Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell
organisasjon som gjennom informasjons- og
samarbeidstiltak arbeider for å forebygge
skader og ulykker.

Samarbeid for økt
brannsikkerhet
Årsrapport 2020

Design & Illustrasjon: www.2mind-design.no

Nasjonale pådrivere er en del av den nasjonale satsningen
"Livsviktig" i regi av Helsedirektoratet og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap som gjennomføres i
samarbeid med Skadeforebyggende forum. Nasjonale
pådrivere for brannsikkerhet skal bidra til å styrke det
lokale samarbeidet mellom kommunens brannvesen og
helse- og omsorgstjenester for å forebygge brann hos
risikoutsatte grupper.

Les mer: https://www.skafor.org/samarbeidombrann
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Visste du at…

Fra utsatte grupper til
individtilpasset brannsikkerhet

• 44 mennesker døde i brann i 2020

Å forebygge at mennesker omkommer i brann er komplisert, i Norge har vi
kommet langt fordi boligene vi bor i er teknisk bedre enn før. Det har kommet
påbud om røykvarslere, og vi har generelt sett god helse, selv de eldre.

• 9 av 10 som omkommer i brann dør i egen bolig
• De fleste boligbranner starter på kjøkkenet
• Men de fleste dødsbranner starter i stuen eller på soverom
• De siste ti årene har det i snitt omkommet 43 personer årlig av brann
• Helsetilsynet ga Trondheim kommune foretaksbøter i 2010 for å ikke følge opp
brannsikkerheten hos pasienter i hjemmetjenesten etter to dødsbranner
• Eldre er utsatt for å omkomme i brann hvis de er fysisk eller kognitivt svekket
• Røyking er en risikofaktor for å omkomme i brann, det samme er psykisk sykdom og rusavhengighet
• Komfyrvakt og røykvarsler for hørselshemmede er de to eneste hjelpemidlene hos NAV
hjelpemiddelsentral som kan bedre brannsikkerheten
• Utsatte grupper er mennesker som har vansker med å forebygge, varsle, slukke brann og
rømme ved egen hjelp
• Kravene til brannsikkerhet er høyere på et sykehjem enn i et privat hjem
• Kommunens brannvesen skal kartlegge utsatte grupper og risiko for brann
• Helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester
• Helse- og omsorgstjenesten skal forebygge skader, det gjelder også skader som følge av brann

Men eldre er fortsatt litt ekstra utsatt for å dø i brann, og vi blir stadig flere eldre
her i landet. Etter samhandlingsreformen i 2012 er det flere som tidligere fikk
tilbud om plass på sykehjem som nå bor i egen bolig. Brannsikkerheten i boliger
er basert på at de som bor der klarer å skifte batterier i røykvarsleren selv,
slukke brannen selv og eventuelt rømme fra brannen på egenhånd. Mange
mottakere av helse- og omsorgstjenester er ikke i stand til dette, og trenger
derfor ekstra støtte for å bo trygt.
Vi vet at både brannstart, brannutvikling og utfallet av branner i boliger påvirkes
av personen som bor der. NTNU samfunnsforskning og RISE Fire Research
understreker at det derfor ikke er mulig å anbefale ett tiltak som kan senke
antallet dødsbranner. Kanskje kan vi adoptere svenskenes uttrykk som er
"individanpassad brandskydd"?
For å få til dette er kommunene avhengige av at brann- og redningstjenesten
og helse- og omsorgstjenesten bruker sin kunnskap om brannforebygging og
sin kjennskap til individet sammen for å hjelpe den enkelte.
Prosjektet nasjonale pådrivere skal samle eksempler fra hele landet som viser
hvordan kommuner arbeider med brannsikkerheten for utsatte grupper, for
det trengs et system som kan ta vare på det enkelte individ.
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Bakgrunn for samarbeid om brannsikkerhet

