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Datainnsamling
Evalueringsskjema ble sendt ut gjennom det elektroniske spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact til 76
respondenter 8. oktober 2014. Datainnsamlingen ble avsluttet 20.oktober. Svarprosenten var 58 % (44/76).

Resultater
Er du ansatt i et brannvesen eller i DLE?

I hvilket fylke?
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Samarbeidet dere med andre om gjennomføringen av kampanjen?
Flere svar mulig.

- Andre, spesifiser:








Ergoterapitjenesten i Narvik Kommune
Installatører
Elsikkerhet norge AS
En snev av samarbeid m DLE
haugaland kraft
Feiervesenet
Feiertjenesten var bidragsuter i tillegg til at hjemmesykepleien og bo- og omsorgsenter ble bedt om
å "ta budskapet med ut"
 Heimesjukepleien
 Butikksentre

Hvilke aktiviteter gjennomførte dere?
Flere svar mulig.
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- Annet, spesifiser:




















Informerte ved kulturelt arrangement for eldre
Seniorsentre
Informasjon til borettslag
Møter m eldre
Besøk på dagtilbud og aktivitetssentre
besøkte eldresentre
Vi besøker arenaer der eldre møtes og orienterer om saken,og vi har samarbeid med
hjemmetjenesten i kommunen
kontakt penshonistlag
intern informasjon med budskap om spredning i helsesektoren
Benyttet anledningen til å innlede et bedre samarbeid med Hjemmesykepleien
Innslag på lokalradio
Oppsøkte boliblokk
Brosjyrer/Heimesykepleien
Sendte informasjon pr post
Eget oppslag i lokalavisen samme dag. med bilde og intervu med involverte.
Samarbeidet med hjemmetjenesten - utdeling av brosjyrer
foredrag på eldreråds arrangement
Orienterte på møte i Pensjonistforeningen
Lokal radio og avis

Benyttet dere følgende materiell under kampanjen?
Flere svar mulig.
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- Eget materiell, spesifiser:
 Hadde med konkreter, som komfyrvakt, timer, vibrerende varsler av røyk, stearinlys med batteri og
slukkespray.
 Brosjyre med råd til eldre, pluss film om komfyrvakt.
 + Brannsikkerhet ditt ansvar egen brosjyre
 Lokal Media
 Egen PM mm
 Diverse typer komfyrvakter samt eget informasjonsmateriell, elsikkerhetsportal
 Trygg hjemme brosjyre
 brente gryter, eksempel på komfyrvakt
 andre brosjyrer for eldre
 Har med oss komfyrvakt som vi fysisk viser fram samt at vi orienterer om ordninger gjennom
hjelpemiddelsenteralen
 egen brosjyre om forebyggende brannvern hjemme
 Diverse Komfyrvakter som vi fikk låne
 Brukte en gammel komfyr med kjele på
 Rollup
 Hadde med pluggbart overspenningsvern, brannteppe slokke midler og brosyren trgghet i hjemmet
for eldre.
 roll up, batterier
 Elektriske komponenter som har vært innvolvert i brann

Hvor nyttig vil du si materiellet var?
- Brosjyre fra DSB

Hvor nyttig vil du si materiellet var?
- Faktaark fra DSB
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Hvor nyttig vil du si materiellet var?
- Rollup tilsendt fra DSB

Hvor nyttig vil du si materiellet var?
- Rollup som vi trykte opp fra tilsendt fil

Hvor nyttig vil du si materiellet var?
- Lokal pressemelding fra DSB

Hvor nyttig vil du si materiellet var?
- Eget materiell

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Side 8 av 14

Feil! Fant ikke referansekilden.

Figurene under vise gjennomsnittscoren, hvor 1 en lavest mulig score («ikke nyttig i det hele tatt»), og
4 er høyeste mulig score («veldig nyttig»). «Ikke sikker» er ikke med i beregningene.

