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Förord 
 
Följande rapport är ett examensarbete för brandingenjörsprogrammet på Luleå tekniska 

universitet (LTU)  

 

Jag vill tacka följande personer för deras bidrag till denna rapport: 

 

Rose-Marie Trillkott, enhetschef Habiliteringscenter Stockholm samt handledare, för 

metodhandledning och för alla viktiga diskussioner kring riktlinjernas uppbyggande samt med 

riktlinjers bilder och text. Men det absolut viktigaste att hon fick detta examensarbete att 

kännas som ett riktigt projekt som kommer att användas på HC Stockholm och inte bara bli 

ett pappersprojekt.  

 

Jan Gustafsson, avdelningschef Bengt Dahlgren Brand & Risk AB och handledare, för 

handledning med det brandtekniska området och viktiga diskussioner kring riktlinjernas 

uppbyggande.  

 

Håkan Alm, professor i teknisk psykologi och handledare, för handledning i rapportskrivning. 

 

Lars Bernspång universitetslektor och examinator. 

  

Gösta Holmstedt, Sprinklerfrämjandet, för att ha bidragit med funktionella bilder på sprinkler. 

 

Staffan Holmberg, specialpedagogiska skolmyndigheten Umeå, för att ha bidragit med 

piktogram. 

 

Talia A, HC Stockholm, för bilderna hon tog på avdelningen till rapporten. 

 

Eva Skoglund som arbetar på ett serviceboende i Gävle för personer med 

funktionsnedsättning, för att hon ställde upp på en givande intervju och bilden som hon bidrog 

med. 
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Anette Almquist, Hald & Tesch Brand AB, för de fina illustrationerna av släckning och brand 

som sprider sig. 

 

Karin Sparring, Dafo, för funktionella bilder på hur man använder en handbrandsläckare.   

 

Gustaf Erichs, Informationsbolaget, för bilden han bidrog med. 

 

Patrik Aspholm, Göteborg universitet, för bilden som han bidrog med. 

 

Min opponent Jonas Kindstedt för intressanta tankar om rapporten. 

 

 

 

Jonas Axelsson 

Luleå, den 2009-09-21 
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Sammanfattning 
 
Ett problem i offentlig miljö, som Habiliteringscenter Stockholm, är att enkelt och 

tillfredställande kunna informera de som vistas där hur de ska agera i händelse av brand. 

Denna information ska vara utformad så att alla som vistas där har möjlighet att begripa den. 

Detta är speciellt viktigt för offentliga miljöer där personer med funktionsnedsättning vistats.  

 

Metod som användes var att utföra en mindre litteraturstudie inom områdena befintlig 

brand/larm- och utrymningsrutiner, utvecklingstörning, kommunikationsteori och 

Habiliteringscenter Stockholm, för att få underlag till hur de tänkta rutinerna och 

informationsbroschyren skulle kunna se ut. Därefter arbetades det fram förslag som 

diskuterades och utvärderades av Rose-Marie Trillkott och Jan Gustafsson.  

 

Det som har tagits fram är riktlinjer för hur HC Stockholm ska trygga utrymningssäkerheten 

och lättillgängliggöra detta för samtliga som vistats där. Detta utgörs av piktogram- eller 

fotografisatta rutiner och informationsbroschyr över det befintliga brandskyddet. 

 

 

Nyckelord: 

 

Lättillgänglighet 

Delaktighet  

Tydligt  

Enkelt  

Utrymningssäkerhet  

Piktogram 
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Abstract   
 
A problem in public environment, as Habilitation Center Stockholm, is how to inform people 

who visits, how to act in case of a fire, in a simply and a satisfying way. This information 

must be constructed so all people will be able to understand its meaning. This is especially 

important in public environment where people with disabilities visits.  

 

Existing fire/alarm and turnout-routines, communication theory, development disorder and 

Habilitation Center Stockholm were studied to get a better understanding how to develop the 

prospective routines and information documents. After this proposal for the routines and 

information documents were made, they were evaluated by Rose-Marie Trillkott and Jan 

Gustafsson.  

 

The product which was developed is a guideline for how HC Stockholm will further secure 

turnout-security and accessibility for all people how visits HC Stockholm. This will be shown 

by pictogram- and photographic-based routines for turnout and information-documents over 

the fire protection.     

 

Keywords: 

 

Accessibility 

Complicity   

Obvious  

Simply  

Turnout - security 

Pictogram
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1. Inledning  

1.1. Introduktion HC Stockholm 
 
Enhetschef Rose-Marie Trillkott på Habiliteringscenter Stockholm, Handikapp & 

Habilitering, Stockholms läns landsting (förkortas i fortsättning till HC Stockholm) vände sig 

till Jan Gustafsson på Bengt Dahlgren Brand & Risk AB med en förfrågan om möjligheten 

om att uppdatera och anpassa befintlig brand/utrymningsinstruktioner samt att ta fram en 

bildsatt plan för detta. Omfattningen på projektet berör halva plan 3 som inrymmer HC 

Stockholm. Undertecknad var under sommaren 08 brandingenjörspraktikant på Bengt 

Dahlgren Brand & Risk AB. Vid andra mötet föreslog Rose-Marie att undertecknad skulle 

utforma detta som ett examensarbete. Där tanken var att dokumentet skulle bli kostnadsfritt 

och tillängligt för allmänheten. 

1.1.1. Bakgrund till projektet på HC Stockholm 
 
Bakgrunden till projektet är två huvudproblem som finns i en offentlig miljö där personer med 

funktionsnedsättning vistas, som HC Stockholm. De två huvudproblemen är att det finns 

många människor med funktionsnedsättning som inte vet vad de ska göra i händelse av brand.  

Det andra är att det finns behov av att tydliggöra de rutiner som redan finns framtagna. Det 

kan ses som ett stöd för ordinarie personal men även för extern personal från andra enheter 

som tillfälligt använder lokalerna. Det är ytterst en fråga om delaktighet och att alla som 

besöker HC Stockholm ska kunna ta del av information om vad de ska göra vid brand. 

