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Inledning
Den här guiden ska fungera som stöd för verksamhetsidkare när de gör 
en utredning om utrymningssäkerhet och för räddningsmyndigheter när 
de genomför tillsynsarbete. På riksnivå finns det fortfarande utrymme för 
förbättring i fråga om enhetlig utrymningssäkerhet.

Utredningen om utrymningssäkerhet säkerställer utrymningssäkerheten i 
en nödsituation för boende och patienter på olika vårdinrättningar. Syftet 
med utredningen är framför allt att säkerställa att alla de som vistas i vård-
sektorns byggnader eller boendeenheter ska kunna avlägsna sig från dem 
på ett säkert sätt, oberoende av en eventuell funktionsnedsättning eller 
nödvändiga låsningar av passerkontrollerade dörrar.

Utrymningssäkerheten genomförs i samarbete mellan 
social- och hälsovårdssektorn och räddningsväsendet.

Vårdinrättningens verksamhetsidkare ansvarar för utredningen om utrym-
ningssäkerheten och räddningsmyndigheten bedömer den.

Bedömningen av utredningen om utrymningssäkerhetens nivå grundar sig i 
många fall på ett gott samarbete mellan social- och hälsovårdens och rädd-
ningsväsendets experter. För närvarande är de anstaltsliknande enheterna 
huvudsakligen väl skyddade och deras utrymningssäkerhet ligger på god nivå. 

Bostadslösningar som rör sig på gränsen mellan hemliknande och 
anstaltsliknande förhållanden är svårare att utvärdera, eftersom motive-
ringarna till deras kravnivåer inte är lika entydiga. 
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Syftet med den här guiden är att uppmuntra till möjligast bra utrymnings-
säkerhet på alla vårdnivåer.

SPEK:s hela team för bebyggd miljö, särskilt Ilpo Leino, äldre expert, och 
Lauri Lehto, expert, har bistått vid uppdateringen av guiden. Skrivprocessen 
har involverat en styrgrupp, som har diskuterat de viktigaste frågorna som 
ska lösas under året. 

Guiden är en helt reviderad version av den guide som skrevs av ledande 
brandinspektör Tapio Stén 2014. Tapio Stén har stött arbetet med guiden 
som medlem i styrgruppen.

Styrgruppen har bestått av en sektorsövergripande expertgrupp inom 
brandsäkerhet och social- och hälsovård. 

Tack till Arja Rantala, Sprinkleritekninen yhdistys/Ramboll Finland; Erja 
Rappe, Äldreinstitutet; Esa Kalela, SOSTE/Finska hörselförbundet; Jarkko 
Jäntti, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt; Jarno Rämä, Kymmenedalens 
samkommun för social- och hälsovården; Jukka Koivuranta, Helsingfors 
stads socialvårdssektor/Statsrådets kansli; Jukka Laakso, Centralförbundet 
för de gamlas väl VTKL rf/reparationsrådgivning; Katri Aaltonen, Finlands 
Brandbefälsförbund/Helsingfors räddningsverk; Päivi Nurmi-Koikkalainen, 
Institutet för hälsa och välfärd; Sami Virtanen, Kuuloliitto ry/Avaava Oy; Seija 
Viljamaa, social- och hälsovårdsministeriet; Seppo Tuominen, Mehiläinen; 
Tapio Stén, Räddningsverkens partnerskapsnätverk/Birkalands räddnings-
verk; Veijo Kauppi, Finlands elentreprenörsförbund STUL.

Helsingfors, 7.12.2022

Suvi Fried

Säkerhetsexpert

Nyckelord:  
utrymningssäkerhet, utredning om utrymningssäkerhet, konstruktiv 
brandsäkerhet, brandskyddsteknik, beräkning av utrymningstid, auto-
matisk släckanläggning, funktionsförmåga, funktionshinder, mänskligt 
agerande i en nödsituation, säkerhetskultur, säkerhetsutbildning
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Räddningsmyndigheten 
bedömer USU:n
• Godkänner en ändamål-

senlig utredning

• Begär vid behov om 
ytterligare information

• Begär vid behov att  
ett utrymningsprov 
ordnas

• Om det behöver göras 
förbättringar i enhe-
ten ska en plan för 
utrymningssäkerhetens 
genomförande upp-
rättas. I planen ska ett 
tidsschema för genom-
förandet av åtgärderna 
ingå.

Föremålet för 
utredningen, t.ex.
• En vårdinrättning, 

ett sjukhus eller 
ett service- eller 
stödboende.

Utarbetande och 
uppdatering av en USU

• Verksamhetsidkaren gör 
en USU när en ny verksam-
het startas, verksamheten 
förändras eller minst vart 
tredje år.

Grund för utredningen
• Säkerhetsutredning för 

bygglov enligt 117 b §  
i markanvändnings-  
och bygglagen.

• Utredning om utrymnings-
säkerhet enligt 18 §  
i räddningslagen.

Del A innehåller
• Uppgifter om verk-

samhetsidkaren och 
verksamhetsenheten

•  Grundläggande infor-
mation om byggnaden 
och brandtekniska 
specifikationer

•  Bedömning av 
de boendes 
funktionsförmåga.

UTRYMNINGSSÄKERHETSUTREDNING*
*förkortning i diagrammet: USU

Del B innehåller
• En bedömning av funktions-

förmågans inverkan vid en 
utrymning

• Beräkningar av 
utrymningstider

• Om en verksamhetsenhet ur 
utrymningssynpunkt verkar 
i olika delar av en byggnad, 
fyller man i en separat B-del 
inklusive utrymningstider för 
varje byggnadsdel.

1.

2.
5.

4.

Utredningen om utrym-
ningssäkerhet består av 
två delar: A och B.

3.

http://t.ex
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1. Varför ska 
utrymningssäkerheten 

utredas?
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1. Varför ska utrymnings
säkerheten utredas?

Utredningen om utrymningssäkerhet säkerställer att alla boende och 
patienter vid en social- eller hälsovårdsenhet kan utrymma byggnaden 
tryggt på egen hand eller med assistans vid en brand eller annan farlig 
situation. 

Med verksamhetsenhet avses ett sjukhus, en vårdinrättning, ett service-
boende eller ett stödboende, ett fängelse eller ett professionellt familjehem. 
En farlig situation kan vara en brand eller något annat säkerhetshot.

Utrymningssäkerhet är en del av den allmänna 
säkerheten, som har till övergripande mål att:

• säkerställa personsäkerheten 
• skydda egendom
• säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Den viktigaste grunden för säkerhetslösningarna är en objektspecifik 
bedömning. 

En omfattande och fungerande brandsäkerhet 
består av objektspecifika

• tekniska lösningar 
• konstruktiv brandsäkerhet
• allmän ordning
• rätt åtgärder i rätt situation.

Utredningen om utrymningssäkerhet utarbetas eller uppdateras regel-
bundet. En säkerhetsutredning1 som utarbetas för ett nybygge motsvarar 
utredningen om utrymningssäkerheten. 

1 Se miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017).
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En utredning om utrymningssäkerhet 
utarbetas eller uppdateras

• innan verksamheten inleds
• minst vart tredje år
• om det sker en förändring i verksamheten, till exempel om 

den som ansvarar för verksamheten ersätts av en ny
• om de boendes funktionsförmåga förändras 

(t.ex. på basis av RAI-data) eller
• i samband med förändringar av byggnadens säkerhetsteknik.

Du hittar den elektroniska blanketten för utredning om utrymnings-
säkerhet på Räddningsväsendets webbplats www.pelastustoimi.fi eller på 
webbplatsen för räddningsverket i ditt område.

Skyldigheten att göra en utredning om utrymningssäkerhet fastställs i 
räddningslagen (379/2011, 18–21 §) och utredningens innehåll beskrivs 
i statsrådets förordning om utredning om utrymningssäkerhet 292/2014. 
Lagstiftningen om2 utrymningssäkerhet för vårdinrättningar och stödboen-
den anges i bilaga 1.

2 Med termen vårdinrättning avses en vårdinrättning inom social- och hälsovården enligt rädd-
ningslagen. Boendetjänsternas begreppsapparat förnyas i och med uppdateringarna i social-
vårdslagen från och med 1.1.2023.

http://t.ex
https://pelastustoimi.fi
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Jämförelse av ett  bostadshus* 
och en vårdbyggnad ur 
brandsäkerhetssynpunkt
Bostadsbyggnader (Byggnadsklassificering 2018): småhus och flervå-
ningshus, kollektivbostadsbyggnader och bostadsbyggnader för speciella 
grupper. 

I vissa stödboenden har de boende egna lägenheter med separat brandsek-
tionering (brandtid: 60 minuter). Vid sådana enheter lämnar de boende sin 
lägenhet om den börjar brinna, medan boende i andra lägenheter instru-
eras att stanna i sina lägenheter och hålla dörren stängd (skydd inomhus).

I sådana fall följer man räddningsmyndigheternas anvisningar om utred-
ning om utrymningssäkerhet och redogör till exempel för utrymnings-
planen från gemensamma utrymmen. 

En vårdinrättning (miljöministeriets förordning 848/2017) eller vårdbygg-
nader (Byggnadsklassificering 2018): hälsovårdsbyggnader, byggnader för 
socialtjänster och fängelsebyggnader. 

De objekt som kräver en utredning om utrymningssäkerhet är vanligtvis 
anstaltsliknande enheter, där brandtiden för boenderum i allmänhet är 
15 minuter (sektionerande byggnadsdelar) och där det är viktigt att alla 
snabbt kan ta sig ut från brandcellen.

*Bostadshus, inkl. bostadshus avsedda för speciella grupper
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Bostadsbyggnad

Vårdinrättning eller en vårdbyggnad

Klassificering EI60 = brandmotstånd 60 minuter

Klassificering av brandmotstånd:  
EI00 = täthet E, isolering I, tid i minuter 00

Klassificering EI30= brandmotstånd 30 minuter

 Sektionering av byggnadsdelar EI15 = brandmotstånd 15 minuter

reservutgång  
(balkong eller fönster)

1 utrymningsväg 
(trappa)
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Vem riktar sig den här guiden till?
Den här guiden riktar sig till dem som utarbetar och bedömer en utredning 
om utrymningssäkerhet. Vårdinrättningens eller boendeenhetens verk-
samhetsidkare ansvarar för att göra utredningen3. 

Handlingarna fylls i av dem som ansvarar för säkerheten vid olika vår-
dinrättningar och boendeenheter, såsom säkerhetschefen på ett sjukhus 
eller någon annan stor enhet, eller chefen för ett serviceboende eller en 
anställd som ansvarar för säkerhetsfrågor i en ideell organisation.

Utredningarna bedöms av de räddningsmyndigheter som övervakar 
brand- och utrymningssäkerheten. Guiden syftar till att främja omfattande 
och enhetlig utrymningssäkerhet. Texten är skriven på ett tillräckligt över-
gripande plan för att vara till hjälp för många olika läsare. 

I många situationer hittar man ändå de bästa lösningarna på plats i samar-
bete med räddningsmyndigheterna, som ett resultat av en objektspecifik 
bedömning.

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det sammanlagt 9248 vårdbygg-
nader i Finland år 2020. Samma år drabbades vårdbyggnaderna av 141 
brandrisker och 14 bränder (Rantamäki 2020.) Bilaga 2 innehåller mer 
information om bränder i vårdbyggnader.

3 Räddningslagen innehåller hänvisningar till “verksamhetsidkaren” och statsrådets förordning om 
utredning om utrymningssäkerhet till “verksamhetsutövaren”. Termen tjänsteproducent används 
ofta i sammanhang som rör social- och hälsovården. I den här guiden används termen verksam-
hetsidkare, eftersom guiden utgår från verksamhetsidkarens åligganden enligt räddningslagen.
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Mål för utredning om utrymningssäkerhet 

Mål

Förbättra den brandtekniska skyddsnivån för 
utrymningssäkerhetsobjektet på medellång sikt

• 3–5 år
• Under processen ges rekommendationer, 

uppmaningar och vid behov påbud4

Skapa och upprätthålla en lägesbild av 
utrymningssäkerhetsobjekten

• konstruktiv, teknisk och funktionell bedömning

Stödja utvecklingen av utrymningssäkerheten och 
säkerhetskulturen vid utrymningssäkerhetsobjekten.

Källa: Pelastuslaitosten valvonnan aapinen 2018

Utredningen är en del av säkerheten vid 
din verksamhetsenhet
Säkerställandet av de boendes, besökarnas och de anställdas säkerhet är 
en del av verksamheten vid varje social- och hälsovårdsenhet. Utredningen 
om utrymningssäkerhet säkerställer att den ansvariga verksamhetsidka-
ren känner till enhetens konstruktiva brandsäkerhet och brandskydds-
teknik, kan beskriva enhetens säkerhetskultur, och känner till de boendes 
funktionsförmåga.

Enhetens säkerhetskultur omfattar regelbunden personalutbildning 
och regelbundna övningar samt underhåll av verksamhetslokalerna. 
Personalutbildningsplanen beskriver säkerhetskompetensen hos de personer 

4 Påföljder vid försummelser: utredningen om utrymningssäkerhet kan enligt 105 § i räddningsla-
gen drivas fram genom vite eller hot om tvångsutförande. Myndigheterna kan tillämpa flera olika 
metoder för att åtgärda identifierade brister i utrymningssäkerheten. De viktigaste metoderna 
för att förbättra utrymningssäkerheten är rekommendationer och uppmaningar. Syftet är att för-
bättra utrymningssäkerheten genom att samarbeta och förhandla om nödvändiga åtgärder. Vid 
behov kan räddningsmyndigheten utfärda ett föreläggande om att förbättra utrymningssäkerhe-
ten. Brister i utrymningssäkerheten kan också leda till att räddningsmyndigheten kan kräva ett 
utrymningsprov, med vilket man testar utrymningssäkerheten.
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som ansvarar för säkerheten och säkerhetskompetensen hos all perso-
nal. Säkerhetskompetensen gäller även tillfällig arbetskraft och vikarier. 
Därför är det viktigt att skapa en sådan praxis som gör det möjligt för en 
nyanställd att från det första arbetspasset få en introduktion i enhetens 
räddningsplan.

I programmet för förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden 
2021–2030 (social- och hälsovårdsministeriet 2020) fastställs tydliga mål 
för att förbättra medborgarnas brandsäkerhet i alla former av boende. 
Brandsäkerheten vid boendeenheter och vårdinrättningar ska förbättras 
genom att öka säkerhetsutbildningen av personalen.

I guiden används den övergripande termen 
verksamhetsenhet, som avser alla slags vårdbyggnader: 
serviceinrättningar, boendeenheter, byggnader 
för dygnetruntservice inom den sociala sektorn, 
samt service- och stödboenden såsom:

• sjukhus
•  olika boenden som drivs av en verksamhetsidkare, såsom:

•  service- och stödboenden,
• serviceboende med heldygnsomsorg,
• gemenskapsboende

• vårdinrättningar
• inrättningar för barn och ungdomar och 

för professionell familjevård
• barnskyddsenheter
• slutna kriminalvårdsanstalter.

Utredningen om utrymningssäkerhet lämnas till den lokala räddningsmyn-
digheten och för kännedom till kommunens byggnadstillsyn.

När det gäller ett bekant objekt kan räddningsmyndigheten granska utred-
ningen om utrymningssäkerhet som en kontroll av handlingar. Vid behov 
kan myndigheten besöka objektet.

Guidens ordlista (bilaga 3) innehåller termer inom social- och hälsovården 
som riktar sig till räddningsarbetare, och termer inom räddningsväsendet 
som riktar sig till social- och hälsovårdspersonal.
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Enligt de senaste uppgifterna 
uppfyller ungefär tre av fyra 
utrymningssäkerhetsobjekt 

kraven i dagsläget. 

Den här guiden främjar fortsatt 
utrymningssäkerhet i de objekt som 

redan engagerat sig i frågan. 

Samtidigt uppmuntrar guiden alla andra 
att utreda och planera åtgärder för 
att förbättra utrymningssäkerheten 

i den egna enheten.
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Utredning om utrymningssäkerhet
Börja med att utreda den tid som finns tillgänglig för säker utrymning vid 
brand för de boende vid din enhet, parallellt med den tid som krävs för 
utrymning. Den tid som finns tillgänglig bestäms av den tid som det tar tills 
kritiska förhållanden uppstår på brandplatsen (2–3 min.), liksom av brand-
platsens och byggnadskonstruktionernas brandmotstånd, brandceller och 
sektionerande byggnadsdelar.

