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Bakgrunds beskrivning 

Natten den 14 februari larmas kommunens nattpatrull till aktuell lägenhet, orsak 
till larmet är inledningsvis oklart. Vid framkomst hittas personen som larmat 
liggandes på toalettgolvet med svåra brännskador och det brinner i kläder och en 
golvmatta. Räddningstjänst, ambulans och polis larmas. Personen omhändertas 
och transporteras till sjukhus men avlider under morgonen.  

Syfte med undersökningen 

Underökningens syfte är att försöka beskriva och klargöra orsak till händelsen. 

Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till orsaksanalys. 

Datainsamling 

Datainsamling genom besök på platsen och intervju med räddningspersonal. 

Utredningsmetod  

Händelseanalys. 

Händelsförlopp 

Kvinnan som bor i lägenheten har tänt fyra stycken värmeljus.  
Ljusen är placerade på en s.k. serveringsvagn som står nära sängen,  
uppskattningsvis ca: 50 – 60 cm. 
Av någon anledning kommer del eller delar av de kläderna kvinnan har på sig i 
kontakt med ett eller flera ljus på serveringsvagnen. För att släcka går hon till 
köket och för att ta vatten från kranen. Detta misslyckas och hon går då till 
toaletten men troligen har branden då ökat och hon klarar inte av att släcka 
branden. Under händelseförloppet larmar hon hemtjänsten som hittar kvinnan 
liggandes på toalettgolvet. När hemtjänsten anländer brinner det i klädrester och 
en golvmatta. Kvinnan tas om hand av personal från räddningstjänsten och 
ambulansen. För att kunna ge effektiv vård kör en av räddningstjänstens personal 
ambulansen till sjukhuset så ambulanspersonalen kan vårda tillsammans.     
 

Direkta orsaker till olyckan 

Kläder kommer i kontakt med levande ljus. 
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Bakomliggande orsaker till olyckan 

Levande ljus placerade på ett sätt som ökar risken för antändning av annat 
brännbart material. 

Insatsen 

Utvärderas inte i undersökningen. 
 
Sammanfattning/slutsatser 

Kvinnans kläder har fattat eld genom kontakt med värmeljus. Hon har inte 
lyckats släcka branden och får så stora skador att hon avlider på sjukhuset. 

Förslag på åtgärder 

Utredningen rekommenderar att termostatstyrda elektriska värmekällor används 
om fastighetens värmesystem upplevs som otillräcklig eller inte genererar önskad 
inomhustemperatur. Rekommendation bör lämnas vid biståndsbedömning och 
dels om provisoriska värmekällor med öppen låga upptäcks vid besök av 
hemtjänst eller närstående. 

Återföring av kunskap 

Polisens utredare. 
Kommunens hemtjänst. 
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