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Handlingsplan Trygg hjemme 

Sørfold kommune har sammen med andre kommuner, inngått samarbeidsavtale med Salten Brann om 
brannforebyggende tiltak for hjemmeboende som er i spesielt utsatte grupper. Samarbeidet mellom 
Salten Brann og kommunene har fått navnet Trygg Hjemme Salten.  

Trygg Hjemme Salten har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om 
risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider om forebyggende brannvern.   

Trygg Hjemme Salten er et livsviktig samarbeid for å redde liv. Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, 
rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i 
dødsbrannstatistikken.  

Trygg Hjemme Salten vil ha som mål å gjennomføre forebyggende aktiviteter som bidrar til at personer i 
risikoutsatte grupper ikke omkommer i brannulykke. 

Samarbeidsavtalen vedlegges til informasjon.  
 
Avtalen forplikter de ulike kommunale tjenesteytere og brannvesenet til å møtes jevnlig for å ivareta, 
opprettholde og utvikle: 

 Samarbeid mellom tjenestene - og mellom tjenestene og brannvesenet 
 Risikokartlegging 
 Planlegging av sikkerhetstiltak 
 Gjennomføring av sikkerhetstiltak 
 Løse enkeltsaker 
 Evaluere enkelthendelser og brannsikkerhetsarbeidet generelt 

 
Målet med avtalen er å gjennomføre forebyggende aktiviteter som bidrar til at kommunale 
hjemmeboende tjenestemottakere ikke omkommer i brannulykke. Forhøyet brannrisiko hos brukere har 
ofte en sammensatt årsak. Trygg hjemme skal være en arena for å utvikle risikokunnskap og etablere og 
vedlikeholde risikoforståelse i tjenestene. Ved å samordne praktisering av forvaltningsreglene, unngå 
hindringer som kan svekke brukernes sikkerhet og legge til rette for god kommunikasjon mellom 
aktørene skal brannsikkerheten styrkes. 
 
Branntrygghet er en del av kommunens helse- og omsorgstilbud. Kommunens plikter framkommer av 
helse- og omsorgslovgivingen og brannregelverket.  
 
Utgangspunkt for arbeidet er veileder utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap fra 2017.  
 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/veiledere/samarbeid-mellom-kommunale-tjenesteytere-om-brannsikkerhet-for-
risikoutsatte-grupper.pdf 
 
 
Trygg hjemme skal hvert år utarbeide en handlingsplan som innspill til de ulike virksomheters planarbeid 
for påfølgende kalenderår.  Planen revideres i september.

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samarbeid-mellom-kommunale-tjenesteytere-om-brannsikkerhet-for-risikoutsatte-grupper.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samarbeid-mellom-kommunale-tjenesteytere-om-brannsikkerhet-for-risikoutsatte-grupper.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samarbeid-mellom-kommunale-tjenesteytere-om-brannsikkerhet-for-risikoutsatte-grupper.pdf
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Handlingsplan Trygg Hjemme Sørfold kommune  
 

Nr Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvar Merknad 
 
Kartlegging og forebygging 
 
1 Øke brannsikkerheten for 

brukere av hjemmetjenesten 
  Alle tjenesteutøvere  

  Kartlegging ved hjemmebesøk før tildeling av 
tjenester og ved endringsbehov ift tjenester. 
Informere tjenestemottakere om muligheter og 
behov for tilrettelegge bolig, komme seg ut ved 
brann osv. 

 Hjemmetjenesten 
Tildelingskontor 
 
Salten Brann varsles dersom 
personer har stor brannrisiko 
i sine hjem 

Skjema fra 
kvalitetssystemet 
Digipro 
Skannes på hver 
brukers journal. 
Frist: 1.1.2021 

  Trygghetsalarmer med sensor for brannvarsling 
til alle som får trygghetsalarm. 

 Varling går da til 
responssenter som kontakter 
Salten brann og hjemmetj. 

Frist: April 2021 

  Årlig gjennomgang brannsikkerhet i boliger der 
det bor eldre tjenestemottakere 

IPLOS registrering. Her vurderes om bruker kan 
ivareta sine plikter som huseier/leietaker i 
forhold til å ivareta brannsikkerhet i eget hjem. 

