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Brann "Eldre"
Riga -seminar

Strategi for prosess 
Halden kommune / veien videre  

"brannforbyggende tiltak for hjemmeboende 

eldre og funksjonshemmede"
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Det var en gang…..
Høsten 1996.

• Fremstøt fra brannvesenet til helse- og sosial 
sektoren om innføring av rutiner for 
brannforebyggende tiltak for "brukere". 

• "Tja" delvis positivt mottatt fra helsesektoren.. 

• Byggesak ikke vist interesse.

• Kommunelegen…. bra tiltak….men….. 
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Hva gjorde vi 1996?

Innså at vi måtte gjøre et bedre forarbeid. 

Trolig ikke modent for innføring av 
brannforebyggende tiltak i Helse og 
sosialsektoren. 

"Redsel" for nye arbeidsoppgaver i tillegg til 
pleieoppgaver…..#¤&??

Ansvarsfordeling….?
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Veien videre……
•Utarbeidelse av sjekklister

•Innføring av enkelt rutine

•Opplæring i en av             
sektorene
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Veien videre… – erfaring 

Opplæring og informasjon godt mottatt blant 
de ansatte, men….. 

Ansvarsforhold var fokus (kunne ansatte bli 
ansvarlig gjort?)

For omfattende sjekkliste
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Halden en trygg kommune
Året 1997 oppstart av prosjektet:  

"Halden en trygg kommune"

Tok for seg:
– Plan for forebyggende helse- og omsorgstjenester 

– Rettet mot eldre og unge. 

– Rettet mot alle typer boformer. 

Brannvesenet deltok i form av brannvern-

opplæring samt kartlegging av sikkerhets-

forhold hos hjemmeboende sammen med        

kommunens ergoterapitjeneste
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Halden en trygg kommune

Positivt mottatt av "brukerne". 
Brannvernopplæring av pensjonister gjennom 
tiltaket "Trim for kropp og sinn"
Kontrollen viste relativt nedslående resultater. 

Prosjektet ble nedlagt som følge av 
økonomisk innsparing (ikke lovpålagt 
tjeneste).
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Brannvesenet gir seg ikke…
 Fortsatt påtrykk for 

rutiner og 
forebyggende tiltak…

 Forebyggende var med  
hjemmesykepleien  for 
kartlegging 
brannproblematikken 
hos "brukere" (2000) 
samt utprøving av 
rutiner
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Kontrollen viste….
• 48 % av brukerne ville ha 

vanskeligheter med å høre og 
forstå et varsel om brann

• 48 % av beboerne ikke vil 
kunne benytte rømnings veiene 
for å komme i sikkerhet. 

• 90 % av beboerne ikke vil 
kunne benytte boligens 
slokkeutstyr. 

• Rapport med konklusjon 
overlevert til Helse sektoren. 

Sikkerhetsnivået i boliger baserer seg på at 

beboerne er funksjonsfriske. I mange av 

dagens boliger bor det imidlertid personer 

som har redusert mulighet til å kunne ivareta 

egen sikkerhet ved en eventuell brann. 

Behovet for sikkerhetstiltak i forhold til 

brann varierer etter den enkelte beboers 

helsesituasjon. Brannvesenet anser således 

at det er viktig å tilrettelegge slik at det blir 

foretatt en  systematisk gjennomgang av 

brannsikkerheten hos hjemmeboende pleie-

og omsorgstrengende. Dette for at det skal 

kunne vurderes hvilke tiltak som må

iverksettes for å kunne sikre beboeren 

tilfredsstillende brannsikkerhet i forhold til 

den enkeltes helsesituasjon og boform.
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Livet etter kartlegningen

•Ingen utspill fra Helse sektoren…

•Ønsket var nok til stede, men ble ikke prioritert. 

•Møteaktiviteter med Helse sektoren for 
informasjon etc. 

•Iverksettelse av tiltak uteble….. 
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År 2000 – 2007

• Fortsatt møteaktiviteter og påtrykk. 

• Enkelte sporadiske opplærings tilbud til 
Helse.

• Her er brannvesenet i ferd med å gi opp!

• Må finne en annen inngangvei til å motivere 
Helse sektoren 
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Året 2003
• Kartlegging av brannsikkerhet i 

omsorgsboliger.

• Endelig et sentralt tiltak som kunne være en 
synergist

• OBS! Helse sektoren negativ! 

Byggesak viste ikke interesse! 

Kommunelegen hadde ikke tid!
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Andre tiltak 

•Overlevert opplærings CD           

"Brannvern opplæring av hjemmetjenesten"

Brannvesenet gjennomført opplæring, bra mottatt men 
overordede føringer fra Helse uteble.
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Milepel 2007
• En aktiv person i Helse sektoren 

tok kontakt med brannvesenet 
for bistand til oppfølgning av 
spørreundersøkelsen.  

• Brannvesenet negative til 
bistand. 