Delte dere tekst, bilder eller film fra en eller flere av følgende hjemmesider og sosiale medier?
Flere svar mulig.
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Kan du gi noen eksempler på spørsmål eller kommentarer dere fikk om komfyrvakter fra publikum?
 Det var stor interesse for komfyrvakter. Spørsmål rundt funksjon, pris, og bruk var det vi svarte på.
Kommentarer fra flere som allerede hadde komfyrvakt montert, var at det av og til vanskeliggjorde
matlaging, da strøm ble brutt under koking.
 Mange eldre hadde, noe som var positivt. Enkelte eldre ble dessverre fornærmet og mente at de
ikke var så gamle ennå.
 Hvor mye koster den. Hvor skal vi henvende oss for å evnt kjøpe. Mange lurte på hvordan denne
fungerte. Er det et krav. Positiv tilbakemelding fra mange at vi går ut med informasjon,mye
usikkerhet rundt dette. Hendviste mange til hvilke siden de kan finne mere informasjon om dette.
 Hvordan skaffe seg komfyrvakt
Hva koster den og hvem monterer
 Fikk gode tilbakemelding på de foredragene vi kjørt for borettslag og sameieene vi var hos.
 Dekker komfyrvakt stekovn?
 Som det fremgår av foregående evaluering av faktaark og DSB brosjyre er ikke det ikke helt enkelt
å markedsføre et produkt som ikke er i salg der det er naturlig for eldre og pårørende å handle.
Samt at noen typer er OK og andre som er i salg ikke er OK. Det kompliserer kommunikasjonen.
Men HONNØR for tiltaket og DSBs bidrag. Det kan bli bedre, og det blir det!
 Mest om pris,og om man kan montere selv.
 Kostnad for innstallasjon
Bruksområde / betjening
Kan vi motere selv
Kan hjelpemiddelsentralen bidra
Hvor får vi kjøpt slike
 Mange spørsmål på priser, og hvor man får tak i de.
 "Billig forsikring!"
"Ja, En sånn skulle vi hatt!"
 Pris, typer, forskjellige funksjoner, installasjon, Forskriftskrav, utlån/tilskudd fra
hjelpemiddelsentralen
 Hvem skal vi kontakte for å få det installert?
Jeg trenger ikke komfyrvakt for vi har brannalarm
Jeg trenger ikke komfyrvakt for vi har induksjonsovn
 Om det var dyrt og om det var vanskelig å installere.
 Dette er sikkert nyttig!
Hva koster den!
Må vi montere en slik!
Har aldri glemt noe på komfyren!!!
Har hørt om andre som har glemt noe på komfyren!
Må vi ha elektriker for å montere!
 Fleste spøsmål var det på pris
 Veldig godt mottatt hos målgruppa som var eldre.
 Komfyrvakt må ikke fremmedgjøres og kompliseres. Det er en normal del av hverdagen som må
vurderes. Kampanjen var et godt bidrag i så måte.
 Mange spørsmål om pris og evt støtteordninger.
Mange hadde sett innslaget på TV
"Hvorfor blir ikke dette påbudt?"
"Hvorfor er komfyrvakt så dyrt?" (ca kr 5000,-)
 Hvor fort utvikler en brann seg på komfyren?
Hvor varmt blir det?
Dette har vi opplevd selv! (mange)
Dette skjer ikke hos oss??
Har allerede montert komfyrvakt.
 Elendig oppslutning. Målgruppe ikke ute på tidspunkt på dagen
 Pris. Kan man montere disse selv. Hvor monteres disse.
 Burde vore billigare å innstallere.
 Dette er flott! Viktig sak!!
 Hva koster komfyrvakt?
Er det påbudt?
Hvem kan gjøre det?
Hv med "innebygd " vakt i komfyren?
Hvor kan vi kjøpe komfyrvakt?
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 Dette har vi tenkt på at vi bør skaffe oss, når vi så oppslaget i avisen i dag tenkte vi at vi måtte
komme innom.
Hva koster det?
Vi hadde på forhånd spurt en installatør om en pris, så vi benyttet det som et anslag uten å nevne
instrallatør.
 Er dette bare for eldre?
Komfyrvakta mi piper hele tiden.
Ved henvendelse til unge og middelaldrene; er ikke blitt så gammel at jeg trenger komfyrvakt ennå.
 Gode tilbakemeldinger på fra de eldre på eldrerådets arrangement, men her ble det tatt opp flere
ting enn bare komfyrbranner.
 Flere hadde det allerede og noen skulle skaffe seg det.
 Hva koster en komfyrvakt ferdig montert?
Hvordan virker egentlig en komfyrvakt?
 Mye spørsmål om hvor og hvordan komfyrvakter kunne anskaffes. Problematikken rundt
feilutløsning.
 Nei Min komfyr er for gammel til slikt utstyr. Bra dere har slike stands, så folk våkner :)
 Hvor mye koster det?
Hva er en komfyrvakt?
Når borde man skaffe en komfyrvakt?
 Hadde ikke stand, men vil komme til å holde fokus på dette under Aksjon boligbrann hvor vi har
flere stands.

Bør kampanjen gjentas?

Har du andre kommentarer til kampanjen?
 Ofoten Brann IKS opplevde kampanjen som positiv i alle henseende. At det knytes opp mot FN's
eldredag, gjør at det er en aktuell kampanje, med sikkerhet for eldre. Blir dette en årlig kampanje
kan det legges inn i planverket for året. Det ble kanskje litt dårlig tid til planlegging i år.
 Vi trenger bedre tid på å forberede oss. Dette kom på kort varsel, og ville nok blitt bedre med bedre
tid til planlegging.
 Vi kommer til å bruke materiellet også i forbindelse med "Aksjon boligbrann" sammen med
branntilsynet.
 Alle kampanjer har nytte. For folk til å sette mere fokus mot brannsikkerhet. Alle sier de for en
påmindelse om viktigheten med tema brannsikkerhet.
 Plassering av stand bør ikke være på store kjøpesentre - vi blir oppfsttet som selgere.
Bedre med besøk på lokale seniorsentre osv
 Vi har dreid vår tilsynsaktivitet til å rettes mot svake grupper som blandt annet eldre
hjemmeboende. Vi har da et samarbeid med hjemmesykepleien. Slike kampanjer er da
kjærkommen for oss. Vi har selfølgelig brukt dette med komfyrvakt lenge på slike treffpunkt.
 Storfjord
 Bli ved komfyren og fortsett å kok sammen gode ideer!
 Kort frist for gjennomføring, men DLE er kjent for å kunne snu seg rundt og omprioritere.
Kunne kansje innvolvert leverandører av utstyr.
 Synes DLE kom veldig i bakgrunn, og at branner tok for mye fokus i forholdet til produktet som skal
redusere faren.
 Den burde også vært rettet mot andre aldersgrupper - ikke bare "Bestemors kjøttkaker"!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Side 11 av 14

