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Brannforebyggendearbeid i brukerneshjem - TryggHjemme

Rådmannensf orslagtil vedtak:
Rådmannensredegjørelseom kommunensarbeid med brannforebyggendearbeid for risikoutsatte
grupper tas til orientering.

SAKENI KORTETREKK
Askerog Bærumbrannvesen(ABBV)
har siden2011 arbeidet aktivt sammenmed sine
eierkommunerfor å brannsikrevåre innbyggeremed redusertboevne.Arbeidetstartet først
uformelt og ble formalisert etter NOU2012:4Trygghjemme.I 2014ble arbeidet prosjektorganisert
med en styringsgruppepå brannsjef- og direktørnivå. I 2015 ble det signerten formell
samarbeidsavtalemellom ABBVog eierkommunenesom har vært grunnlagetfor Trygghjemme
arbeidet i Askerog Bærumkommuner.Trygghjemmeprosjektet har hatt som arbeidsoppgaveå
reduserebrannrisikoenfor risikoutsattegrupper;innbyggeresom får/ eller bør få tjenesteytelseri
hjemmet. Målgruppenei Trygghjemmearbeideter
· Eldre
· Demente/personermed kognitiv svikt
· Psykisksyke
·
·
·
·
·
·
·

Funksjonshemmede
Sosialtvanskeligstilte
Rusavhengige
Samlere
Flyktninger
Arbeidsinnvandrere
Beboerei kommunaleboligermed «lav bo-evne».

November2016 ble det besluttet å overføreprosjektet til linjen. I 2017 ble det utarbeidet en

sluttrapport og ny samarbeidsavtale(vedlagt).
Sidenseptember2012 har kommunenkjøpt 17 stk. mobile vanntåkeanlegg.Vanntåkeanleggene
bruker Eiendom Bolig(EIBO)i de tilfeller der risikoenfor tap av liv er særligstor i forbindelsemed
brann. Riktigplasseringav vanntåkeanleggene
er et resultat av økt fokus på brannforebyggende
arbeid i tjenesteutførelseni brukerneshjem og godt samarbeidmed EIBO.
Alle omsorgsboligerhar nå komfyrvakt.Etter planenskalalle velferdsboliger(ca.1070 enheter) få
komfyrvakteri løpet av 2018/ 2019.Det vil bli opplæringpå komfyrvakterfor beboernenår de
flytter inn eller ved installering.
I prosjektperioden ble det gjennomførtto brannforebyggendekartleggingeri brukerneshjem for
risikoutsattegrupper.I januar 2015 og januar 2016 ble 3389 boenheterkartlagt. I samarbeidmed
ABBVog Askerkommuneble det i desember2016søkt om midler fra «Det store brannløftet» i regi
Gjensidigstiftelsentil brannkoordinatori hver av kommunene.Det ble innvilget midler til en 30 %
ressurssom brannkoordinatortil hver kommune.I prosjektperioden og frem til i dag har ingen liv
gått tapt som følge av brann eller røyk i Bærumkommune.
Andre tiltak i det brannforebyggendearbeidet.
Rådmannenvisertil Eiendom- delstrategifor oppgraderingog
verdibevarendevedlikehold,2016-2020-status, arkivsak16/15747behandleti Formannskapet
21.11.2017.I arbeidet med nestehandlingsprogramvil rådmannenvurdere om det er behov for
øremerkedemidler til brannsikringav bygg. Eiendomarbeidermed en strategifor brannsikringav
bo- og behandlingsentrene.Det er mål om å sprinkleen stor del av den kommunale
bygningsmassen,
alle nye bygningsanlegg
vil byggesmed sprinkler. Sprinklingav eksisterende
bygningerer kostbart. Dette vurderesopp mot andre sikringstiltakslik at en helhetlig vurdering
leggestil grunn.
Trygghjemmearbeidet suppleresogsåmed prosjektet «Tryggerehverdag». I prosjektet Tryggere
hverdaghar 670 hjemmeboendefått installert brann/ røykvarsleresom en del av den digitale
trygghetsalarmalarmen.
Tidligerebehandling
Eiendom- delstrategifor oppgraderingog
verdibevarendevedlikehold,2016-2020-status, arkivsak16/15747behandleti Formannskapet
21.11.2017og Notat til FormannskapetBærumkommunes arbeid med brannsikkerhet, arkivsaksnr:14/35189.
Formålog bakgrunn
Rådmannenvil i dennesakenorientere om Trygghjemmearbeidet,et systematisk
brannforebyggendearbeid rettet mot risikoutsattegruppersom mottar tjenester fra kommunen.
Sakensvarerut spørsmålfra hovedutvalgslederTorbjørnEspelien,stilt i møte for Hovedutvalget
bistandog omsorg17.1.2018om statuspå komfyrvakt(sprinkelanlegg/slukkeanlegg)
i alle
omsorgsboligerog hva som gjøresi velferdsboligene.
Beslutningspunkter
Rådmannensredegjørelsetas til orientering.