 

Det är i mötet med omgivningen som funktionshindret uppstår för en person med 

funktionsnedsättning (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). Alla känner 

idag till att den yttre fysiska miljön kan innebära svårigheter för rullstolsburna att ta sig från 

punkt A till B ute i samhället, om den inte är handikappanpassad. Men när man anpassar t ex 

trappor, trottoarer osv. leder detta till öka möjlighet att förflytta sig på ett enkelt sätt. 

 

Behovet för anpassning gäller också personer med kognitiva funktionshinder. Tanken är att 

rutiner och informationsbroschyr baserat på piktogram och fotografier ska överbrygga de 

informationshinder som finns för dessa personer och samtidigt vara ett stöd för personalen 

och för övriga besökare.  
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Ett piktogram är en förenklad illustration, som t ex en bild på en kvinna eller man för att visa 

vilken toalett människor ska använda.  

 
 

 
 

Figur 1 Piktogrambilder för man och kvinna 

 

1.1.2. Organisation och Verksamhet  
 
HC Stockholm, tillhör det fristående verksamhetsområdet Handikapp & Habilitering inom 

Stockholms läns landsting, och är expertfunktion till övrig primär- och landstingsverksamhet 

samt till privata vårdgivare. På enheten arbetar cirka 30 personer förutom enhetschefen, inom 

olika yrkesgrupper som psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder 

(personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). Det finns två assistenter på 

avdelningen, varav en är avdelningens brandskyddskontrollant och har genomgått adekvat 

fortbildning. Varje år går samtliga ur personalen en brandutbildning, som innehåller teori och 

praktik och som sen i framtiden ska kompletteras med detta projekts eventuella riktlinjer 

(personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). 

 

”Arbetet på HC Stockholm är organiserat i olika team. Efter ansökan om olika 

habiliteringsinsatser erbjuds personen ett första samtal. Det är här som 

kartläggningsfasen startar och leder till att en överenskommelse upprättas 

mellan personen med funktionsnedsättningen/företrädaren och behandlare. 

Insatsen lämnas på HC Stockholm eller i personens närmiljö, som t.ex. bostad 

eller arbetsplats. Verksamheten på HC Stockholm bedrivs under dagtid måndag 

till fredag.” (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009) 

 

Vissa lokaler inom HC Stockholm används av externa grupper utanför avdelningens normala 

verksamhet. Till denna typ av verksamhet har man tre lokaler, varav två är för konferens och 
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den tredje är ett ADL – kök (ADL = Activities for daily life). Köket används i 

utbildningsändamål (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). 

 

1.1.3. Lokalen med det befintliga brandskyddet för HC Stockholm  
 
I detta avsnitt presenteras planritning och de olika brandtekniska lösningar som finns på plan 

3 HC Stockholm. Planritning, se appendix V, visar hur HC Stockholm ser ut med lokalisering 

av arbetsrum, behandlingsrum, väntrum, konferensrum, ADL-kök osv. och placering för 

brandsläckare (2) och knappar för manuell aktivering av brand/utrymningslarmet (1). 

Utrymningsvägarna som finns är de två trapphusen och en horisontell utrymning till 

angränsande enhet Aspergercenter. Det finns sprinkler, rökdeckare, vägledande markering, 

nödbelysning och brandlarmklockor utplacerade över hela enheten. Brandgasfläktar 

förhindrar spridning av brandgas mellan enheterna via det normala ventilationssystemet. 

Enheten HC Stockholm utgör en brandcell som förhindra att en brand kan sprida sig till eller 

ifrån den under minst en timme.  

1.1.4. Frågeställning 
 
Brandsäkerheten på HC Stockholm uppfyller kraven på ett fullgott brandskydd, men däremot 

uppfyller inte tidigare informationsskylt de krav på lättillgänglighet som verksamheten HC 

Stockholm ställer. Det är viktigt att alla som vistas på HC Stockholm kan tillgodogöra sig 

information om utrymning. Det är också viktigt att alla har kunskap om utrymning för att det 

ska gå att utrymma på ett tillfredställande sätt. Vidare ställer HC Stockholm krav på att 

utrymningsinformationen ska vara skriven på ett lättläst språk och den ska vara bildsatt, t ex 

piktogram, fotografi eller bild. Detta för att tillgodose personer med funktionsnedsättnings 

behov om lättillgänglig information, vilket alla som vistas där kan dra nytta av. Detta 

resulterade i att följande frågeställning: 

 

• Hur bör riktlinjerna för utrymningssäkerheten och lättillgängligheten vid brand/larm 

se ut? 

 

• Hur kan det säkerställas att HC Stockholm får ut informationen till alla som vistats 

där? 
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1.2. Syfte & mål 
 
Syftet med denna rapport är att försöka ta fram riktlinjer för brand/larm/utrymning för alla 

som vistats på HC Stockholm och information om brandskyddet på HC, så att 

utrymningssäkerheten tryggas och blir lättillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

samt för ordinarie personal och externa grupper som använder lokalerna. 

 

Målet med rapporten är att personer med funktionsnedsättningar i större grad än vad idag är 

möjligt, ska förstå vad de ska göra i händelse av brand. Dessutom att tydliggöra personalens 

ansvar i samband med brand/larm- och/eller utrymningssituation.  

 

Vidare ska arbetet ses som en utgångspunkt för andra projektledare, konsulter, vårdansvariga 

etc. som kan komma i liknade situationer och där man efterfrågar alternativa lösningar för att 

lösa utrymningssäkerheten. Det är viktigt att detta projekt dokumenteras så att denna kunskap 

och erfarenhet synliggörs och kan utgöra ett underlag för framtida arbeten och projekteringar.  