Den tid som krävs för utrymning bestäms av de boendes förmåga att 
handla i en nödsituation och i fråga om begränsad funktionsförmåga av 
personalens förmåga att bistå vid utrymning och räddning.

ASET – Tillgänglig tid för säker utrymning
Tid för säker utrymning från antändning i ett utrymme med normal brand-
belastning, ingen automatisk släckanläggning: 2–3 minuter 

I ett utrymme med automatisk släckanläggning är tiden för säker utrym-
ning längre. Brandutvecklingen varierar från fall till fall, men en automa-
tisk släckanläggning hindrar temperaturökningen och fördröjer markant 
utvecklingen till livshotande förhållanden.

Expertgruppen för den här guiden rekommenderar att tiden för säker 
utrymning är cirka 15 minuter från antändning, när enheten har en auto-
matisk släckanläggning. Det betyder att räddningsarbetarna hinner hjälpa 
till vid utrymningen på de flesta orterna i Finland. Utrymningshjälpen 
måste ändå genomföras inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.

Det regionala räddningsverket gör en uppskattning av sin egen operativa 
beredskapstid, som varierar beroende på aktuell bemanning och eventu-
ella överlappande uppgifter, t.ex. 9–15 min.

http://t.ex
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RSET – Required Safe Escape Time dvs. nödvändig tid för 
säker utrymning

Tiderna för de olika faserna som nämns nedan är riktningsgivande. Även 
stora objektsspecifika skillnader är möjliga. Om andra tider används i 
beräkningen av utrymningstiden, ska dessa motiveras i utredningen.

Varseblivningstiden på 1 minut är den tid som åtgår mellan antändning 
och upptäckt. Varseblivningen kan ske med hjälp av sinnen eller teknik. 
Varseblivningstiden för en rökaktiverad branddetektor är i allmänhet en 
minut.

Fördröjning 0 – en eventuell fördröjning innan ett larm når telefonen, till 
exempel den tid det tar från varseblivningen om en brand till den tidpunkt 
då personalen får information (larmet) om branden. Ett larm meddelas 
ofta med en ljudsignal till exempel till alla i byggnaden, till byggnadens 
kontrollrum eller till exempel till personalens telefoner. Fördröjningen för 
ett direktlarm (till exempel en brandklocka) är vanligtvis noll. I objekt som 
inte har brandklockor bör en eventuell fördröjning mellan larm och överfö-
ring till personalens mobiltelefoner utredas.

Reaktionstiden på 1 min är den tid det tar för personalen att bedöma 
situationen och besluta om räddningsåtgärder. Reaktionstiden påverkas 
av nivån på personalens brandutbildning. För välutbildad personal kan en 
minut användas som värde. 

Starttid 0 min – en uppskattning av den tid det tar för personalen att 
lösgöra sig från normala arbetsuppgifter. Starttiden ska alltid bedömas 
från fall till fall utifrån antalet anställda, verksamheten och de boendes 
vårdbehov. 

Förflyttning i brandens omedelbara närhet – jour någon annanstans är den 
tid det tar för personalen att förflytta till brandplatsen. Förflyttningstiden 
påverkas närmast av avstånden i byggnaden och eventuellt av till exempel 
brandlarmcentralens placering i byggnaden, om branden först måste loka-
liseras i centralen. 

Räddningstiden är den tid det tar att rädda personer genom personalens 
insatser på brandplatsen. Tiden påverkas främst av de boendes funktions-
förmåga och antalet boende samt antalet anställda. 
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Bedömning av utredningen om utrymningssäkerhet

Utred tillgänglig tid för utrymning (ASET)
• Konstruktionernas brandmotstånd
• Brandindelning av lokaler (EI30, EI60)
• Sektionering i byggnadsdelar (EI15)

Ta reda på den tid som krävs för säker utrymning (RSET)
• Antal boende per brandsektion och i hela byggnaden
• Funktionsnedsättningar hos de boende
• Låsningar som kan orsaka fördröjning
• Antal anställda vid olika tidpunkter under veckan och dagen
• Den tid det tar utrymning/räddning

Utarbetande av en utredning om utrymningssäkerhet

• Räddningsmyndigheten bedömer huruvida utrymnings-
säkerheten uppfyller lagstadgade krav (kan kräva komplette-
ring av utredningen eller att ett utrymningsprov ordnas).

Kravet för säker 
utrymning uppfylls

Kravet för säker utrymning 
uppfylls inte

Tillräcklig nivå på utrymningssäkerheten. Enheten följer kraven på före-
byggande åtgärder mot brand och upprätthållande av brandsäkerhet 

i enlighet med det som överenskommits räddningsmyndigheten.

• Verksamhetsidkaren lämnar in en plan som 
följer föreskrifterna (genomförandeplan för 
utrymningssäkerhet) inom en tidsfrist som 
fastställts av räddningsmyndigheten.

• Genomförande enligt det 
tidsschema som anges i planen.
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Instruktioner för att fylla i blanketten
Sammanställ först nödvändig bakgrundsinformation och fyll därefter i 
blanketten för utredningen. Blanketten kan fyllas i och skickas elektroniskt 
till lokala myndigheter. Blanketten kan också skrivas ut och fyllas i för hand. 
Den färdiga utredningen lämnas till räddningsmyndigheten och, efter god-
kännande, till byggnadstillsynen för kännedom. 

Den godkända utredningen ska arkiveras i enhetens arkiv. Samtidigt ska 
en plan och en påminnelse utarbetas om uppdateringen enligt ett schema 
som passar enheten, senast om tre år.

Kontrollera följande:

• Arbetsfördelningen i samband med verksamhetsenhetens 
utrymningssäkerhet ska vara giltig och nedtecknad.

• Inspektioner och underhåll av den säkerhetsteknik 
som hänför sig till brand- och utrymningssäkerhet 
har antecknats i verksamhetsenhetens årsplan.

• Personalens säkerhetsutbildning och övningar ingår 
i enhetens regelbundet återkommande rutiner.

Bilagor till utredningen
De bygglovshandlingar som ska bifogas till utredningen om utrymnings-
säkerhet är bygglovsbeslutet, detaljplanen och planlösningen för de lokaler 
som används i verksamheten. Handlingarna fås vid behov av kommunens 
byggnadstillsyn.

För att utredningen ska kunna göras krävs grundläggande information om 
enhetens brandlarmsystem, utrustning för förstahandssläckning och even-
tuell automatisk släckanläggning, samt om anläggningens funktioner och 
underhålls- och serviceprogram.

BLANKETT FÖR UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHET

Hjälp med att fylla i blanketten finns på de ställen i 
guiden hittar du de avsnitt som är markerade med den 
här ikonen för att hjälpa dig att fylla i formuläret.

HJÄLP MED ATT FYLLA I BLANKETTEN
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Information om antalet anställda och om hur deras 
säkerhetskompetens upprätthålls
Antalet anställda anges separat för olika dygnstider. I personalbeskriv-
ningen ingår också eventuella utrymningsövningar och en introduktions-
plan för att säkerställa att alla kan agera i en nödsituation.

Information om antalet boende och deras funktionsförmåga
De boende delas in i grupper efter funktionsförmåga.

Samma grundregel gäller för bedömningen av funktionsförmågan som 
för utredningen om utrymningssäkerhet i allmänhet: funktionsförmågan 
bedöms vid den tidpunkt då den anses vara som svagast. Oftast betyder 
det att bedömningen gäller natten.

En RAI-bedömning eller andra lämpliga indikatorer kan användas som hjälp 
vid bedömningen av funktionsförmågan. Det avgörande är att bedöma 
personens individuella rörelseförmåga, uppfattningsförmåga och recep-
tionsförmåga. Om de boende har sensoriska funktionshinder ska de beak-
tas i utredningen om utrymningssäkerhet, i samband med beskrivningen 
av funktionsförmågan.

Man bör också säkerställa att larmen i byggnaden påkallar alla boendes 
uppmärksamhet. Information om användningen av hjälpmedel, särskilt 
hörapparater på natten ingår i bedömningen av förmågan att varsebli en 
nödsituation.
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2. Del A i utredningen 
om utrymningssäkerhet
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2. Del A i utredningen 
om utrymningssäkerhet

2. Del A i utredningen om 
utrymningssäkerhet

I del A uppges information om enheten, samt om enhetens byggnad, 
boende och personal. Byggnadens brandsäkerhetsteknik ingår i byggna-
dens beskrivning. Även antalet boende och en bedömning av deras funk-
tionsförmåga, samt antalet anställda uppges.

I början av blanketten anges information om utredningens grunder och 
om det är fråga om en helt ny utredning, en ändring eller en uppdatering. 
Därefter uppges den grundläggande informationen om enheten.

Byggnadens konstruktiva brandsäkerhet
Brandsäkerheten i en byggnad består av konstruktioner och säkerhetstek-
nik i enlighet med byggnadsbestämmelserna. Verksamhetsidkaren ansva-
rar för att kompetenta experter anlitas för planering och ändringsarbeten 
samt för genomförandet av byggnadens service- och underhållsplaner. 

Modern byggnadsteknik har förbättrat säkerheten i byggnader på många 
sätt, och regelbundet underhåll är avgörande för teknikens driftsäkerhet.

Den grundläggande informationen om byggnaden inkluderar brandklas-
sen, som uppges i bygglovsdokumenten. Brandklasserna är P0, P1, P2 
och P3. Brandklassen grundar sig på byggnadens storlek, våningsantal, 
användningsändamål och beräknat antal användare.

BLANKETT FÖR UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHET

Följande sidor behandlar punkterna 1–5  
i blankettens A-del.

HJÄLP MED ATT FYLLA I BLANKETTEN



24 Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

P0 hänvisar till den funktionella definitionen av en brandklass, som utgår 
från en uppskattad brandutveckling i en byggnad.

P1 avser en byggnad som med viss säkerhet tål en brand utan att kollapsa, 
och vars konstruktioner har en brandmotståndstid på 60–240 minuter. 
Sådana byggnader är till exempel sjukhus, köpcentrum och höghus. 

P2 avser en byggnad som är upp till 8 våningar hög och vars konstruktio-
ner har en brandmotståndstid på 30–120 minuter. Sådana byggnader är till 
exempel daghem, lagerbyggnader och produktionsanläggningar. Antalet 
personer som kan vistas i byggnaden är begränsat.

P3 avser upp till 2 våningar höga byggnader och högst 1 våning höga bygg-
nader i fråga om vårdbyggnader. Inga brandtekniska krav ställs på bärande 
konstruktioner. Sådana byggnader är till exempel egnahemshus och rad-
hus. Antalet personer som kan vistas i byggnaden är begränsat. Antalet 
vårdplatser kan vara högst 25.

REI avser konstruktionernas brandmotstånd, och det efterföljande numret 
anger brandmotståndstiden i minuter. De vanligaste klassificeringarna för 
sektioneringar är EI30 eller EI60, och EI15 för sektionerande byggnadsdelar. 
Ett brandmotstånd på 15 minuter är vanligt för åtskiljande väggar mellan 
boenderum på en vårdinrättning. En brandcell är en helhet av boenderum 
och personalrum. När en brand bryter ut lämnar man antändningsplatsen 
först och därefter hela den aktuella brandcellen. På hälso- och sjukvård-
senheter är det viktigt att känna till brandcellerna. Brandcellerna kan vara 
indelade på ett annat sätt än inrättningens vårdavdelningar.

R= bärförmåga (vid brandklassificering)

E= täthet (vid brandklassificering samt klassificering av brandceller och 
sektionerande byggnadsdelar.)

I= isoleringsförmåga (vid brandklassificering samt klassificering av brand-
celler och sektionerande byggnadsdelar.)
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Konstruktiv brandsäkerhet

Boendet på bilden består av två separata gruppboenden, vars åtskiljande 
vägg och konstruktioner motstår en brand i 30 minuter. Vardera grupp-
boendet utgör en egen brandcell. Väggarna och konstruktionerna mellan 
rummen på vardera gruppboendet motstår en brand i 15 minuter. 

Med tanke på utrymningssäkerheten är det viktigt att varje brandcell har 
två utrymningsvägar, så att de kan utrymmas säkert så fort som möjligt.
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Platsbegränsningar för5 vårdinrättningar efter brandklass 
och antal våningar (MM 848/2017)

Våning/
våningar 1. 2. Över 2 våningar 2

Byggnadens 
brandklass
P0 En byggnad planeras helt eller till väsentliga delar utifrån ett 

förfarande som bygger på förmodad brandutveckling.
P1 Inga begränsningar
P2 100 (200*) 25 (50*) 150
P3 10 (25*) inte tillåtet

* Byggnaden är utrustad med en ändamålsenlig automatisk släckanläggning.

Brandskyddsteknik
Fastighetens brandskyddsteknik har stor betydelse för de boendes utrym-
ningssäkerhet. Brandsäkerhet bygger på att förutse och förbereda sig för 
farliga situationer, och brandskyddsteknik är till hjälp i båda fallen. Målet är 
att bli varse om en farlig situation så tidigt som möjligt, att reagera snabbt 
och effektivt och att larma effektivt.

5 Om en byggnad har lokaler med olika användningsändamål bedöms byggnadens säkerhetsnivå 
som en helhet.

BLANKETT FÖR UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHET

Följande sidor behandlar punkt 7 i blankettens A-del.  
Upptäckande av en brand och beredskap för  
förstahandssläckning

HJÄLP MED ATT FYLLA I BLANKETTEN



27Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Säkerhetstekniken består av

• ett larmsystem: brandvarnare och/eller brandlarmanläggningar
• utrustning för förstahandssläckning och av en 

automatisk släckanläggning, om det finns en sådan
• ett rökventilationssystem
• branddörrar och andra sektionerande konstruktioner
• säkra utrymningsvägar och vid behov av 

utrymningshjälpmedel såsom räddningsfiltar.

Bildserien på sid 29 visar hur en brand utvecklas och hindras med en 
automatisk släckanläggning. Bilderna är tagna i samband med brandtes-
ter i Åbo. En automatisk släckanläggning avgränsar branden och hindrar 
en temperaturökning, men som bilderna visar är rökutvecklingen stor och 
sikten dålig. I en sådan situation lyckas man bäst med lugna och effek-
tiva åtgärder när man noggrant övat på dem under normala förhållanden. 
Material från brandtesterna i Åbo finns på spek.fi6.

I bilaga 5 hittar du också samma bilder som en del av den verksam-
hetsmodell som sammanställts av experterna i utvecklingsgruppen för 
brandskyddsteknik. Bilagan innehåller en detaljerad beskrivning av hur 
brandskyddstekniken fungerar vid brand. Tidig upptäckt av en brand och 
omedelbart larm garanterar längsta möjliga tid för förstahandssläckning 
och en säker utrymning från branden och vid behov ur fastigheten.

I slutet av verksamhetsmodellens beskrivning (bilaga 5) finns länkar till 
mer information om teknisk brandsäkerhet. Mer information om säker-
hetsteknik finns bland annat under Anordningar inom räddningsväsendet 
på Säkerhets- och kemikalieverkets (TUKES) webbplats och under SPEK 
vägleder på SPEK:s webbplats.

6 https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-
perehdytysmateriaalia/ (på finska) och https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/12/
Paloturvallisuusteknologia-turvallisen-arjen-ja-asumisen-tukena-Turussa-tehdyt-asuntokohtaiset-
palokokeet.pdf (på finska)

http://spek.fi
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/12/Paloturvallisuusteknologia-turvallisen-arjen-ja-asumisen-tukena-Turussa-tehdyt-asuntokohtaiset-palokokeet.pdf
https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/12/Paloturvallisuusteknologia-turvallisen-arjen-ja-asumisen-tukena-Turussa-tehdyt-asuntokohtaiset-palokokeet.pdf
https://www.spek.fi/wp-content/uploads/2021/12/Paloturvallisuusteknologia-turvallisen-arjen-ja-asumisen-tukena-Turussa-tehdyt-asuntokohtaiset-palokokeet.pdf
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Se Bilaga 4. Exempel på brandkarta i en brandlarmanläggning

Brandskyddsteknik

Boendeenheten på bilden skyddas av en automatisk släckanläggning. 
Exempel: toaletterna på bilden har lämnats utan skydd, vilket är möjligt 
i vissa fall. Om det finns oskyddade utrymmen i en enhet är det viktigt 
att identifiera och uppmärksamma det här i verksamheten. Ingen extra 
brandbelastning, såsom papper, blöjor eller handdukar, får förvaras i ett 
oskyddat utrymme.

