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Brannforebyggende arbeid i brukernes hjem - Trygg Hjemme

Rådmannens f orslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om kommunens arbeid med brannforebyggende arbeid for risikoutsatte
grupper tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Asker og Bærum brannvesen(ABBV) har siden 2011 arbeidet aktivt sammen med sine
eierkommuner for å brannsikre våre innbyggere med redusert boevne. Arbeidet startet først
uformelt og ble formalisert etter NOU 2012:4 Trygg hjemme. I 2014 ble arbeidet prosjektorganisert
med en styringsgruppe på brannsjef - og direktørnivå. I 2015 ble det signert en formell
samarbeidsavtale mellom AB BV og eierkommunene som har vært grunnlaget for Trygg hjemme
arbeidet i Asker og Bærum kommuner. Trygg hjemme prosjektet har hatt som arbeidsoppgave å
redusere brannrisikoen for risikoutsatte grupper; innbyggere som får/ eller bør få tjenesteytelser i
hjem met. Målgruppene i Trygg hjemme arbeidet er

· Eldre
· Demente/personer med kognitiv svikt
· Psykisk syke

· Funksjonshemmede
· Sosialt vanskeligstilte
· Rusavhengige
· Samlere
· Flyktninger
· Arbeidsinnvandrere
· Beboere i kommunale boliger med « lav bo - evne».

November 2016 ble det besluttet å overføre prosjektet til linjen. I 2017 ble det utarbeidet en

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-4/id670699/


sluttrapport og ny samarbeidsavtale (vedlagt).

Siden september 2012 har kommunen kjøpt 17 stk. mobile vanntåkeanlegg. Vanntåkeanleggene
bruker E iendom Bolig (EIBO) i de tilfeller der risikoen for tap av liv er særlig stor i forbindelse med
brann. Riktig plassering av vanntåkeanleggene er et resultat av økt fokus på brannforebyggende
arbeid i tjenesteutførelsen i brukernes hjem og godt samarbeid me d EIBO.

Alle omsorgsboliger har nå komfyrvakt. Etter planen skal alle velferdsboliger(ca. 1070 enheter) få
komfyrvakter i løpet av 2018/ 2019. Det vil bli opplæring på komfyrvakter for beboerne når de
flytter inn eller ved installering.

I prosjektperio den ble det gjennomført to brannforebyggende kartlegginger i brukernes hjem for
risikoutsatte grupper. I januar 2015 og januar 2016 ble 3389 boenheter kartlagt. I samarbeid med
ABBV og Asker kommune ble det i desember 2016 søkt om midler fra « Det store brannløftet » i regi
Gjensidigstiftelsen til brannkoordinator i hver av kommunene. Det ble innvilget midler til en 30 %
ressurs som brannkoordinator til hver kommune. I prosjektperiod en og frem til i dag har ingen liv
gått tapt som følge av brann eller røyk i Bærum kommune.

Andre tiltak i det brannforebyggendearbeidet.
Rådmannen viser til Eiendom - delstrategi for oppgradering og
verdibevarende vedlikehold, 2016 - 2020 - status , arkivsak 16/15747 behandlet i Formannskapet
21.11.2017. I arbeidet med neste handlingsprogram vil rådmannen vurdere om det e r behov for
øremerkede midler til brannsikring av bygg. Eiendom arbeider med en strategi for brannsikring av
bo - og behandlingsentrene. Det er mål om å sprinkle en stor del av den kommunale
bygningsmassen, alle nye bygningsanlegg vil bygges med sprinkler . Sprinkling av eksisterende
bygninger er kostbart. Dette vurderes opp mot andre sikringstiltak slik at en helhetlig vurdering
legges til grunn.

Trygg hjemme arbeidet suppleres også med prosjektet « Tryggere hverdag ». I prosjektet Tryggere
hverdag har 670 hjemmeboende fått installert brann/ røykvarslere som en del av den digitale
trygghetsalarmalarmen.