1.3. Avgränsningar 
Rapporten är avgränsad till att beröra framtagandet och beskrivandet av riktlinjer med rutiner 

samt informationsbroschyr om brandskyddet och utrymningsorganisation. Det ingår som del 

av HC Stockholm systematiska brandskyddsarbete. Sammanfattningsvis omfattas 

bakgrundbeskrivning av följande område:   

 

• Habilitering  

• Verksamheten HC Stockholm   

• Lindrig utvecklingstörning  

• Kommunikationsteori och piktogram 

 

Avgränsning till vem som rutiner och informationsbroschyren riktar sig emot, behandlas i 

avsnittet 4.1 Översiktsplan/info om åtgärder vid händelse av brand eller annan 

utrymningssituation  
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2. Bakgrundsfakta: Underlag till uppbyggande av 
riktlinjerna för utrymningssäkerhet på HC Stockholm 

 
I detta avsnitt beskrivs områdena habilitering, kommunikationsteori och lindring 

utvecklingsstörning. Detta är nödvändigt för att kunna utforma bildsatta rutiner och 

information om brandskyddet på ett tillfredställande sätt. Detta för att det ska kunna bli 

lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt ett stöd för såväl ordinarie som 

extern personal och övriga besökare som vistas i lokalerna.  

2.1. Habilitering och inte rehabilitering 
 
Bland människor i allmänhet är begreppet rehabilitering välkänt, vilket syftar till att hjälpa 

personer tillbaka till full funktionalitet efter t.ex. sjukdom, olyckshändelse etc. Habiliteringen 

däremot är, enligt Olofsson (2008), till för att hjälpa personer med t.ex. medfödda 

funktionsnedsättningar att klara av vardagens olika svårigheter, alltså helt enkelt på bästa 

möjliga sätt leva och vara delaktig i samhället trots sina fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar. Verksamheten vid HC Stockholm riktar sig till följande målgrupper: 

 

    ”• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

     • Personer med betydande kognitiva funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. 

     • Personer med stora och varaktiga funktionshinder som har omfattande behov av stöd 

och service. 

     • Personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder med behov av varaktig 

habilitering i öppen vård. 

     • Dessutom riktas sig verksamheten även till anhöriga och nätverk samt allmänheten 

som vill ha kunskap om handikappfrågor och habilitering.” (Verksamhetsberättelse 

HC Stockholm, 2008, Trillkott 2009 sidan 21) 

 

Habiliteringsverksamheten bedrivs utifrån det miljörelaterade handikappbegreppet vilket är 

WHO:s förklaring av handikapp: ”Det är inte ditt funktionshinder som avgör om du har ett 

handikapp. Det är istället brister i den fysiska, sociala eller psykologiska miljön som skapar 

handikapp” (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). 
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Med den speciella kunskap som finns inom habiliteringsenheten arbetar man fram 

individbaserade habiliteringsplaner. Detta sker i samverkan med den enskilde, andra 

vårdaktörer och den enskildes nätverk.  

 

”Syftet med habiliteringsverksamheten är att bibehålla och utifrån individens 

egen förutsättning utveckla individens förmågor så att den enskilde kan leva ett 

så gott liv som möjligt. Det kan ske inom olika områden som t ex 

kommunikation, förflyttning och motorisk träning, social interaktion, 

hjälpmedelsförskrivning och samtal som ökar den enskildes och omgivningens 

kunskaper om funktionshindret och dess konsekvenser i vardagslivet. I 

habiliteringsarbetet sätts fokus på individens förmågor och hur de ska kunna 

stärkas samt hur funktionshindret ska kunna kompenseras och begränsas.”  

(personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). 
 

2.2. Bakgrund av tidigare erfarenheter ifrån ett projekt i Gävle 
  
Nedanstående text är en sammanställning av de frågor som undertecknad ställde till Eva 

Skoglund, som arbetar med personer med funktionsnedsättningar på ett serviceboende i 

Gävle, se de frågorna som ställdes i Appendix IV. På serviceboendet finns det 13 boende med 

olika funktionsnedsättningar såsom autism, Downs syndrom och annan form av 

funktionsnedsättningar. Orsaken till att ny utrymningsinformation och checklista arbetades 

fram på serviceboendet var en strid ström av onödiga automatlarm och den oro som skapades 

bland de boende. Känslorna bland de boende var t.ex. rädsla och skuld, på grund av att de 

hade orsakat automatlarm genom matlagning. Detta kunde leda till att boende gömde sig i 

badrummet eller garderoben osv., vilket inte är ett önskvärt beteende vid brandlarm. Överlag 

blev de rädda när brandlarm aktiverades och gick inte ut som de hade blivit informerade att 

göra. 

 

Med hjälp av räddningstjänsten, informerades de boende hur de skulle agera vid brandtillbud, 

när brandlarmet ljöd till exempel och det var viktigt att bemöta konkreta frågor sen som  

 

”Vad gör jag om det brinner när jag ligger i sängen?”, ”Jag är förkyld, jag får 

inte gå ut!” och ”Maten stod på bordet.” (personlig kommunikation, Eva 

Skoglund 2008) 
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Efter detta arbetades det fram en utrymningsinformation med piktogram, vilket används vid 

de tre brandövningstillfällena årligen. Även en brandcheckningslista togs fram för att 

inventera utrustning såsom el-sladdar, lampor och tv mm, för att säkerställa brandsäkerheten. 

Detta mottogs positivt av de boende, för alla vill ha ett brandsäkert hem. 

 

Tack vare insatsen som gjordes med utrymningsinformation och övningstillfällena, känner de 

boende sig mindre rädda och blev mer medvetna om vad de ska göra vid ett brandtillbud. Den 

lärdom som projektet har gett är att materialet som tagits fram även har gjort personalen mer 

riskmedvetna överlag även privat, det är lättare att påverka anhöriga och det är enkelt att 

förstå. 

 
 Denna intervju utfördes för att få idéer hur andra har arbetat med piktogram i liknande 

situationer. Men projektet i Gävle är ett lokalförankrat projekt, därför kan det inte dras några 

generella slutsatser. 

2.3. Lindrig utvecklingstörning  
 
Lindrig utvecklingstörning är den mildaste formen av utvecklingsstörning, utöver lindrig 

finns även måttlig och grav. För att en person ska räknas som utvecklingsstörd måste, enligt 

Klasén McGrath (2008) IQ-kvot understiger 70, lindrig utvecklingstörning ligger i spannet 

55-70. Under uppväxtåren utvecklas deras begåvning inte normalt och de kommer ibland bara 

upp till ett litets barns nivå, enligt Klasén McGrath (2008). Orsaken till varför personer 

drabbas av störningen förblir ofta okänd, men i en del fall har det konstaterats att det t ex 

beror på syrebrist under graviditeten, kromosomavvikelse osv., enligt Stensborg (2009). 

