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Ældre er specielt udsatte… 

 Enlig ældre  

 Ryger 

 Nedsat reaktionsevne 

 Alderdomssvækkelse 

 Alkohol/medicin 

 Ofte ingen røgalarm 
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Intelligent opsporing 
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Borgertilsagnet er en forudsætning 

Brandforebyggende hjemmebesøg 
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Hjemmebesøg i Praksis 

Videoklip fra pilotbesøg 

i Tjørnelyparken 74  

 

 

Brandforebyggende  

hjemmebesøg hos  

 

Sonja og Søren Nielsen  

 

 

- Hav lidt tålmodighed 
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Opfølgning på forebyggelsesbesøg 

Der blev foretaget en gennemgang af boligen samt en 

samtale med beboerne, for at se på hvilke risikomomenter 

som vi kunne rådgive om i forbindelse med brand. 

Sonja er alene hjemme fra kl. 15:00 til 23:00 med besøg af 

hjemmeplejen 3 gange, når hun er alene er hun ikke 

selvhjulpen og kan derfor ikke selv agere, hvis der skulle 

opstå brand i forbindelse med rygning eller anden 

hændelse. 

Det blev drøftet hvilke forebyggende tiltag, der kunne 

anbefales, efter at vi havde konstateret, at Sonja ryger i sin 

lænestol og i sengen. 

NÅR RYGESTOP IKKE ER EN MULIGHED!!!! 

  

. 
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Opfølgning på forebyggelsesbesøg 
 
1.  Sonja må ikke ryge i sengen da det er forbundet med 

meget stor risiko, da hun også får sovemedicin, der var 

allerede enkelte brandmærker i sengen. 

2. Sonjas sengetøj og madras kan imprægneres med et 

brandhæmmende middel. Sonjas seng står meget tæt 

på hendes lænestol, hvor hun kan ryge. 

3. Søren fremviste et brandforklæde som Sonja skal 

anvende når hun ryger, men det virker ikke efter 

hensigten da det krøller sammen og derved ikke har 

nogen effekt, vi vil anbefale at brandtæppet bliver syet 

på hendes lænestol på sidde puden da vi kunne 

konstatere flere brandmærker i stolen. 
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Opfølgning på forebyggelsesbesøg 
 
4.  På gulvet under Sojas lænestol er der flere 

brandmærker efter rygning, der kan lægges en plade af 

et ikke brandbart underlag under lænestolen. 

 

5.  Sonja har fået udleveret et faldtryk som også er koblet 

sammen med hendes røgalarm, hun kan selv trykke på 

knappen hvis hun er vågen, vi har udleveret røgalarmer 

til Søren som er serieforbundne og aftalte med ham at 

han aftaler med en nabo, som kunne hænge den ene 

røgalarm op , de vil så kunne reagere på alarmen og 

skaffe sig adgang til boligen med en udleveret nøgle. 
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Opfølgning på forebyggelsesbesøg 
 
6.  Der er udført en termisk gennemgang af boligens el 

installationer, her kunne det konstateres at i køkkenet 

hvor køleskab og fryser er tilsluttet var der en forhøjet 

varme, Søren kontakter ejendomsinspektøren i 

boligselskabet for at få kigget nærmere på dette. 

 

7.  Vi vil anbefale, at der forefindes en brandslukker i 

hjemmet 
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Kan det betale sig 

- Det anslås at brandforebyggende hjemmebesøg vil kunne 
reducere antallet af ofre i dødsbrande med ca. 30 – 35 
liv om året. 

- Omkostningen til tilsynsbesøg udgør ca. 1.000 kr. pr. 
besøg. Hertil kommer omkostninger til opfølgende tiltag i 
form af røgalarmer, batterier, brandimprægnering, 
mobile sprinklere er ikke opgjort.  

- Der er ca. 20 borgere med Risikoprofilen i Greve 
Kommune om året og anslået ca. 2.000 på landsplan. 

- Indsatsen med forebyggende hjemmebesøg skal udføres 
af brandinspektøruddannet personale i samarbejde med 
Pleje- og omsorgspersonale 

- 
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Kan vi moralsk forsvare ikke at gøre noget? 

- Sammenligner man med trafikulykker, ofres der rigtig 
mange penge på kampagner og forebyggelse 

- Antallet af trafikdræbte er faldet fra 432 i 2003 til 167 i 
2012. 

- Det er som om at samfundet bare har accepteret 
tingenes tilstand, når det drejer sig om tabte liv ved 
dødsbrande. 

- Det er på tide at overveje om Brandforebyggende 
Hjemmebesøg ikke bør indgå som led i en National 
Brandforebyggelsesstrategi. 
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Hvis du er interesseret i at vide mere 
eller i at deltage i det videre arbejde 

så kontakt Greve Brandvæsen på  

 

jfn@greve.dk 

 

mailto:jfn@greve.dk