Larmknapparna på bilden kan användas för att utlösa larm, om personalen 
upptäcker en brand innan brandlarmanläggningens larm har aktiverats. 
Du kan lokalisera larmet från brandlarmanläggningens styrenhet eller från 
en app på en mobil enhet. I bilaga 4 hittar du en mer detaljerad bild av en 
brandkarta i en brandlarmanläggning.
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Förutseende
• Uppmärksamhet
• Planering
• Förutseende
• Utbildning och övningar

Antändning

Larm om antändning
• 1 min
• Lokalt larm

Förstahandssläckning
• 1–1,5 min: Brandskyddsteknik ger tid 

att reagera och stoppa branden.
• Förvarning
• Brandlarm
• Förstahandssläckning
• Säker utrymning

Larmets behandlingstid vid nödcentralen
• 1 min: Med hjälp av brandskyddstekniken kan 

larmet överföras snabbare till räddningsverket.
• Larmet överförs till räddningsverket

Beredskapstid
• 1 min: Starttid för räddningsverket

Körtid
• 4–5 min: Räddningsverkets första 

räddningsenhet anländer till platsen.

Räddningsverkets insatser
• 2–5 min: Objektets personal vägleder 

till en säker plats och vidarebefordrar 
informationen till räddningsverket.

• Kommunikation och släckning

Sammanlagt 17–18 min
• Kontrollera hos räddningsverket i ditt område hur lång tid 

det tar innan räddningsinsatsen vid er enhet kan inledas.

När en brand brutit  
ut återstår endast 
minuter för säker 

utrymning och nöd-
vändiga åtgärder! 

Tiderna som 
visas i figuren är 

riktningsgivande. 

Exempel på hur en brand framskrider
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• Tack vare släckanläggningen 
stiger temperaturen inte 
till en livshotande nivå.

1 min 10 s | Brandlarm

1 min 33 s | Brandvarning

2 min | släckanläggningen aktiveras

2 min 30 s | Ingen sikt i vardagsrummet

• Kraftig rökutveckling 
hindrar sikten helt och 
hållet och efter två minuter 
är det nästan omöjligt att 
ta sig ut på egen hand.

60 s antändningspunkt

Brandutvecklingen i ett experiment
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Att upptäcka en brand
Den som upptäcker en brand eller någon annan nödsituation slår larm. 
Vid bränder är det brandlarmanläggningen eller brandvarnaren som var-
nar om fara. Det är viktigt att aktivera sådana larmanordningar som direkt 
larmar nödcentralen för kännedom. 

Fördröjningen vid varseblivningen av en nödsituation är som minst ungefär 
en minut, men i vissa fall, till exempel i ett slutet rum eller om antänd-
ningen sker genom pyrning, kan varseblivningen av en brand försenas.

I utredningen beskriver man driftsprinciperna för enhetens brandlarman-
läggningar eller brandvarnare. Det lokala larmet i en byggnad sköts van-
ligtvis med hjälp av varningssignalen från en brandklocka eller brandsiren. 

När ett brandlarm aktiveras, ska personalen informera de boende muntligt 
om nödvändiga åtgärder. Signalen leder inte nödvändigtvis i sig till åtgär-
der, utan muntliga instruktioner krävs. 

Säkerställ att enhetens personal 
känner till att enheten har

• brandvarnare g personalen ringer nödnumret
•  brandlarmanläggning utan förbindelse till 

nödcentralen g personalen ringer nödnumret
•  brandlarmanläggning med förbindelse till nödcentralen 
g nödcentralen får automatiskt information om 
branden, utöver det ringer man nödcentralen.

En brandvarnargrupp består av två eller flera brandvarnare som är sam-
mankopplade. Brandvarnargruppen drivs av ett batteri eller av el från elnä-
tet. Driften av nätströmsdrivna brandvarnargrupper säkras med batteri. 
Ett larm i en brandvarnare orsakar ett gemensamt larm i de andra brand-
varnarna i gruppen.

Ett brandvarnarsystem består av brandvarnare, brandvarnargrupper och 
en centralenhet. Om en verksamhetsenhet fortfarande har ett brand-
varnarsystem som används för branddetektering är det viktigt att över-
vaka dess funktion noggrant. Det rekommenderas att systemet så snart 
som möjligt uppdateras till en anläggning med modern brandlarmsteknik  
(EN-54 standard).
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Ett larm i en brandvarnare orsakar också ett larm i centralenheten och vid 
behov i andra brandvarnare som är anslutna till den. Brandvarnarsystemets 
funktion säkras med ett batteri som ger det extra funktionstid i minst två 
timmar. 

Vid användning av brandvarnare ska en tydlig instruktion ges om att brand-
kåren ska larmas separat. Således finns det brandvarnare som fungerar i 
brandvarnarsystem och brandvarnargrupper, samt brandlarmanläggningar 
som saknar förbindelse till nödcentralen. Dessa system kan ha olika inver-
kan på utrymningssäkerheten, och därför ska de uppges på blanketten.

I säkerhetsutbildningen vid din enhet är det viktigt att meddela huruvida 
brandvarnarna är kopplade till varandra (brandvarnargrupp), varvid infor-
mation om larmet når hela enheten (gemensamt larm) eller om brandvar-
narna är separata. Om varnarna inte är sammankopplade ska personalen 
informera om situationen enligt intern överenskommelse inom enheten.

Om meddelandet från brandlarmet till exempel har 
kopplats till personalens telefoner, bör man utreda larmets 

eventuella fördröjning och uppge den i utredningen.

Efter att en brand har blivit upptäckt är den första viktigaste åtgärden att 
uppmana eller hjälpa personer att utrymma antändningsplatsen.

Genom att agera rätt omedelbart efter upptäckten av en brand förhindrar 
man personskador effektivt, samt gör det möjligt att begränsa branden 
och förhindra allvarliga skador. Personalen utbildas till att förbereda sig för 
förstahandssläckning samt till att från fall till fall bedöma när förstahands-
släckning kan utföras på ett säkert sätt, och när räddning och självräddning 
är de primära åtgärderna.

Målet med förstahandssläckning är att på ett säkert sätt släcka branden 
omedelbart efter att den upptäckts och att minska, till och med förhindra, 
skador som orsakas av branden. Varje vårdinrättning och boendeenhet ska 
ha tillräckligt med utrustning för förstahandssläckning. Personalens för-
måga att använda utrustningen säkerställs genom utbildning och övningar. 
Det är bra att anteckna utrustningens underhåll och granskningar i verk-
samhetsenhetens årsplan, för att säkerställa att de utförs regelbundet. 
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Utrustning för förstahandssläckning
Utredningen innehåller en punkt för verksamhetsenhetens utrustning 
för förstahandssläckning: handbrandsläckare, snabbbrandposter och 
släckningsfiltar. Under tilläggsuppgifter anges personalens utbildning och 
övningar i förstahandssläckning.

Automatisk släckanläggning
Ur utrymningssäkerhetssynpunkt är det avgörande om lokalerna skyd-
das av en automatisk släckanläggning. Blanketten erbjuder alternativen 
helt, delvis eller inte alls när det gäller skydd med hjälp av automatisk 
släckanläggning.

Den automatiska släckanläggningens typ, dvs. sprinklerklasser anges under 
tilläggsuppgifter. Om vissa delar av verksamhetsenheten är skyddade 
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med en automatisk släckanläggning, men andra inte, ska utredningens 
B-del fyllas i separat för de olika utrymmena. En välfungerande auto-
matisk släckanläggning begränsar effektivt en brand och hindrar tem-
peraturökning, och därmed att farliga gaser bildas. En snabb utrymning 
ur antändningsplatsen och brandcellen är ändå viktigt i alla situationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självräddning och utrymning i en nödsituation
De omständigheter som påverkar självräddning och utrymning anges i slu-
tet av del A. Berätta till exempel om enhetens sängar är utrustade med 
räddningslakan. Om en säker utrymning grundar sig på att sängarna flyttas, 
ska utredningen visa att ni har övat på att flytta sängarna längs utrymnings-
vägarna, så att det har konstaterats att sängarna kan flyttas obehindrat.

Om verksamhetsenheten har låsta rum bör utredningen beskriva hur låsen 
öppnas i en nödsituation och hur de boende kan utrymma lokalen på ett 
säkert sätt efter att dörrarna öppnats. Utrymningssäkerhet innebär också 
att man anvisat en säker samlingsplats för de boende som tar hänsyn till 
deras situation.

Beskriv sammanfattningsvis hur personalen agerar vid brandlarm. Beskriv 
hur en brand lokaliseras, interna larmrelaterade arrangemang vid verksam-
hetsenheten, uppringning av nödsamtal och hur räddningen av boende i 
fara inleds. Berätta också hur ofta ni övar på evakuering vid din enhet och 
om de boende utrymmer lokalerna själva eller om de behöver hjälp av 
personalen. 

Antalet boende och deras funktionsförmåga samt antalet anställda under 
olika dygnstider anges i en tabell i slutet av del A. Uppge det totala antalet 
boende och vårdade i objektet. I punkt 6 kan du beskriva de olika tjäns-
terna vid enheten och skillnaderna i funktionsförmåga mellan de boende 
på ett allmänt plan.

BLANKETT FÖR UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHET

Följande sidor behandlar punkt 8 i blankettens A-del. 
Självräddning och utrymning i en nödsituation

HJÄLP MED ATT FYLLA I BLANKETTEN
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Personal, verksamhetskultur och 
säkerhetskompetens
Kompetensen hos den personal som är på plats är en central säkerhetsfak-
tor vid en farlig situation, till exempel när en brand bryter ut.

Varje yrkesutbildad person inom social- och hälsovårdssektorn ska behärska 
brandsäkerhetens grunder, men när man börjar vid en ny enhet måste man 
introduceras i fastigheten och säkerhetstekniken. Verksamhetsidkaren 
ansvarar för att enhetens personal alltid har en tillräckliga förutsättningar 
att agera i en nödsituation.

Utveckla säkerhetskulturen vid din enhet så, att säkerhets- och bered-
skapsfrågor blir en del av vardagen. På så sätt blir enheten trygg för både 
boende och anställda. Håll utskrifter av säkerhetskulturens grunder syn-
liga i enhetens lokaler och se till att nyanställda får nödvändig informa-
tion. Se också till att alla har grundläggande kunskaper om byggnadens 
säkerhetsteknik.

Enhetens säkerhetskultur omfattar till exempel följande:

• värdesättande av säkerhet
• säkerhetstänk
• identifiering av faror samt krav i arbetet
• vaksamhet
• ansvar
• arbetshantering
• ett utsett skyddsorgan, vars medlemmar ansvarar för att 

främja säkerhetskultur i arbetsgemenskapen samt hela 
arbetsgemenskapens deltagande i skyddsarbetet.

Ni kan också komplettera listan i er arbetsgemenskap med det som är speciellt för 
er verksamhet.
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En positiv säkerhetskultur innebär till exempel att det 
alltid finns tid för säkerhetsrelaterade frågor och svar.

Mer information om säkra arbetsmiljöer inom social- och hälsovårdssek-
torn finns bland annat på THL:s webbplats, på sidan Främjande av säker-
het, under menyn Ledning av främjandet av hälsa och välfärd.

Det är viktigt att några av enhetens anställda har en uppdaterad brand-
säkerhetsutbildning7. Säkerhetskompetens inom social- och hälsovårds-
sektorn kompletterar till exempel arbetstagarens yrkeskompetens inom 
brandsäkerhet. 

Personalens säkerhetskompetens kan ge positiv status för en 
verksamhetsenhet.

7 Programmet Turvallisesti kaiken ikää (tryggt i alla åldrar), Paloturvallisuus/Iäkkäät: mål 5, åtgärd 77. 

BLANKETT FÖR UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHET

Följande sidor behandlar punkt 8 i blankettens A-del. 
4: Antalet personer samt  funktionsförmågan 
hos boende och vårdade

HJÄLP MED ATT FYLLA I BLANKETTEN
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Utrymningsförmåga som en del av 
funktionsförmågan
Utrymningsförmåga förutsätter funktionsförmåga på flera plan.

Observationsförmåga

• Sensoriska funktioner (hörsel, syn, lukt)
• Förmåga att varsebli en fara, ett hot eller ett larm
• Förmåga att följa en utrymningsväg
Exempel:
- Ljus- och vibrationslarm kan användas utöver en brandklocka. 
- Synnedsättning försämrar förmågan att hitta utrymningsvägarna.

Rörelseförmåga

• Förmåga att kunna resa sig
• Förmåga att klä på sig
• Snabbhet, uthållighet
• Hjälpmedel
Exempel: 
- Den fysiska funktionsförmågan varierar 
vid olika tidpunkter på dygnet
- Nattmedicinering kan påverka rörligheten 
och säkerheten när man rör sig

Uppfattningsförmåga

• Reaktionsförmåga
• Handlingskontroll
• Förmåga att följa instruktioner
Exempel:
- Hitta utrymningsvägar och handla konsekvent vid 
utrymning. T.ex. när brandklockan används och 
muntliga instruktioner ges via larmsystemet.

http://T.ex
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De boendes funktionsförmåga
Beskrivningen av de boendes funktionsförmåga är en av de viktigaste 
delarna i utredningen om utrymningssäkerhet. 

En bedömning av funktionsförmågan hos de boende i verksamhetsen-
heten ska ingå i utredningen. Det är viktigt att bedöma de boendes för-
måga att upptäcka en nödsituation och agera på det sätt som situationen 
kräver. En klar uppfattning om invånarnas funktionsförmåga utgör grun-
den för att införa nödvändig säkerhetsteknik och utarbeta en realistisk 
utrymningsplan.

Begränsad funktionsförmåga innebär att en person inte kan lämna en 
lokal på egen hand under den tid som anses vara säker i en farlig situation. 
De boende kan behöva hjälp för att bli varse om situationen och kan lämna 
lokalen på uppmaning eller behöva hjälp av 1–2 personer. 

Med begränsad funktionsförmåga avses också situationer där de boen-
des utrymning påverkas av stängda dörrar eller andra tvångsåtgärder som 
begränsar rörelsefriheten8. 

Tiden för säker utrymning är 2–3 minuter efter att en brand brutit ut. 
En automatisk släckanläggning förlänger tiden för säker utrymning, men trots 
detta bör man sträva efter att utrymma antändningsplatsen enligt planen.

Funktionsförmågan bedöms 
huvudsakligen utifrån personens

• observationsförmåga
• uppfattningsförmåga
• rörelseförmåga

Varje delområde påverkar den självständiga utrymningsförmågan. Bedöm 
separat för varje område hur många av de boende som kan handla helt 
på egen hand, hur många som delvis behöver hjälp och hur många som 
behöver hjälp helt och hållet.

8 Stängda dörrar eller andra tvångsåtgärder inom social- och hälsovården kan tyda på att de boen-
des rörelsefrihet begränsas för sin egen eller andras säkerhets skull eller att ett fängelsestraff har 
verkställs.
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Det enklaste sättet att bedöma funktionsförmågan är att använda den 
utrustning som används i enheten. Funktionsförmågan bedöms utifrån 
många sådana faktorer som påverkar utrymningssäkerheten: observa-
tions-, uppfattnings- och rörelseförmåga. 

Det centrala i fråga om observationsförmåga är personens syn, hörsel och 
luktsinne, i fråga om uppfattningsförmåga om personen kan handla kor-
rekt utifrån sina observationer och givna instruktioner (handlingskontroll), 
samt i fråga om rörelseförmåga om personen kan resa sig och gå. 

Handlingskontrollen kan utöver kognitionen också påverkas av ned-
stämdhet eller depression. Därför kan det vara bra att beakta hur de 
boendes sinnesstämning påverkar funktionsförmågan i en nödsituation. 
Medicineringen påverkar mångas rörlighetsförmåga på natten, och därför 
bör du beakta de boendes medicinering när du bedömer funktionsförmå-
gan i den svåraste möjliga utgångssituationen.

