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Dit ansvar som medarbejder - HVER DAG 

- lige meget hvor, du befinder dig i huset 
  

er ALTID 

 At vide hvor det nærmeste brandmateriel til slukning samt 

alarmeringstryk findes. 

 At vide hvordan al brandmateriel anvendes. 

 At kende og agere ud fra ”Ordensregler - sådan forebygger vi 

brand på plejehjemmet Falkenberg”.  

 At formidle ovennævnte ordensregler til beboere, gæster og nye 

kollegaer - informere om hvor ordensreglerne kan læses. 

 At kende og agere ud fra ”Brand– og evakueringsinstruks på 

plejehjemmet Falkenberg”.  

 At formidle ovennævnte instruks til beboere, gæster og nye 

kollegaer - informere om hvor instruksen kan læses. 

 At kende og agere ud fra Falkenbergs materialer i forhold til 

sikkerhed omkring f.eks.  

 Brandbekæmpelse - Pas på dig og andre 

 Rygning - Levende lys - Elektriske apparater  

Du finder mere omkring emnerne i henholdsvis Brand og evakue-

ringsinstruksen samt Ordensregler (Bilag 2 og 3 i denne pjece)  

 At formidle og vejlede beboere, gæster og nye kollegaer 

omkring ovennævnte - informere om hvor materialet kan læses. 

 At holde dig ajour med og kunne agere ud fra brandmappen i 

Alarmskabet. 

 At holde dig ajour med og kunne agere ud fra Alarmskabets 

display samt ”Situationsplaner”.  
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Når ALARMEN lyder  

- lige meget hvor, du befinder dig i huset 

GÅ ALTID STRAKS TIL ALARMSKAB! 

DE 2 FØRSTE MEDARBEJDERE VED ALARMSKAB 

 Afdækker hvor alarmen er aktiv (via Alarmskabets display)  

 Formidler hvor brandstedet er til alle øvrige medarbejdere - først 

meget præcist til medarbejderne med orange veste 

 Tager gule veste på  

 Agerer ud fra ”Sådan gør du” – se på tavle v/alarmskab og Bilag 1 

 SKAL vide PRÆCIST hvor mange medarbejdere, der er gået til 

brandstedet 

  

DE NÆSTE 4 - 6 MEDARBEJDERE VED ALARMSKAB 

Ved 4 eller færre medarbejdere tages vestene to og to i nedenstående 

rækkefølge. Når tilbagemelding til medarbejder ved alarmskab er sket, 

vendes tilbage til brandsted for at slukke og tage hånd om beboerne. 

 De 2 første tager orange veste på med teksten  

    BRANDSTED / TILBAGEMELDING og går STRAKS til brandsted, 

    når de er blevet orienteret om brandstedets placering 

 De følgende medarbejdere tager orange veste på med teksten  

    BRANDSTED / SLUKKE og BRANDSTED / BEBOERE    

    og begiver sig ligeledes til brandstedet for at udføre den opgave,  

    der står på deres veste.  

 ALLE ØVRIGE MEDARBEJDERE 

 Opholder sig på den anden side af glasdøren (bag stenkunsten) - 
rolige, opmærksomme og parate  

 Afventer tilbagemelding fra brandsted   

 Planlægger og fordeler sig i grupper så man er parat, til enten at 

 gå ud i Huset for at tage sig af de øvrige beboere  

 evakuere ”truede” beboere 

 2 medarbejdere er parate med orange veste - EKSTRA HJÆLP 
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BRANDVESTE og PANDELAMPER 

Begge dele hænger i skab til venstre for Alarmskabet                    

(skabet åbnes med samme nøgle som Alarmskabet) 

  

SÅDAN ANVENDES VESTENE 

2 gule veste med teksten 

ALARMSKAB / BRANDVÆSEN - anvendes af dem, der     

tager ansvar ved Alarmskabet 

  

2 orange veste med teksten  

BRANDSTED / TILBAGEMELDING - anvendes af dem, 

der løber til brandsted og returnerer med besked om        

situationen på brandstedet 

2 orange veste med teksten 

BRANDSTED / SLUKKE - anvendes af dem, der løber til 

brandsted med fokus på at begrænse/slukke brand 

              

 2 orange veste med teksten                                    

BRANDSTED / BEBOERE - anvendes af dem, der løber til 

brandsted med fokus på at sikre beboerne bedst muligt 

         

  

EKSTRA VESTE (anvendes når der ER konstateret brand!) 

