhö-
riga. I det finns en översikt över de förlåtande 
system som kan förbättra brandskyddet hos äldre.
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ensamhet, alkohol och narkotikamissbruk, 
medicinering och demens. 

– Det är väldigt bra att man ringar in 
dessa beteenden, men det är bara hälften av 
arbetet. Ofta blir den enda åtgärden att sät
ta in en brandvarnare. Men många av dessa 
personer blir inte hjälpta av en brandvarna
re, för det kräver en förmåga att kunna agera 
själv. Om man är sängliggande, rullstolsbu
ren, har alkoholproblem eller medicinerar 
kraftigt kanske man inte kan göra någon
ting. Då behövs de här förlåtande systemen.

Södertörns brandförsvarsförbund har 
gjort en kartläggning av de förlåtande sys
tem som finns att tillgå och sammanställt 
dessa i två broschyrer med namnen »Sve
riges brandfarligaste mamma/pappa«. Det 
är till exempel boendesprinkler, spisvakter, 
flamskyddade sängkläder och förkläden, 
olika typer av påminnelsesystem och bat
teridrivna ljus. 

Södertörns förhoppning är att kommu
nerna i sina bostadsanpassningsbidrag och 
landstingen via sina hjälpmedel ska erbju
da mer av denna brandsäkerhetsutrustning. 
Broschyren kan vara till hjälp för att ge en 
överblick över vad som finns att tillgå. Vis
sa av systemen minskar sannolikheten att 
bränder uppkommer och andra syftar till 
att minska effekterna av en brand.  

Få produkter på marknaden
Hjälpmedelsinstitutet ser den svenska mo
dellen med ökat kvarboende som ett tungt 
skäl till att fler äldre drabbas av bränder. 
Många äldre bor kvar hemma längre trots 
ålderskrämpor och demens. 

– I »Teknik för äldre« är boendet en vik
tig del. Kunskapen om produkter som kan 
vara förebyggande är låg och likaså behövs 
det mycket mer forskning på detta, säger 
Ingela SedinNilsson, som arbetar med bo
endefrågor på Hjälpmedelsinstitutet.

Hon menar att det finns ganska få pro
dukter på marknaden, och med mer forsk
ning och tydliga signaler till entreprenörer 
skulle det kunna finnas mycket mer.

– I det samhälle vi har nu, där vi får en 
växande äldre befolkning, blir det nödvän
digt att individen tar mer ansvar och vi mås
te därför arbeta mer förebyggande med var
dagsteknologi. Det är nödvändigt att tänka 
på bra användarvänlig design som passar 
alla och att produkterna ska lösa konkreta 
behov, avslutar Ingela SedinNilsson. n
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som orsakar många bränder 
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Påminnelsesystem
För att slippa känna oro över om man har glömt 
att stänga av elektronisk utrustning kan ett på-
minnelsesystem vara användbart. Då ser den 

boende på en skärm om någon apparat inte är av-
stängd. Denna skärm kan placeras vid sängen, vid 
ytterdörren eller inom synhåll från tv:n. De flesta 

av dessa system bryter inte strömmen eller avger 
någon varningssignal, men det finns produkter 
som har en funktion som även bryter strömmen.

Exempel på 

FÖRLÅTANDE SYSTEM

Spisvakt
Varje år sker det ungefär 1 300 spisbränder 
i Sverige. Särskilt utsatta för denna typ av 
bränder är personer med kognitiva svårigheter 
som nedsatt minne, demens, lättdistraherade 
personer eller de som är påverkade av alkohol, 
narkotika eller läkemedel. Ett hjälpmedel för att 
bevaka spisen och på så sätt förebygga dessa 
bränder är en spisvakt. 

Det finns flera olika typer på marknaden 
som fungerar på olika sätt. Vid risk för brand 
ska spisvakten bryta elförsörjningen till spisen 
eller larma för att göra den boende uppmärk-
sam på att spisen har blivit lämnad påslagen av 
misstag. Skillnaden mot en spistimer är att den 
upptäcker brandfara genom detektorer som kan 
reagera på rök, värme, rörelse eller en kombina-
tion av dessa. Vissa modeller är även utrustade 
med ett automatiskt släcksystem.

Under hösten 2011 testade Södertörns 
brandförsvarsförbund i samarbete med Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut (SP) fyra olika typer 
av spisvakter med olika funktion. Två av dem 
styrdes av en värmesensor och två reagerade 
på signalen från en rökdetektor. Vissa av dem 
var även utrustade med rörelsesensor och/el-
ler timer. 

Flera typer av scenarier testades: upphett-
ning av rapsolja, socker eller torrkokat ris i 
kastrull och stekpanna. Det gjordes 74 försök 
och de flesta försök upprepades en gång. 

Samtliga spisvakter fungerade bra när olja 
upphettades i en stekpanna. De stängde av 
spisen i tid och förhindrade att oljan antände. 
Spisvakterna som var försedda med värmesen-
sor lyckades inte förhindra att olja i en kastrull 
började brinna och reagerade inte för vidbränt 
socker trots kraftig rökutveckling och en tempe-
ratur på runt 500°C. Det var bara den spisvakt 
som hade en rökdetektor i taket ovanför spisen 
som fungerade tillfredsställande i alla scenarier.