Det har vært en lenge vedtatt sannhet at eldre har økt fare for å omkomme
i brann. Vår erfaring er at det i flere kommuner har vært særlig fokus på
eldre blant annet gjennom foredragsvirksomhet fra brannvesen på seniorsenter og pensjonisttreff. I 2012 kom en NOU som heter Trygg hjemme –
brannsikkerhet for utsatte grupper.
Noe av grunnen til at utredningen kom var at regjeringen hadde et mål om
færre omkomne i brann. Utredningen viste at samarbeid mellom hjemmetjenesten og brannvesen er en faktor som kan bidra til at dette målet blir nådd.
Dette arbeidet er startet i mange kommuner og i etterkant av utredningen har
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordret kommuner
til å styrke samarbeidet for å øke brannsikkerheten hos dem som trenger det mest.

Livsviktig

Hvem er de utsatte gruppene?

Utsatte grupper er grupper av mennesker som av ulike årsaker har
større sannsynlighet for å starte en brann eller begrenset evne til å:
1. forebygge brann
2. oppdage brann
3. varsle og slokke brann
4. evakuere ved egen hjelp
Forskningsrapporten Rett tiltak på rett sted fra 2015 slår fast at "Faktorer som
svekker reaksjonsevnen (rusmidler, mental eller fysisk funksjonsnedsettelse),
kombinert med faktorer som øker sannsynligheten for brannstart (for eksempel
røyking og bruk av bar ild), svekker brannsikkerhetsnivået betydelig."
I 2016 kom forskrift om brannforebygging som pålegger norske kommuner
å kartlegge utsatte grupper og hvilke grupper som har høyest risiko for å
omkomme i brann. Kommunen plikter å tilby nødvendige og forsvarlige
helsetjenester til alle innbyggere i kommunen. Denne plikten omhandler
også forebygging av skader som følge av brann.

Livsviktig er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til bedre brannsikkerhet
for risikoutsatte grupper. Samarbeidet skal støtte kommunene i arbeidet som
gjøres med brannsikkerhet. Som en del av satsningen er det laget opplæringsfilmer og e-læringskurs. Det er også laget en skriftlig veileder som gir forslag
til hvordan kommunen kan organisere arbeidet. Nasjonale pådrivere er en
del av Livsviktig og i praksis en videreføring av Trygg hjemme.
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Prosjektets første leveår

Nasjonale pådrivere for brannsikkerhet
I oktober 2019 begynte vi som de første og foreløpig eneste
nasjonale pådriverne for brannsikkerhet. Målet vårt?
Enkelt: Å bidra til økt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere
for å redusere brannrisikoen til utsatte grupper.
Fra besøk i Fredrikstad kommune, august 2020

Ava Sadeghi har en master i samfunnssikkerhet og har jobbet
med fagskoleprosjektet for brannutdanning i DSB.
Anja Kristin Kleiven er utdannet sykepleier og har jobbet i
kommunehelsetjenesten.
Ava Sadeghi: mobil: +47 47 65 54 80
ava.sadeghi@skafor.org

Vi har begge jobbet med brannsikkerhet for utsatte grupper i hvert
vårt brann- og redningsvesen.

Anja Kristin Kleiven: mobil: +47 934 26 268
anja.kristin.kleiven@skafor.org

Skadeforebyggende forum har lang erfaring med lokalt skadeforebyggende
arbeid gjennom “Trygge lokalsamfunn”, en modell og metode for å hjelpe
kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggere.
Metoden motiverer til samarbeid på tvers og bidrar til et systematisk
og langsiktig forebyggende arbeid.