Vedlegg:
AvtaleBærumkommuneaugust2017
veileder_samarbeid_risikoutsatte_grupper

3898096
3898102

DEL2 – MEROM SAKEN:
Faktaom dødsbrannerfra DSB:Siden1979 har det i snitt omkommet64 personerhvert år, men det
syneså væreen synkendetendensi antall dødsbranner(201640 og i 201535).
75 prosenttilhører en risikoutsattgruppeog 80–90 prosent omkommeri bolig.
Fleremenn enn kvinneromkommeri brann og brannhyppighetenhos eldre over 70 år er nesten
fem gangerhøyereenn hos befolkningenfor øvrig.Komfyrbrannerer en vesentligårsaksfaktor.
Flereav de som har omkommeti brann mottok helse- og omsorgstjenesterfra kommunen.
Kommunenhar plikt til å tilby nødvendigeog forsvarligehelse- og omsorgstjenester,noe som
innebæreren plikt til å gjøre konkretevurderingerav forsvarlighetog nødvendigtjenestetilbudtil
den enkelte pasient/bruker. Et aktuelt spørsmåli brannsikkerhetssammenheng
vil væreom det er
forsvarligå tilby pasient/brukertjenester i hjemmet som alternativ til tilbud om institusjonsplass.
Det må gjøresen vurderingav pasient/brukershelsetilstand,hvilke tjenester vedkommendehar
behov for og forsvarligå tilby. Her vil pasienten/brukersevne til å ta vare på segselvog evnentil å
sørgefor egenbrannsikkerhetværeet av flere vurderingstema.
ProsjektetTrygghjemmehar vært et prosjekt som har vært nyttig og l æringsfyltfor kommunen.
Aktiviteter i periodenfra 2014 til utgangenav 2016 har vært:
·
·
·
·
·
·
·

Kartleggingav brannsikkerheteni brukershjem – gjennomførti 2015og i 2016
Hospitering– ABBVhar hospitert i hjemmebasertambulerendetjenesterog i flere av omsorgsboligene
med
bemanningfor personermed psykiskhelseog/ eller rus utfordringer.
Avtalt opplæringi regi av ABBV
Utarbeidelseav overordnetplan for brannvernopplæringi Bærum kommunefor boligertilknyttet prosjektet
«TryggHjemme»
Søknadom midler fra Det store brannløftet
Utarbeideten oversiktover Helse- og sosialinstitusjoner2016.
Kontrollert1182kommunaleboligeri prosjektperioden.

I tillegg er det gjennom tiltak i Handlingsprogrammetmontert 770 komfyrvakterog anskaffet16
mobile vanntåkeanlegg.5 av disseer brukt i mer enn en bolig.
ProsjektetTrygghjemmehar bidratt til bedre samarbeidmellom ABBVog kommunenshelseog
omsorgstjenester,særligrettet mot brannforebyggendearbeid for risikoutsattegrupper.
Samarbeidethar blitt bedret på grunn av økt kunnskapom hverandreshverdag,økt kjennskapom
organiseringog kontaktpunkter,samt systematiskmøtevirksomhet.ABBVhar seksårsverksom
aktivt jobber med Trygghjemme arbeidet.Brannvesenetrapporterer at de fleste utrykningenesom
de har til kommunener til kommunaleboliger,og årsakener ofte røyk fra eller brann i komfyr. Etter
prosjektperiodener Trygghjemmearbeidet videreført i linjen og det er inngått en ny
samarbeidsavtale.Avtalenskalsørgefor at kommunensansatte,i samarbeidmed ABBV,bidrar til at
færrest mulig av kommunenesinnbyggereomkommersom følge av brann.
Målet skalnåsgjennom:
·

Kartleggingav brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet,eller har en adferd som medfører

·
·

risikofor brann.
Bidratil at nødvendigebrannforebyggende
tiltak blir iverksatt.
Bidra til at brukere som leier kommunaleboliger har en bolig som er tilpassetbrukers funksjonsnivåmed
hensyntil brannsikkerhet.