Följande sidor exemplifierar hur man kan använda bedömningsverktyget 
interRAI-LTCF9 för att följa upp funktionsförmågans delområden. InterRAI-LTCF 
är det vanligaste verktyget för utredning om utrymningssäkerhet.

InterRAI är ett internationellt bedömningsverktyg som används för att 
bedöma funktionsförmågan hos en person. Verktygets användning regle-
ras i 15 a § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsför-
måga (604/2022). 

Olika målgrupper har olika interRAI-instrument. Användningen RAI:s 
bedömningsverktyg stöds av RAI-enheten vid THL (Institutet för hälsa och 
välfärd).

 
 
 
 
 
 
 

9 InterRAI-LTCF är en förkortning av International Resident Assessment Instrument Long Term Care 
Facilities.
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InterRAILTCF:s mätare för10bedömning 
av utrymningsförmåga (THL)

CPS (kognitionsmätare) består av frågor 
(frågans nummer i mätaren inom parentes)

• Förmåga att fatta beslut om vardagliga uppgifter, t.ex. när 
man ska stiga upp eller äta en måltid, vilka kläder man 
ska ta på sig eller vilka sysslor man ska utföra (C1)

• Korttidsminnet fungerar – personen verkar kunna 
påminna sig om/minnas en sak efter 5 minuter (C2a)

• Förmåga att göra sig förstådd (uttrycksförmåga). Förmåga att 
uttrycka sig i sak – både verbal och icke-verbal kommunikation (D1)

• Ätförmåga – hur personen äter och dricker 
(motorisk skicklighet beaktas inte) (G1j)

Mätarens skala är 0–6. 0 betyder god kognitionsförmåga. 

ADL-H - (hierarkisk ADL-mätare, 
vardagshantering) består av frågor
(frågans nummer i mätaren inom parentes)

• Personlig hygien – Hur personen tar hand om sin 
personliga hygien, inklusive kamma håret, borsta 
tänderna, raka sig, sminka sig, tvätta och torka ansiktet 
och händerna – Bad och dusch beaktas inte (G1b)

• Fysisk aktivitet – Hur personen rör sig på samma våning 
(till fots eller i rullstol). Om personen rör sig i rullstol, mäts 
handlingsförmågan efter att personen satt sig i stolen (G1f)

• Toalettanvändning – Hur personen använder toaletten 
(toalettstolen, bäckenet/urinoar), rengör sig i samband med 
toalettbesöket eller vid inkontinens, byter inkontinensskyddet, 
hanterar stomipåsen eller katetern, klär på sig – 
Förflyttningen till och från toaletten beaktas inte (G1h)

• Ätförmåga – hur personen äter och dricker (motorisk skicklighet 
beaktas inte). Inkluderar intag av mat även på andra sätt också, 
till exempel slangmatning och intravenös näringstillförsel (G1j)

Mätarens skala är 0–6. 0 betyder god handlingsförmåga i vardagen.

10 Frågorna grundar sig på en bedömning som gjorts av experterna Satu Havulinna och Liisa Kela 
vid THL.

http://t.ex
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DbSI – Hörsel och syn
(frågans nummer i mätaren inom parentes)

• Hörförmåga (med hörapparat, om sådan används) (D3a)
• Synförmåga i tillräcklig belysning (med glasögon eller 

andra hjälpmedel, om sådana används) (D4a)

Mätarens skala är 0–5. 0 betyder god hörsel och syn.

Utrymningsförmågan hos dem som bor hemma har bedömts med hjälp 
av RAI-HC-instrumentets frågor. Applikationen EVAC har utvecklats utifrån 
vissa tillämpliga frågor i RAI-HC-instrumentet11. EVAC kan också användas 
för att bedöma en persons utrymningsförmåga. 

De frågor från RAI som valts till EVAC-
appen och som rör utrymningssäkerheten 
för äldre hemvårdsklienter är 12följande:
(frågans nummer i mätaren inom parentes)

• Påklädnad, underkropp (H2f)
• Hemiplegi/hemipares - Ensidig förlamning/svaghet (J1j)
• Gång i trappa (H5)
• Användning av hjälpmedel som stöder rörligheten (H1gB)
• IADL_6: matlagning, vanliga hushållssysslor, telefonanvändning

Motsvarande frågor i ett liknande InterRAI-HC-
instrument för hemvårdsklienter är följande:

• Påklädnad (underkropp) (G2d)
• Ensidig förlamning (hemiplegi) (I1e)
• Gång i trappa (G1f)
• Användning av hjälpmedel som stöder rörligheten (G1h)
• Tillagning av måltider G1a
• Vanliga hushållssysslor (G1b)
• Telefonanvändning (G1e)

11 EVAC-appen kan laddas ner gratis till Androidenheter (Björkgren et al. 2017; 2020)

12 RAI-HC-instrumentets 7 frågor har identifierats i studien Björkgren et al. 2017; 2020  
(RAI-HC=Resident Assessment Instrument Home Care). Variablerna för de andra  
RAI-instrumenten har valts ut i samarbete med RAI-experter vid THL.
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3. Del B i utredningen 
om utrymningssäkerhet
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3. Del B i utredningen om 
utrymningssäkerhet

Del B utreder steg för steg hur snabbt utrymningen sker efter att bran-
den har upptäckts. Först beskriver man hur de boendes funktionsförmåga 
påverkar utrymningssäkerheten.

Uppge i början av del B om utredningen gäller en hel byggnad, en bygg-
nadsdel eller en verksamhetshelhet. Beskriv vid behov den del av byggna-
den eller den verksamhetshelhet som behandlas i utredningen.

Den stegvisa indelningen involverar

1. Utrymning från antändningsplatsen. Antändningsplatsen 
är det rum som branden startat ifrån.

2. Utrymning från brandcellen. En brandcell är ett område i en 
byggnad som avgränsas av brandsäkra väggar och dörrar.

3. Utrymning från den intilliggande brandcellen till nästa. 
Utrymning från den intilliggande brandcellen innebär 
att man rör sig längre bort från antändningsplatsen.

Ibland kan det innebära att man lämnar byggnaden helt och hållet när man 
lämnar en intilliggande brandcell. I ett sådant fall söker man sig den sam-
lingsplats som anges i räddningsplanen för att invänta ytterligare instruk-
tioner från räddningspersonalen.

Antändningsplats
Bedöm utrymningssäkerheten också utifrån olika antändningsplatser. 

En antändningsplats kan vara

• ett boenderum (enskilt, gemensamt för flera boende)
• en korridor eller en entréhall
• ett kök
• andra utrymmen, till exempel:

• en toalett, ett förråd
• ett tekniskt utrymme
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Reflektera över olika situationer och tänk på bästa möjliga förfarande för 
varje antändningsplats. 

Förfarandena påverkas också av

• brandsektionernas konstruktioner
• dörrstängningsmekanismer
• röktäthet och brandmotstånd hos dörrar, 

fönster och andra genomföringar
• rökbegränsningsfunktioner i ventilationsutrustningen 
• alternativa utrymningsvägar.

Ta också hänsyn till personalens arbetssäkerhet när du bedömer hur olika antänd-
ningsplatser påverkar utrymningssäkerheten. Arbetarskyddslagstiftningen 
tillåter endast att anställda utför räddningsuppgifter när deras egen säker-
het eller hälsa inte äventyras.

Beräkning av utrymningstid
Utrymningstiden beräknas utifrån den tid som det tar att reagera på ett 
brandlarm, lokalisera larmplatsen, ta sig till larmplatsen (om hjälpen inte 
redan är på plats) och att vidta evakueringsåtgärder. 

Beräkna utrymningstiden för en sådan tidpunkt, under vilken förhållan-
dena för utrymning och räddning är som svårast. Det innebär oftast natten, 
när de boendes funktionsförmåga är som svagast och när ett minimum av 
personal är på plats.

Använd figuren Exempel på hur en brand framskrider på sid 28 som stöd 
när du bedömer utrymningstiden. Den tillgängliga tiden för säker utrym-
ning (ASET) och den nödvändiga tiden för säker utrymning (RSET) beskrivs 
på sid. 16–17.

BLANKETT FÖR UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHET

Följande sidor behandlar punk-
terna 2–5 i blankettens B-del.

HJÄLP MED ATT FYLLA I BLANKETTEN
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Vissa enheter har personal dygnet runt, så den operativa beredskapen är på 
en bra nivå även på natten. I vissa enheter kan larmet gå till en annan fast-
ighet eller också måste personalen ta sig till platsen efter att ha fått larmet. 

Det finns också stora skillnader mellan enheterna i antalet anställda som 
kan inleda en evakuering. I vissa enheter går ett nattligt larm till den jour-
havande arbetstagarens telefon, och avståndet till larmplatsen kan vara 
flera kilometer. Utvärdera en situation där det maximala antalet boende 
är på plats.

Farliga förhållanden vid brand
Den uppskattade tiden på 2–3 minuter för säker utrymning grundar sig på 
en uppskattning av den tid som det tar för farliga förhållanden att uppstå. 
Efter antändningen börjar antändningsplatsen fyllas av brandgaser, och 
efter 2–3 minuter är mängden gaser redan på en farligt hög nivå.
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De flesta skadorna vid bränder orsakas just av gaser. Det är därför av yttersta 
vikt att så fort som möjligt uppmana de boende att avlägsna sig och att flytta 
bort de personer som behöver hjälp, samt att därefter stänga rummet.

Efter att personerna räddats från antändningsplatsen kan förstahands-
släckningen inledas efter eget omdöme. I personalutbildningen är det vik-
tigt att gå igenom olika situationer där omedelbar förstahandssläckning är 
en säker primär åtgärd. 

Antalet anställda som är på plats avgör om förstahandssläckningen kan inle-
das samtidigt som de boende får hjälp med att lämna antändningsplatsen.

Tillgänglig tid för utrymning (ASET)
Beräkningarna av utrymningstiden jämförs med den tillgängliga tiden för 
säker utrymning. Den säkra utrymningstiden från en antändningsplats är i 
allmänhet 2–3 minuter, räknat från den tidpunkt då branden bröt ut. Tiden 
grundar sig på brandutvecklingen och på hur lång tid det tar för farliga 
förhållanden att uppstå.

En automatisk släckanläggning hindrar temperaturökningen och att bran-
den sprids. Därmed fördröjer den att livshotande förhållanden uppstår. 
Utrymmet fylls ändå av rök och sikten minskar. 

Utrymmet måste alltid utrymmas. Den automatiska släckanläggningen 
säkerställer att även boende som är svåra att hjälpa hinner hjälpas ut på 
ett säkert sätt. Även de materiella skadorna hålls på ett minimum.

Efter att antändningsplatsen utrymts och räddningsinsatserna gjorts, eva-
kueras hela brandcellen vid behov. Brandcellernas brandmotstånd fast-
ställs utifrån brandmotståndet för byggnadens konstruktioner. 

En sektionering i byggnadsdelar (EI15) förhindrar att branden sprider sig i 
15 minuter. Brandsektioneringens tillförlitlighet grundar sig på konstruk-
tionernas egenskaper och på att branddörrarna är stängda.

Om förstahandssläckningen av branden inte lyckas bereder man sig på att för-
flytta sig från den intilliggande brandcellen till nästa och vid behov på att gå ut.

I det här skedet har räddningspersonalen eller brandkåren troligen anlänt, 
och kan hjälpa till med evakueringen och ta ansvar för att leda situationen. 

Verksamhetsenheten bör ha en preliminär plan om vart de boende förflyt-
tas för tillfälligt skydd och för eventuell inkvartering.
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Nödvändig tid för säker utrymning (RSET)
Den beräknade utrymningstiden är det samma som den nödvändiga tiden 
för utrymning. Uppskatta steg för steg den tid det tar för personalen att 
svara på ett larm, lokalisera antändningsplatsen, anlända till platsen och 
utrymma den med personer som eventuellt behöver hjälp med de perso-
ner som kan få hjälp.

Utrymningstiden beräknas först från antändningsplatsen till den intillig-
gande brandcellen, sedan från antändningsplatsens brandcell till den 
intilliggande brandcellen och därefter från den intilliggande brandcellen 
till nästa. I vissa fall, beroende på byggnad, lämnar man byggnaden i det 
sista steget.

Den tid som krävs för utrymning påverkas markant av hur väl de boende 
kan röra sig. Om det finns boende som använder hjälpmedel (rullstol, 
rollator, gångstöd) bör du bedöma om hjälpmedlen alltid är tillräckligt 
lättåtkomliga.

Om en del av de boende hjälps ut i sängar, bör ni kontrollera att utrym-
ningsvägarna är framkomliga för dem. Om din enhet har räddningsfiltar, 
bör personalen öva på att använda dem.

Övning
I bästa fall övar ni regelbundet på säker utrymning vid er verksamhetsen-
het. I samband med övningen får de närvarande medarbetarna en repeti-
tion eller orientering i hur de ska handla i farliga situationer. 

Övningen kan inledas med att lokalisera utrustningen för förstahandssläck-
ning och tolka den eventuella brandlarmanläggningens positioneringsdata 
om var en fara ligger.

Under övningen granskar man utrymningsvägarna i enlighet med rädd-
ningsplanen, samt byggnadens brandceller och branddörrarnas funktion.

Snabba och smidiga åtgärder minskar skadorna vid en farlig situation och 
även störningarna i verksamheten. Det förtroende som övningarna ger för 
de egna förmågor att handla rätt förbättrar i bästa fall också trygghetskäns-
lan i enheten.
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Tabell för beräkning av utrymningstid

Vid brand tar det cirka 2–3 minuter från antändning innan livshotande 
 förhållanden uppstår. Förstahandssläckning har god effekt om branden 
upptäcks genast efter antändning. 

Den primära åtgärden är att rädda personerna på antändningsplatsen 
och utrymma brandcellen. Om lokalerna är utrustade med en automatisk 
släckanläggning uppgår tiden för en säker utrymning till flera minuter. 

Efter att släckanläggningen har aktiverats blir förhållandena obehagliga på 
grund av rök och vatten. Därför bör man avlägsna sig från antändningsplat-
sen så fort som möjligt i alla brandsituationer.
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Utrymning från 
antändningsplatsen 
(uppskattning)

Utrymning från brand-
cellen 
(uppskattning)

Utrymning 
från den 
intilliggande 
brandcellen 
(uppskattning)

Tid innan räddningsin-
satsen kan inledas 
(uppskattning)

Varseblivningstid cirka 1 min. 1 1 1

Fördröjning 0 0 0 1 (nödcentralen)

Reaktionstid cirka 1 min. 1 1 1

Starttid Tid innan perso-
nalen kan lösgöra 
sig från normala 
arbetsuppgifter.

Tid innan personalen 
kan lösgöra sig från 
normala arbetsuppgifter.

Tid innan perso-
nalen kan lösgöra 
sig från normala 
arbetsuppgifter. 
Arbetsfördelning.

cirka 1 min.

Förflyttning Förflyttningstid till 
brandplatsen

Förflyttning till brand-
cellen och arbetsför-
delning. Lokalisering 
av antändningsplatsen 
samt arbetsfördelning.

Bedömning av 
situationen samt 
arbetsfördelning. 
Bistående vid 
räddning från 
brandcellen 
på antänd-
ningsplatsen. 
Förberedelse 
för utrymning.

Minst 4–5 minuter

Räddningsverket i 
ditt område ger dig 
en uppskattning av 
hur lång tid det tar att 
anlända till objektet.

Räddningstid Räddning av boende 
genom personalens 
insatser. Antalet 
boende och deras 
funktionsförmåga, 
samt antalet anställda 
påverkar. Den primära 
åtgärden är räddning 
från antändningplat-
sen, i vilken tillräckligt 
många anställda deltar.

Efter räddning från 
antändningsplatsen 
utryms brandcellerna. 
Om det finns tillräckligt 
med personal för att 
både utföra räddning från 
antändningsplatsen och 
utrymma brandcellerna, 
utförs dessa samtidigt.

Objektsspecifik 
bedömning av 
situationen samt 
genomförande 
av beredskaps-
planen.

Minst 2–5 minuter

Räddningsverket 
i ditt område gör 
en bedömning

Förslag på mål-
satta tider* som 
diskussionsun-
derlag mellan 
myndigheten och 
den som utarbe-
tar utredningen.