2 orange veste med teksten                                    

BRANDSTED / EKSTRA HJÆLP - anvendes ved  

tilbagemelding fra brandstedet om, at der er behov for 

ekstra hjælp 

  

PANDELYGTER 

Hænger på samme krog som vestene 

Pandelygten tages på, når det opleves nødvendigt 
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Ved BRANDALARM i en bolig 

Alle døre ind til boliger og boligdepoter åbnes udad! (mod dig) 

INDEN DU ÅBNER DØREN IND TIL EN BOLIG 

 

 

 

 

 

 

 Grib Brandmateriel på vej til brandsted 

 Brug dine hænder - er det øverste af døren varm? 

 Brug dine øjne - Siver der røg ud over/omkring døren? 

Hvis døren IKKE er varm eller der IKKE siver røg ud 

 Sæt dig på hug bag døren  

 Åbn forsigtigt døren få centimeter af gangen 

 Kig ind i boligen STADIG PÅ HUG for at se brandens omfang 

SLUK ELLER BEGRÆNS ILDEN  

 Brandens omfang afgør hvilket brandmateriel, du skal anvende.  

 Hvis der er en person tilstede, flyttes denne fra brandstedet. 

YD FØRSTEHJÆLP VED PERSONSKADE  

 Skyl straks med vand direkte fra den kolde hane.  

 Fjern løstsiddende gennemvædet tøj - klip det eventuelt af med 

en saks.  

 Hent kuldslået vand i spand eller balje, og få personen til at 

holde det forbrændte område deri. Anvend eventuelt et koldt godt 

gennemvædet håndklæde, hvis andet ikke er muligt. 
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Ved BRANDALARM i øvrige lokaler 

Alle døre ind til øvrige lokaler åbnes indad! (væk fra dig) også døre 

ind til fælles depoter m.m. i Boligdelen. 

INDEN DU ÅBNER DØREN IND TIL ET AF DE ØVRIGE LOKALER 

Du skal sikre dig på samme vis som på forrige side - se de 2 første 

foto og følg anvisningen i rammen.  
  

Forskellen når du åbner døren er, at døren går indad,  

så du ikke kan ”gemme” dig bag døren, når du  

forsigtigt åbner den.  

Du skal i stedet stå som vist på foto og skubbe  

døren op. 

Det mest sikre er slet ikke at åbne ind til  

teknikrum og kedelrum. 
  

DIN HANDLING ALT EFTER HVOR ALARMEN LYDER 

Der er forskel på om alarmen lyder fra f.eks. et kontor, træningssalen 

eller et almindeligt depot i forhold til hvis alarmen lyder fra et teknikrum 

eller kedelrummet (varmecentralen). 

En eventuel evakuering skal ALTID prioriteres, hvis der opstår ild i 

kedelrummet - måske endda evakuering ud i det fri. 

Ved ild i en Enheds fællesstue, skal der også overvejes om evakuering 

vil være nødvendigt, hvorimod ild i en bolig eller i et lukket depot 

sjældent vil kræve evakuering. 

 

Det bedste Brandmateriel til slukning 

  

  

  

  

Elektriske artikler og 
lokaler med teknik  

BRANDTÆPPE CO2 slukker 

VANDSLANGE 

BRANDTÆPPE VANDSLUKKER 

Personer 
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EVAKUERING 

 Ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved brand, der kræver 

evakuering, skal plejehjemmets beboere, gæster og medarbejdere 

evakueres til et sikkert sted. Det vil sige, at medarbejderne flytter 

beboere og eventuelle gæster til en anden brandsektion eller ud i 

det fri - i den udstrækning det er muligt med den kapacitet, der er 

til stede. 

 Hvornår er det nødvendigt at evakuere ud i det fri eller til anden 

brandsektion, er en individuel vurdering i den enkelte  situation!  

 Beslutning træffes og udmeldes af medarbejdere m/gul vest. 

 Grundlag for vurdering bør være ildens  

 Placering - er det f.eks. i en bolig eller i varmecentralen? 

 Omfang - har ilden fat  i én eller flere brandsektioner? 

 Hvor stor er faren for, at ilden breder sig?  

 En brandsektion er et område, der er omsluttet af branddøre. 

Hver enhed er f.eks. opdelt i 2 brandsektioner, hvorimod 

administrations– og aktivitetsgangen er hver én brandsektion. Se 

oversigt over brandsektioner i mappen ”Situationsplaner” som 

findes i Alarmskabet. 

 Når der evakueres til anden brandsektion, evakueres der til en 

brandsektion længst væk fra brandstedet - altid en enhed i 

modsatte blok.  

