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Formål
Kartlegge risikofaktorer ved brannsikkerhet hos hjemmeboende tjenestemottakere og
personer som søker om kommunal leiebolig. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak
iverksettes.

Omfang





Omfatter tjenestemottakere som søker og mottar helse- og omsorgstjenester i egen
bolig, og personer som søker om kommunal leiebolig
Kartlegging gjennomføres ved oppstart av nye tjenester
Kartlegging gjennomføres ved brann, hendelser, endringer i funksjonsnivå og etter
bekymringsmelding
Helse og velferd kan gjennomføre tiltak rettet mot informasjon, råd og veiledning.
Dersom behov for andre tiltak, må det vurderes å melde behov samt samarbeid med
andre instanser (f.eks VIB, USBL).

Ansvar
Kommunalsjef:
Enhetsleder:
Avdelingsleder:
Tjenesteutøver:

At rutinen utarbeides og evalueres
Implementere rutinen
Gjøre rutine kjent og sikre at den følges opp
Følge rutinen

Handling
Gjennomføring av kartlegging brannrisiko:
 Helse- og Boligservice kartlegger brannrisiko ved nye brukere/pasienter og søkere til
kommunal leiebolig
 Ansatte i helse kartlegger brannrisiko hos brukere/pasienter minimum 1 gang pr år
 Ansatte i helse kartlegger brannrisiko hos brukere/pasienter ved branntilløp,
observasjoner av risikoatferd og/eller endringer i funksjonsnivå
Vurdering og tiltak:
 Bruk skjema «kartlegging og identifisering av brannrisiko» (vedlegg 1 og 2)
 Kartlegging og identifisering journalføres i elektronisk pasientjournal, registreringstype
200 (brannvern)
o Velg riktig kategorisering: lav, middels og høy
o Fyll inn informasjon om vurderinger og anbefalte tiltak
o Skjema skannes i elektronisk pasientjournal under SAKARKIV, med overskrift
«Forebyggende brannvern»

Oppfølging av tiltak etter brannrisikovurdering:
Skjema «Tiltak etter kartlegging brannrisiko» (vedlegg 3) benyttes for forslag til tiltak ved
kartlagt risiko.
 Lav:
o Tjenesteansvarlig vurderer behov for informasjon, råd og veiledning evt.
forebyggende tiltak
 Middels:
o Tjenesteansvarlig gir informasjon, råd og veiledning om forebyggende tiltak
 Høy:
o Tjenesteansvarlig informer nærmeste leder som blir ansvarlig for videre
håndtering
o Innhent samtykke til at pårørende og/eller riktige etater kan kontaktes for å
optimalisere brannsikkerheten
o Dersom bruker/pasient ikke samtykker, skal det vurderes å sende
bekymringsmelding til brannvesen
o Leder er ansvarlig for oppfølging av tiltak
o Ved behov for iverksettelse av omfattende tiltak, beskrives dette i BRP
o Tiltak gjennomføres i samarbeid med VIB, teknisk, HKB eller andre aktuelle
instanser

Registreringer
Alle henvendelser skal registreres i pasientjournaler i CosDoc.

Referanser
Lov om pasient og brukerrettigheter
Helse- og omsorgstjenesteloven
Veileder «samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte
grupper»
Veileder til forskrift til brannforebygging
Prosjektrapport «Brannløftet»

Vedlegg




Kartlegging og identifisering av brannrisiko (vedlegg 1)
Veiledning i bruk av kartleggingsskjema (vedlegg 2)
Tiltak etter kartlegging brannrisiko (vedlegg 3)
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