2–3 min 15 min. 30–60 Minst 15–20 minuter

Kan dröja betydligt 
längre om objektet 
ligger långt från 
brandstationen.

Uppskattningar som underlag för beräkning av utrymningstider
Beräkningen för varje objekt grundar sig på objektets 
information och på personalens operativa beredskap.

*Tiderna och åtgärderna har sammanställts utifrån de riktningsgivande instruktionerna för säker 
utrymningstid från blanketten för utredning om utrymningssäkerhet (s. 16–17) och figuren Exempel 
på hur en brand framskrider (s. 28).
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En känsla av trygghet 
förbättrar arbetsron i din 

verksamhetsenhet.
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Avslutningsvis
Evakueringssäkerheten i vårdsektorns byggnader grundar sig på konstruk-
tiv brandsäkerhet, brandskyddsteknik, och människors effektiva insatser 
vid brand. Konstruktiv brandsäkerhet och brandskyddsteknik grundar sig 
på regelbundet underhåll och regelbunden service. Människors agerande 
grundar sig däremot på regelbunden utbildning och regelbundna övningar.

Innehållet i den här guiden har sammanställts för att stödja utarbetandet 
och bedömningen av utredningar om utrymningssäkerhet, men också för 
att främja utrymningssäkerhet som en del av den dagliga säkerhetskultu-
ren vid boenden.

Du hittar tips för att utveckla ditt eget agerande i bilagor 6 och 7. I listan 
över litteratur och branschguider i slutet av guiden finns det mycket infor-
mation om hur brand- och utrymningssäkerheten inom social- och hälso-
vårdssektorn kan utvecklas. 

Tjänsten SPEK vägleder är en materialbank som uppdateras fortlöpande; 
besök den regelbundet för att få den senaste informationen. Webbadress 
till SPEK Vägleder (mer innehåll på finska): https://www.spek.fi/sv/
sakerhet/guider/

https://www.spek.fi/turvallisuus/oppaat/
https://www.spek.fi/turvallisuus/oppaat/
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4. Bilagor
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Bilaga 1 Lagstiftning

Följ aktuell lagstiftning på webbplatsen finlex.fi.

Lagar och förordningar

• Regeringens proposition med förslag till räddningslag  
RP 257/2010

• Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992

• Lag om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården 812/2000

• Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (lag 
om tillsyn över arbetarskyddet) 44/2006

• Lag angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda 519/1977, 381/2016

• Lag om stödjande av den äldre befolkningens 
funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster 
för äldre, 980/2012, 604/2022 

• Barnskyddslag 417/2007

• Mentalvårdslag 1116/1990, 1423/2001

• Räddningslag 379/2011

• Lag om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007, 
uppdatering pågår, beräknat ikraftträdande under 2023 
Inrikesministeriets förordningar om 1) brandlarmanläggningar 
och automatiska släckanläggningar; 2) granskning och 
underhåll av handbrandsläckare; 3) handbrandsläckare; 
4) fabrikstillverkade eldstäder och 5) märkning och 
belysning av utrymningsvägar i byggnader

• Aktuell lagstiftning om räddningsväsendet:  
https://pelastustoimi.fi/sv/raddningsvasendet/lagstiftning 
Se till exempel statsrådets förordning om utredning om 
utrymningssäkerhet 292/2014 och dess motiveringsdel

https://www.finlex.fi
https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/lainsaadanto
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• Socialvårdslag 1301/2014, de uppdaterade definitionerna 
av boendetjänster (21 §) träder i kraft 1.1.2023. 

• Finlands grundlag 731/1999

• Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016

• Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010

• Arbetarskyddslag 738/2002

• Beredskapslag 1552/2011

• Fängelselag 767/2005

• Miljöministeriets förordning om byggnaders 
brandsäkerhet 848/2017

• Se även Byggbestämmelser, miljöministeriet  
https://ym.fi/sv/finlands-byggbestammelsesamling

https://ym.fi/rakentamismaaraykset
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Bilaga 2. Exempel på bränder i 
vårdinrättningar och stödboenden

På Olycksutredningscentralens webbplats kan du ta del av utredningsrap-
porter. Rapporterna om social- och hälsovårdssektorns verksamhetsstäl-
len innehåller också omfattande beskrivningar av hur evakueringen från 
brandplatserna framskred och eventuella problem i samband med det.

I de senaste olyckorna har personskadorna varit små, medan de materiella 
skadorna i sin tur varit betydande. De materiella skadorna består av repa-
rationen av skador på fastigheten och av avbrott och störningar i driften. 
Åtminstone några av de boende har flyttats till tillfälligt boende.

Utrymningssäkerheten har ett direkt samband med materiella skador som 
orsakats av olyckor. När en brand eller annan nödsituation har ägt rum är 
det alltid primärt att rädda människor och trygga säkerheten. 

Efter att ha tryggat personernas säkerhet kan räddarna som anlänt till plat-
sen koncentrera räddningsinsatserna på att minimera egendomsskador. 
Det här framgår konkret av beskrivningarna om bränderna i seniorhus i 
Åbo och Jyväskylä (2010; 2020).

Den mest förödande av bränderna på stödboenden var branden på ett 
stödboende i Esbo år 2008, där 5 personer miste livet. Den främsta orsa-
ken till dödsfallen var att personerna i en lägenhet inte kunde lämna bygg-
naden efter att branden brutit ut. 

De mest hotfulla sjukhusbränderna under de senaste åren är den som bröt 
ut 2011 på Åbo universitetscentralsjukhus och den som bröt ut 2019 på 
Kvinnokliniken. Branden på Åbo universitetscentralsjukhus orsakades av 
en överhettning i anslutningsenheten för skötarnas anropssystem. På kvin-
nokliniken började branden i ett sopnedkast. Båda bränderna orsakade 
störningar i sjukhusets verksamhet och ledde till materiella skador, även 
om personskador inte förekom.

Olycksutredningscentralens utredningsrapporter inklusive deras rekom-
mendationer finns här: www.turvallisuustutkinta.fi/sv/

https://www.turvallisuustutkinta.fi/


56 Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Bilaga 3. Ordlista

Förstahandssläckare 
En lättanvänd brandsläckare som snabbt kan tas i bruk.

Olika former av boendeservice 
Den reviderade socialvårdslagen (790/2022) definierar tillfälligt 
boende i 21 §, stödboende i 21 a §, gemenskapsboende i 21 b 
§ och serviceboende med heldygnsomsorg i 21 c §. Service på 
en institution definieras i 22 §. Lagändringarna trädde i kraft 
1.1.2023. Se definitionen av varje boendeservice i ordlistan.

Boendeenhet 
I service- och stödboenden i en boendeenhet, där de boendes 
funktionsförmåga är sämre än vanligt, ska verksamhetsidkaren 
trygga utrymningssäkerheten med hjälp av utredningar och 
 planer som upprättats i förväg. Räddningslagen 379/2011, 18 §.

Automatisk släckanläggning 
Ett stationärt brandsläckningssystem som upptäcker en 
brand eller ett fel i utrustningen och vidarebefordrar 
 informationen automatiskt samt inleder släckningen.

Äldre person 
Person med funktionsbegränsning vars funktionsförmåga 
är nedsatt till följd av sjukdomar eller skador som har upp-
stått, ökat eller förvärrats på grund av hög ålder eller 
till följd av degeneration i samband med hög ålder.

Objektskort 
En detaljerad kortfattad beskrivning om en produktionsan-
läggning eller något annat objekt med relevant information 
för släcknings- och räddningsinsatser, såsom telefonnum-
mer till kontaktpersoner, samt information om farliga ämnen 
som lagras på platsen, väggnyckeltubens placering, brand-
postnätet, objektets brandklass, automatiska släckanlägg-
ningar, släckningsvägar och räddningsvägar och om annan 
utrustning som underlättar räddningsverksamheten.
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Samlingsplats 
En fastställd plats där alla personer i en byggnad ska samlas  
vid brandlarm.

Service på en institution 
Med service på en institution inom socialvården avses att 
man tillhandahåller vård-, omsorgs- och rehabiliteringstjäns-
ter annanstans än vid en verksamhetsenhet som tillhanda-
håller fortlöpande vård och omsorg så som avses i 21 c §. 
Service på en institution kan tillhandahållas kortvarigt eller 
långvarigt, på dagen, natten eller dygnet runt. Långvarig vård 
och omsorg kan endast utföras vid en institution om det är 
motiverat med tanke på personens hälsa eller säkerhet, eller 
om det finns andra skäl för det som särskilt föreskrivs i lag.

Egen beredskap 
Åtgärder hos individer och samfund som syftar till att före-
bygga olyckor och förbereda för handling i farliga situationer. 

Egen beredskap 
Inkluderar förberedande arrangemang i bostadshus, ämbets-
verk, institutioner, industrier och företag. Ett exempel på 
egen beredskap är sådan verksamhet som krävs enligt rädd-
ningslagen (379/2011). Enligt lagen ska ägaren och inneha-
varen till en byggnad, samt verksamhetsidkaren å sin sida 
förbereda sig för att skydda individer, egendom och miljö i 
farliga situationer och förbereda sig för släckning av bränder 
och andra sådana räddningsåtgärder som de kan genomföra 
på egen hand. Speciallagarna innehåller dessutom många 
bestämmelser om privat beredskap. Beredskapsskyldigheten 
gäller alla, men utöver det ska en beredskapsplan utarbe-
tas för vissa objekt enligt räddningslagen. Jfr beredskap.

Brandkarta 
Ett dokument som hjälper objektets personal, brandkåren eller 
någon annan part att lokalisera en branddetektor i en brandlar-
manläggning som meddelat om brand i en fastighet, och fast-
ställa vägen till detektorn. 
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Brandlarmanläggning, automatisk brandlarmanläggning 
Ett system som automatiskt och omedelbart meddelar om en 
begynnande brand eller ett fel som äventyrar anläggningens 
funktionsduglighet, både lokalt och till nödcentralen (HÄKE). 
Brandlarmanläggningen består av en centralenhet, en strömför-
sörjningsenhet, branddetektorer, larmknappar, larmanordningar 
och ett system för automatiska meddelanden. Jfr även brandkarta.

Brandbelastning 
Den totala mängden värmeenergi som frigörs när ett material 
förbränns fullständigt. I vardagsspråk används brandbelast-
ning när man hänvisar till en mängd föremål i ett utrymme. 

Brandklass 
Beräknade egenskaper hos en byggnad eller delar av en 
byggnad vid brand. Brandklassen anges enligt ett klassifi-
ceringssystem. Termen brandmotstånd förekommer i var-
dagsspråk. Brandklassen anges i byggnadsritningarna.

Brandcell 
En del av en byggnad i vilken spridningen av en 
brand har begränsats till en viss tid genom sektione-
rande konstruktioner eller på annat effektivt sätt.

Brandsyn 
En inspektion som enligt föreskrifter ska utföras för 
att granska person- och brandsäkerheten i ett objekt. 
Syftet med inspektionen är att förebygga olyckor. 
Inspektionen genomförs som ett inspektionsbesök, 
som dokumentkontroll eller som tillsyn på distans.

Självbedömning av brandsäkerhet 
En självbedömning där kunden bedömer säkerheten i sitt 
objekt på en blankett som standardiserats av räddnings-
myndigheten. Utgångspunkten är sådana frågor som omfat-
tas av räddningsmyndigheternas tillsynsansvar. Termen 
egenkontroll har tidigare använts i sammanhanget.

Brandvarnare 
En varningsanordning som upptäcker en begynnande brand. 
En brandvarnare kan utrustas med en vibrations- och ljusanord-
ning och en extra summer med variabel tonhöjd. Brandvarnarna 
kan kopplas i serie, så att alla varnar om en varnar.



59Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Brandvarnarsystem 
Ett brandvarnarsystem består av en centralenhet och av brand-
varnargrupper, och/eller brandvarnare, som är anslutna till 
centralenheten, antingen trådbundet eller trådlöst. Trådbundna 
brandvarnare får vanligtvis sin el via centralenheten. Varje 
detektor i systemet kan upptäcka rök och utlösa ett larm om 
det. Centralenheten meddelar dessutom lokalt om branden. 
Vissa anläggningar ger också felmeddelanden om systemet. 

 Centralenheten i ett brandvarnarsystem kan ingå i ett 
övervakningssystem med inbrottslarm, läckagevakt, lås-
ning med mera. Det finns ingen förordning om planering, 
installation, granskning eller underhåll av systemen.

Brandvarnargrupp 
En brandvarnargrupp består av två eller flera brandvarnare som 
är sammankopplade. Ett larm i en av brandvarnarna i en brand-
varnargrupp utlöser ett larm alla brandvarnare i gruppen.  
Varken en brandvarnare, brandvarnargrupp eller ett 
brandvarnarsystem förmedlar larmet till nödcentralen! 

Serviceboende 
Socialservice, där serviceproducenten tillhandahål-
ler ett serviceboende för en klient inom socialvården, 
inklusive vård och omsorg under en del av dygnet, samt 
boenderelaterade tjänster. Om tjänsterna tillhandahålls 
dygnet runt kallas det serviceboende med heldygnsom-
sorg. Gemenskapsboende från och med 1.1.2023.

Tjänsteproducent, serviceproducent 
En producent som tillhandahåller social- och hälsovårds-
tjänster eller gemensamma social- och hälsovårdstjäns-
ter antingen genom att själv leverera tjänsten eller genom 
att anlita underleverantörer. Jfr verksamhetsidkare.

Räddningshuva 
En huva som skyddar mot farliga gaser. Även termen brand-
huva förekommer. Räddningshuvan används främst av perso-
nalen, men kan med eftertanke också användas för att skydda 
en patient som ska räddas, om utrymningen sker långsamt 
och om det inte finns några hinder för att använda huva.
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Räddningsplan 
En handlingsplan som utarbetas för ett visst objekt eller  
evenemang och som används för förebyggande av olyckor  
och vid olyckor.

Räddningsmyndighet 
En person eller organisation som beviljats myndighets-
befogenheter enligt räddningslagen eller som förordnats 
sådana enligt lag. Den myndighet som behandlar en utred-
ning om utrymningssäkerhet är oftast brandinspektör.

Planritning 
En planritning visar ett horisontellt snitt genom en 
byggnad. En planritning ska även innehålla informa-
tion om brandsektioner och utrymningsområden.

Utrymningstid 
Den tid det tar att lämna en byggnad. Det ska vara möjligt 
att lämna byggnaden på ett säkert sätt vid brand eller någon 
annan nödsituation. Utrymningstiden får inte vara farligt 
lång. Utrymningstiden består av varseblivning (den tid det 
tar från antändning till upptäckt, sensoriskt eller med hjälp 
av brandlarm), reaktionstid (den tid det tar från varseblivning 
och larm till utrymningens inledande) och av förflyttningen 
utomhus eller till någon annan säker plats. När utrymnings-
tiden beräknas, beaktar man bland annat det antagna max-
imala antalet personer i byggnaden, utrymningsvägarnas 
antal, bredde och längd samt utrymningshastigheten.

 ASET=Available Safe Escape Time, tillgänglig tid för säker 
utrymning 
 
RSET=Required Safe Escape Time, nödvändig tid för säker utrymning

Utrymningsväg 
En väg ut längs en utgång eller en reservutgång.

Serviceboende med heldygnsomsorg 
Serviceboende, där tjänster tillhandahålls dygnet runt. Termen 
används även efter 1.1.2023 (termen på finska förändras).
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Verksamhetsidkare 
En juridisk eller fysisk person som har faktisk kontroll över 
verksamheten och som bedriver verksamhet i byggna-
den. Verksamhetsidkaren kan vara en annan än ägaren. 
Verksamhetsidkaren regleras av bestämmelserna i kapitel tre, 
t.ex. av skyldigheten att göra en utredning om utrymningssä-
kerhet och utarbeta en räddningsplan. Jfr tjänsteproducent.

Person med funktionsnedsättning 
En person med en påvisbar funktionsbegränsning i 
förhållande till omgivningen. En funktionsnedsättning 
kan vara relaterad till en sjukdom eller skada.

Stödboende 
En socialtjänst, där tjänsteproducenten stöder och väg-
leder klienten när det gäller självständigt boende eller 
en övergång till självständigt boende. Stödboende 
är en boendeservice inom socialvården.

