
PROGRAM

TEMATRÄFF – BRANDSKYDD
INOM VÅRD OCH OMSORG 
4–5 FEBRUARI 2020, STOCKHOLM



09.30–10.00 Registrering och kaffe 

10.00–10.10 Välkommen till Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg 
  Moderator Melina Mellin, säkerhetschef, Södertälje Sjukhus AB

10.10–11.00 Fastighetsägens kontra hyresgästens ansvar för ett välfungerande brandskyddsarbete
  Fastighetsägarens kunskap och kontroll över brandsäkerheten är avgörande vid en nödsitua- 
  tion. Claes-Göran redogör varför ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och hyresgäst  
  bör vara tydlig och vikten av att hyresgästen är en duktig kravställare. 
  Claes-Göran Öhman, brandingenjör, Södertörns brandförsvarsförbund

11.00–11.35 Panelsamtal om aktuella frågor 
  Björn Sandström, säkerhetschef, Norrlands universitetssjukhus 
  Magnus Kristiansson, biträdande verksamhetschef, Rättspsykiatri Vård Stockholm
  Malou Schlyter, undersköterska, Tio Hundra, Norrtälje sjukhus

11.35–12.00 Gruppdiskussion 
  Frågor som ska beröras presenteras i mitten av januari
  Under ledning av moderator 

12.00–13.00 Lunch 

 

  DAGENS TEMA: ORGANISATORISKT BRANDSKYDD

13.00–13.30 Hur håller man ihop det övergripande ansvaret? 
  Ta del av erfarenheter från systematiskt brandskyddsarbete inom rättspsykiatrisk slutenvård.
  Vi får konkreta exempel på en komplett organisation med roller och ansvarsfördelning
  som fungerar dygnet runt. Vilka roller finns? Hur ser bemanningen ut? Hur ser
  utrymningsorganisationen ut? 
  Markus Kask, skötare brandskyddsombud och Mikael Miettinen, säkerhetssamordnare,
  Rättspsykiatri Vård Stockholm, sektion nord

13.30–14.10 Lärdomar från branden i Allégårdens äldreboende                                                                                        
  Natten till den 26 januari startade en brand på ett demensboende i Tibro, som förstörde
  stora delar av byggnaden. Vi får veta mer om branden, den storskaliga utrymningen av de
  boende - med fokus på det organisatoriska brandskyddet och vårdpersonalens agerande.   
  Räddningstjänsten och kommunen informerar om deras erfarenheter och lärdomar   
  efter händelsen. 
  Erik Lyckebäck, brandingenjör, Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
  Jenny Johansson, enhetschef, Allégårdens äldreboende
 

14.10–14.20  Bensträckare 
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14.20–14.50 Brandövning med laserteknik – Best practise 
  Södertälje sjukhus har satsat på brandövningar med laserteknik. Detta har gett ringar på
  vattnet och lett till en generell förbättring av organisationens brandskyddsarbete. 
  Aija Blomberg, chefssjuksköterska, Södertälje sjukhus

14.50–15.10 Åtgärdskort kring händelse av brand – Best practise 
  Danderyd sjukhus arbetar med att förenkla och strukturera åtgärdskort kring
  händelse av brand. 
  Deltagare från Danderyds säkerhetsfunktion 

15.10–15-20 Öppen scen 
  Deltagare i publiken ges möjlighet att dela med sig av konkreta tips inom säkerhet -
  och brandskyddsfrågor samt ställa frågor till föreläsarna. 

15.20–15.50 Fika och gruppdiskussion om organisatoriskt brandskydd  
  Frågor som ska beröras presenteras i mitten av januari  
  Under ledning av moderator 

15.50–16.30 Om vården vore en processindustri
  Peter berättar om företagets säkerhetskultur och vilka framgångsfaktorer som lett till   
  den säkerhetsnivån de har idag. Tetra Pak redogör även för hur försäkringsbolag, genom att  
  vara en hård kravställare i byggprojekt, kan bidra till att företaget hanterar sina risker för
  kontinuitetsbortfall vid till exempel en större brand. Vilka lärdomar kan vården dra av det   
  arbete som Tetra Pak gjort? 
  Peter Sjöström, brandskyddsansvarig, Tetra Pak

16.30–16.50 Gruppdiskussion
  Frågor som ska beröras presenteras i mitten av januari
  Under ledning av moderator 

16.50–17.00 Avslutning och sammanfattning av dagen 
  Melina Mellin, säkerhetschef, Södertälje Sjukhus AB

17.30–18.30 Mingel 

18.30  Middag 
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08.30–08.35 Välkommen och Inledning
  Melina Mellin, säkerhetschef, Södertälje Sjukhus AB

  DAGENS TEMA:
  NY TEKNIK OCH OMBYGGNATIONER AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER
 

08.35–09.20 Batterier i vårdverksamheter
  Med utgångspunkt i aktuella händelser får vi ta del av räddningstjänstens praktiska kunskap  
  om lithiumjonbatterier. Vad bör man tänka på i handhavandet? Hur bör man agera om
  olyckan är framme? Vad kan räddningstjänsten bistå med?
  Tommy Carnebo, brandman, Södertörns Brandförsvarsförbund

09:20–09.40 Programpunkt presenteras senare 
 

09.40–09.50 Gruppdiskussion 
  Frågor som ska beröras presenteras i mitten av januari
  Under ledning av moderator
  