Hvordan har vi jobbet og hva har vi lært?
Vi startet i 2019 med å gjøre prosjektet kjent og mange kommuner skulle følges opp i 2020. Møter og innlegg hos kommuner, i større regioner og nasjonalt var planlagt, men ble dessverre avlyst etter utbrudd av
covid-19 i landet. Etter at helsetjenesten måtte prioritere tid og ressurser til håndtering av pandemien har
vi hatt mest kontakt med brannvesen og eiendom i kommunene. Vi har holdt webinarer i samarbeid med
andre etater, for kommuner på deres fagdager eller etter forspørsel fra brannvesen. Informasjonsmateriell
er også utarbeidet, blant annet en brosjyre om samarbeid for økt brannsikkerhet og et opplæringsopplegg
for helsetjenesten som brannvesen kan benytte seg av.
Hva skal til for å lykkes?
Å ha klar rollefordeling mellom helsetjenesten og brannvesenet i kommunen ser ut til å være viktig for å
lykkes. Å definere hva primærhelsetjenesten skal gjøre av brannforebygging er nøkkelen. Uansett hvilken
måte det løses på fremheves det av flere i helsetjenesten at det er lettere å ta ansvar for brannsikkerheten
når de vet hvem de skal kontakte i brannvesenet for å få hjelp og veiledning i saker de ikke klarer å løse
på egenhånd.
Erfaringene og læringspunktene fra hvert sted og hver kontakt tas med i det videre arbeidet. I alt er det
356 kommuner i Norge, og kanskje nesten like mange måter å organisere det brannforebyggende arbeidet.
Vår målsetting er å kartlegge og ha dialogmøter med store og små kommuner i alle landets fylker, samle
gode modeller, og spre informasjon om vellykkede tiltak.
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God organisering

Verdifulle erfaringer

På disse sidene har vi samlet noen av erfaringene fra
besøkene og samtalene vi har hatt med kommuner.
Flere eksempler finnes på skafor.org/samarbeidombrann.
Regionsgruppe
Flere brannvesen ser nytte i å samarbeide og dele erfaringer med andre
brannvesen. I Oslo/Viken har syv interkommunale brannvesen gått sammen
og dannet en regionsgruppe med hovedfokus på brannsikkerhet for utsatte
grupper. Til sammen dekker disse brannvesenene 28 kommuner og om lag
en tredjedel av Norges befolkning.
Få og enkle spørsmål
Arendal kommune har kun et spørsmål i sin kartlegging om brannsikkerhet:
“Kan pasienten ivareta sin egen brannsikkerhet?” Spørsmålet er en del av
sjekklisten som brukes i gode pasientforløp, et KS-prosjekt som Arendal er en
del av. Det er Østre Agder brannvesen som har fått inn spørsmålet på sjekklisten gjennom sitt samarbeid med kommunen. Og selv om spørsmålet virker
enkelt innebærer det at helsepersonellet må reflektere sammen med pasienten.
Brannvesenet har også hatt undervisning for hjemmetjenesten slik at de
ansatte skal ha en forståelse for hva som er vanlige årsaker til brann og hva
som kan gjøres for å forebygge brann. I tillegg er brannvesenet tilgjengelig
for hjemmetjenesten til å være med på hjemmebesøk dersom de selv synes
det er vanskelig å vurdere tiltak som kan være aktuelle. Besøkene gjøres
selvsagt med pasientens samtykke.
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Eigersund kommune
Eigersund kommune har fulgt veilederen fra Helsedirektoratet og DSB til
punkt og prikke for å få til et samarbeid mellom brannvesen og utvalgte
andre deler av kommunen. To prosjektmedarbeidere har brukt tiden på
å forankre samarbeidet, lage arbeidsfordeling, sjekklister og rutiner som
passer ulike sektorer i kommunen. For å markere at arbeidet ble det laget
et webinar hvor ansatte deltok, og for å markere viktigheten av arbeidet var
det helse- og omsorgs- sjefen som innledet webinaret.
Oppfølgingen av arbeidet er lagt til helse og omsorgssektoren. Eigersund
har også ansatt en miljøvaktmester som følger opp vedlikehold i kommunale
boliger eiendomsavdelingen vanligvis har hatt vansker med å komme inn i
og vedlikeholdt på en slik måte de ønsker.
Halvparten av stillingen er finansiert av eiendomsavdelingen, den andre
halvparten er finansiert av helse- og omsorg.
Det er også sistnevnte som har lederansvaret for miljøvaktmesteren.
Kommunen fremhever at ordningen er vellykket mye på grunn av personlig
egnethet hos miljøvaktmesteren og muligheten til å møte beboere på
tidspunkter som passer dem.
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Jevnlig kontakt