Avtalenbeskriveroppgaver,og ansvarfor gjennomføringav oppgaverknyttet til brannverntiltakfor
hjemmeboenderisikoutsattegrupper.Denbyggerpå et systematisksamarbeidog er en
videreføringav tidligere avtaler.Avtalenregulererfølgendeansvarsoppgaver:
· Askerog BærumbrannvesenIKSinneharen koordinerenderolle i arbeids- og
styringsgruppeni Trygghjemmesamarbeidet.Brannvesenetsvil væreen ressurssom blant
annet kan tilby opplæringtil kommunenetter bestilling fra ansattei kommunen.De skal
ogsåbistå og værerådgiverved behov vedrørendebekymringsmeldingerog i vanskelige
tilfeller i kommunen.
· Kommunensansatteskalgjennometablerte rutiner gjøre en helhetsvurderingav
brukerensbehov/utfordringeri forhold til brannsikkerhet.Det skalgjennomføresen
kartleggingi brukershjem ved endringi brukerenshelsetilstandeller etter gitte intervall.
Kartleggingengjennomføresskriftlig i sjekklistenog dokumenteresi pasientjournal.
Nødvendigetiltak behandlesfortløpende,aktuelleledere i kommunenetar ved behov
kontakt med brannvesenetfor å få veiledningog evt. bistand.
· Lederfor de forskjelligeenhetenehar ansvaretfor at sjekklistenfølgesopp, og at tiltak
som er utført dokumenteresi pasientjournal.
· Brukeresom mottar tjenester fra kommunenei privateid bolig, vil etter de vedtatte
rutinene få hjelp til en vurderingav om de kan ivareta sinebrannforebyggendeplikter som
huseiereller leietager.Det sammevil gjeldebrukere som leier bolig av kommunen,men
her er det kommunensom er «huseier»og derigjennomhar et større ansvarfor at boligen
er sikret best mulig mot brann.
Våren2017 ble en ressurstilsatt i 30 % for å koordinerearbeidet med Trygghjemmefor
risikoutsattegrupper.Arbeidet for brannkoordinatorenhar bestått av:
· Ny samarbeidsavtale(se vedlegg)med ABBV
· Delta i samarbeidendemøter med ABBVog Askerkommune
· Etablereet systemved bekymringsmeldingersom er visualisert i et flytskjema
· Koordinereopplæringog hospiteringfra ABBVut i avdelingene
· Samarbeidemed koordinatorenfra Askerkommune
· Deleerfaringermed andre kommuner
· Koordinereog leggetil rette for ny kartleggingi brukerneshjem ogsåopp i mot nytt
journalsystem.Koordinatorfølger opp kartleggingenved å etterspørretjenestenhvilke
tiltak som har blitt utført der det fremkommeravvik.
I tillegg har koordinatorendeltatt i et prosjekt i konseptfasen,i regi av Direktoratet for
samfunnssikkerhetog beredskap(DSB),med å lageet nasjonaltopplæringsprogramfor Trygg
hjemmearbeidet.Helsedirektoratetog ABBVhar ogsåvært med i konseptfasen.Prosjektettar
utgangspunkti veilederen(vedlagt)fra DSButgitt våren 2017.Koordinatorvil fortsette videre i
dette prosjektet i 2018.
Viderevil det arbeidesmed å få etablert en faggruppesom skalse på ulike tiltak som kan eller må
gjøresfor innbyggeresom av en eller annenårsaksamlermangegjenstanderi sitt hjem, og som
utgjør en brannrisiko. «Samlere»er en betegnelsefor disseinnbyggernemed denneatferden, og
forekommeri alle aldersgrupper.Enslik faggruppeer per tiden tenkt sammensattav ressurserfra

