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Staffanstorps kommun

Omsorgsförvaltningen
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Är du särskilt utsatt vid brand?

Tel: 046 25 11 00
www.staffanstorp.se

Så kontaktar du oss

Biståndshandläggare
Telefon: 046 25 11 04 (måndag klockan 11.00–12.00, tisdag- 
fredag 09.00–12.00)
E-post: omsorg@staffanstorp.se

Rehab Staffanstorp
Telefon: 046 25 11 32 (öppet måndag-torsdag  
klockan 08.00–11.00, fredagar 10.00–12.00)

Fixartjänsten Handtaget
Kontakt genom Trivselpunkten
Telefon: 046 25 12 99 (öppet klockan 08.00–15.00,  
lunchstängt 12.00–13.00)

245 80 Staffanstorp, 046-25 11 00

kommunen@staffanstorp.se, www.staffanstorp.se
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Här nedan följer några konkreta exempel på vad som kan göra 
en person särskilt utsatt vid en bostadsbrand.

Stämmer flera eller många av punkterna in på dig?
Om du vet eller misstänker att du skulle vara särskilt utsatt vid 
en brand kan du behöva öka brandsäkerheten i ditt hem. Läs 
vidare om olika enkla åtgärder som kan stärka skyddet i din 
bostad och vem du kan kontakta för att få mer hjälp.

I alla bostäder bör det finnas fungerande brandvarnare. Dessut-
om rekommenderas brandsläckare och brandfilt. Detta i kombi-
nation med bostadens grundskydd räcker för många, men inte 
för alla. 

• Undvik att röka i stoppade möbler som soffan eller säng-
en. Om du har svårt för att ta dig någon annanstans finns 
det särskilda produkter som påslakan och kuddar med 
ökade brandskyddskrav.

 
Vart vänder du dig för att få ett förstärkt brandskydd?
Om du inte själv, eller med hjälp av närstående, kan ordna 
ditt brandskydd kan du vända dig till kommunen för att få 
hjälp med vissa saker.

Om du upplever problem med inköp kan du vända dig till 
kommunens biståndshandläggare

Kontakta Rehab Staffanstorp om du vill ha hjälp med exem-
pelvis spisvakt eller rökförkläden.

Fixartjänsten Handtaget kan bland annat hjälpa till med att 
byta batterier på brandvarnare.

 » Nedsatt hörsel
 » Nedsatt syn
 » Rörelsesvårigheter
 » Minnessvårigheter

 » Starka läkemedel 
 » Alkohol
 » Rökning



En del personer löper högre risk att dö eller skadas vid brand 
och behöver därför ett förstärkt brandskydd.

Nedsatt hörsel kan göra att man inte uppfattar larmet från 
brandvarnaren.

Nedsatt syn eller rörelsesvårigheter gör det svårare snabbt 
sätta sig i säkerhet.

Minnessvårigheter kan göra det svårare att bedöma en 
situation, göra saker i en lämplig ordning eller larma. Glöm-
ska kan också göra att man ibland glömmer maten på spisen 
eller att släcka levande ljus.

Starka läkemedel eller alkohol kan dels göra att man har 
svårt för att uppfatta en brand, men ibland också att man 
har ett beteende som ökar risken för att en brand uppstår. 
Exempelvis om man råkar somna med en cigarett i handen.
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112 för hörselskadade och talskadade
För dig som har talsvårigheter eller hörselskada finns tjänsten 
”SMS112”. Med denna tjänst kan du vid en nödsituation larma 
SOS med hjälp av sms-meddelande. 

Du kan registrera dig för tjänsten hos SOS-Alarm.

Varseblivningshjälpmedel
Om du har svårt för att uppfatta larmet från en brandvarnare, 
exempelvis på grund av nedsatt hörsel, så kan du behöva ett 
varseblivningshjälpmedel. Det finns till exempel vibreringsdosor 
till sängar eller lampor som börjar blinka vid brand. 

Kontakta Region Skåne angående hörselhjälpmedel, Audio-
nommottagningen i Lund har telefon 046-17 87 80.

Tips till dig som röker
Om du röker och samtidigt har rörelsesvårigheter, eller ofta rö-
ker påverkad av exempelvis läkemedel eller alkohol, är det bra 
att tänka lite extra på din säkerhet.

• Välj kläder som inte antänder så lätt, exempelvis kläder i 
100 procent polyester, siden eller ull. Det finns också speci-
ella rökförkläden som skyddar mot antändning. 

• Ersätt tändstickor med tändare. Att tappa en tändare kan 
vara mindre farligt än att tappa en brinnande tändsticka. 



Komplettera med brandfilt och brandsläckare
Rekommendationen är att det ska finnas brandsläckare 
och brandfilt i alla bostäder. Tänk på att det viktigaste är 
att sätta dig själv i säkerhet och att varna andra. 

Att själv försöka släcka en brand kan vara mycket farligt! 

Se över elektrisk utrustning och ersätt levande ljus
Att byta ut gammal elektrisk utrustning mot ny och byta 
lampor som blir väldigt varma mot till exempel lågenergi-
lampor kan vara ett bra sätt att minska risken för brand. 
Byt också gärna ut levande ljus mot batteriljus.

Möblera för snabb utrymning
Fundera över vad som kan hindra dig från att komma ut 
snabbt om det skulle börja brinna. Kanske kan en matta, 
en fåtölj eller ett bord behöva flyttas för att inte vara i 
vägen?
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Rökning innebär en markant ökad risk för att råka illa ut vid 
brand. En stor del av bränder där människor dör är rökningsre-
laterade. Människor som röker och samtidigt är påverkade av 
alkohol eller har en nedsatt rörelsefunktion är särskilt utsatta 
för rökningsrelaterade bränder.

Enkla åtgärder
Det finns flera enkla åtgärder som kan minska risken för brand 
där hemma. Om du har svårt för att själv genomföra dessa sa-
ker så kanske du kan ta hjälp av en anhörig eller en granne?

Testa brandvarnaren
Räddningstjänsten rekommenderar att man har brandvarnare 
på varje våningsplan samt i varje sovrum. Var också noga med 
att testa dem! Om du har svårt att nå testknappen så finns det 
smarta produkter som kan hjälpa dig med det. Annars kan du 
be någon om hjälp.