Tidligere behandling
Eiendom - delstrategi for oppgradering og
verdibevarende vedlikehold, 2016 - 2020 - status , arkivsak 16/15747 behandlet i Formannskapet
21.11.2017 og Notat til Formannskapet -
Bærum kommune s arbeid med brannsikkerhet , arkivsaksnr: 14/35189 .

Formål og bakgrunn
Rådmannen vil i denne saken orientere om Trygg hjemme arbeidet, et systematisk
brannforebyggende arbeid rettet mot risikoutsatte grupper som mottar tjenester fra kommunen.

Saken svarer ut spørsmål fra hovedutvalgsleder Torbjørn Espelien, stilt i møte for Hovedutvalget
bistand og omsorg 17.1.2018 om status på komfyrvakt (sprinkelanlegg/slukkeanlegg) i alle
omsorgsboliger og hva som gjøres i velferdsboligene.

Beslutningspunkt er
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

http://www.gjensidigestiftelsen.no/kampanjer2015/brannloftet
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&


Vedlegg:
Avtale Bærum kommune august 2017 3898096
veileder_samarbeid_risikoutsatte_grupper 3898102

DEL 2 – MER OM SAKEN:
Fakta om dødsbranner fra DSB: Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer hvert år, men det
synes å være en synkende tendens i antall dødsbranner (2016 40 og i 2015 35).
75 prosent tilhører en risikoutsatt gruppe og 80 – 90 prosent omkommer i bolig.

Flere menn enn kvinner omkommer i brann og brannhyppigheten hos eldre over 70 år er nesten
fem ganger høyere enn hos befolkningen for øvrig. Komfyrbranner er en vesentlig årsaksfaktor.
Flere av de som har omkommet i brann mot tok helse - og omsorgstjenester fra kommunen.
Kommunen har plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige helse - og omsorgstjenester, noe som
innebærer en plikt til å gjøre konkrete vurderinger av forsvarlighet og nødvendig tjenestetilbud til
den enkelte pasie nt/bruker. Et aktuelt spørsmål i brannsikkerhetssammenheng vil være om det er
forsvarlig å tilby pasient/bruker tjenester i hjemmet som alternativ til tilbud om institusjonsplass.
Det må gjøres en vurdering av pasient/brukers helsetilstand, hvilke tjeneste r vedkommende har
behov for og forsvarlig å tilby. Her vil pasienten/brukers evne til å ta vare på seg selv og evnen til å
sørge for egen brannsikkerhet være et av flere vurderingstema.

Prosjektet Trygg hjemme har vært et prosjekt som har vært nyttig og l æringsfylt for kommunen.
Aktiviteter i perioden fra 2014 til utgangen av 2016 har vært:

· Kartlegging av brannsikkerheten i brukers hjem – gjennomført i 2015 og i 2016
· Hospitering – ABBV har hospitert i hjemmebasert ambulerende tjenester og i flere av omsorgsboligene med

bemanning for personer med psykisk helse og/ eller rus utfordringer.
· Avtalt opplæring i regi av ABBV
· Utarbeidelse av overordnet plan for brannvernopplæring i B ærum kommune for boliger tilknyttet prosjektet

«Trygg Hjemme»
· Søknad om midler fra Det store brannløftet
· Utarbeidet en oversikt over Helse - og sosial institusjoner 2016.
· Kontrollert 1182 kommunale boliger i prosjektperioden.

I tillegg er det gj ennom tiltak i Handlingsprogrammet montert 770 komfyrvakter og anskaffet 16
mobile vanntåkeanlegg. 5 av disse er brukt i mer enn en bolig.

Prosjektet Trygg hjemme har bidratt til bedre samarbeid mellom ABBV og kommunens helse og
omsorgstjenester, særlig rettet mot brannforebyggende arbeid for risikoutsatte grupper.
Samarbeidet har blitt bedret på grunn av økt kunnskap om hverandres hverdag, økt kjennskap om
organisering og kontaktpunkter, samt systematisk møtevirksomhet. ABBV har seks årsverk som
aktivt j obber med Trygg hjemme arbeidet. Brannvesenet rapporterer at de fleste utrykningene som
de har til kommunen er til kommunale boliger, og årsaken er ofte røyk fra eller brann i komfyr. Etter
prosjektperioden er Trygg hjemme arbeidet videreført i linjen og d et er inngått en ny
samarbeidsavtale. Avtalen skal sørge for at kommunens ansatte, i samarbeid med ABBV, bidrar til at
færrest mulig av kommunenes innbyggere omkommer som følge av brann.
Målet skal nås gjennom:

· Kartlegging av brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller har en adferd som medfører



risiko for brann.
· Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.
· Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå med

hensyn til brannsikkerhet.