Beredskap 
Åtgärder för att säkerställa att uppgifter och ärenden ska 
kunna utföras så störningsfritt som möjligt och att eventu-
ella avvikande åtgärder ska kunna vidtas vid störningar och 
undantagsförhållanden. Beredskapsåtgärderna omfattar 
bland annat beredskapsplanering, kontinuitetshantering, 
 förberedande åtgärder, utbildning och beredskapsövningar.

Gemenskapsboende 
Tillgängligt och tryggt boende i en enhet, där en person  
förfogar över en behovsenlig bostad och där verksamhet  
som främjar socialt umgänge erbjuds för de boende.  
21 b § i socialvårdslagen (790/2022).

Serviceboende med heldygnsomsorg 
Boende i ett vårdhem, ett servicehem eller en liknande 
boendeenhet som är tillgänglig och trygg och tillhandahål-
ler social verksamhet och där personen förfogar över en 
bostad som motsvarar hans eller hennes behov och där 
han eller hon av boendeenhetens personal utan dröjsmål 
och oberoende av tid på dygnet får vård och omsorg också 
för akuta behov. 21 c § i socialvårdslagen (790/2022).

http://t.ex
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Bilaga 4. Exempel på brandkarta 
i en brandlarmanläggning

Bildens exempel visar markeringarna för brandlarmanläggningarnas place-
ring. Förklaringar till markeringarna finns i den grå rutan. En del av brand-
larmanläggningarna är synliga i taket och en del finns i mellanrummet 
ovanför innertaket (markerade med rosa).

Brandkartans nummer kan användas för att lokalisera larmet, vilket kan 
vara bra vid bedömning av situationen.
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Bilaga 5. Brandskyddsteknikens 
betydelse vid bedömning av 
utrymningssäkerheten vid 
en vårdinrättning
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Brandskyddsteknikens betydelse vid 
bedömningen av utrymningssäkerhet

Utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik
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Verksamhetsmodeller (toimintamallit)
Verksamhetsmodellerna riktar sig till planerare som ett verktyg för riskhantering, 
och till parter som deltar i upphandlingar och experter inom området som ett väg-
ledande verktyg, så att risker och utvecklingsbehov för applikationer som använ-
der ny teknik inom brandsäkerhet ska kunna identifieras. 
Brandskydd är en helhet som utöver traditionell brandskyddsteknik består av risk-
hantering och proaktiva åtgärder. Informationen i verksamhetsmodellerna ska 
hjälpa aktörer inom området att utveckla den allmänna kvaliteten, så att utma-
ningar ska kunna bemötas och bränder förebyggas.

Utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik
Utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik är en expertgrupp vars gemensamma 
mål är att främja säkerheten och utveckla brandskyddsteknikens underhåll, kvali-
tet och tekniska möjligheter. I gruppen ingår experter inom området samt repre-
sentanter för tekniska föreningar och brandsäkerhetsorganisationer med koppling 
till brandskydd. 

Gruppens verksamhetsmodeller är allmänna modeller för rådgivnings- och infor-
mationsändamål med nödvändig information för dem som arbetar inom brand-
skyddsteknik och inom området. 

Publikationer av utvecklingsgruppen 
för brandskyddsteknik

www.palontorjuntatekniikka.fi

http://www.palontorjuntatekniikka.fi
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Innehåll

Publikationer av utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik

Brandskyddsteknik och utrymningssäkerhet

Larmkedja, diagram 1 – Brandutveckling och åtgärder

Exempel på hur en brand utvecklas och på hur brandskyddstekniken fungerar

Bakgrundsmaterial
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Brandskyddsteknik och 
utrymningssäkerhet
En brand är alltid farlig och kan inte enbart leda till materiella skador, 
utan också till förlorade människoliv. Brandsäkerhet handlar om att 
förutse risker och om att förbereda sig för dem. Målet är att upp-
täcka risken så tidigt som möjligt, reagera på den och vidarebefordra 
larmet så att hjälp kan komma till platsen. 

Det finns många olika modeller för att lösa säkerhetsfrågor, och 
planeringen och bedömningen av dem måste alltid utgå från en 
objektspecifik utvärdering. Det bästa sättet att säkerställa och pla-
nera säkerheten är att utgå från en proaktiv brandskyddsmodell, 
med vilken man kan reagera på situationen i tid. En heltäckande och 
fungerande brandsäkerhetslösning består av flera delområden: olika 
tekniska lösningar, konstruktiv brandsäkerhet, allmän ordning och 
förebyggande åtgärder.

Brandskyddstekniska anordningar är sådana som upptäcker och/eller 
meddelar om en brand, släcker branden eller begränsar den, eller 
som på annat sätt underlättar räddningsinsatserna. Utrustningen 
kan användas för att avsevärt minska mängden personskador och 
egendomsskador på grund av bränder, samt för att säkerställa verk-
samhetens kontinuitet.
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Området för brandskyddsteknik kan innefatta: 
• brandvarnare (batteridrivna eller anslutna till elnätet)
• brandlarmanläggning (installation enligt EN-54, 

larminformationen överförs från larmet till en  
bevakad plats och till nödcentralen om brandlarmet 
är automatiskt) 

• automatiska släckanläggningar (larm om branden lokalt, 
informationen överförs via brandlarmanläggningen till 
nödcentralen) 

• anordningar för rökkontroll 
• annan utrustning för förstahandssläckning som  

är avsedd att användas av boende, personal eller 
räddningsverket

Vid en brand bör man bland annat veta följande:
• vem kontrollerar orsaken till larmet, vad har hänt och var?
• vem kan använda utrustningen och lokalisera branden? 
• hur snabbt kan man reagera på situationen och larmet? 
• hur kan en eventuell förstahandssläckning utföras?
• vem leder personer i omedelbar fara i säkerhet?
• hur leds personerna i en byggnad under ett brandlarm?
• hur genomförs en utrymning, dvs. varifrån och vart 

förflyttar man sig, och vem ser till att alla har kunnat 
lämna utrymmet? 

• hur hanteras en nödsituation, vem leder verksamheten, 
hur kommunicerar personalen och hur hålls informationen 
uppdaterad?

• hur kan verksamheten efter en brand normaliseras så fort 
som möjligt och driften återställas?

Ingen enskild brandteknisk anordning kan ersätta mänsklig verksam-
het, förebyggande brandsäkerhet eller andra släckningsåtgärder. 
Brandsäkerhet är en helhet där människan har en mycket central 
roll, vid sidan om de tekniska lösningarna.
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När verksamheten planeras bör man beakta att det i första hand är 
de boende som ska kunna agera vid brand. De boende kan också 
behöva hjälp vid utrymningen. Därför bör man alltid bedöma hur 
och vart informationen om branden kan vidarebefordras och hur 
hjälp kan sändas till platsen. 

Säkerställandet av utrymningssäkerheten gäller alla slags byggna-
der. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utrymningssäkerhet i bygg-
nader där användarna är funktionsbegränsade eller där utgången är 
begränsad, till exempel med låsta dörrar. 

Vid objekt av det här slaget gör den ansvariga verksamhetsidka-
ren en utredning om utrymningssäkerhet för sin enhet, i syfte att 
visa att utrymningssäkerheten är tillräcklig även med beaktande 
av funktionsbegränsningarna hos dem som vistas i fastigheten. 
Verksamhetsidkarna har ofta en alltför optimistisk syn på persona-
lens möjligheter att rädda personer från ett antänt utrymme.

Om branden upptäcks för sent, förkortas tiden för åtgärder avse-
värt och brandskadorna ökar. Personalens kompetens samt lämpliga 
åtgärder vid brand är av mycket avgörande betydelse för att brand-
skyddsteknikens mål ska uppnås, skador förhindras och för att per-
soner i fara ska kunna sättas i säkerhet.



71Bilaga 5 | Brandskyddsteknikens betydelse vid bedömning av utrymningssäkerheten

Larmkedja, diagram 1 – Brandutveckling 
och åtgärder

Säkerställande 
av kompetens 

Brands-
kyddstekniken 
måste upprätt-
hållas, perso-
nalen utbildas 
i brandsäkerhet 
och övningar i 
larmsituationer 
genomföras. 

Ett förutseende 
tankesätt är nyck-
eln till att hjälp 
ska fås på plats

De boendes och personalens insatser

Brandskyddsteknik används för att identifiera och stoppa 
eller åtminstone begränsa en brand. Inom den här tidsrym-
den behövs insatser av de boende och personalen för att 
fastställa orsaken till larmet, för att släcka branden och för 
att säkerställa en säker utrymning. 

Till exempel kan en boende behöva hjälp vid utrymningen. 
Därför bör man bedöma vem som ska informeras om ett larm 
så att hjälpen hinner fram i tid.

Kontinuitetshantering

Vid larm ska man kunna 
hjälpa, samt instruera 
annan personal och 
räddningsverket. 

Efter situationen måste 
utrustningen återställas 
och underhållas.

Dessutom är det nödvändigt 
att göra en ny bedömning 
av hur skador kan undvi-
kas i framtiden, och hur de 
boendes och personalens 
möjligheter att ingripa ska 
kunna förbättrats. Med 
andra ord bör planerna 
 uppdateras utöver tekniken.

LARMKEDJA, DIAGRAM 1

Standbytid KörtidFörstahandssläckning
Larmets 
behandlingstid 
vid nödcentralen

4–5 min 2–5 min

Objektets personal 
vägleder till en säker 
plats och vidarebefordrar 
informationen till 
räddningsverket.
Kommunikation och 
släckning

Första 
räddningsenhe-
tens ankomst 
till platsen

1 min

Lokalt larm

1 min

Larmet överförs till 
räddningsverket

1 min

Starttid för 
räddningsverket

1–1,5 min

Förvarning
Brandlarm
Förstahandssläckning
Säker utrymning

Uppmärksamhet
Planering
Förutseende
Utbildning och övning När en brand brutit ut 

återstår endast minuter 
för nödvändiga åtgärder 
och säker utrymning från 
utrymmet! 

Brandskyddsteknik ger tid 
att reagera och stoppa 
branden.

Med hjälp av 
brandskyddstekniken 
kan larmet överföras 
snabbare till 
räddningsverket.

Räddnings-
verkets 
insatser

Totalt 
17–18 min

Larm om antändningFörutseende Antändning

 Brandlarmanläggning Åtgärder Släckanläggning Räddningsverket
 Se sid 8 Se sid 8 Se sid 9 Se sid 9
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Åtgärder

Ingen teknik kommer någonsin att utesluta behovet av mänskliga 
åtgärder vid ett objekt. Brandskyddstekniska anordningar förbättrar 
möjligheterna att handla under en brand, men tekniken behöver 
underhåll för att fungera ändamålsenligt. Människan har en avgö-
rande roll när det gäller förebyggande brandsäkerhet. 

De åtgärder som vidtas vid en brand måste planeras och övas på 
förhand. Kunskaperna i förstahandssläckning och utrymningsöv-
ningar är av största vikt för att nödvändiga åtgärder ska kunna vid-
tas vid en brand. Planera, öva och utbilda.

Brandbekämpning handlar alltid om att övervinna tiden! 
Förstahandssläckningen och övningarna i förstahandssläckning spe-
lar en viktig roll. När förstahandssläckning har gjorts, har den ofta 
också släckt branden.

Brandlarmanläggning

En brandlarmanläggning är en anordning som först och mest till-
förlitligt vidarebefordrar en brandanmälan till nödcentralen, så att 
informationen når räddningsverket så snabbt som möjligt. 
Personalen ska alltid kunna reagera på informationen om en brand. 
Brandlarmanläggningens viktigaste uppgift är att snabbt upptäcka 
och lokalisera en brand och att ge handlingstid.
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En brandlarmanläggning kan inte släcka en brand. Ett tidigt larm ger 
dem som vistas i lokalerna tid att reagera på branden och att vidta 
nödvändiga åtgärder för att stödja utrustningen. Tillräckligt mycket 
utrustning för förstahandssläckning bör finnas i lokalerna så att för-
stahandssläckningen kan inledas så snabbt och säkert som möjligt 
efter att larmet mottagits och branden lokaliserats.

Det är en bra idé att integrera brandlarmanläggningen med utrym-
ningslarmet och högtalarsystemet. Då kan man genom tydliga 
instruktioner försäkra sig om att anvisningarna uppfattas och att 
lokalerna kan utrymmas så fort som möjligt.

Släckanläggningar

Släckanläggningens primära uppgift är att hålla branden under 
kontroll och att begränsa branden så att den inte blir större, varvid 
skadorna kan minimeras. Om en släckanläggning inte kan släcka en 
brand, utförs den slutliga släckningen med andra metoder, såsom 
förstahandssläckning eller med hjälp av räddningsverkets ingri-
pande. Utan tidiga insatser och andra åtgärder är räddningsverkets 
släckningsarbete hjälplöst för sent. Släckanläggningen förlänger 
tiden för säkert handlande. Utan en anläggning blir förhållandena 
på antändningsplatsen livshotande mycket snabbt.

Brandlarmanläggningen ger extra tid att reagera på branden och 
utföra nödvändiga åtgärder. Släckanläggningen stöder konstruktion-
ernas brandmotstånd och förlänger tiden för säker utrymning. Även 
om observationen och anmälan av en brand snabbt överförs till 
personalen, kan personalen fortfarande inte hinna tillräckligt fort 
till antändningsplatsen för att kunna släcka branden och genom-
föra räddningsinsatser, om de inte har tillgång till ändamålsenlig 
brandskyddsteknik.
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Räddningsverket

I Finland tar det i genomsnitt 17–18 minuter för räddningsverket att 
anlända till platsen, när identifieringen och informationen om bran-
den har vidarebefordrats till nödcentralen. 

Räddningsverket är inte omedelbart på plats. När åtgärder planeras 
bör man utgå från att personalen ska vara den första att agera vid 
en brand, innan räddningsverket anländer till platsen. 

Vid jämförelser bör regionala skillnader, t.ex. avstånd, beaktas, 
eftersom långa avstånd innebär att det tar betydligt längre för  
räddningsverket att anlända till platsen.

Släckanläggningarnas och brandlarmanläggningens livräddande 
betydelse är stor. Utan fungerande brandskyddsteknik och tidig 
överföring av information kan räddningsverket vanligtvis inte 
anlända till platsen tillräckligt fort för att kunna rädda människor 
från brinnande lokaler.

Verksamhetsidkarna har en alltför optimistisk syn på persona-
lens möjligheter att rädda personer från ett antänt utrymme. 
Brandskyddsteknik och så tidiga åtgärder som möjligt spelar  
en viktig roll när det gäller att skapa extra tid.

http://t.ex
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Exempel på hur en brand utvecklas och 
hur brandskyddstekniken fungerar 
(Lägenhetsspecifika brandtest i Åbo)
Fyra brandtester genomfördes: två vardagsrumsbränder och två köksbränder. Diagrammet 
nedan beaktar gemensamma observationer och i korthet hur brandtestet fortskred per 
enskild rumstyp.

DIAGRAM 2

KÖKSBRAND
VARDAGSRUMS
BRAND

FÖRHÅLLANDEN I ETT RUM

60 s 

från antändning

1 min 10 s

Brandlarm

cirka 1,5 min

Brandvarning

1 min 40 s
 – 2 min

Släckan-
läggningen 
 aktiveras

5 min 15 s 

Branden 
slocknar

T Ä N D P U N K T

Temperatur i 
rummen före 
antändning: 
10–15 °C

I exemplet mättes 
köksbrandens maximala 
rumstemperatur 
till 21 °C med en 
flerkriteriedetektor

I vardagsrums-
branden utlöstes 
sprinklern vid 68 °C

temperaturerna i lägen-
heterna överskred aldrig 
100 C°. En släckanlägg-
ning kan upprätthålla 
förhållandena på en 
sådan nivå som krävs 
för utrymning. 

Tiden från att en 
brand har identi-
fierats till första-
handssläckning 
och reaktion är 
mycket kort.

De boende har 
fortfarande 
möjlighet att 
lämna lokalen.

Strax efter det 
här måste de 
boende få hjälp.

