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  UPPSALA BRANDFÖRSVAR 

 
Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret  • 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen  • Telefon: 018 - 727 30 00  • Fax: 018 - 727 30 53 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

 Datum Dnr 

Östra distriktet 2010-05-10 450.2010.00369  
Svante Pettersson 
Brandinspektör   BRANDUTREDNING 
018-7273029   Undersökningsprotokoll 
 
Anledning till undersökningen 

Brand i person vid vårdboende
 

Vid kontakt med oss i detta ärende, ange Dnr 450.2010.00369. 
 
Uppdragsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Undersökning utförd:       av Brandinspektör Svante Pettersson  
Bilagor:  Fotografier 
 
Upplysningar om branden 

 Larmtid:  2010-03-24  
 Adress:   Uppsala 
 Objektstyp:  Vårdboende, äldre 
 Startutrymme: Matsal 
 Startföremål: Värmeljus 
 Brandorsak:        
 Insatsrapport: Finns ej 

 
Granskad av: Brandinspektör Göran Carlsson 
  Uppsala brandförsvar 
 
SAMMANFATTNING - ERFARENHETER 
Äldre personer, personer med funktionshinder eller t.ex. med demenssjukdom utgör oftare en 
riskgrupp vad gäller brandtillbud. 
Denna brand hade kunnat få allvarliga konsekvenser om ej personalen handlat beslutsamt och 
snabbt. 
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Anledning till undersökningen 
Brand i persons kläder vid vårdboende  
 
Undersökningen utförd av 
Svante Pettersson 
 
Beskrivning av objektet 
Branden inträffade vid ett vårdboende för äldre, avdelningen är avsedd för personer med 
demenssjukdom. Kvinnan satt i en rullstol vid avdelningens matsal. Rullstolen var placerad 
intill matbordet.   
 
Beskrivning av händelsen 
Nedtecknat av , undersköterska 
- Jag jobbade kväll och vi höll på att duka av middagen. Vi delade upp arbetsuppgifterna som 
vi alltid gör och min kollega tog hand om disken medan jag gick till tvättstugan. När jag kom 
tillbaka så skickade jag henne på rast. Jag började torka av bänkar i köket. Tittade till mina 
kunder och allt såg bra ut. Bara ca 20 sekunder senare så hör jag hur en av kunderna börja 
skrika ”Det gör ont, sluta sluta. Vad gör du? Det gör ont”. 
Det första som slog mej var att någon kanske gett sej på henne. Jag kollade ut på tre av dom 
som satt i soffan och allt var lugnt. Jag ökade stegen in till matsalen där jag möttes av den 
värsta synen jag kunde tänka mej. Kunden satt med lågor uppöver huvudet. Jag greps av 
panik!!  
Jag hörde min egen röst i  mitt huvud som skriker ”SLÄCK ELDEN” 
Tittar runt mej och ser att jag har ingenting att släcka elden med. Jag börjar slå med mina 
händer men det gjorde på tok för ont så jag klarade inte det. Såg då att kunden på andra sidan 
bordet hade en kudde som jag ryckte åt mej och börjar slå med den.  
Men då börja det ”skvätta” eld på bordet, golvet och på mej. Det var då det slog mej att jag 
måste kväva elden för att få stopp på den, och då lyckades jag.  
Springer och öppnar balkongdörren och sedan springer jag och hämtar min kollega. Jag var i 
sån fruktansvärd chock så jag fick knappt ut några ord. ”Det brinner, det brinner” var det 
enda jag fick ur mej. När vi kom tillbaka så ringde jag till sjuksköterskan och berättade lite 
kort om vad som hänt och bad dom komma så fort dom bara kunde.  
Sedan tog jag in damen till hennes rum och sköljde av henne i  kallvatten.  
Sjuksköterskan kom efter ca. 30 min och bestämde sej för att skicka in kunden till Akademiska 
sjukhuset.  
 
Jag trodde att min kollega hade blåst ut ljusen och hon trodde att jag gjort det. Så det blev ett 
missförstånd oss emellan. Allt gick så himla fort.  
Det som tog eld på kunden var att hon hade en pappershaklapp som har plast på baksidan. 
Ljuset som det börja brinna av var ett värmeljus som stod på ett fat på bordet. 
Hon hade säkerligen dragit åt sej duken som ljuset stod på och sen fått det i knä. Hon brann på 
den delen som haklappen täckte vilket var mage, bröst och nacke. Eftersom det droppade av 
haklappen så brann det väldigt mycket i hennes knä, och det hade spridit sej över armarna och 
händerna. Ljuset brann knappt vid middagen som vi serverar klockan 17.00 och detta var en 
timme senare. Usch, det är hemskt hur fort det går. 
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Undersökning 
Undersökning på  vårdboende har ägt rum tillsammans med verksamhetschef 
Lennart Sandström samt den personal som upptäckte branden och släckte patientens kläder.  
 
Primärt brandområde 
Kvinnans kläder och haklapp 
 
Startföremål 
Värmeljus 
 
Startutrymme 
Vårdboendets matsal 
 
Spridningsrisk 
Förelåg till den boendes kläder. 
 
 
Slutsatser /erfarenheter 
Kvinnan fick lämna sjukhuset efter vård och enligt vårdpersonalen klarade sig hon sig från 
framtida men.  
Risk för brandtillbud gäller alla åldrar men för äldre personer är riskfaktorerna flera. I detta fall 
var kvinnan dement och hade en fysiskt nedsatt förmåga. Hon ansågs vara ”plockig”.  

• problem kan uppstå mellan att upprätthålla en ”hemmiljö” vad gäller mysfaktorer som 
t.ex. användandet av levande ljus 

• placering av brinnande ljus ska ske på ett säkert sätt för att eliminera risk för brand 
• riskanalys bör utföras angående val av kläder och som i detta fall val av haklapp,  
      se sid. 8, bildserie från rekonstruktion  
• att ha ständig uppsikt över de boende är önskvärt 
• att personalen är utbildad i brandsäkerhet och handlar på ett säker och effektivt sätt vid 

brandtillbud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svante Pettersson 
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Kopia sänd till:  Aleris äldreomsorg AB  
Att: affärsområdeschef Elisabeth Kjettselberg 
Granitvägen 5  
752 43 Uppsala 
 
Uppsalahem servicebostäder AB  
Att: brandskyddsansvarig Patrik Stridfäldt 
Box 136  
751 04 Uppsala 
 
Uppsala kommun  
Att: säkerhetschef Åsa Morén 
753 75 Uppsala 
 
Uppsala kommun 
Att: uppdragschef Gunilla Åhlander 
Äldrekontoret 
753 75 Uppsala 
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Bild 1. Matsalen fotograferad från avdelningens kök. Rullstolens placering. 
 

 
 
Bild 2.  
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Bild 3. Platsen där kvinnan satt i sin rullstol.  
 

 
 
Bild 4.  

En löpare och ett 
värmeljus var 
placerat på 
bordet 

Brandskador på 
bordet 
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Bild 5. Brandskador på golvet. 
 

 
 
Bild 6. Engångshaklapp av plast, storlek 65 x 35 cm  
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Haklappen antänds med en tändsticka ca. 10sek. 

  
ca. 17 sek. ca.25 sek. 

  
ca. 30 sek ca. 40 sek 
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ca. 50 sek ca. 60 sek 

 