Feil! Fant ikke referansekilden.

 Alt for dårlig tid å få varsel om aksjonen bare en uke i forkant. Materiellet kom dagen før - alt for
seint for oss. Litt for mye skremsel ift målgruppen som er allerede litt nervøse fra før. Fikk fin
helsides oppslag i lokalavisa. Påfølgende henvendelser fra publikum
 Veldig bra med en sak vi kan bruke i lokalmedia!
 Trenger lengre forberedelse neste gang.
 Kampanjen setter fokus på et veldig aktuelt tema,da det ligger i tiden at folk skal bo lengst mulig
hjemme.
I vår kommune kommer vi til å ha fokus også på dette når vi snakker om brannsikkerhet med folk
 Materiell kom samme dag som kampansje var (1 oktober ) til postkontor. Ble litt for kort tid til å få
tak i egnet materiell til stand, så burde vørt bedre forberedt.
 Dsb bør øve press på DLE for å gjennomføre brannforebyggende tiltak vedrørende strømbruk.
 Kampanjen bør gjennomføres årlig, men under forutsetning av at vi kan forberede oss. Denne
gangen kom det alt for brått på, så vi fikk snakket oss inn på gangeni et større arrangement. Neste
år er vi med som faglig bidragsyter fra scenen, og ikke kun på stand i gangen.
 Ja, det bør arrangeres en årlig kampanje rettet mot de eldre hjemmeboende, men kanskje ikke
fokus mot komfyrvakt årlig...?
 Ble litt kort frist og dårlig tid til forberedelser.
 Bortkastet
 Vi ble veldig godt mottatt på både stand og i boliblokken.
 Nei
 Mye informasjon blir sendt ut for seint. Jeg mottok pressemelding som kunne settes inn i lokalavisa
samme dag som avisa kom ut. Husk at vi som bor på landet har ikke daglige utgivelser av
lokalavisa.
 Faktaark og informasjonsmateriellet kom sent. Informasjon ble ikke publisert på sikkerhverdag som
fortalt i informasjonsskriv. Dersom en ønsker å forberede seg litt tidlig manglet vi
bakgrunnsmateriell.
 Det var alt for dårlig tid til å organisere en kampanje 1.okt.
Vi kommer heller til å benytte oss av brosjyremateriellet i forbindelse med aksjon boligbrann dette
året.
Fin brosjyre.
 Vi kommer til å fortsette kampanjen på stand på Hadelandsmessa i november.
Ellers forutsetter at denne kampanjen "alt vi kan mot brann" fortsetter, kanskje med andre temaer
hvert år framover i den perioden som er satt til 2020?
 Ja, ta med alle aldersgrupper ikke bare gamle.










I dag kommer de fleste ungdommer/barn hjem til tomme hus før foreldrene kommer hjem fra jobb.
De lager seg litt mat på komfyren, samtidig med at de kanskje twitrer eller er på facebook,
komfyrvakt hadde også her vært på sin plass.
TEK10 gjelder bare nye bygg.
Vi fikk dessverre ikke delta p.g.a.sykdom. Men vil også si, dårlig tilpasset tidspunkt, vi tar den
heller i samband med Aksjon Boligbrann. Vi syns det er for mange aksjoner, som mindre
brannvesen har utfordringer med å få passet inn i daglig drift og ikke minst økonomisk.
Veldig kort tid til forberedelser hos oss gjorde at kampanjen ble litt for usynlig. Bedre forberedelser
og et samarbeid med dle, samt et større oppslag i avisa hadde gjort seg.
En grei og helt konkret kampanje.
alt for kort frist på både påmelding og tilsendt pressemelding. Invitasjonen gikk til brannsjefen og
da havner innbydelsen på feil sted og ingenting blir gjort.
Flere forslag om hvordan man kan påvirke hjemmehjelpen for å sikre boliger tilhørende demente
som enda ikke har fått plass på sykehjem m.m. eller andre aktører som omgås risikogruppen.
Materiell kom for sent. vant ikke å skaffe roll-upp. meget negativt.
Kampanjen var veldig bra men pressemeldingen burde sendes ut tidligere.
Dette bør være en del av Aksjon boligbrann/brannvernuka, som omhandler brannsikkerhet i
hjemmet. Blir litt tett mellom aksjonene hvis det blir tre stk. i en kort tidsperiode.
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