 

Många personer med lindrig utvecklingstörning klarar av det mesta av vardagens utmaningar 

och kan utifrån sina förutsättningar leva ett liv som alla andra, ha ett jobb och en egen 

lägenhet, enligt Stensborg (2009). Men det är vanligt att personerna behöver olika former av 

kognitivt stöd och hjälp beroende på deras förutsättningar (t ex andra funktionsnedsättningar 

som är vanligt förekommande). Det kan bland annat vara att få hjälp med sin ekonomi och 

hålla rätt på tiden (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009).  

 

Personer med lindrig utvecklingstörning har ofta svårigheter med att tänka abstrakt och 

behöver få information på ett tydligt och enkelt sätt (personalig kommunikation, Rose-Marie 
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Trillkott 2009). Annars kan det leda till att information ute i samhället blir otydlig och svår att 

förstå. Då går de miste om viktig information om t ex hur man ska utrymma vid brand i 

offentliga lokaler. Ett sätt för att en person med lindrig utvecklingstörning ska ha förutsättning 

att förstå ett budskap ifrån t ex en utrymningsplan, är att språket är lättläst och att en bild eller 

ett piktogram förstärker det som vill förmedlas. Alltså att texten och bilden tillsammans 

förmedlar det tänkta budskap som skall ges till personen ifråga. Piktogram är ett 

väldokumenterat och internationellt använt kognitivt stöd som dagligen används av personal 

vid HC Stockholm vid kommunikation med bl.a. personer med lindrig utvecklingsstöning 

(personalig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). På enheten har det genomförts 

kognitiv skyltning. Detta betyder att utvalda piktogram har satts upp vid olika rum som t ex 

ADL-kök och samtalsrum. Detta för att förklara vad rummen används till och i syfte att öka 

den kognitiva tillgängligheten för besökanden på HC Stockholm (personalig kommunikation, 

Rose-Marie Trillkott 2009). 

2.4. Kommunikationsteori  
 
Kommunikation är något som alla människor ägnar sig åt dagligen och kan vara allt ifrån att 

prata med grannen till att sända ett reklambudskap till sina konsumenter, enligt Fiske (1990). 

Men hur kommunikation används eller hur folk tolkar den finns det många olika sätt. Ett 

exempel på detta är om en sändare ska få ut ett budskap till trafikanter, så kommer detta 

budskap tolkas olika av t ex manliga 18-åriga och äldre kvinnliga trafikanter, enligt Palm & 

Windahl (s. 16, 1989). Däremot finns det generella modeller hur det är tänkt att kommunicera 

ut sitt budskap på ett tillfredställande sätt. 

 

Utgångspunkten vid kommunikation är att sändaren vill förmedla ett budskap till en 

målgrupp- mottagare. Det handlar om att sända ett budskap och inte att visa ett budskap.  

 

”Det är skillnaden på att visa en reklamfilm och att sända en reklamfilm”  

(personlig kommunikation, Jan Gustafsson 2008) 

 

När ett budskap sänds är kommunikatörer ute efter en önskvärd effekt. Det är genom feedback 

som sändaren har möjlighet att förstå om, hur och i vilken grad mottagaren har förstått det 

kommunicerade budskapet, enligt Palm & Windahl (1989). Därefter bedöma huruvida 

budskapet behövs kompletterats eller inte. Det finns många olika medium att använda sig av 
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för att få fram budskapet till sin målgrupp, allt ifrån ord, bilder, tv, radio, Internet osv., enligt 

Palm & Windahl (1989). Sammanfattningsvis- för att få ut sitt budskap, krävs det att man 

tydligt definiera sin målgrupp, använder sig av ett budskap och medium så att det sända 

budskap når och kan processas av mottagaren. Det är viktigt att minimera allt brus som finns 

överallt i budskapet, mediumet, samt hos sändaren och mottagaren. Det kan vara alltifrån 

invecklat språk till bilder som får mottagaren att associera till något annat än det ursprungliga 

budskapet var tänkt att förmedla.  

  

Figur 2 Enkel modell över kommunikationsprocessen, Bildkälla: Undertecknad har ritat den men 
grundmodellen ges av Palm & Windahl (1989) 

Det som är viktigt att tänka på när ett budskap ska skickas till personer med 

funktionsnedsättning är att allt som har beskrivit i detta avsnitt, blir extra viktigt. Alla 

människor som vistas på HC Stockholm har nytta av att budskapet är enkelt, framgår med 

extra tydlighet och utan t ex brus.  

 
 

 
Sändare Budskap Medium 

    Målgrupp 

 Mottagare 

Feedback 

Brus 
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3. Metod  
 
Metodavsnittet beskriver hur arbetet med projektet har utförts och vilka olika metoder som 

har använts för att kunna nå de uppsatta målen. Syftet med denna rapport är att försöka ta 

fram riktlinjer för brand/larm/utrymning för alla som vistats på HC Stockholm och 

information om brandskyddet på HC, så att utrymningssäkerheten tryggas och blir 

lättillgänglig för personer med funktionsnedsättning samt för ordinarie personal och externa 

grupper som använder lokalerna. 

 

3.1. Del 1: Början av arbetet 
 
Uppstarten av projektet skedde genom brainstorming med inblandade parter genom att 

formulera frågeställningen. Efter att ha utarbeta rapportens inledande avsnitt Introduktion, 

koncentrerades arbetsinsatsen på att anpassa och uppdatera befintlig 

brand/utrymningsinstruktioner. Alltså att göra ett försök ta fram bildsatta rutiner för 

utrymning av HC Stockholm samt information över brandskyddet. 

 

En mindre litteraturstudie genomfördes inom områdena lindrig utvecklingstörning, 

kommunikationsteori, habilitering samt HC Stockholm. Dessa områden studerades för att få 

en förståelse för HC Stockholms verksamhet och organisation. Lindrig utvecklingstörning 

valdes då personer med denna funktionsnedsättning ingår i den målgrupp som HC 

Stockholms verksamhet riktar sig till. Litteraturstudiens områden finns det mycket och 

varierad litteratur, men däremot finns det inte så mycket dokumentation över piktogramsatta 

utrymningsplaner, vilket är en svaghet. 