Avtalen beskriver oppgaver, og ansvar for gjennomføring av oppgaver knyttet til brannverntiltak for
hjemmeboende risikoutsatte grupper. Den bygger på et systematisk samarbeid og er en
videreføring av tidligere avtaler. Avtalen regulerer følgende ansvarsoppgaver:

· Asker og Bærum brannvesen I KS innehar en koordinerende rolle i arbeids - og
styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. Brannvesenets vil være en ressurs som blant
annet kan tilby opplæring til kommunen etter bestillin g fra ansatte i kommunen. De skal
også bistå og være rådgiver ved behov vedrørende bekymringsmeldinger og i vanskelige
tilfeller i kommunen.

· Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjø re en helhetsvurdering av
brukerens behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Det skal gjennomføres en
kartlegging i brukers hjem ved endring i brukerens helsetilstand eller etter gitte intervall.
Kartleggingen gjennomføres skriftlig i sjekklisten o g dokumenteres i pasientjournal.
Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov
kontakt med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.

· Leder for de forskjellige enhetene har ansvaret for at sjekklisten følges o pp, og at tiltak
som er utført dokumenteres i pasientjournal.

· Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte
rutinene få hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som
huseier eller l eietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, men
her er det kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen
er sikret best mulig mot brann.

Våren 2017 ble en ressurs tilsatt i 30 % for å koordinere arbei det med Trygg hjemme for
risikoutsatte grupper. Arbeidet for brannkoordinatoren har bestått av:

· Ny samarbeidsavtale (se vedlegg) med ABBV
· Delta i samarbeidende møter med ABBV og Asker kommune
· Etablere et system ved bekymringsmeldinger som er visu alisert i et flytskjema
· Koordinere opplæring og hospitering fra ABBV ut i avdelingene
· Samarbeide med koordinatoren fra Asker kommune
· Dele erfaringer med andre kommuner
· Koordinere og legge til rette for ny kartlegging i brukernes hjem også opp i mot nytt

journalsystem. Koordinator følger opp kartleggingen ved å etterspørre tjenesten hvilke
tiltak som har blitt utført der det fremkommer avvik.

I tillegg har koordinatoren deltatt i et prosjekt i konseptfasen, i regi av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), med å lage et nasjonalt opplæringsprogram for Trygg
hjemme arbeidet. Helsedirektoratet og ABBV har også vært med i konseptfasen. Prosjektet tar
utgangspunkt i veilederen (vedlagt) fra DSB utgitt våren 2017. Koordinator vil fortsette videre i
dette prosjektet i 2018.

Videre vil det arbeides med å få etablert en faggruppe som skal se på ulike tiltak som kan eller må
gjøres for innbyggere som av en eller annen årsak samler mange gjenstander i sitt hjem, og som
utgjør en brannrisiko. «Samlere» er en betegnelse for disse innbyggerne med denne atferden, og
forekommer i alle aldersgrupper. En slik faggruppe er per tiden tenkt sammensatt av ressurser fra



Asker kommune, ABBV og Bærum kommune.

Erfaringer
Bruk av vanntåkeanleggene har vært livreddende.

Det har de siste fem årene vært 5 hendelser hvor bruk av vanntåkeanleggene kan sies å ha reddet
liv. I ett av disse tilfellene var det 2 personer som var beruset i en omsorgsbolig hvor brannårsak
trolig var rø yking på sengen. Et annet eksempel er fra en omsorgsbolig for funksjonshemmede hvor
vedkommende hadde tømt askebegeret i avfallsbøtten som så tok fyr. Ved et par tilfeller har
beboere med kognitiv svikt, i omsorgsbolig for eldre, satt fyr på leiligheten ve d røyking. ABBV mente
i nevnte tilfeller at personene trolig hadde omkommet.