Askerkommune,ABBVog Bærumkommune.
Erfaringer
Bruk av vanntåkeanleggene
har vært livreddende.
Det har de sistefem årenevært 5 hendelserhvor bruk av vanntåkeanleggene
kan sieså ha reddet
liv. I ett av dissetilfellene var det 2 personersom var beruseti en omsorgsbolighvor brannårsak
trolig var røykingpå sengen.Et annet eksempeler fra en omsorgsboligfor funksjonshemmedehvor
vedkommendehaddetømt askebegereti avfallsbøttensom så tok fyr. Ved et par tilfeller har
beboeremed kognitiv svikt, i omsorgsboligfor eldre, satt fyr på leilighetenved røyking.ABBVmente
i nevnte tilfeller at personenetrolig haddeomkommet.
Plasseringenav vanntåkeanleggende
skjeretter en vurderingfra tjenesteneom at her er det stor
brannrisiko,som de melder videre til Eiendom,som igjen står for installeringen. Førinstalleringen
må det væreminst 2 faktorer som medførerhøy risiko for branntilløp.Someksempeler det ikke
nok at boligener uryddig,men dersompersoneni tillegg er uforsiktig med åpen varme/røykerpå
sengen,vurderesinstallasjonav et anlegg.Et annet eksempelkan værehvis en beboerer dement
og i tillegg røyker.
Kartleggingenav brannsikkerheteni brukerneshjem er tidkrevendeda dette gjennomføressom en
tilleggsoppgavehos de ansattesom gir tjenester i brukerneshjem og innebærerkartlegging og
manuellrapportering.Sålangt er 50 av 60 avdelingeri den sistekartleggingengjennomført.
Det er ønskeligmed et digitalt opplæringsprogramfor det brannforebyggendearbeidet i Bærumslik
at flere kan få denneopplæringen.Tjenesteneerfarer at det kan væreutfordrende å få lært opp
vikarer og nattpersonell.Ved at det planleggeså lageet nasjonaltopplæringsprogrami regi av DSB,
vil dette kunne lette opplæringsarbeidetfor kommunensansatte.I tillegg arbeiderDSBmed digitale
løsningerfor registreringerved kartleggingi brukerneshjem, slik at dette arbeidet blir mindre
tidkrevende.
En utfordring i Trygghjemmearbeidet har vært håndteringav taushetspliktenmellom
helsetjenesteneog ABBV.Veilederenfra DSBbelyserdette temaet og beskriver at
brannforebyggendearbeid ogsåer helsefremmedeved at en trygg bolig gir god helse.
Helsepersonelloven
§ 31 påleggerhelsepersonellen plikt til å varslepoliti eller brannvesennår slik
varslinger nødvendigfor å avvergealvorlig skadepå personeller eiendom.I tillegg kan
helsepersonell,dersompasientensamtykker,gi opplysningersom ellers er underlagttaushetsplikt
videre til tredjemann.Det betyr at dersompasientensamtykkertil at helsepersonelldeler eller
videreformidlerinformasjontil brann- og redningsvesenetder dette er nødvendigfor å forebygge
brann eller brannfare,er ikke taushetspliktentil hinder for dette.
Flerehar fått besøkfra ABBVi forhold til opplæringeller hospitering,dette bør intensiveres
ytterligere.
Det er utarbeidet en brannforebyggendetiltaksplanfor Bærum2017/ 2018som tjenestenefølger
opp og i noen tilfeller i samarbeidmed ABBV:
Tiltaksplan:
Oppgave

Ansvarlig

Gjennomføring

Opplæringav ansattei
kommunen
Arbeidsplasskartlegging
i
brukershjem. Kartlegging
brann gjennomføresårlig.

Kommunene

Oppfølgingav tiltak

Lederav de forskjellige
enhetenei kommunen
Bærumkommune.

Oppfølgingav avtalenog
systematikk

Lederav de forskjellige
enhetenei kommunen

Brannvesenetetter
bestillingfra kommunene
Årlig, eller ved endringav
brukershelsetilstandog
ved endredeboforhold.
Brannvesenet som
ressursetter forespørsel
Fortløpende– rask
respons
Etter behov

Hospitering
Eget
kontaktpunkt/funksjoni
kommunenesom
koordinerer
kommunenesansvar

Kommunene
Fortløpende
Tildelingskontoret(kl. Fortløpende
0800 – 1530)– i.h.t.
flytskjemaet.

Håndtere
bekymringsmeldinger,
registrereog følge opp
Montering av
sikkerhetsutstyr

Lederav de forskjellige
enhetenei kommunenog
brannvesenet
Pårørende,
Boligforvaltere
Eiendom

Fordelingav komfyrvakter
og mobile slokkeanlegg
Oppfølgingav
ekstremtilfeller

Fortløpende

Fortløpende
Fortløpendeetter
vurdering

Tverrfagligteam fra
Fortløpende
kommuneog brannvesen
Settessammeni hvert
enkelt tilfelle