 

Samtliga rutiner som ska utvecklas utgår ifrån grundtanken ”bra för alla - nödvändigt för 

några få” (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 2009). Detta betyder att arbetet 

med kognitiv tillgänglighet via piktogram/foto medverkar till att öka möjligheter till 

kommunikation och förståelse hos alla (personlig kommunikation, Rose-Marie Trillkott 

2009). Personer som besöker HC Stockholm har olika förutsättningar att kunna agera vid eller 

uppfatta en brand. Men riktlinjerna som ska tas fram på HC Stockholm ska ha detta i 

beaktning vid uppbyggandet. 
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En intervju genomfördes med en person med erfarenhet av ett projekt med piktogram och 

utrymning (personlig kommunikation, Eva Skoglund 2008). Men projektet i Gävle är ett 

lokalförankrat projekt, därför kan det inte dras några generella slutsatser.  

 

3.2. Del två: Hur riktlinjerna för utrymningssäkerheten 
utvecklades på HC Stockholm 

  
Fem rutiner arbetades fram som ska kunna appliceras på flertalet scenarier som kan 

uppkomma på HC Stockholm, som större brand på enheten, mindre brand på enheten, röklukt 

på enheten, brand på angränsande enhet och falsklarm på enheten. De nämnda scenarierna 

togs fram med brainstorming baserat på undertecknad, Jan och Rose-Maries tidigare 

arbetslivserfarenheter och som bedöms vara mest sannolika. Därefter utarbetade undertecknad 

och Rose-Marie rutiner baserat på dessa scenarier som t ex större brand på enheten med bilder 

och text. Detta gjordes genom att beskriva varje aktivitet i rutinen med en textrad och en bild, 

som tydliggör vad som ska göras. Alltså för att visa hur de berörda personerna skulle kunna 

utrymma på ett säker sätt. Detta för att kunna få en uppfattning hur en slutprodukt skulle 

kunna se ut. Poängen med detta vara att väcka frågor och diskussion om huruvida textens och 

bildernas gemensamma budskap framkommer på ett tydligt sätt. Under hela arbetet med 

projektet har bilderna och texten ständigt utvärderats och uppdateras för att bättre svara mot 

personerna med funktionsnedsättnings behov samt ordinarie personal vid enheten och extern 

personal som tillfälligt nyttjar lokaler vid HC Stockholm.  

 

Detta har gjorts genom att Jan och Rose-Marie har granskat det framtagna materialet. För att 

se hur de ursprungliga situationsbaserade rutinerna såg ut jämfört med de funktionsbaserade 

riktlinjerna, se Appendix III. En piktogrambaserad utrymningsskylt togs fram för att ersätta 

den gamla som inte uppfyllde HC Stockholm önskemål om lättillgänglighet. För att se den 

gamla, se appendix II. 

 

De fem situationsbaserade rutinerna omarbetades till att istället ingå i översiktsplanens 

RÄDDA, LARMA, SLÄCK för personalen. Detta för att inte detaljstyra personalen och 

förhindra att de kan låsa sig vid situationstänkande. Avsnittet översiktsplan förklarar och 

tydliggör vad som förväntas av personalen och vad de ska göra vid händelse av brand/larm 

och utrymningssituationer.  Detta för att få det tydligt och enkelt för alla inblandade. Sist men 

inte minst togs en övningsrutin fram, som är riktad till personalen, för att ytterligare förtydliga 
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hur rutinerna ska användas. Övningsrutinen togs fram genom att undertecknad och Rose-

Marie diskuterade sig fram till hur personerna med funktionsnedsättning ska agera vid brand 

och sen beskrevs detta med text och bilder. Den vänder sig även till ordinarie personal och 

extern personal, som ett förtydligande hur det är tänkt med utrymningen. Det var här som 

riktlinjerna för att trygga utrymningssäkerheten och tillgängligheten tog form och avsnitt 

översiktsplan utgör grunden. Den befintliga utrymningsorganisation utgör en del av 

riktlinjerna, där personalens ansvar tydliggörs.  

 

Informationsbroschyren om brandskyddet togs fram av undertecknad för att riktlinjerna även 

skulle ha en tydlig profil av utbildning även av det befintliga brandskyddet. Detta utfördes 

genom att undertecknad beskrev hur t ex ett brandlarm fungerar med text och bild, utifrån de 

kunskaper som erhållits av brandingenjörsutbildningen i Luleå.  

 

Staffan Holmberg på specialpedagogiska skolmyndigheten i Umeå kontaktades för att få 

tillgång till funktionella piktogrambilder och för att undersöka om möjligheten att ta fram nya 

piktogram för detta projekt. Specialpedagogiska institutet arbetar kontinuerligt med att 

utveckla piktogram till personer med funktionsnedsättning och har stor erfarenhet när det 

gäller att kommunicera med piktogram.  

 

 Fotografier och andra bilder har använts till rutiner och informationsbroschyren när det går 

och när de är tillräckligt tydliga. Förslag till nya piktogram som efterfrågas finns med på en 

önskelista hos specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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4. Resultat: Riktlinjer för utrymningssäkerhet HC 
Stockholm  

 
I kapitel 4 presenteras riktlinjerna för att trygga utrymningssäkerheten och hur informationen 

kan göras mer lättillgänglig på HC Stockholm. I avsnitt 4.1 ges en översikt över 

utrymningsorganisationen och hur den ska tillämpas, den riktar sig till samtliga ur personalen. 

Därefter följer de funktionsbaserade rutinerna som riktas till personer som vistas på HC 

Stockholm. En infoskylt för besökare presenteras också som förklara hur människor på HC 

Stockholm ska agera vid händelse av brand. I avsnitt 4.2 ges en beskrivning över de 

brandtekniska lösningar som finns på HC Stockholm. Samtliga bilders källor presenteras i 

avsnitt Referenser. 

