
Planer for brandforebyggelse for plejecentrene 

1. Brandinstruks:
Der påsættes brandinstruks på alle brandskabe, i grupperum/personalerum, ved 
hovedbrandtavlen
og ved pulverslukkere/CO2 slukkere.
Hvert center skal lave sin egen instruks.
Der kan findes inspiration og skabelon på Brand og Rednings hjemmeside.
Det er muligt at tilkøbe en ”pakke” til brandanlægget (3.000,-), så der vises 
lejlighedsnummer i displayet og ikke kun et nr. som henviser til oversigtsplanerne og som 
først skal identificeres, før man får overblik over, hvor brandalarmen er udløst. Det kan 
sparer minutter.
HHC har tilkøbt denne ordning (ca. 3.000,-).

2. Brandskole:
Vi enes om at alle medarbejderne x 1 årligt skal tage E-learning on line ”Brandparat”.
Kurset består af 15 spørgsmål, ca. 40 min. varighed. Opstart september- oktober. Kurset 
udløser et
bevis, som medarbejderen skal fremvise daglig leder.
Kurset forefindes på Beredskabsstyrelsen:
http://www.brandparat.dk/kommuner/kommune-brandskole/

3. Brandøvelse:
Det er ikke et lovkrav om brandøvelse.
Erfaringen fra tidligere brandslukningsøvelser er, at det er vanskeligt at opretholde rutinen.
Vi har talt med brandleder Elias (Sydsjællands Brand og Redning) om følgende (som han 
støtter op omkring):
Pedel og daglig leder laver ”test” hvert ½ år med ”falsk alarm” (brandvæsenet orienteres 
om at der laves øvelse, men medarbejderne er ikke orienteret om dette). Efter øvelsen 
laves opfølgning med henblik på læring.

4. Brug af vandslange:
Langt de fleste brande bør slukkes med vand. Det anbefales derfor at vandslangen 
bruges til
hverdagsopgaver, som gulvvask i køkkenerne, vande blomster (ude og inde). Dette for at 
få en
naturlig tilgang til hvordan brandslangen fungere, at trykket kan reguleres og således 
bliver et naturligt første valg i forbindelse med brand. Det bliver ”ufarligt” og kendt både 
anvendelsen og hvor brandslangerne befinder sig i huset.
Det anbefales af Brand og Redning, at bruge brandslangerne til hverdagsopgaver.

5. Intro af nye medarbejder:
Det er pedellen eller anden udpeget ressourcepersonale, der indenfor de første par 
dage, sikre gennemgang af brandskab, brandinstruks og forefindelse af brandmateriel i 
huset.


