
Program
Fra kl. 11.30  Ankomst, registrering og  

en let frokostanretning (”stående sandwich”)

Kl. 12.30  Temadagens indlæg starter

Velkommen
Dagens ordstyrer, direktør Kasper Skov-Mikkelsen, byder velkommen

Hvor stort er problemet? 
Seneste statistikker og svensk undersøgelse.
v/ overingeniør Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen

Flere ældre skades af cigaretbrande. 
Kan ældres rygeadfærd ændres, bl.a. på plejehjem?
v/ overlæge Bjarne Alsbjørn, Rigshospitalets brandsårsafdeling

Hvor må ældre ryge på plejehjem? 
Er der behov for at ændre rygeforbuddet, 
så ældre ikke henvises til at ryge uovervåget på deres værelse?
v/ landsformand Ole Mørk Nielsen, Lederforum

Hvad mener Ældre Sagen?
v/ jurist Margrethe Kähler, Ældre Sagen

Intelligent sikring af ældreboliger. 
Demonstration af ”ældrebolig”, som indgår  
i DBI’s forskningsprojekt ’Intelligent sikring’. 
v/ projektleder Finn Massesson, DBI

Brug kogepladerne med omtanke. 
Kampagne for at undgå brande på el-komfuret.
v/ kommunikationskonsulent Mette Cramon, Sikkerhedsstyrelsen

Paneldebat og afslutning
v/ indlægsholdere og politiker

Kaffepause ca. midt i programmet. Temadagen slutter kl. 16.00.

Forbehold for programændringer.

ÆldreS 
BrandSIkkerHed

Hvordan sikrer vi ældre bedre mod brand?

Temadag
torsdag den 17. november 2011 

i Hvidovre

Ældre har en forhøjet risiko for at komme til skade 
eller omkomme på grund af brand. 

Det gælder både i ældreboliger, på plejehjem  
og i almindelige boliger. 

BrandBevægelsen sætter nu fokus på, hvad vi kan 
gøre for at forbedre brandsikkerheden for de ældre. 
Temadagen, der finder sted hos DBI i Hvidovre, hen-
vender sig til alle, som arbejder med brandsikkerhed 

eller med omsorg for ældre. 

Praktiske oplysninger:
Tid: Torsdag den 17. november kl. 11.30-16.00

Sted: DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre.

Pris: Kr. 850 ekskl. moms, inkl. let frokost, forfrisk-
ninger, kaffe og kage

Tilmelding: www.dbi-net.dk  
(gå ind under ’Kurser’ og ’Personsikkerhed’). 
Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til 
DBI’s kursusafdeling på telefon 36 34 90 00.

Spørgsmål om temadagens program kan rettes til 
Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen, 
på telefon 36 49 40 80.

Læs om BrandBevægelsen på  
www.brandbevaegelsen.dk