Plasseringen av vanntåkeanleggende skjer etter en vurdering fra tjenestene om at her er det stor
brannrisiko, som de melder videre til Eiendom, som igjen står for installeringen . Før installeringen
må det være minst 2 faktorer som medfører høy risiko for branntilløp. Som eksempel er det ikke
nok at boligen er uryddig, men dersom personen i tillegg er uforsiktig med åpen varme/røyker på
sengen, vurderes installasjon av et anlegg. Et annet eksempel kan være hvis en beboer er dement
og i tillegg røyker.

Kartleggingen av brannsikkerheten i brukernes hjem er tidkrevende da dette gjennomføres som en
tilleggsoppgave hos de ansatte som gir tjenester i brukernes hjem og innebærer kartleg ging og
manuell rapportering. Så langt er 50 av 60 avdelinger i den siste kartleggingen gjennomført.

Det er ønskelig med et digitalt opplæringsprogram for det brannforebyggende arbeidet i Bærum slik
at flere kan få denne opplæringen. Tjenestene erfarer at det kan være utfordrende å få lært opp
vikarer og nattpersonell. Ved at det planlegges å lage et nasjonalt opplæringsprogram i regi av DSB,
vil dette kunne lette opplæringsarbeidet for kommunens ansatte. I tillegg arbeider DSB med digitale
løsninger for registreringer ved kartlegging i brukernes hjem, slik at dette arbeidet blir mindre
tidkrevende.

En utfordring i Trygg hjemme arbeidet har vært håndtering av taushetsplikten mellom
helsetjenestene og ABBV. Veilederen fra DSB belyser dette temaet og besk river at
brannforebyggende arbeid også er helsefremmede ved at en trygg bolig gir god helse.
Helsepersonelloven § 31 pålegger helsepersonell en plikt til å varsle politi eller brannvesen når slik
varsling er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. I tillegg kan
helsepersonell, dersom pasienten samtykker, gi opplysninger som ellers er underlagt taushetsplikt
videre til tredjemann. Det betyr at dersom pasienten samtykker til at helsepersonell deler eller
videreformidler informasjon til brann - og redningsvesenet der dette er nødvendig for å forebygge
brann eller brannfare, er ikke taushetsplikten til hinder for dette.

Flere har fått besøk fra ABBV i forhold til opplæring eller hospitering, dette bør intensiveres
ytterligere.

Det er u tarbeidet en brannforebyggende tiltaksplan for Bærum 2017/ 2018 som tjenestene følger
opp og i noen tilfeller i samarbeid med ABBV:

Tiltaksplan:
Oppgave Ansvarlig Gjennomføring



Opplæring av ansatte i
kommunen

Kommunene Brannvesenet etter
bestilling fra kommunene

Arbeidsplasskartlegging i
brukers hjem. Kartlegging
brann gjennomføres årlig.

Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen

Årlig, eller ved endring av
brukers helsetilstand og
ved endrede boforhold.
Brannvese net som
ressurs etter forespørsel

Oppfølging av tiltak Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen

Fortløpende – rask
respons

Oppfølging av avtalen og
systematikk

Bærum kommune. Etter behov

Hospitering Kommunene Fortløpende
Eget
kontaktpunkt/funksjon i
kommunene som
koordinerer
kommunenes ansvar

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

Fortløpende

Håndtere
bekymringsmeldinger,
registrere og følge opp

Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen og
brannvesenet

Fortløpende

Montering av
sikkerhetsutstyr

Fordeling av komfyrvakter
og mobile slokkeanlegg

Pårørende,
Boligforvaltere
Eiendom

Fortløpende

Fortløpende etter
vurdering

Oppfø lging av
ekstremtilfeller

Tverrfaglig team fra
kommune og brannvesen
Settes sammen i hvert
enkelt tilfelle

Fortløpende


