
Region Skåne 
 

Dokumentslag 
Styrande 
Dokumenttyp 
Instruktion 

 

Faktaägare 
Håkander Marika 

Godkänd av  
Johansson Anders B 

Titel/Rubrik 
Instruktion för nödlägesplan vid brand och brandlarm 

Gäller från 2022-10-06 
Version 1.0 

Gäller för 
Region Skåne 

Sida 1 av 3 

 

1 (3) 
 

Instruktion för nödlägesplan vid brand och brandlarm  
Alla verksamheter ska ha nödlägesplaner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas när en 

brand upptäcks och/eller när ett brandlarm aktiveras inom verksamheten. Planerna ska vara 

lokalt anpassade för aktuell verksamhet och revideras omgående vid förändringar. 

Nödlägesplanerna ska finnas anslagna centralt på arbetsplatsen, gärna i närheten av en 

utrymningsplan. 

Syfte 

Under årtionden har "rädda, varna, larma, släck" varit prioriteringsordningen för hur man ska 

agera vid brand. Denna prioriteringsordning är inte applicerbar vid alla situationer. Vid 

misstanke om brand eller upptäckt av brand ska medarbetare värdera situationen och agera 

därefter. Om möjligt ska medarbetare alltid agera genom att påbörja släckinsats. Vid 

konstaterad brand som inte kan släckas ska den om möjligt stängas in och evakuering 

påbörjas. Medarbetare ska tillse att patienter, anhöriga, personal, besökare m.fl. som är i 

omedelbar fara varnas och vid behov flyttas till säker plats.  

 

För att ge medarbetarna så goda möjligheter som möjligt att vidta rätt åtgärder i händelse av 

brand och brandlarm krävs nödlägesplaner. Nödlägesplanerna behöver vara utformade så att 

de fungerar för olika typer av brandsituationer som kan uppstå. Flera åtgärder ska även kunna 

utföras parallellt. 

  

Värdera 

Agera

Utrymnings-
möjlighet?

Personer i 
fara?

Släck-
möjlighet?

Exempel värdera och agera: 

Du öppnar dörren och upptäcker en brand, 

 

Det brinner på en patient, 

- ropa på hjälp, hämta släckutrustning och rädda 

patienten genom att påbörja släckinsats. 

 

Det brinner det i en annan del av rummet, 

- ropa på hjälp samtidigt som du rullar ut 

patienten medan en kollega hämtar 

släckutrustning och påbörjar släckinsats. 
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Innehåll 

Nödlägesplanerna kan se ut på många olika sätt och det är chefen tillsammans med 

brandskyddsombudet på varje arbetsplats som avgör exakt hur planerna ska utformas och hur 

omfattande de ska vara. 

Omfattningen beror på vilken verksamhet som bedrivs. I t.ex. kontorslokaler där personer har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet vid brand kan planerna utformas på ett enkelt sätt 

med ett anslag på väggen för var och en att följa. Inom en verksamhet med många svårt sjuka 

personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet behöver 

planerna däremot vara mer omfattande och bestå av flera olika åtgärdskort som personalen 

delar upp mellan sig. De verksamheter som bedöms ha störst behov av omfattande planer är 

de där patienter är så sjuka att de behöver stabiliseras innan de kan flyttas, t.ex. intensivvårds- 

och operationsavdelningar.   

Nödlägesplanerna ska utgå ifrån den verksamhet som bedrivs. Det viktigaste är att 

nödlägesplanerna, 

- enbart innehåller information som är nödvändig i det akuta skedet 

- enbart innehåller information som är aktuell för verksamheten 

- är utformade på ett enkelt sätt 

- hjälper personalen att göra rätt åtgärder i rätt ordning 

Som komplement bör alla verksamheter ha två reflexvästar. Förslagsvis används en av 

personen som tar ledningen för att hantera situationen inom drabbade lokaler och en används 

av personen som möter räddningstjänsten.  

Följande punkter utgör förslag på innehåll i nödlägesplanerna i händelse av brand och ska 

ingå om verksamheten berörs av punkten. 

• Kontakta/informera 

o Samtliga verksamheter ska vid brand och brandlarm informera SOS Alarm via 

112. Personen som ringer ska kunna informera om vad som inträffat och 

kunna besvara frågor om verksamheten. 

o Information ska även spridas till funktioner/enheter som på något sätt blir 

berörda av branden, tex. närliggande verksamheter, bakjourer, 

bevakningspersonal mm. 

 

• Hantering av brandlarm 

o All personal ska känna till hur brandlarmet fungerar och vilka åtgärder som 

ska vidtas i samband med att brandlarmet utlöses inom lokalerna. 

 

• Möta räddningstjänsten 

o Samtliga verksamheter ska, om resurser finns, möta upp räddningstjänsten. 

Personen som går för att möta räddningstjänsten ska kunna informera om vad 

som inträffat och kunna besvara frågor om verksamheten. 

 

• Hantering av patient-/kallelsesignalsystem i samband med brandlarm 

o I lokaler där det finns ett patient-/kallelsesignalsystem kopplat till brandlarmet 

ska all personal känna till hur återställning görs samt vilka åtgärder som ska 

vidtas i samband med att systemet larmar för brandlarm. 
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• Utrymning/evakuering 

o I byggnader där personal har ansvar för patienter med begränsade möjligheter 

att själva sätta sig i säkerhet ska utrymning genomföras till närliggande lokaler 

i annan brandcell. Rutinerna ska vara utformade på ett sådant sätt att 

evakuering endast sker om det finns risk för liv och hälsa att stanna kvar i 

påverkade delar. För att detta ska vara möjligt måste tillträde till närliggande 

lokaler säkerställas. 

o Utrymning till återsamlingsplats ska ske i lokaler där det vistas personal och 

patienter som själva kan sätta sig i säkerhet utan att det finns risk för liv och 

hälsa, tex. enklare mottagningar och administrativa lokaler. 

 

• Samverkan med grannavdelningar 

o I lokaler där verksamheten i händelse av brand och brandlarm har behov av 

hjälp från närliggande avdelning, till exempel på grund av låg personalstyrka, 

ska kontakter upprättas i förväg. Med en god samverkan mellan 

grannavdelningar kan uppkomna situationer snabbare hanteras. 

 

• Hantering av gas 

o I lokaler där lösa tryckkärl hanteras ska det finnas rutiner för hur dessa 

hanteras vid bekräftad brand. Medicinska gaser i lösa tryckkärl ska om möjligt 

föras i säkerhet om de riskerar att bli direkt brandpåverkade. Lösa tryckkärl 

som inte tagits ut ska meddelas till räddningstjänsten. 

o Centrala gasledningar i väggar stängs endast av om en brand är bekräftad och 

utrymning/evakuering är genomförd. Centrala gasledningar får inte stängas av 

misstag så att patienters liv och hälsa riskeras. 

 

• Nödvändig utrustning 

o Verksamheten ska inventera och planera för vilken nödvändig utrustning som 

behöver tas med från lokalerna för att fortsatt kunna bedriva vård i andra 

lokaler. Känslig utrustning kan behöva förvaras på olika ställen för att inte 

riskera att skadas av samma brand. 


