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Trygghet mot brand hos äldre
År 2001 omkom 137 människor i bränder, varav 120 i den egna boendemiljön.
Det var en kraftig ökning jämfört med året innan. Hälften av de omkomna
var över 60 år. Utvecklingen är oroande inte minst mot bakgrund av att fler
bor i eget boende allt högre upp i åldrarna. Brandriskerna och dödsbränderna
hos våra äldre måste minska.
Utbildningsinsatserna för kommunernas vård- och omsorgspersonal måste
intensifieras. Genom att öka kunskapen om ofta enkla ,förebyggande åtgärder kan antalet brandtillbud minska.
Hösten 1999 togs bifogad informationsfolder och förslag till utbildningsplan
fram för att användas i den kommunala äldreomsorgen.
Materialet utarbetades i samverkan mellan Svenska Kommunförbundet,
Kommunalarbetareförbundet, Räddningsverket och Svenska Brandförsvarsföreningen.
Information skickades ut till bl. a. kommunernas omsorgsförvaltningar och
räddningstjänster samt till länsbrandförsvarsföreningarna och inom Kommunalarbetareförbundet.
Vi vet genom en enkätundersökning som gjordes under år 2000 att ett flertal
utbildningsaktiviteter genomförts. Med anledning av den dystra utvecklingen under 2001 vill vi ytterligare uppmana förvaltningarna att sprida materialet och se till att utbildningar kommer till stånd i kommunerna.
De regionala länsbrandförsvarsföreningarna kommer aktivt att medverka till
att föra ut budskapet och genomföra utbildningar.
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SBF har även tagit fram en utbildningsvideo, ”Det blev inte någon middag –
en film om brandsäkerhet hos äldre”. Videon är 13 minuter lång och kan beställas hos Svenska Brandförsvarsföreningens kundtjänst på tfn 08-588 474 07.
Videon kostar 1 890 kronor.
Ytterligare information kan erhållas hos Svenska Brandförsvarsföreningen,
Arne Kallstenius, tfn 08-588 475 17 eller Urban Duhrin, tfn 08-588 474 79.
Utbildningsmaterialet kan beställas kostnadsfritt via SBF:s kundtjänst
tfn 08-588 474 07.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander,
tfn 08-452 77 94, e-post perolov.nylander@svekom.se
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