Intervallet mellan 
brandvarningen 
och förlorad sikt 
var i det här fallet 
cirka 1–2,5 min

Förhållandena 
blev ännu inte 
livshotande för 
de boende, men:

2 min 30 s 
ingen sikt i 
vardagsrummet

Sammanställningar 
på video:

https://www.
youtube.com/

watch?v=zYl7_d0lwZY

https://www.youtube.
com/watch?v= 
A6md5tSGWXg

3 min 10 s 
ingen sikt i 
köket

Räddningsverket säkrar 
vardagsrumsbrandens situation.

Efter 
brandtesterna

DE BOENDES
FUNKTIONS
FÖRMÅGA

https://www.youtube.com/watch?v=zYl7_d0lwZY
https://www.youtube.com/watch?v=zYl7_d0lwZY
https://www.youtube.com/watch?v=zYl7_d0lwZY
https://www.youtube.com/watch?v=A6md5tSGWXg
https://www.youtube.com/watch?v=A6md5tSGWXg
https://www.youtube.com/watch?v=A6md5tSGWXg


76 Bilaga 5 | Brandskyddsteknikens betydelse vid bedömning av utrymningssäkerheten

Exempel: Lägenhetsspecifika brandtester i Åbo 

SPEK genomförde brandtesterna våren 2021 i samarbete med 
Egentliga Finlands räddningsverk och utrustningsleverantörer, och 
utarbetade en rapport om proven i samarbete med Tammerfors 
universitet. I samarbete med olika utrustningsleverantörer samlade 
SPEK in sådana produkter för testerna som kan användas för att 
identifiera, begränsa eller släcka en bostadsbrand. Syftet var att ta 
reda på hur väl de olika tekniska alternativen reagerar på, och iden-
tifierar, en risksituation i utveckling och hur de kunde släcka eller 
åtminstone begränsa branden på ett sådant sätt att de boende får 
mer tid för en säker utrymning. 

Som ett resultat av arbetet har fritt tillgängligt videomaterial public-
erats, i syfte att utveckla brandsäkerheten och attityderna.

Teknik som stöd vid boende

Bilagan Palo- ja asumisturvallisuuden taustoitus (kartläggning av 
brandsäkerhet och boendesäkerhet) har utarbetats som stöd för 
brandtesterna och deras resultat. Bilagan tar upp hur olika tekniska 
alternativ kan bidra till en säker vardag och säker utrymning vid 
brand. Materialet kan laddas ner från den finskspråkiga webbsidan 
för utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik (palontorjuntateknii-
kan kehitysryhmä), från avsnittet “perehdytysmateriaalia”.

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/
palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/

Syftet är att upptäcka och släcka en brand så tidigt som möjligt för 
att minimera skadorna. Om en brand upptäcks tidigt har de boende 
tid att försöka släcka branden på ett säkert sätt. När till exempel en 
brandvarnare larmar är det viktigt att de boende kan agera på egen 
hand eller att larmet förmedlas till en person som kan reagera på situ-
ationen tillräckligt snabbt. Ingen enskild brandteknisk anordning kan 
ersätta förebyggande brandsäkerhet eller förstahandsläckning. För att 
hantera en brand krävs både teknik och agerande av människor.

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
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Brandlarmanläggningar och brandvarnare har planerats så att de 
upptäcker en brand i tid. Enheten eller utrustningen reagerar på en 
begynnande brand och ger ett lokalt larm. Det här ger tid för för-
stahandssläckning eller för säker utrymning från byggnaden. Utöver 
det lokala larmet kan en brandlarmanläggning eller ett larm som är 
integrerat i annan säkerhetsteknik också förmedla larmet vidare och 
på så sätt påskynda räddningsverkets ankomst.

Riskerna med att använda spis ökar när funktionsförmågan försäm-
ras, t.ex. hos äldre personer och personer med minnesstörningar. 
Vid behov bör spissäkerheten säkerställas med hjälp av säkerhetsan-
ordningar, till exempel en spisvakt. Den kan larma om en spisbrand 
i ett tillräckligt tidigt skede. För att undvika onödiga larm ska brand-
varnare inte installeras i kök. En brandvarnare i närheten av köket 
kan upptäcka en begynnande brand i ett tillräckligt tidigt skede. 
Lägenhetsspecifika släckanläggningar är avsedda att skydda enskilda 
lägenheter. 

Syftet med en släckanläggning är att den åtminstone ska släcka och 
begränsa en brand. Den slutliga släckningen utförs med andra stöd-
jande åtgärder. Det bör finnas utrustning för förstahandssläckning i 
hemmen, så att förstahandssläckningen kan inledas så fort som möj-
ligt på ett säkert sätt. Det är också bra att öva användning av utrust-
ningen, såsom handbrandsläckare och släckningsfilt.

http://t.ex
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Slutsatser från lägenhetsspecifika brandtester och 
påverkan på utrymningssäkerheten

Enligt testerna fungerade den använda brandsäkerhetstekniken som 
den ska. Det är värt att notera att alla testsituationer visade konkret 
hur viktigt det är att snabbt identifiera situationen och vidta rätt åtgär-
der – släckning eller utrymning. De boendes förmåga att agera och 
reagera vid brand, samt möjligheten och förmågan att ta sig ut på egen 
hand påverkar alltid vilken typ av tekniska lösningar som kan införas. 

Rätt valda tekniska lösningar ökar de boendes möjligheter att agera, 
och man bör överväga vem som får larmet och om hen kan reagera 
tillräckligt snabbt för att få hjälp i tid. Teknik är till hjälp vid en brand, 
men man måste ändå beakta hur snabbt en brand sprider sig inom-
hus och hur kort tid de boende har på sig för att reagera.

Även om testerna visade att sikten i lägenheten försämrades på 
bara några minuter efter att släckanläggningen aktiverades, var 
de värdefulla minuter för utrymningen. De boende behöver san-
nolikt utomstående hjälp för att ta sig ut. Som referens bör dock 
en sådan situation användas där lägenheten varken har larmande 
eller släckande utrustning. I ett sådant fall blir förhållandena för 
de boende livshotande på några minuter. Betydelsen av att kunna 
använda utrustning för förstahandssläckning bör särskilt beaktas. 
Förstahandssläckning i ett tillräckligt tidigt skede skulle ha kunnat 
släcka alla bränder i testsituationerna.

Brandbelastningarna var små i de utförda testerna. I allmänhet finns 
det mer brännbart material i hemmet och därför är bränderna också 
oftast kraftigare än de var i dessa testsituationer. Det är t.ex. vanligt 
att det finns material runt köksspisen som får branden att sprida sig.

En undersökning av VTT (Vaari m.fl. 2010) visar att i en liknande 
bostad och vid en fritt brinnande brand utvecklas branden mycket 
snabbt: på några minuter stiger temperaturen så högt att branden når 
övertändning, varvid allt brännbart material i rummet börjar brinna. 
Det är inte möjligt att överleva i ett övertänt rum. I brandtesterna 

http://t.ex
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som utfördes i Åbo kunde släckanläggningarna begränsa branden 
och förhindra övertändning. Temperaturen i lägenheterna översteg 
aldrig 100 °C. En släckanläggning kan upprätthålla förhållandena på 
en sådan nivå som krävs för utrymning. 

När sikten är mindre än en meter kan man förlora orienteringsför-
mågan. Utgående från brandtesterna skulle en säker utrymning såle-
des vara möjlig vid en verklig brand, men högst under några minuter.

Observationerna ger vid handen att man måste man beakta hel-
heten när utrustningen planeras (inklusive bland annat möbler), 
samt identifiera hinder som påverkar utrustningens funktion, såsom 
spisfläktar och skuggområden under dem.

Interaktionen mellan brandlarm- och släckanläggningen kan bidra 
märkbart till pålitlig och snabb drift. Släckanläggningen kan aktiveras 
när glaskapseln på en enskild sprinkler går sönder vid given tempera-
tur, eller via ett ställdon som styr en zonventil när brandlarmanlägg-
ningen upptäckt en brand. Den tillförlitliga men snabba aktiveringen 
av en brandlarm- och släckanläggning kan ändras till exempel genom 
att ställa in larmgränserna för multidetektorer.

Om bedömningen av brandskyddsteknikens lämplighet 

Syftet med att klarlägga brandförloppet är att förhindra en brand 
eller att minimera skadorna så mycket som möjligt. Om de personer 
som deltar i beslutsfattandet eller upphandlingen av utrustningen 
saknar tillräcklig kunskap om säkerhetsutrustning, bör man ta hjälp 
av utomstående i god tid. De som planerar och väljer utrustning ska 
ha tillräcklig kunskap om tekniska alternativ och om sådana miljöfak-
torer och risker som påverkar planeringen, så att varje installation 
lämpar sig för användningsändamålet.

En brandlarmanläggning upptäcker en brand och ger tid att loka-
lisera branden och utföra nödvändig förstahandssläckning, men 
som sådan begränsar den inte branden. En brandlarmanläggning 
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ger tid att reagera på en brand, då informationen kan vidarebe-
fordras även till personalen så att branden kan lokaliseras snabbt. 
Släckanläggningen förlänger tiden för säker utrymning och stöder 
räddningsinsatserna på platsen. Brandlarm- eller släckanläggningar 
kan aldrig ersätta varandra. Båda har en viktig funktion i brandskyd-
det. Om en brand inte kan släckas genom förstahandssläckning och 
branden kommer åt att utvecklas, kommer släckanläggningen också 
att upptäcka elden och aktiveras. Släckanläggningen fungerar direkt 
i början av en brand. 

Tekniska val kan till exempel inbegripa val av olika detektorer. Målet 
är att hitta det lämpligaste alternativet för varje situation, så att 
en begynnande brand kan upptäckas tillräckligt tidigt och att man 
kan identifiera faktorer som påverkar utrustningens underhåll och 
nedsmutsning samt förekomsten av falska larm. Under normala 
förhållanden strävar man efter att använda rökdetektorer i så stor 
utsträckning som möjligt. Valen ska grunda sig på objektsspecifika 
förhållanden och riskbedömningar. Utöver rökdetektor kan andra 
alternativ övervägas, såsom kombinationsdetektorer med flerkrite-
riekteknik, värmedetektorer eller andra specialdetektorer.

Dessutom bör planerna och personalens kunskaper hållas uppdate-
rade, så att man kan reagera effektivt i en larmsituation. Bland annat 
tydliga brandkartor och övningar i att läsa dem bidrar till att snabbt 
lokalisera en brand. Personalens agerande kan också stödjas av tek-
niska lösningar, såsom separata bildskärmar eller telefonlarm.

Interaktionen mellan brandlarm- och släckanläggningen kan bidra 
märkbart till pålitlig och snabb drift. Den mest tillförlitliga metoden 
för att förmedla larm är att använda standardiserade säkerhetssys-
tem och brandlarmanläggningar för bostäder eller att använda lägen-
hetsspecifika släckanläggningar. Ett sänkt gränsvärde kan användas 
vid förmedlingen av lokala larm och meddelanden, till exempel en 
lägre gräns för förhandslarm, med vilken man skulle kunna få hjälp till 
platsen i ett tidigare skede. Den tillförlitliga men snabba aktiveringen 
av en brandlarm- och släckanläggning kan ändras till exempel genom 
att ställa in larmgränserna för multidetektorer. Släckanläggningen 
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kan aktiveras när glaskapseln på en enskild sprinkler går sönder vid 
given temperatur, eller via ett ställdon när brandlarmanläggningen 
upptäckt en brand. 

En lämplig teknisk helhet kan åstadkommas vid alla objekt så 
länge som planeringen beaktar brandbelastningen och materia-
len i enlighet med den platsspecifika riskbedömningen samt för-
hållandenas inverkan på så snabb och tillförlitlig drift som möjligt. 
Släckanläggningarna och branddetektorerna möjliggör en effektiv 
och mångsidig lokalanvändning. Det möjliggör i sin tur förändringar 
i konstruktiva brandsäkerhetslösningar, tillåtna enhetsstorlekar, 
personaldimensioneringar och i antalet utrymningsvägar. Därför 
måste brandsäkerheten och utrymningssäkerheten bedömas som 
en helhet.

Utrustningen bidrar till att minimera de tidsmässiga och ekono-
miska störningarna i vardagen och driften om en olycka inträffar. 
Anläggningar och utrustning behöver underhåll, och ett lyckat under-
håll kräver kunnig personal. Röken och rökgaserna från en brand 
orsakar rökskador på egendom. De begränsar också sikten avsevärt 
och hindrar därmed räddningen av de boende, samt personalens 
arbete och räddningsverkets släcknings- och räddningsarbete. 

Efter branden är det också nödvändigt att ta lärdom av det skedda 
och bedöma hur en liknande situation kan undvikas eller bättre 
identifieras i framtiden. Detta underlättas både av en positiv attityd 
till brandsäkerhet och tekniska lösningar hos personalen.
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Utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik och material

Utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik är en expertgrupp som samordnas 
av SPEK, vars gemensamma mål är att främja brandsäkerhet och att utveckla 
praxis, kvalitet och nya tekniska möjligheter inom brandsäkerhet.

Arbetsgruppen för utveckling av brandskyddsteknik:

Vad är brandskyddsteknik?  
(Mikä palontorjuntatekniikka?)  
Palontorjuntatekniikan termit selkokielisenä 
(brandskyddstekniska termer på klarspråk)

LÄS MER

Arbetsgruppen för utveckling av brandskyddsteknik:

Bedömning av brandskyddsteknikens lämplighet 
och funktion (Palontorjuntatekniikan soveltuvuus 
ja toiminnan arviointi)

LÄS MER

BAKGRUNDSMATERIAL
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Studiematerial – rapport och videor

På SPEK:s webbplats hittar du separata rapporter och videomaterial 
om de ovan beskrivna lägenhetsspecifika brandtesterna i Åbo.

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/
palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/

Under SPEK Vägleder hittar du mer avgiftsfritt material för att 
utveckla dina brandsäkerhetskunskaper (mer material på de finsk-
språkiga sidorna). 
https://my.priimalms.com/id98/course/main/5003108

Brandsäkerhet är en helhet där människan har en mycket 
central roll, vid sidan om de tekniska lösningarna

Bakom följande länk hittar du en instruktionsvideo om handlings-
behovet hos personalen som arbetar i byggnaden under ett brand-
förlopp. Videon kompletterar diagrammet på sid 10.

https://vimeo.com/383266784/200bbf8301?embedded=tru-
e&source=video_title&owner=22283754

Se videon!
Palontorjuntatekniikka ja ihmisen toiminta 

(brandskyddsteknik och mänskligt beteende)

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://my.priimalms.com/id98/course/main/5003108
https://vimeo.com/383266784/200bbf8301?embedded=true&source=video_title&owner=22283754
https://vimeo.com/383266784/200bbf8301?embedded=true&source=video_title&owner=22283754
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VTT: tutkimushankesarja – Sprinkleri pelastaa 
(sprinklern räddar) 

https://www.youtube.com/watch?v=WTU3x2KFTeU 

Teknologiska forskningscentralen VTT har utrett sprinklersystemens 
funktion i bostadsförhållanden. 

Webbsidorna för utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik 
innehåller material om VTT:s forskningsprojekt, som ingår i en serie 
studier som undersöker automatiska släckanläggningars betydelse 
vid bostadsbränder, särskilt ur räddningsperspektiv. Projektet har 
2006–2012 undersökt installationen av bostadssprinklers, d.v.s. 
installation av automatiska släckanläggningar i bostadshus.

Utöver videon om brandtesterna innehåller webbsidorna en bilaga 
med en sammanfattning om förhållandena i forskningsprojektets 
bostadsrum under en brand när den försetts med en automatisk 
släckanläggning (sprinkler) och när den är utan en sådan. Bilagan är 
ett utdrag ur Automatiska släckanläggningar i bostäder och vårdin-
rättningar, dvs. nr 26 i publikationsserien SPEK vägleder.

Lägenhetsbrand i en bostad med automatisk 
släckanläggning

En lägenhetsbrand utvecklas snabbt. Under normala förhållanden 
kan en lägenhet vara helt övertänd redan fyra till fem minuter efter 
antändning. Omständigheterna kan bli livshotande för människor 
redan cirka tre minuter efter antändning.

https://www.youtube.com/watch?v=WTU3x2KFTeU
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Innan temperaturen stiger, under de första minuterna, är branden 
möjlig att släcka genom ingripande av de boende eller personalen. 
Räddningsverkets enheter inleder räddnings- och släckningsarbetet 
efter att de anlänt. I hela Finland tar den här proceduren i genom-
snitt 15–18 minuter, räknat från antändning.