4.1. Översiktsplan/info om åtgärder vid händelse av brand 
eller annan utrymningssituation  

 
Utrymningsledare vid brand är enhetschef och vice utrymningsledare är avdelningens 

brandkontrollant. Om båda skulle vara frånvarande ifrån HC Stockholm, ligger ansvaret som 

utrymningsledare på den som har ansvar för kaffeveckan på enheten. Genom årlig 

brandutbildning (teoretisk och med pratiska övningar) säkerställs det att utrymningsledare och 

övrig personal har den kompetens som krävs för att kunna agera tillfredställande vid 

brand/larm- samt utrymningssituationer. Syftet är att alla på avdelningen ska ha 

tillfredställande kompetens inom utrymning och brandskydd, så att samtliga ska kunna vara 

utrymningsledare. Tanken är att den ansvarige ska leda och fördela uppgifter till personal med 

hjälp av riktlinjerna vid brand/larm/utrymning samt vara kontaktperson till larmcentralen samt 

till räddningstjänsten när den anlänt till platsen. Detta för att på ett enkelt sätt kunna sätta 

berörda människor i säkerhet under de förutsättningar som finns vid det aktuella tillfället. 

Som nämnts tidigare ligger ansvaret på samtliga som arbetar på HC Stockholm att 

utrymningen kan genomföras på ett tillfredställande sätt. Samma ansvar vilar alltså även på 

extern personal som tillfälligt använder lokalerna. De ansvarar för att informera sig om de 

brandskyddsrutiner som gäller vid HC Stockholm.  

 

Riktlinjerna med utrymningen som har tagits fram grundar sig på Stockholms läns landstings 

framtagna policy som utgår från de välkända begreppen RÄDDA, LARMA och SLÄCKA. I 

de följande rubrikerna kommer övergripande information om vad dessa tre begrepp innebär 
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och vilka åtgärder som ska vidtas. Den framtagna infoskylten är också baserad på föregående 

begrepp. I avsnitt 4.1.6 presenteras en övningsrutin som är ett verktyg för personalen, om vad 

som gäller vid en brand/larm- och utrymningssituation.  
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4.1.1. Rädda 
 
___________________________________________________________________________ 
 
På HC Stockholm ljuder brand/utrymningslarmet 
 
___________________________________________________________________________ 
                                    
Sök igenom lokalerna och undersök vad som har orsakat brand/utrymningslarmet 
___________________________________________________________________________ 
                                                                          
 
Informera samtliga på enheten om vad som har hänt och 
vad som ska göras 
 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 Aspergercenter ingång 
Genomsök samtliga utrymmen och säkerställ 
att de är tomma 
 
Utrym alla horisontellt till Aspergercenter 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
Utrym alla till återsamlingsplatsen grinden vid Ringvägen  
 
___________________________________________________________________________  
 
 
Använd trappor för utrymning till återsamlingsplats grinden 
 
 
___________________________________________________________________________   
 
 
Vänta med rullstolsburna vid trappuppgång/utrymningsväg 
vid Aspergercenter tills räddningspersonal anländer  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Använd inte hiss för att utrymma 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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4.1.2. Larma 
________________________________________________________________________ 
 
 
När larmknappen hålls nertryckt aktiveras 
brand/utrymningslarmet direkt och räddningstjänsten larmas 
 
___________________________________________________________________________ 
 
På enheten finns det två larmknappar__________________________________________ 
 
Den ena sitter på väggen vid trappuppgång/utrymningsväg mittemot  
personalrummet       
      
__________________________________________________________________________ 
 
 
Den andra på väggen mellan väntrummet och trappuppgången/utrymningsväg 
 
_________________________________________________________________ 
Ring 112 och meddela följande:       
Ditt namn och mobiltelefonnummer 
Varifrån du ringer – HC Stockholm plan 3, Tideliusgatan 12  
Vad som har hänt – exempel det brinner 
Antal personer i lokalerna samt eventuell pågående utrymning 
Eventuella rullstolsburna i lokalen 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om brandlarmet har löst ut så larmas räddningstjänsten automatiskt    
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Informera räddningstjänsten på plats om det finns  
någon kvar på enheten 

 
___________________________________________________________________________ 
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4.1.3. Släck 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om möjligt släck med handbrandsläckare  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fem handbrandsläckare finns placerade på enheten 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
En mittemot turkosa samtalsrummet i U-korridoren     
                                                    
___________________________________________________________________________ 
 
 
Två bredvid receptionen i kontorskorridoren                                                                                                                                                          
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Två i korridoren mittemot personalrummet i kontorskorridoren 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om det inte är möjligt att släcka – stäng dörren 
 
 
___________________________________________________________________________
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4.1.4. Övrigt 
 

• Varna andra som berörs av branden dvs. andra enheter på samma plan och på plan 4- 

om tid finns. 

• Utrymning sker horisontellt till angränsande enheten Aspergercenter, detta bygger på 

ett resonemang att det är ett säkert sätt, för att trygga utrymningen av personer som är 

rullstolsburna på ett tillfredställande sätt.  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Ingång till Aspergercenter                                                                                    
  
___________________________________________________________________________ 

 
• Om det skulle brinna på Aspergercenter så gör man en inrymning vilket betyder att 

man stannar kvar på enheten HC Stockholm och utrymmer via egna trappor och väntar 

med rullstolsburna vid utrymningstrapporna, tills räddningstjänsten anländer. Inom 

HC Stockholm är man skydda under minst en timme ifrån brand på Aspergercenter.                 

• Om röklukt skulle förekomma så gäller lokalisera orsak och sen rädda, larma, släck 

om situationen kräver det. 

