Riktlinjer brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten

Befintliga kunder, nya kunder och byten
Checklista för att förebygga brand (CH-09-01) ska fyllas i hos alla befintliga
kunder/klienter/hyresgäster.
När det gäller nya kunder/klienter/hyresgäster så ska utföraren inom två månader fylla i checklistan
från att personen blivit aktuell, samma sak gäller vid byten av utförare även om personen redan har
en ifylld checklista från en tidigare utförare. Detta innebär att aktuell utförare alltid ansvarar för
riskinventering.

Förnyelse
Varje år eller ifall den enskildes tillstånd påtagligt förändras*, ska en ny checklista fyllas i för att
upprätthålla brandsäkerhetsnivån.
*Påtagliga förändringar innebär förändringar som uppstått, och som kan påverka personens förmåga
att hantera/uppfatta brand.

Förteckning på åtgärder

ST-25-01 Riktlinjer brandförebyggande hemtjänst

Direkta åtgärder är åtgärder som personal själv kan utföra för att förebygga brand. Exempel på
enklare åtgärder:








införskaffande av en brandvarnare
muntlig information till kund
byte av batteri i brandvarnaren
kontrollera att brandvarnare fungerar
ta bort dukar och ljus från tv-apparater
ta bort brännbart material, t.ex. tidningar, från spisen eller spisens omedelbara närhet.
byta ut lampor och eller andra föremål som kan utgöra brandrisk

Framkommer behovet av åtgärden att sätta in en spisvakt, utförs det på ordinarie tillvägagångssätt.
Ytterligare åtgärder innebär att det behövs vidta åtgärder som personal själv inte har möjlighet att
genomföra utan behöver stöd. Exempel på ytterligare åtgärder:



så stor brandrisk hemma hos den enskilde att uppsättning av en mobil sprinkler eventuellt
kan behövas
boendet betraktas så pass brandfarligt att personal inte kan åtgärda problemen själv

Behöver ni komma i kontakt med remissgruppen för behov av ytterligare åtgärder eller vid frågor kontakta Seniorguide som
vidarebefordrar ärendet. Telefon: 018-727 65 00 Fax: 018-727 65 07 E-post: seniorguide@uppsala.se

Utsedd ansvarig
En utsedd ansvarig ska väljas ut på varje verksamhet för hantering av och kontakt med
remissgruppen vid behov av stöd och eventuellt ytterligare åtgärder som personal själva inte kan
åtgärda. Utsedd ansvarig ska ta kontakt med remissgruppen inom en vecka.

Remissgrupp
Remissgruppen är framtagen för att stötta och eller komma med åtgärdsförslag vid ytterligare
åtgärder som utförarpersonal inte kan åtgärda själv eller känner sig osäkra inför. Remissgruppen
består av representanter från Uppsala brandförsvar samt från äldreförvaltningen och
omsorgsförvaltningen.

Behöver ni komma i kontakt med remissgruppen för behov av ytterligare åtgärder eller vid frågor kontakta Seniorguide som
vidarebefordrar ärendet. Telefon: 018-727 65 00 Fax: 018-727 65 07 E-post: seniorguide@uppsala.se