• Var tydelige på at dette var 
Helse sektorens ansvar.  
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Hurra!

• Helse sektoren med 
administrasjonen  
på "banen"

Halden brannvesen  - E. Aakerman 16

Utarbeidet eget mandat.
• Mandat – Brannforbyggende tiltak                                    

For hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende / funksjonshemmede 

Kommunalsjef helse- og oppvekst og enhetsleder brann- havn har nedsatt en arbeidsgruppe med 
formål å utarbeide plan for brannforbyggende tiltak for hjemmeboende eldre og 
funksjonshemmede

Bakgrunn for saken og hjemmelsgrunnlag – se vedlegg
Følgende mandat tildeles til prosjektgruppa:
• Prosjektgruppen gis i oppgave å utarbeide rutiner for kartlegging av brannsikkerheten hos 

hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende / funksjonshemmede. Samt rutiner for hvorledes 
det skal reageres dersom det i forbindelse med kartlegningen- eller i etterkant avdekkes avvik 
som er av vesentlig betydning for beboers sikkerhet. 

• Rutinene skal inngå i- og være en del av Intern kontrollsystemet innenfor området helse og 
sosial i Kommunalavdeling  helse og oppvekst.

• Arbeidet skal ende opp i en Plan for ivaretakelse av forebyggende brannvern tiltak for 
hjemmeboende. 

• Planen skal inneholde en strategi for hvordan rutinene kan implementeres på best mulig måte i 
hjemmebaserte tjenester.

• Kartlegge behovet for opplæring og kompetansehevning om brannsikkerhet for de 
arbeidstagere som vil være den utførende part av kontroll og kartleggingen. 

• Planen fremmes for politisk behandling. 
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Hva gjorde vi videre?
• Handlingsplan

• Forslag til tiltak……….

• Tidfestet fremdriftsplan………..

• Politisk forankret……..

• Gjennomføring av tekniske tiltak……

• Organisatoriske tiltak……..

• Samarbeid med andre innstanser (forsikring)?
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Utarbeidelse av plan
• Brannvesenet det 

koordinerende ledd.

• Deltagelse av alle soner.

• Verneombud.

• Andre  aktører.

• Ansvars gjøring i alle 
deltagende ledd. 

• (Korridor politikk) 
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Planen 
• Hovedmål
• Hovedmål er at hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende / 

funksjonshemmede skal leve trygt og unngå skader og ulykker i 
forhold til brann. 

• Delmål
• Strategi for forbyggende tiltak
• Tverretatlig samarbeid
• Trygge kompetanse hos ansatte
• Tekniske løsninger
• Kvalitetsutvikling
• Kompetansehevning i målgruppen 
• Samarbeid med forsikringsbransjen
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Planen vedtatt politisk og forankret 
administrativt. 

• Konklusjon
• Plan for brannforebyggende tiltak for 

hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende 
/ funksjonshemmede bør legges til grunn for 
det brannforebyggende arbeidet i Halden 
kommune for å sikre oppfyllelse av 
myndighetens krav. Iverksettelse av 
tiltakene i handlingsplanen krever en 
ressursinnsats i forhold til økonomiske 
midler og personell .

•
Rådmannens innstilling:

• Arbeidet med iverksettelse  av tiltakene i
Plan for brannforebyggende tiltak for 
hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende 
/ funksjonshemmede påbegynnes i 2008 og 
finansiering av tiltakene budsjetteres for 
2009.
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G L L
• Bruk av media.
• Ansvarliggjøring av                  

helse sektoren.
• Sørge for å ha "Generalene" på

rette side. 
• Fokus på tiltakets HMS synergi 

effekt for ansatte.
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Hva er gjort siden 2008
 Opplæring av alle i hjemmebaserte tjenester i 

grunnleggende brannvern. 

 Oppfølgningskurs av hjemmebaserte tjenester.

 Brukerkontakt med hvert enkelt distrikt. 

 Dialogmøter mellom brannvesenet og helse

 Årlig strategi møte mellom ledelse 
brann/helse.  

Halden brannvesen  - E. Aakerman 24

6. april 2009
• Eldre pleietrengende 

kvinne.

• Trygghetsalarm

• Hjemmebaserte 
tjenester på plass i 
bygget. 

• 1,5 min kjøretid fra 
brannstasjon. 

• Fatal utgang. 
Brannstasjon
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Hva er gjort siden 2008
• Egne kartleggere i kommunen i.f.t. behov for 

nye brukere også brann. 
• All kartlegging og kontroller registerets i 

Gerica.
• Brannvesenet bistår med kompetanse i spesiell 

tilfeller. 
• Planen ligger i det kommunale systemet for 

rullering. 
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Veien videre
 Rapporter / statistikk fra Gerica?

 Tverrfaglige møter.

 Rullering av plan. 

 Eventuelt tilsyn av brannvesenet i særskilte 
tilfeller. 