 

4.1.5. Checklista för genomförandet av brandutbildning som en 
del av det systematiska brandskyddsarbetet  

 
Mening med checklistan över genomförandet av brandutbildningen för personalen på HC 

Stockholm, är att på ett enkelt sätt kunna få en överblick hur många av personal som har 

genomgått brandutbildning och när. I Appendix I visas ett exempel på hur en checklista för 

HC Stockholm skulle kunna se ut. Den anger även att brandutbildningen ska omfatta både 

teori och praktik om brand/larm/utrymning samt de framtagna riktlinjerna. Det är enhetschef 

som är ansvarig för att detta genomförs. 
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4.1.6. Infoskylt rädda, larm, släck vid brand 
________________________________________________________________________ 
Avbryt vad du gör  
 
Lokalisera branden  
  
Rädda__________________________________________________________________ 
 
Varna andra 
 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  Aspergercenter 

 
Utrym horisontellt till angränsande  
enheten Aspergercenter  
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Utrym sen via trappuppgång/utrymningsväg till grinden  
mot Ringvägen 
  
________________________________________________________________________ 
 
 
Hjälp funktionshindrade att komma in till enheten Aspergercenter 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Använd inte hiss för att utrymma 

 
________________________________________________________________________ 
Larma__________________________________________________________________ 
 
 
Manuell aktivering via larmknapp                                                                              
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Ring 112 och berätta vad som hänt  
 
________________________________________________________________________ 
Släck___________________________________________________________________                                                        
 
Släck om möjligt annars stäng dörren till rummet 
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4.1.7. Övningsrutin till/för person med funktionsnedsättning 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Du ser att det brinner eller känner röklukt    
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Berätta för personalen vad du sett eller känt  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Gå in till Aspergercenter     
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Vänta på personal inne på Aspergercenter    
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Med personal gå via trappuppgång/utrymningsväg  
till grinden vid Ringvägen      
________________________________________________________________________ 
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4.2.  Informationsbroschyr om HC Stockholms befintliga 
brandskydd och utrymningssäkerhet  

 
För att trygga utrymningssäkerheten och släckning av brand, har HC Stockholm följande 
brandtekniska lösningar: 

4.2.1. Brandlarm/utrymningslarm   
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rök från en brand sprider sig  
 
___________________________________________________________________________   
 
 
Rökdetektorer som finns utplacerade på enheten upptäcker röken 
 
___________________________________________________________________________  
 
Rökdetektorn skickar signal till en centralapparat för  
brand/utrymningslarmet i byggnaden  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Centralapparaten aktiverar brand/utrymningslarmet på enheten  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Brand/utrymningslarmet kommer att ljuda på de inringade vågningarna 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Samtidigt skickas automatiskt ett larm vidare till räddningstjänsten  
 
___________________________________________________________________________  
 
Med ett knapptryck kan brand/utrymningslarmet aktiveras  
manuellt                        
 
___________________________________________________________________________ 
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4.2.2. Sprinkleranläggningen 
 
 Sprinkleranläggningens uppgift är att släcka en brand eller kontrollera den.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Sprinklern reagerar på värme över 68 C˚ 
                                                                                                            
 ___________________________________________________________________________        
 
 
Sprinklerhuvudet löser ut, när temperatur är över 68 C˚ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vatten från sprinklern släcker branden 
 
___________________________________________________________________________  
 
När sprinklern löser ut skickas automatiskt signal till  
centralapparaten, som aktivera brand/utrymningslarmet 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Då skickas automatiskt ett larm till räddningstjänsten 
  
___________________________________________________________________________  
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4.2.3. Brandcell       
___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       Aspergercenter 
Varje enhet på Rosenlundssjukhus är en brandcell. När du är 
inne på Aspergercenter är du inne i annan brandcell än HC Stockholm.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Inom en enhet (brandcell) kan en brand utvecklas under minst 
1 timme utan att sprida sig till övriga enheter eller våningsplan.    
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4.2.4. Låsfunktion  
___________________________________________________________________________ 
 
 
När brand/utrymningslarmet ljuder, öppnas  
samtliga dörrlås till utrymningsvägarna och 
du kan utrymma 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Med en särskild dörrknapp kan man också öppna låsta dörrar 
vid annan utrymningssituation än brand. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4.2.5. Hiss 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Du kan inte använda hiss för att utrymma lokalen 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
När brandlarmet aktiveras körs hissarna till entréplan och stannar där     
 
___________________________________________________________________________ 
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4.2.6. Brandgasfläktar 
___________________________________________________________________________ 
 
Brandgasfläktar aktiveras av brand/utrymningslarmet          
 
___________________________________________________________________________ 
 
Brandgasfläktar förhindra spridning av brandgas mellan enheterna 
via det normala ventilationssystemet. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Brandgasfläktar finns även i hisschaktet för att förhindra spridning 
mellan våningsplanen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4.2.7. Handbrandsläckare           
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ta först bort sprinten i handbrandsläckarens handtag                                                    
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
När sprinter är bort kan du med ett tryck använda handbrandsläckare                    
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Huka dig ner och sikta med slangen mot elden                    
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om det inte går att släcka, stäng dörren                                                                   
 
___________________________________________________________________________ 
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4.2.8. Nödbelysning  
___________________________________________________________________________ 
 
Nödbelysningen aktiveras av brand/utrymningslarmet                                                      
 
___________________________________________________________________________ 
                     Strömavbrott  
 
Nödbelysningen aktiveras vid strömavbrott  
    
  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Nödbelysning sitter i taket i korridoren och lyser minst  
en timme efter strömavbrott  
___________________________________________________________________________ 
 

4.2.9. Vägledande markering 
___________________________________________________________________________ 
 
Vägledande markering visar vägen ut till det fria                                 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Detta är en vägledande markering på HC Stockholm tilltrappuppgång/ 
utrymningsväg  
 
 
___________________________________________________________________________ 
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5. Slutsats & Diskussion 

5.1. Diskussion  

5.1.1. Del 1 Inledning av projektet 
 
Syftet med denna rapport var att ta fram riktlinjer för brand/larm/utrymning för alla som 

vistats på HC Stockholm och information över brandskyddet på HC, så att 

utrymningssäkerheten tryggas och blir lätt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 

och den personal samt övriga som vistas vid enheten. De riktlinjerna som har tagits fram och 

redovisats i kapitel 4 ger förhoppningsvis HC Stockholm bättre möjligheter till att alla ska 

kunna tillgodogöra sig information om utrymning och brandskyddet. Detta genom att använda 

ett lättläst språk och de utvalda piktogram, fotografier och övriga bilder för att förmedla 

budskapet. Detta svarar på den första frågan i frågeställningen: Hur bör riktlinjerna för 

utrymningssäkerheten och lättillgängligheten vid brand/larm se ut? 