Samarbeid over tid
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Trondheim kommune

Klepp kommune

Trondheim kommune har i over ti år hatt ansatte i helse- og omsorgsavdelingen
som har ansvaret for brannsikkerheten i avdelingen. Kommunen har flere
mobile vanntåkeanlegg som er plassert ut hos brukere av kommunale tjenester
etter behov. Det er helse- og omsorgsavdelingen som drifter og vedlikeholder
anleggene. Alle brukere av hjemmetjenester skal få kartlagt brannsikkerheten
ved endring av helsetilstand og etter eventuell sykehusinnleggelse.
Kartleggingen skal uansett gjøres minst én gang i året.

Klepp kommune har i flere år hatt et samarbeid
med Rogaland brann og redning IKS. Kommunen
har en godt innarbeidet sjekkliste som brukes noe ulikt
av forskjellige tjenester (hjemmetjeneste, rusomsorg,
flyktningtjeneste, osv.) De har flere samarbeidsmøter i året,
og i 2020 endret de sjekklisten til å fokusere enda mer på
risikofaktorer hos den enkelte bruker.

Det er helsepersonell med primærkontaktansvar for brukeren som skal
gjennomføre kartleggingen. En primærkontakt er helseutdannet ansatt med
minst 50% stilling. På denne måten sikrer kommunen at det er kompetent
personell som kjenner brukeren som utfører sjekken og vurderer om brannsikkerheten er god nok. Helsetjenesten er godt kjent med trygg hjemmekoordinatoren i Trøndelag brann- og redningstjeneste, koordinatoren bidrar
både med veiledning i vanskelige saker og på hjemmebesøk dersom det er
behov for det.

Sjekklisten har tre innledende spørsmål og dersom disse avdekker risiko
gjøres det en grundigere kartlegging. På denne måten håper de at de kan
bruke tiden hos dem som trenger det mest og at verken brukere av tjenester
eller ansatte føler at det gjennomføres unødige kartlegginger.
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Hva vet vi om dødsbranner?

En ny doktoravhandling tar for seg effekten av tiltak for å forhindre dødsbranner.
Pålagte tiltak er stort sett basert på hvordan gjennomsnittet av befolkningen
vil reagere - for eksempel røykvarslere. Men disse vil ikke alltid redde folk i
risikogruppene. Det er Marcus Runefors ved Universitetet i Lund i Sverige som
har skrevet doktorgraden om hvor effektive dagens tiltak er for å forhindre
dødsbranner.

Kreative løsninger

«Hjemmetjenesten er gode til
å finne løsninger. Når pasienten
er tom for truser fikser vi det.
Det burde ikke være annerledes
når det gjelder brannsikkerhet.»
Sitat helsepersonell

Tidligere forskning har vist at forskjellige befolkningsgrupper er utsatt for
forskjellige scenarier, alt fra små branner der sigaretter antenner klær (vanlig
blant eldre) til tekniske feil som sprer seg til hele hus (vanlig for ikke-risikoutsatte grupper). Det er derfor rimelig å forvente at forebyggende tiltak som
er effektive for å forhindre brannomkomne, også vil være forskjellig mellom
gruppene.
Resultatene indikerer at røykvarsler er veldig effektivt for de fleste grupper,
men det er tydelig at noen grupper, spesielt eldre røykere, trenger ytterligere
tiltak. Dette behovet for ytterligere forebyggende tiltak er også tydelig gjennom
at eldre (85+ år) røykere har 45 ganger større risiko for å dø i en brann enn den
gjennomsnittlige befolkningen. For denne gruppen er brannsikre klær svært
effektive og kan forhindre ca. 60% av dødsbrannene. Mobile vanntåkeanlegg
var svært effektive og ga den største fordelen per installasjon av alle tiltak for
den gruppen.
Et interessant tilleggsfunn er at omtrent 20% av ofrene for dødsbranner kunne
ha blitt evakuert, men gjorde det ikke først og fremst fordi de forsøkte å slukke
brannen i stedet. Dette kan indikere et behov for å undersøke hvordan man
kan endre atferd slik at enkeltpersoner bare prøver å slukke en brann når det
er trygt.
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Brannforebygging under pandemi

