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Forebyggende brannvern for brukere
av hjemmebasert omsorg

Helse og Velferd – nov 2016



Forebyggende brannvern for brukere av hjemmebasert 
omsorg

Formål
Avdekke hvilke brukere av hjemmetjenesten som ikke kan ivareta egen brannsikkerhet,

eller har adferd som medfører risiko for brann.

Bidra til at nødvendige tiltak blir iverksatt.

Bidra til at brukere som leier kommunal bolig, har bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå 

i forhold til brannsikkerhet.

Brukere av hjemmebasert omsorg skal min. 1 gang per år, eller ved endret funksjonsnivå

og tjenestebehov, få vurdert om de kan ivareta sine plikter som huseier/leietaker vedr.

brannsikkerhet.



Arbeidsbeskrivelse

 Alle primærkontakter i hjemmebasert omsorg skal min. 1 gang per år, eller ved endring 
av brukers funksjonsnivå og tjenestebehov, vurdere om bruker kan i vareta sine plikter

som huseier/leietaker vedr. brannsikkerhet i eget hjem.

 Der bruker leier en kommunal bolig, skal primærkontakt vurdere om bolig er egnet til å 
ivareta brukers brannsikkerhet i forhold til rømningsevne.

 Der bruker vurderes til å kunne ivareta sine plikter selv, skal primærkontakt benytte 
skjema i Gerica. (Sjekklista)

 Vurderer primærkontakt at bruker har behov for bistand, eller observerer at bruker 
utviser risikofylt adferd mht brann, skal Gerica skjemaet også benyttes. (Sjekklista)

Primærkontakt skal sikre, i samarbeid med bruker/pårørende, at manglende sikkerhets-

-tiltak som avdekkes i Sjekklista, blir fulgt opp. (via hjelpem.sentralen, lege, og brannv.koord. v/ Esikt)

 Fagkoordinator skal kvalitetssikre at dette blir gjennomført på enheten.

 Der situasjonen fortsatt vurderes som uforsvarlig, skal enhetsleder umiddelbart varsles.

 Enhetsleder skal i samarbeid med kommuneoverlege / Esikt, vurdere videre tiltak. 



Bruker viser risikoadferd i forhold til brann -

Eksempler på risikoadferd:

• uforsvarlig bruk av komfyr / mikro ovn

• sigarettmerker i gulvteppe, klær – tekstiler

• uforsvarlig bruk av stearinlys, fyring, åpen ild m.m.

• tildekking av varmeovner

• annen risikoadferd i forhold til brann?

Hvis det er umiddelbar fare for brann;

kontakt Brannvesenet på tlf 110, forsøk

evakuering og slukking.

Jfr. Helsepersonell loven § 7 (øyeblikkelig hjelp)



Samtykkekompetanse i forhold til brann?

Den ansatte som oppdager risikoadferd:

Vurder ut fra tilgjengelige fakta, om bruker er samtykkekompetent i forhold til å ivareta

brannsikkerheten i eget hjem. Tiltak må noen ganger iverksettes umiddelbart.

Der du som ansatt er i tvil om brukers samtykkekompetanse, bruk gjeldende rutine;

Vurdering av samtykkekompetanse i forhold til Pasient / brukerrettighetsloven kap 4 – 4 a.

JA …..

Bruker vurderes som samtykkekompetent, dokumenteres i journal 103 i Gerica (Sjekklista)med begrunnelse.

NEI …..

Bruker vurderes ikke som samtykkekompetent, dokumenteres i journal 103 i Gerica (Sjekklista)med begrunnelse.
(fastlege innvolveres)



Redusere risiko 1

Bruker er samtykkekompetent:
Gi bistand til bruker ved å skaffe hjelpemidler / informasjon om tiltak som kan redusere risiko:

• Alarmering

• Komfyrvakt

• Flammehemmende tekstiler

• Vanntåkeanlegg

• Varmepumpe

• Røykeforkle

• Evt. andre tiltak som – selvslukkende sigaretter, batteridrevne ”stearinlys” m.m. 

Bruker nekter å redusere risiko:

Er samtykkekompetent, men nekter å redusere risiko.

Setter seg selv i fare:

Bor alene i enebolig, og vil ved en evt. brann kun sette seg selv i fare.

Dokumenter iverksatte tiltak og vurderinger gjort i Gerica (Sjekklista)  Varsle enhetsleder.



Reduser risiko 1

Setter andre i fare:

En brann vil kunne sette andre i fare, familie og naboer. 

Varsle politi evt. brannvesenet om at, brukers adferd kan sette andre i fare.

Dokumenter iverksatte tiltak og vurderinger i Gerica  (Sjekklista)  Varsle enhetsleder. 



Reduser risiko 2

Bruker er ikke samtykkekompetent:
Gi bistand til bruker ved å skaffe hjelpemidler som kan redusere risiko:

• Alarmering (detektor koblet til Trygghetsalarmen)

• Komfyrvakt

• Flammehemmende tekstiler

• Vanntåkeanlegg

• Varmepumpe

• Røykeforkle, selvslukkende sigaretter

• Batteridrevne ”stearinlys”

Pårørende involveres i tiltak som vurderes iverksatt. Evt. brukers verge vedr. kostnader for

tiltak som belastes bruker.

Der bruker utviser motstand mot nødvendig tiltak. Må det vurderes om det er grunnlag for

å fatte vedtak etter; Pasientrettighetsloven kap 4 A.


