Checklista för hemtjänsten, kontroll av
brandskydd i bostad
Om något behöver åtgärdas noteras det i rutan för anmärkningar.
Checklistan lämnas till anhörig eller arbetsledare

Checklista
Ja
1

Finns det fungerande brandvarnare i bostaden?

2

Är brandvarnaren rätt placerad?

3

Kan den äldre höra brandvarnaren?

4

Kan den äldre ringa 112?

5

Kan den äldre utrymma bostaden själv?

6

Har den äldre kunskap om hur hon/han ska göra om det brinner?

7

Finns det utrustning att släcka en brand med i bostaden?

8

Kan den äldre använda utrustningen?

9

Finns det mycket materiel som eventuellt kan börja brinna vid en
brand?
Förebygga brand på spisen

10

Finns spisvakt?

11

Finns det materiel som kan börja brinna nära spisen?

12

Rengörs filtret till fläkten med jämna mellanrum?
Förebygga brand på grund av glömda ljus

13

Används stadiga och obrännbara ljusstakar?

14

Står ljusstakarna på ordentligt avstånd från sådant som kan börja
brinna?
Förebygga brand på grund av rökning

15

Finns spår av brännmärken som tyder på att den äldre
Tappar eller glömmer cigaretten, tändstickor eller tändare?

16

Används syrgas?

Nej

Anmärkningar
Punkt Brist

Åtgärdsförslag

Kontrollen utförd hos:

___________________________________________

Kontrollen utförd av:

_______________________

Datum: ________

Följande är värt att tänka på vid bedömning av de olika punkterna i
checklistan:
Brandvarnare
• Funktionen provas genom att man trycker in testknappen
•

En brandvarnare skall sitta monterad i taket

•

De boende ska, utan hörapparat, kunna höra brandvarnaren då de
befinner sig i sovrummet. Hjälpmedel finns för hörselskadade

•

Om bostaden är mer än 60 m2 behövs mer än en brandvarnare

Matlagning
• Titta efter tecken på att torrkokning skett eller att spisen stått på utan att
matlagning skett (brända kastruller, svart runt plattor mm)
•

Brännbart material ska inte finnas runt eller på spisen

•

Filtret i spisfläkten skall vara rengjort från fett

•

Om spisen inte hanteras säkert bör en sk spisvakt monteras. Detta
erbjuds bl a som bostadsanpassningsåtgärd

Rökning
• Om brännmärken på dukar, bord eller andra ställen förekommer så bör
möjligheterna till hjälp vid rökning övervägas (Assistans med rökförkläde)
•

Lättantändliga kläder bör undvikas (Fleece, nylon eller andra
konstmaterial)

•

Brandskyddade lakan, överkast, madrasser mm finns på marknaden

Levande ljus
• Ljusstakar skall vara av obrännbart material
•

Inga brännbara dekorationer på ljusen eller i ljusstakarna

•

Olika typer av anordningar som släcker ett kvarglömt ljus finns

•

Brandskyddad mossa finns till adventsljusstaken

•

Om inte levande ljus kan hanteras säkert bör ljusstakar och ljus tas bort

Utrymning
• Om den boende inte kan utrymma för egen maskin bör särskilt boende
övervägas eller boendesprinkler installeras