Året 2020 har vært et spesielt år på mange måter. Etter at landet stengte ned i
mars har tiden etter vært preget av den svingende smittesituasjonen i landet.
For målgruppene til prosjektet vårt - både de direkte utsatte gruppene og de
som skal jobbe for å øke deres sikkerhet – har hverdagen endret seg.
Brannstasjoner har stengt dørene for møter og besøk. Forebyggende personell
har gjennomført møter og tilsyn digitalt, feierne har kun gjennomført utvendig
feiing og hjemmebesøk har flere steder blitt satt på vent. Kun de mest alvorlige
bekymringsmeldingene har blitt håndtert for å overholde smittevern.
Helsepersonell landet over har stått i frontlinjen mot virusspredning og det har
naturligvis preget tjenestetilbudet til innbyggerne i kommuner flere steder.
Sist, men ikke minst: Koronakrisen har gjort at mange som allerede var ekstra
utsatt for brann, nå har mistet en del beskyttende tiltak. Spesielt de som ikke
har hjemmebaserte tjenester eller annen oppfølging fra kommunen, familie
eller andre pårørende.
Når det ikke er mulig å møte folk fysisk har mange i større grad tatt i bruk andre
kanaler, som for eksempler sosiale medier. Mange er kreative og har funnet
måter å gi god informasjon om brannsikkerhet på som ikke innebærer å oppsøke risikogrupper fysisk. Brannvesen har alene eller i samarbeid med andre
etater i kommunen sendt ut sommer- og julehilsen med tips og råd om brannforebygging. Ekstra fokus på opplæring og samarbeid internt i brannvesenet
slik at forebyggende personell kan følge opp etter utrykninger som behøver
oppfølging. Besøk i boligselskaper med hensyn til smittevern fremfor en-til-en
besøk hjemme. Flere har benyttet tiden til kompetansehevende tiltak som
eks. gjennomføring av e-læringskurset Livsviktig samarbeid.
Mulighetsrommet til å forebygge er der fortsatt, det er bare annerledes enn før.
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Vi har samarbeidet med blant andre:

• Østre Agder brannvesen IKS • Oslo brann- og redningsetat • Lunner og Grann brann og redning
• Rogaland brann og redning IKS • Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS • Færder kommune
• Tønsberg kommune • Sogn brann og redning • Vik kommune • Sogndal kommune
• Luster kommune • Trøndelag brann- og redningstjeneste • Trondheim kommune
• Ofoten brann IKS • Asker og Bærum brann og redning • Horten kommune
• Fredrikstad kommune • Klepp kommune • Hå kommune • Eigersund kommune
• Drammensregionen IKS • Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
• Follo brannvesen IKS • Mosseregionen brann og redning • Øvre Romerike brann og redning IKS
• Bærum kommune • Harstad kommune • Bergen kommune • Hallingdal IKS • Hol kommune
• Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS • Helsedirektoratet • Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap • Norsk Kommunalteknisk Forening • Norske kvinners sanitetsforening
• Norsk brannvernforening

Vi kan sette deg i kontakt med andre kommuner, dele modeller og dokumenter,
besøke kommunen din for erfaringsutveksling eller bare svare på spørsmål.
Kontaktinformasjon nasjonale pådrivere:

Les mer om oss og prosjektet her:

Ava Sadeghi:
ava.sadeghi@skafor.org
mobil: +47 47 65 54 80

https://www.skafor.org/samarbeidombrann/

Anja Kristin Kleiven:
anja.kristin.kleiven@skafor.org
mobil: +47 934 26 268