Hjälpmedelsinstitutets studier visar att 
spisvakter är ett bra hjälpmedel som får den 
boende att känna sig tryggare vid matlagning. 
Däremot blev flera användare oroade av ljud-
signaler i vissa modeller och uppgav att de 
hade svårt att förstå varför larmet ljöd. Över-
lag visade det sig även att personer som har 
behov av spisvakt kan ha svårt att lära sig hur 
de fungerar och därför leda till en motvilja att 
behålla spisvakten. Många hade även tyckt att 
de var oestetiska. Det kom klagomål på spis-
vakter som brutit strömmen även om det inte 
funnits någon brandfara. Slutsatsen var att 
spisvakten bör vara estetiskt tilltalande och 
diskret formgiven men samtidigt funktionell 
och lättanvänd. 

Kravspecifikationen är i vissa delar otydlig. 
Därför uppmanar Brandskyddsföreningen att 
denna bör omarbetas, ett arbete som bör ske i 
samråd med spisvaktsbranschens företrädare.

TexT: Monica Walldén
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Mobil sprinkler
För den som inte själv kan släcka en brand eller 
ta sig ut höjer automatiska släcksystem brand-
skyddet betydligt. Där det inte finns möjlighet 

att installera en fast boendesprinkler är mobil 
sprinkler ett alternativ. De kan installeras där 
riskbeteendet är som störst och släcker eller 

begränsar branden med hjälp av vattendimma. 
Mobil sprinkler kräver fast anslutning till elnä-
tet men dock inte till vattennätet.

Brandsäkra textilier 
Många dödsbränder orsakas av att levande ljus 
eller cigaretter tänder eld på kläder, sängklä-
der eller möbler. Ett riskbeteende kan kännas 
igen genom brännmärken på de textilier som 

personer omger sig med. De som röker när de 
ligger ner eller har en tendens att nicka till när 
de sitter och röker har stor hjälp av att använda 
flamskyddade eller brandsäkra textilier. Är 

personen dessutom rörelsehindrad, är behovet 
ännu större. Textilierna finns i form av förklä-
den, madrasser, madrassöverdrag, sängkläder, 
täcken, kuddar och filtar.

Trygghetslarm
Den boende kan i sitt hem snabbt och enkelt 
kalla på hjälp genom ett trygghetslarm. Larm-
knappen placeras på handleden eller runt 
halsen. När knappen trycks ner skickas en 
signal till en trygghetstelefon som ringer upp 
en larmcentral.

Trygghetstelefonen är också försedd med en 
mikrofon och en högtalare som gör det möjligt 

för larmoperatören att få direktkontakt med 
den boende och vid behov larma räddnings-
tjänsten eller ambulans. Trygghetslarmet kan 
kompletteras med rökdetektorer som också 
kopplas till larmcentralen.

Hjälpmedelsinstitutet rekommenderar 
endast digitala trygghetslarm. Dessa går att 
övervaka hela tiden vilket betyder att man vet 

om larmet slutar att fungera. De analoga trygg-
hetslarmen är inte längre tillförlitliga i takt 
med att det analoga telenätet släcks ner. Dessa 
larm kontrolleras i vissa delar av landet endast 
någon gång i veckan och kan därför vara ur 
funktion under lång tid utan att användaren får 
besked om det. Använd heller inte analoga larm 
i digitala nät. 

Batteri drivna ljus
Många bostadsbränder orsakas av bortglömda 
levande ljus. För dem som lätt glömmer bort 
att släcka kan batteridrivna ljus vara ett vettigt 

alternativ. De finns i många olika utföranden, 
bland annat som smala höga ljus, blockljus i 
vax och som värmeljus. Många av modellerna 

ser tämligen naturtrogna ut med flammande 
sken och är vanligtvis prisvärda. Vissa modeller 
har till och med fjärrkontroll.

Exempel på 

FÖRLÅTANDE SYSTEM
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Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem
Allt fler äldre bor idag kvar hemma och får stöd av hemtjänsten 
för att klara sin vardag. Bland dessa finns många som på grund 
av bristande fysisk eller psykisk förmåga, medicinpåverkan eller 
andra tillstånd inte själva kan släcka en brand eller klarar av att 
sätta sig i säkerhet. 
 Många får idag hjälp med att anpassa sitt hem utifrån aspek-
ter som till exempel tillgänglighet. Men få kommuner har med 
brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra 
och ofta enkla lösningar som kan ge äldre ett individanpassat 
brandskydd. Det borde vara självklart att en person som behö-
ver hjälp att komma ur sängen inte kan utrymma sitt hem om 
det börjar brinna. 
 Om varje kommun i hela landet erbjöd individanpassat brand-
skydd skulle alla kunna få ett fungerande och likvärdigt skydd 
mot brand.
 Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda ett 
individanpassat brandskydd.

Om Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som
arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbild-
ning och rådgivning hjälper vi privatpersoner, företag och organi-
sationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. 
 Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se
 Mer ur föreningens tidning BrandSäkert och möjlighet att pre-
numerera finns på www.brandsakert.se
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