09.50–10.20 Fika
 

10.20–10.50 Nya regler för brandsäkerhet under byggtid
  Lars Brodin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen

10.50–11.20 Byggnadstekniskt brandskydd inom vården – risker och utmaningar
  Är byggreglerna för brandskydd anpassade till sjukhus och vårdlokaler? Ville ger en överblick  
  av BBR:s brandtekniska krav för sjukhus och andra vårdinrättningar, samt informerar om
  samband och skillnader mellan BBR och LSO.
      Ville Bexander, brandingenjör, Brandskyddsföreningen

11.20–11.50 Nyheter kring lagar, regler och normer  
  Representant från Brandskyddsföreningen 

11.50–12.00 Avslutning 

TEMATRÄFF – BRANDSKYDD INOM VÅRD OCH OMSORG



4–5 FEBRUARI 2020 TEMATRÄFF – BRANDSKYDD INOM VÅRD OCH OMSORG

  WORKSHOP ORGANISATORISKT BRANDSKYDD  
  OBS! enbart förbokade deltagare! 

  
12.00–13.00 Lunch för workshopdeltagare     

13.00–15.30 Workshop organisatoriskt brandskydd
  I mindre grupper arbetar vi praktiskt med frågor som rör organisatoriskt brandskydd.
  Med utgångspunkt i verkliga exempel från vårdverksamheter tar vi oss an ett antal viktiga
  och vanligt förekommande utmaningar. Målet med workshopen är att du som deltar får med  
  dig konkreta verktyg, modeller och metoder som du kan använda i din egen organisation
  i syfte att förbättra det organisatoriska brandskyddet.  

  Exempel på frågor som kommer beröras:  

  - Chefernas roller och ansvar – hur får jag verksamhetens ledare att förstå och satsa på   
     brandskyddsarbetet?    

  -  Vilka verktyg kan jag använda för att säkerställa rätt brandkunskap i hela organisationen?                                                                               

  -  Vilka effektiva metoder finns för att höja brandskyddsfrågornas status i en organisation?     

  Björn Wennerholm, VD, utbildnings- och brandkonsult, Wennerholms Brandskola Björn har över 30  
  års erfarenhet av att utveckla och hålla brandutbildningar. Han är högskoleutbildad inom vuxen-
  pedagogik och en mycket uppskattad utbildare gentemot såväl sjukvården som andra branscher. 
 

14:15   Fika serveras



PRAKTISK INFORMATION

Tid och plats
Den 4–5 februari 2020 på Scandic Infracity i Stockholm, Upplands Väsby.
Adress: Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby https://goo.gl/maps/dLju9EVGDjpohw9c9

Registrering sker den 4 februari klockan 09.30
Konferensen avslutas klockan 12.00 den 5 februari.
Lunch den 5 februari kan väljas till i bokningen.  
Workshopen är ett tillval. Vi inleder med gemensam lunch kl. 12.00, själva workshopen pågår mellan kl. 13.00-15.00. 

Vilka bör gå på tematräffen?
Tematräff för brandskydd inom vård och omsorg är ett årligt forum för dig som arbetar med eller ansvarar
för brandskydd eller säkerhet inom vård och omsorg. Missa inte chansen att nätverka och ta del av
erfarenheter med branschkollegor. 

Deltagaravgift seminariet 
5 950 kronor per person exklusive moms. I Priset ingår deltagande båda dagar, fika samt lunch, mingel och 
middag med alkoholfri bordsdryck den 4 februari. Workshopen den 5 februari och lunchen den 5 februari är 
tillval som du kan göra i samband med att du anmäler dig. 

Deltagaravgift workshop den 5 februari
1 750 kronor per person exklusive moms. I priset ingår lunch och eftermiddagsfika. 

Registrering 
Registreringen är öppen klockan 09.30-10.15 den 4 februari och klockan 08.00-08.30 den 5 februari.

Anmälan
Anmälan sker på hemsidan: https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/konferenser-och-seminarier/
tematraff-vard-och-omsorg/). Sista anmälningsdag är den 10 januari 2020. 
Anmälan är bindande men bokad plats kan alltid överlåtas till en kollega inom samma organisation utan kost-
nad. För att få full återbetalning vid eventuell sjuk som behöver du skicka ett e-postmeddelande till jennie.
lindstedt@brandskyddsforeningen.se.

Logi
Logi ingår inte i deltagaravgiften men vi har reserverat ett antal hotellrum på Scandic Infra City.
Dessa rum är bokningsbara till och med den 10 januari 2020. 
Pris enkelrum: 1 690 kronor inklusive moms. Pris dubbelrum: 1 890 kronor inklusive moms
Mejla meeting.infracity@scandichotels.com eller ring 08-517 344 10 och uppge bokningsnummer 47083805. 
Hotellet behöver uppgifter om för- och efternamn, e-postadress samt telefonnummer.

Kontakt
Frågor om anmälan:   Jennie Lindstedt               jennie.lindstedt@brandskyddsforeningen.se
Frågor om tematräffen:  Emmy Örtlund                emmy.ortlund@brandskyddsforeningen.se

Träffen arrangeras i samarbete med 7-SÄK.

Varmt välkommen!

OBS! Medlemmar i Nätverket Brandskyddsledarna eller 7-SÄK erhåller 500 kr rabatt på deltagaravgiften.
Du anger vilket nätverk du är medlem i vid anmälningstillfället. Rabatten dras av i kassan.


