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Utgangspunkt

• Bestilling 1 kommune

• Brukere av trygghetsalarm er spesielt utsatt for brann

• Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å 
omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. 

• Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.
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Kommunens plikt

• Forskrift om brann forebygging

«bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense 
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle 
verdier».

• Avtale med KBR Kristiansand Brann- og redning

• Gevinst
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Oppstartsmøte 19.09

• Responssenteret

• KBR Kristiansandsregionen brann og redning

• Telenor

• Prosjektet innføring i velferdsteknologi Agder

• Lokal prosjektgruppe m/ kommunalsjef

Plan for videre arbeid
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Informasjonsstrategi

• Brukerne

• 1. kontakt

• Ansatte

• Innbyggerne

• Politikerne
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Felles opplæringsdag 11.11

• Presentasjon av responssenteret v/ avdelingsleder Renate 

Januar 2019- 216 utløste røykvarslere 

166 merket som test

10 merket som bytte av batteri

40 utløst grunnet mat/ fyr i ovnen

5 sendt uttrykning

• Presentasjon v/ ansatte i forebyggende avdeling KBR

• Gjennomgang av rutine for hjemmesykepleien
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Responssenteret

Røykvarslerne er direkte påkoblet responssenteret

Røykalarm er en prioritert alarm

Responssenteret forsøker å oppnå kontakt med bruker

Ved kontakt med bruker avklares det om det er en reell brann

Ved reell brann ringes 110 og 1. kontakt i kommunen

Dersom ikke kontakt med bruker ringes 110 og samtidig varsles 1. 
kontakt
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Hjemmesykepleien

Responssenteret kontakter 1. kontakt

To ansatte rykker ut til bruker

Ringer 110 når de ankommer brukers bolig

Har nøkkel og kjennskap til bruker og bolig

Skal alltid tenke egen sikkerhet
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Montering og oppkobling

• Avtale montering

• ProAlert (merknad RV til RS)

• Monteres en røykvarsler i hver etasje (minimumskrav)

• Seriekobles

• Noterer hvilken plassering de ulike røykvarslerne har

• Testes mot responssenteret

• CMP
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Oppfølging av røykvarslerne i CMP

Redigering

Overvåking av røykvarsleren 

Varslinger om lavt batterinivå
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Status

• Vi har bestilt 105 røykvarslere til kommunen

• Det varierer fra 1-3 varslere i hver boenhet

• Vi har i dag montert ut 60 røykvarslere

• Installert  røykvarslere i 12 eldre omsorgsboliger

• Ikke montert røykvarslere til de brukerne som allerede er påkoblet 
et brannvarslingsanlegg 
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Trygghetspakke
• Digitale trygghetsalarmer

• Elektroniske dørlåser

• Røykvarslere

• Informasjon om trygghetspakke

• Brukerbetaling for trygghetspakke
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