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Internationella dagen för äldre 1 oktober tillsammans förbättrar vi äldres brandskydd i
hemmet
Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare – det är den stående
rekommendationen för säkerhetsutrustning i ett vanligt hem. Men vad
gäller om man inte kan höra brandvarnaren eller lyfta brandsläckaren?
- Då behövs andra åtgärder för att trygga säkerheten, säger Glenn
Appel, brandingenjör på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Varje år omkommer runt hundra personer på grund av brand i sina hem.
Äldre personer tillhör de som är särskilt riskutsatta.
-

Särskilt riskutsatta för brand är de som har svårt att själva upptäcka
och hantera en brand. Orsaken kan till exempel vara försämrad syn
eller hörsel, nedsatt rörlighet eller nedsatt kognitiv förmåga. Nästan
70 procent av de som omkommer i brand är ensamstående, säger
Glenn Appel.

Det positiva är att det finns mycket man kan göra för att öka säkerheten hos
riskutsatta individer.
-

Det räcker ofta långt med goda vanor och enkla insatser för att
brandsäkra ett hem, säger Glenn.

Vilka brandskyddsåtgärder som passar bäst är olika från person till person.
Lösningarna måste anpassas till varje individ. Här är några exempel:
•

Brandvarnare för hörselskadade.

•

Lätta handbrandsläckare för muskelsvaga.

•

Brandsäkra textilier för rökare.

•

Spisvakt som bryter strömmen vid brandfara.

•

Brandlarm kopplat till trygghetslarm.

•

Mobil sprinkler som känner av rök och värme och sprutar ut en
vattendimma.
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Den som inte själv kan ordna ett bra brandskydd kan behöva hjälp av nära
och kära. I vissa fall kan man också få hjälp av kommunen.
-

Vilken hjälp man kan få skiljer sig från kommun till kommun. Men
räddningstjänsten är skyldig enligt lag att ge rådgivning och
information till den enskilde i förebyggande brandfrågor som denna,
säger Glenn.

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen har tagit fram en broschyr med
tips på hur den enskilde kan få ett individanpassat brandskydd i sitt hem.
Broschyren finns att läsa på raddningkarlstad.se/brandskyddriskutsatta. Det
går också bra att kontakta oss för mer information.
Internationella dagen för äldre infaller 1 oktober varje år och är instiftad av
FN.
Checklista
Checklistan hjälper dig att bedöma om du själv eller någon annan är särskilt
riskutsatt för brand i hemmet.
1. Finns det en ökad risk för brand hemma hos personen?
 Ja (om någon av nedanstående punkter stämmer).
 Personen röker sittande eller liggande i säng, soffa eller fåtölj.
 Personen röker sittande i rullstol.
 Det finns brännmärken på möbler/golv/kläder.
 Det finns risk för att personen glömmer att spisen är på.
 Det finns risk för att personen glömmer ljus som brinner.
 Det finns risk att lampor välts och ramlar ned i säng/soffa/etc.
 Det finns mycket brännbart material i bostaden.
2. Kan personen hantera en brand själv?
 Nej (om något av nedanstående stämmer):
 Personen har inte förmåga att uppfatta en brand.
 Personen har inte förmåga att agera vid brand.
 Personen har förmåga att sätta sig i säkerhet vid brand.
Om svaret blir ”Ja” på fråga 1 eller ”Nej” på fråga 2 är det läge att se över
brandskyddet.
För mer information kontakta:
Glenn Appel, 054-540 28 13, glenn.appel@karlstad.se
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