Den automatiska släckanläggningen fungerar snabbt och släcker 
branden ofta helt och hållet. Då sprinklern närmast branden akti-
veras, sprider den vatten omkring sig och blöter ner ytorna för att 
förhindra att elden sprider sig. Samtidigt hindrar det temperaturen i 
rummet att stiga ytterligare. Temperaturen sjunker småningom i och 
med att det brinnande materialet blöts ner och släcks. Det här ger 
mer tid för personerna att lämna det brinnande rummet oskadda 
och för räddningsmanskapet att hinna på plats.

Läs mer: https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/
palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/

https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
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Räddningsbranschens  
Centralorganisation i Finland
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors
tfn 09 476 112, spekinfo@spek.fi
www.spek.fi

Mer material av utvecklingsteamet 
för brandskyddsteknik finns på:

spek.fi/sv/opinionsarbete/
brandskyddsteknik/

mailto:spekinfo@spek.fi
http://www.spek.fi
https://spek.fi/palontorjuntatekniikka
https://spek.fi/palontorjuntatekniikka
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Bilaga 6. Checklistor från 
CFPAEguiden Fire safety 
in care homes 6/2021

The Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-E) är 
en samarbetsorganisation mellan nationella räddningsorganisationer 
som producerar guider, utbildningar och information för räddnings-
väsendet. Guiderna kan laddas ner avgiftsfritt från https://cfpa-e.eu/
category-guidelines/fire-prevention-and-protection/

Administration av brandskydd

Handlingar

• Bygglovshandlingarna har uppdaterats enligt 
byggnadens användningsändamål

• Brandförebyggande åtgärder har registrerats
• Den tekniska brandsäkerheten har registrerats

Ansvar

• Brandsäkerhet ingår i förvaltningens 
anvisningar för verksamheten

• Namnet/namnen på den ansvariga personen/
de ansvariga personerna har antecknats

• Byggnadens ansvarsfördelning mellan ägaren och 
verksamhetsidkaren har klargjorts skriftligen

• De brandförebyggande åtgärderna följs upp av förvaltningen

https://cfpa-e.eu/category-guidelines/fire-prevention-and-protection/
https://cfpa-e.eu/category-guidelines/fire-prevention-and-protection/
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Arbetsfördelning

• Arbetsfördelningen har klargjorts skriftligen
• Följande uppgifter har tilldelats ansvariga personer:

• brandsäkerhetsansvarig
• person som ansvarar för självbedömningen
• person som ansvarar för underhållet av larmsystemet 

och den automatiska släckanläggningen.

• Skyldigheterna och ansvarsområdena har antecknats och 
bestyrkts med underskrifter av den berörda personalen

Riskhantering

• Brandriskerna har identifierats

Rutiner

• Personalen har utarbetade rutiner för larmsituationer och brand
• Personalen har utarbetade rutiner för evakuering

Utbildning och kommunikation

• Planer och tidsscheman för utbildning 
av praktikanter har utarbetats

• Genomförda utbildningar och övningar har registrerats

Självbedömning

• En plan med tidpunkter, metoder och detaljer 
för granskningarna har utarbetats och den 
ansvariga personen har utsetts

• De utförda granskningarna har registrerats
• Korrigeringsbehoven för identifierade brister 

har antecknats i genomförandeplanen
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Uppföljning

• Brandskyddsarbetet följs upp minst en gång per år

Checklista för självbedömning

Mordbrand
• förråd och andra slutna utrymmen hålls låsta
• brandsäkra inredningsmaterial prioriteras

• tändare, tändstickor och brandfarliga ämnen förvaras bakom lås
• utomhusbelysningen, särskilt på bakgården, uppmärksammas
• förpackningar och avfall förvaras på sina egna platser
• Brandbelastningen vid fasader, lastområden 

eller regnskydd minimeras

Kök

• en spisvakt installeras vid behov
• fläktar och filter rengörs
• spisens närmiljö hålls välstädad, osannolikt 

att spisen går på av misstag
• vattenkokare, mikrovågsugnar, kylar och frysar 

är i skick och ersätts med nya vid behov

Belysningsarmaturer

• inga flimrande lysrör
• kontrollera att glödlampor, spotlights och andra lampor 

inte kan utgöra en fara, och att de inte är täckta 
eller på annat sätt nära brandfarliga material

• armaturerna används ändamålsenligt. led-
lampor har låg yttemperatur, och därför är 
de att föredra framför halogenlampor

• alla armaturer har robusta fastsättningar, 
särskilt de bredvid sängarna
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Andra elektriska apparater

• elapparater används inte i förråd
• elkablarna och elledningarna är intakta och ligger inte för tätt
• elapparaterna ligger inte för nära antändliga material
• elapparater laddas inte nära lättantändliga material

Andra brandrisker

• rökning har anvisats en säker plats med ändamålsenlig askkopp
• brandfarliga vätskor och gaser förvaras 

på ett ändamålsenligt sätt
• tvättmaskiner, torktumlare och annan 

tvättutrustning underhålls regelbundet

Evakuering

• korridorer hålls fria från hinder
• evakuerings- och utrymningsvägarna har markerats tydligt
• tester har gjorts för att kontrollera att nödbelysningen 

belyser alla nödvändiga skyltar
• evakuerings-/utrymningsvägar (korridorer och trapphus) 

är fria hela vägen (inga möbler, sopsäckar eller liknande)
• dörrarna längs evakuerings-/utrymningsvägarna kan enkelt 

öppnas utan kod, nyckel eller passerkort; ta hänsyn till vartåt 
dörrarna öppnas och dem som använder hjälpmedel

• nödbelysningen fungerar trots strömavbrott
• evakuerings-/utrymningsplanerna återspeglar 

verkliga, gällande förhållanden



92 Guide för hur man gör utredning om utrymningssäkerhet | Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Spridning vid brand

•  alla brandceller motsvarar det som antecknats om dem
• genomföringarna för kablar, ledningar, ventilationsrör och 

annat har tätats med godkända metoder och material
• branddörrarna är intakta och sluter sig korrekt, inga 

glipor förekommer mellan dörren och karmen
• innertaken har sektionerats på rätt sätt

Räddningsutrustning

• rökventilationen har granskats
• brandsläckarna är av rätt slag, tillräckligt många 

och de har placerats planenligt och synligt
• vattenposterna kan öppnas, slangen är hel och har 

ett munstycke som går att öppna och stänga

Brandlarm, branddetektor

• detektorerna är oskadade
• testerna har utförts enligt föreskrifterna
• brandinspektionen har utförts enligt föreskrifterna

Automatisk släckanläggning (beroende på situation)

• släckanläggningens munstycken blockeras 
inte av konstruktioner eller annat

• underhåll och service, inklusive inspektioner, 
har utförts enligt föreskrifterna
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Förutsättningarna för att effektivt hantera 
en brand grundar sig bland annat på 
följande (CFPA-E Guideline 6: 2021):

• Regelbunden säkerhetsutbildning för personalen
• Regelbunden genomgång av säkerhetsfrågor 

och säkerhetsrutiner vid personalmöten
• Effektiva larmsystem
• God konstruktiv brandsäkerhet i byggnaden
• Brandskyddsteknik, t.ex. installation av 

en automatisk släckanläggning

Utbildningsmöjligheter:

• På Speks webbplats [https://www.spek.fi/koulutus/
turvallisuuskortit/sosiaali-ja-terveysala/] finns 
information om säkerhetsutbildningar inom social- 
och hälsovården. Du kan också beställa en utbildning 
av en kursledare för din verksamhetsenhet.

• På Finlands Brandbefälsförbunds webbplats  
[https://www.sppl.fi/koulutukset] hittar du information 
om kursledarutbildningarna för säkerhetsutbildningar 
inom social- och hälsovårdssektorn. Vid större enheter 
kan den egna kursledaren ansvara för utbildningen av 
nyanställda och för uppdateringen av utbildningarna.

• Lokala räddningsförbund ordnar utbildningar i 
förstahandssläckning, kurser för anläggningsskötare 
för brandlarmanläggningar samt olycksövningar

• Utbildningar i första hjälpen och akut första hjälpen, FRK
• Många företag organiserar säkerhetsutbildningar och 

tjänster för att förbättra brand- och utrymningssäkerheten

http://t.ex
https://www.spek.fi/koulutus/turvallisuuskortit/sosiaali-ja-terveysala/
https://www.spek.fi/koulutus/turvallisuuskortit/sosiaali-ja-terveysala/
https://www.sppl.fi/koulutukset
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Identifiera uppenbara brandriskfaktorer som är viktiga 
att beakta inom boendeservice för personer med 
funktionsnedsättning (CFPA-E Guideline 6:2021):

• mordbrand (i vissa målgrupper är risken uppenbar och 
de förebyggande åtgärderna är kritiskt viktiga)

• spisbränder
• rökning
• levande ljus
• belysningsarmaturer
• laddningsbara elapparater (smarttelefoner, 

datorer och surfplattor)
• hushållsapparater, såsom diskmaskiner, 

mikrovågsugnar, TV, tvättmaskiner m.m.

Regler och rutiner är viktiga och förbättrar säkerheten.

• I och med den ökade mängden elapparater, och 
särskilt laddningsbara apparater, är det viktigt att varje 
vårdinrättning har tydliga instruktioner för säker 
användning, förvaring och laddning av elapparater. 
Till exempel är instruktioner om hur man laddar telefoner 
är användbara för både de boende och personalen.

Instruktioner för när du upptäckt en begynnande brand

• lokalisera antändningsplatsen
• ta en förstahandssläckare och gå till antändningsplatsen
• slå larm om du märker en hotande begynnande brand
• inled förstahandssläckningen om det är säkert
• om personer är i fara, rädda dem om du kan göra det säkert
• stäng dörren till antändningsplatsen
• rädda andra som kan vara i fara
• se till att räddningsarbetarna får nödvändig 

information när de anländer.
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 Säkerhetskulturen vid en verksamhetsenhet 
består åtminstone av följande faktorer:

• ledningens och personalens engagemang för 
att upprätthålla säkerhetskulturen

• säkerhetskulturen framkommer genom värderingar och attityder
• personalen har tillräckliga kunskaper och färdigheter 

för att upprätthålla säkerhetskulturen
• uppskattningen och medvetenheten om 

säkerhetskulturen framgår av vardagliga handlingar
• registrering, rapportering och anmälning 

av farliga situationer och tillbud.

En sund säkerhetskultur vid en verksamhetsenhet stöder persona-
lens välbefinnande i arbetet och den lagstadgade arbetssäkerheten. 
Säkerhetskultur kan också skydda egendom, samt trygga verksamhetens 
kontinuitet och bevara fastigheternas värde.

Årsklockan för säkerhet används för att implementera och utveckla säker-
hetskulturen. Med klockan kan man schemalägga alla årliga säkerhetsåt-
gärder, såsom inspektioner och underhåll av utrustning, säkerhetsövningar 
samt nödvändiga uppdateringar av till exempel räddningsplanen och 
utredningen om utrymningssäkerhet.

Men en säkerhetsrunda13 kan man årligen utveckla säkerheten i arbets-
gemenskapen. Rundans teman kan variera från år till år, vilket innebär att 
färdigheterna upprätthålls på ett mångsidigt sätt. Temana kan till exem-
pel handla om att öva på förstahandssläckning, våldsamma situationer 
och skydd inomhus. En vårdinrättning kan enligt eget omdöme ta med de 
boende på rundan eller ordna en egen runda för dem som kan röra sig.

Det hör också till god säkerhetskultur att farliga situationer kartläggs och 
analyseras regelbundet och fortlöpande. På grund av omsättningen i per-
sonal och boende är det bra att även återgå till bekanta frågor och repe-
tera riskhanteringsmetoderna. Med tiden kan också nya farliga situationer 
identifieras vid en verksamhetsenhet, och därför är det viktigt att reser-
vera tid för att identifiera dem och utarbeta ändamålsenliga gemensamma 
verksamhetsmodeller.

13 Se Turvallisuuskävelyopas. Toiminnallinen turvallisuuskoulutus (Waitinen 2017).
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Länkar

• Regionförvaltningsverket (tillstånd, anmälningar, ansökningar) www.avi.fi

• Räddningsverkens partnerskapsnätverk www.pelastuslaitokset.fi (på finska)

• Inrikesministeriet (IM) www.intermin.fi

• På webbsidan pelastustoimi.fi, som lyder under inrikesministeriet, 
finns anvisningar om hur du ansöker om olika tillstånd samt 
blanketter. En elektronisk blankett för utrymningssäkerhet 
publiceras på den här sidan (uppskattningsvis hösten 2022)

• Social- och hälsovårdsministeriet www.stm.fi

• Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf (SPEK) www.spek.fi

• SPEK Vägleder: Webbadress till SPEK Vägleder (mer innehåll 
på finska): https://www.spek.fi/sv/sakerhet/guider/

• Termbanken TEPA, som upprätthålls av Terminologicentralen 
https://termipankki.fi/tepa/sv/ (www.termipankki.fi)

• Institutet för hälsa och välfärd (THL) www.thl.fi

• Mer information om att främja säkerheten: Säkerhet 
https://thl.fi/sv/web/ledningen-av-framjandet-av-halsa-och-valfard/
framjande-av-sakerhet

• Byggnadsklassificering 2018 https://www.stat.fi/sv/luokitukset/rakennus/

• Tuovi – portalen för inre säkerhet https://sisainenturvallisuus.
fi/sv/framsida?p_p_id=fi_yja_language_version_tool_web_
portlet_LanguageVersionToolMissingNotificationPortlet&_
fi_yja_language_version_tool_web_portlet_
LanguageVersionToolMissingNotificationPortlet_missingLanguageVersion=1

• Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) https://tukes.fi/sv/framsida

• OBS! Lista på Tukes webbplats över aktörer som har tillstånd 
att underhålla säkerhetsanordningar, t.ex. brandlarm- och 
släckanläggningar: Länk till registret (på finska) https://tukes.fi/asiointi/
rekisterit-ja-patevyydet/pelastustoimen-laitteet-ja-rakennustuotteet

• Statens webbtjänst för rättsligt material (FINLEX) https://www.finlex.fi/sv/ 

• Miljöministeriet (MM) www.ym.fi

• Sanastot.suomi.fi

• Ordlistor inom social- och hälsovården:  
https://sotesanastot.thl.fi/termed-publish-server?lang=sv

• Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 50, 2017) ingår i termbanken TEPA
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http://www.sisainenturvallisuus.fi
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Guide för utredning om utrymningssäkerhet

Varje verksamhetsidkare vid en vårdinrättning, boendeenhet, eller ett 
service- och stödboende är skyldig att göra en utredning om utrym-
ningssäkerhet. Med hjälp av utredningen säkerställer man att alla per-
soner i byggnaden, oavsett funktionshinder, kan ta sig ut på ett säkert 
sätt i en nöd- eller undantagssituation, särskilt vid brand.

Utrymningssäkerheten i en vårdinrättning eller boendeenhet grundar 
sig på konstruktiv brandsäkerhet och på brandskyddsteknik. Människ-
ors operativa beredskapstid är ändå viktig vid säker utrymning. Regel-
bundna utbildningar och övningar för personalen på vårdinrättningar är 
en viktig del av utrymningssäkerheten.

Utrymningssäkerheten genomförs i samarbete mellan social- och 
hälsovårdssektorns och räddningsväsendets experter. Syftet med den 
här guiden är att hjälpa aktörer inom båda sektorerna att arbeta för en 
enhetlig utrymningssäkerhet i hela landet.

Guidens viktigaste uppgift är att stödja aktörer och tjänsteproducenter 
inom social- och hälsovården när de gör en utredning om utrymnings-
säkerhet. Utredningens blanketter innehåller alla centrala frågor om 
utrymningssäkerhet: grundläggande information om vårdinrättningen, 
samt information om byggnaden, brandskyddstekniken, antalet boende 
och deras funktionsförmåga samt antalet anställda vid olika tidpunkter 
på dygnet. Informationen fungerar som grund när de beräknade utrym-
ningstiderna ska anges steg för steg från utrymning av antändnings-
platsen till utrymning från hela byggnaden.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Banmästargatan 11
00520 Helsingfors
tfn (09) 476 112
www.spek.fi, spekinfo@spek.fi
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