 Primærkontakter Registreres utført i 
profil 
Tiltak vurderes og 
iverksettes av 
avdelingsledere 
Frist årlig: 1.7. 

  Oppfølging avvik brannforebygging, avvik 
menes her at det er forhold som øker 
brannrisiko 

 Enheten som mottar avvik 
Dokumenteres i fagsystemet 
Profil 

Kontakter nødvendige 
samarbeidspartnere i 
kommunen eller 
Salten brann for å 
lukke avvik 
 

  Veilede bruker/pårørende ved behov. 

 

 Alle tjenesteutøvere  
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  Der bruker leier en kommunal bolig, vurdere 
om boligen er egnet til å ivareta brukers 
brannsikkerhet i forhold til hans/hennes 
rømningsevne. 

 

 Tildeling 
Hjemmetjenesten 
Primærkontakt 
Teknisk/næring 

Ved behov varsle om 
brannrisiko. 

Varsle tjenestene om 
det er noe som må 
følges opp videre. 

 
  Digitalt tilsyn tas i bruk, vedtak på at man ser på 

kun enkelte tidspunkt 
 Hjemmetjenesten De som også får det 

må ha trygghetsalarm 

  Utarbeidelse av statistikk over f eks 
komfyrvaktalarmer og andre nestenhendelser 

 Hjemmetjenesten Legges frem i 
samarbeidsmøter 
Trygg hjemme 

2 Vanntåkeanlegg  Hos utsatte brukere 50 000,- Hjemmetj 
Teknisk/ 
næring 

Montere ett anlegg pr 
år fra 2021 Anlegg for 
2021er anskaffet.  
Årlig: Frist 30.3 

  Opplæring brukere  Teknisk/næring  
  Kontroll og varsling  Til Salten brann 

Til hjemmetjenesten 
 

3 Evakuering ved brannalarm Varsling fra Salten brann  Dag/aften ringes 
hjemmetjenesten nordsia 

Etablere kontakt med 
ressurspersoner i 
bygdene som kan 
hjelpe ved evakuering 

  Midlertidig bosted 
 
 
 
 
 
 
 

 Teknisk/næring samarbeid 
med  
Hjemmetjenesten  
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Praktiske brannøvelser og opplæring 
 
4 Brannøvelse For ansatte i hjemmetjenesten, inkl informasjon 

om brannforebyggende utstyr som er 
tilgjengelig 
 

Vikarbehov: 
 

Salten brann  Årlig: Frist medio 
desember, gjerne på 
«røykvarslerdagen» 
1.12 

  Beboere omsorgsboliger: Straumvassveien, 
Strandmyra 4 og 6, Mørstun 

 Brannvernledere 2 g/år: mai og okt 

5 Opplæring ansatte Gjennomføre e-læringskurs fra Veilederen eller 
DSB 

 Avd leder hjemmetjenesten Slutten av november 
årlig 

  Gjennomgang praktisk brannvernutstyr som er 
tilgjengelig  

 Ergoterapeut Årlig nov/des 

  Delta på fagdager angående brannsikkerhet 
som arrangeres av Digipro ifm helseuka 

  Årlig 

Andre forebyggende tiltak 
 
6 Sikre at utleieboliger 

tilfredsstiller krav om 
brannsikkerhet 

Årlig gjennomgang   Kommunalsjef 
teknisk/næring 

 

7 Befaring i utleieboligene Hvert tredje år  Teknisk/næring Frist: Sept 
8 Kontroll utleieboliger Gå gjennom utleieboliger før nytt utleie  Vaktmesterkorps  
9 Informasjonstiltak Ansatte i hjemmetjenesten er kjent med 

brannvarsling, slukking osv. som finnes 
 Ergoterapeut 

Salten brann 
Samtidig med årlig 
brannvernøvelse for 
ansatte i hjemmetj. 

  Markere brannvernuka, uke 38  Salten Brann 
Tjenesteutøvere 
Informasjon på kommunens 
hjemmeside 

Årlig 

  Markere brannvarslerdagen, utdeling utstyr og 
batterier osv. 
Ansatte i hjemmetjenesten tilbyr seg å bytte 
batterier i brannvarslere til hjemmeboende.  

 Salten Brann og 
avdelingsleder 
hjemmetjenesten 
 

1.12 årlig 