 Ved behov for evakuering ud i det fri evakueres ALTID til 

Samlingsstedet (se foto på næste side).                                                                  

Indtil Brandvæsnet ankommer, kan medarbejderne udelukkende 

evakuere beboere, som befinder sig i stueetagen, ud i det fri.                                                                                     

Beboerne på 1. sal samles i enhed længst væk fra Brandstedet.   

 Når Brandvæsnet ankommer overtager de det overordnede 

ansvar, dermed også ansvar for evakuering af beboere på 1. sal. 

 Ved brand og bombetrusler, må elevatorer ikke benyttes. 
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Samlingssted ved evakuering 
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Brandundervisning på Falkenberg  

 

Undervisning i Brand og Beredskab 

På plejehjemmet Falkenberg gennemføres undervisning i Brand– og 

beredskab 1 - 2 gange om året. 

Den hyppige gennemgang sikrer, at alle medarbejdere               

kontinuerligt har den nyeste viden og er med til at generere               

nye ideer til, hvordan vi bedst agerer i krisesituationer. 

Undervisningen inddrager flere læringsformer, og det vægtes, at en stor 

del af undervisningen foregår gennem praksisnær læring. 

Undervisningens formål er 

 at sikre fokus fastholdes på Brand og Beredskabsplanen! 

 at sikre, at brand hindres - begrænses mest muligt! 

 at undgå personskader - begrænses mest muligt! 

 at medarbejderne tager ansvar og ved - hvad de skal gøre! 

  

   

                           
         

  

VÆRD AT VIDE 

På Falkenberg har vi nedsat en Krisestab.  

Krisestaben bliver bl.a. inddraget i udfærdigelse af materiale omkring 

Brand og Beredskab samt løbende evalueringer på Beredskabsområdet. 

Krisestaben består af ledelse, ejendomsmester samt seks udvalgte 

medarbejdere. Krisestaben kan tilkaldes af øvrige medarbejdere i 

forbindelse med en krisesituation f.eks. brand. Hvem og hvordan 

Krisestaben kontaktes fremgår af Beredskabsplanen – se FalkeKilden.  

Krisestaben mødes mindst én gang årligt for at følge op på handlinger i 

forhold til diverse krisesituationer.  

  

  

ØVELSE 

HÅRDT ARBEJDE 

Refleksion Positivitet 

RESULTATER 

Sikrer 
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BRANDSYN ved Helsingør Kommunes Beredskab 

  Dialogbaseret brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på 

institutioner. Under brandsynet rådgiver og informere Brandvæsnet om 

formålet med de brandforebyggende regler. 

På plejehjemmet Falkenberg har det resulteret i udfærdigelse af instruksen 

”Brand– og evakueringsinstruks” og ”Ordensregler - sådan forebygger vi 

brand”. 

Brandvæsnet formål med brandsynet er:  

 At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig og/eller fører til 

skader på mennesker, ejendom eller miljø. 

 At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår 

brand. 

Påbud og forbud i forhold til gældende lovgrundlag 

Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan plejehjemmet få et 

påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige 

mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at 

benytte plejehjemmet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.    

Undlader vi at efterkomme påbud eller forbud, kan det resultere i, at  

plejehjemmet anmeldes til politiet.    

Et lovpligtigt brandsyn på institutioner, herunder plejehjemmet 

Falkenberg, sker altid efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde 

sker brandsyn uanmeldt. 

Forebyggelse 

Forebyggelse er en vigtig del af Helsingør Kommunes Beredskabs opgaver. 

Forebyggelsen er opdelt i 3 områder - borger, erhverv og institutioner.  

Helsingør Kommunes Beredskab har egen brandskole, der tilbyder 

professionelle kurser inden for førstehjælp, brug af hjertestarter, redning 

og brandbekæmpelse.    

Plejehjemmet Falkenberg planlægger undervisning af brand og beredskab 

sammen med Helsingør Kommunes Beredskab. Det forventes, at 

medarbejderne undervises af Brandvæsnet i relevante emner  

ca. hvert 3. år. 
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Bilag 1 
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Bilag 2 
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Bilag 3 
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Bilag 4 
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At vide, 

hvad man 

ikke ved, 

er dog 

en slags 

alvidenhed 

 

Gruk af Piet Hein 

  

Når du har læst og reflekteret over denne pjece, så er du ikke 

længere alvidende på grund af, det du ikke ved, men på grund af 

det du ved. 
  

At vide, 

at du ved 

 alt det,  

 du bør vide 

det gør, 

at vi sætter 

vores lid 

til din  

alvidenhed. 
  

”Gruk” af Marianne 

  