 

En direkt praktisk konsekvens av de framtagna riktlinjerna är att HC Stockolm har en 

tydligare plattform att stå på i sitt systematiska brandskyddsarbete. En teoretisk konsekvens 

av riktlinjerna är att jag med detta projekt har synliggjort ett användningsområde med 

piktogrambilder och fotografier samt övriga bilder, som tidigare inte har varit så 

väldokumenterat på detta område. Detta medför uppslag till ny forskning för att testa och 

utvärdera detta och se vad som kan förbättra och utvecklats, vilket presenteras senare i 

diskussionen.  

 

Slutsatsen som har dragits, baseras på att ett enkelt skrivit språk och piktogram och 

fotografier är ett välkänt sett att använda i kommunikation mellan människor och är en stor 

del i habiliteringen och ett beprövat arbetssätt på HC Stockholm. Rose-Marie Trillkott har 

granskat språket och bilderna. Det finns inga teoretiska argument varför man inte skulle 

kunna lära människor om utrymning jämfört med att lära någon om de daliga rutinerna som 

klä på sig, laga mat osv. Detta är ett antagande som jag har gjort som sen behövs verifieras 

genom en empirisk studie. 

 

Problematiken med otillgänglig information för personer med funktionsnedsättning och 

okunskap för andra kan avhjälpas på samma sätt, genom lättillgänglig information. Det jag 
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har gjort är ett försök till att skapa förutsättningar genom riktlinjerna med 

utrymningsorganisation, rutiner och informationsbroschyr över brandskyddet, för att 

överbrygga hinder och tillgängliggöra informationen för så många som möjligt på HC 

Stockholm.   

 

Projektet med riktlinjerna har utgått ifrån frågorna som uppkom som en konsekvens av att 

kunna uppfylla projektets syfte och mål. Arbetsgången har varit som följer, att först samla in 

och bearbeta fakta ifrån litteraturstudien och sen kombinerar de kunskaper och erfarenheter 

som förvärvdes i början av arbete, genom intervju och diskussioner med berörda personer till 

att ta fram riktlinjer till Stockholm läns landtings. Alltså ett komplement till redan 

dokumenterade övergripande riktlinjer för brand/larm och utrymning. Detta arbete har 

däremot bidragit till att tydliggöra dem ”bra för alla”.   

 

Det finns det ingen universell lösning idag att nå alla personer med funktionsnedsättning 

direkt utan jag har koncentrerat/utgått ifrån gruppen lindrigt utvecklingsstörda. Där rutiner, 

infoskylt och informationsbroschyr är utformade för att de ska kunna tillgodogöra sig den 

information som HC Stockholm vill sända dem. Personalen har som sagt det slutliga ansvaret 

att en tillfredställande utrymning kan ske om så behövs. 

 

Tanken som är grundläggande för detta projekt är att det finns inget egenvärde att jag med Jan 

och Rose-Marie visar att vi kan det brandtekniska området eller habilitering bra med 

komplicerade bilder, invecklade förklaringar på olika saker som sprinkler, utrymning, 

kognitiv funktionsnedsättning osv. Utan jag har utgått ifrån ”bra för alla - nödvändigt för 

några få”, man behöver inte krångla till det. Det som menas med bra för alla - nödvändigt för 

några få är att det är nödvändigt att rutin m.m. är upprättade på ett visst sätt för att de personer 

med funktionsnedsättning ska kunna inhämta information, medan alla andra människor också 

har fördel av att rutinerna är konstruerade på enkelt och tydligt sätt.  

5.1.2. Del 2 Riktlinjerna – Utrymningsorganisationen + rutinerna   
 
Allmänt om avsnitt 4.1 översiktsplanen för utrymningen av HC Stockholm och de rutiner 

samt information om brandskydd som har tagit fram, har en stor arbetsinsats lagts ner på att få 

det att vara så enkelt och lättillgängligt som möjligt. Detta för att motverka att detta projekt 

bara blir en del av brandpärmen på enheten och inte använts, som är ödet på många företag 

och offentliga miljöer runt om i Sverige. Riktlinjerna för utrymning är baserat på tre klangen 
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rädda, larma, släck och avsnittet översiktsplan berättar för personal vad som förväntas av dem 

och var olika brandtekniska lösningar finns såsom manuell aktiveringsknapp eller 

brandsläckare osv. Detta avsnitt är bra för det ger personalen och övriga läsare en enkel och 

tydlig översikt hur det är tänkt med utrymningssäkerheten. 

 

En ny infoskylt togs fram för att ersätta den gamla gula skylten som inte uppfyllde behoven 

på HC Stockholm. Detta gjordes för få bort onödig information och få en mer genomarbetad 

och bildsatt infoskylt som är lättillgänglig för dem som vistats på HC Stockholm, se den 

tidigare versionen av infoskylten i Appendix II. Den mest uppenbara fördel med detta är att 

fler än vad tidigare var möjligt kan tillgodose sig, den information som man vill förmedla med 

skylten. Men däremot måste infoskylten samt rutiner utvärderas efter att de har arbetats in och 

blivit en del av den dagliga verksamheten. Innan infoskylten sätts upp ska man förvissa sig 

om relevanta lagar som t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler; AFS 

2008:13, som kan ställa krav på utformning som storlek och färgval till exempel. Detta är 

precis vad som är den grundläggande tanken med det systematiska brandskyddsarbetet. Alltså 

att man kontinuerligt planerar, styra och utvärdera sitt systematiska brandskyddsarbete. 

 

En fördel med att ständigt utvärdera och vara prestigelös i arbetet, är att man inte låser sig vid 

det man skapade först som t ex var de fem situationsbaserade rutiner som sen omarbetades 

som jag beskrev i avsnitt Metoden. Vidare är bilderna och texten till riktlinjerna uppbyggt på 

ett enkelt sätt och de kan enkelt bytas ut eller kompletteras efter utvärdering och behov ifrån 

HC Stockholm.    

 

Med riktlinjerna vill HC Stockholm sända ett budskap och inte visa ett, vilket betyder att 

budskapet har utformats utifrån målgruppen förutsättningar och det har tagit hänsyn till 

personernas funktionsnedsättning, hur de tolkar bilder och text osv. För om HC Stockholm 

bara visar ett budskap utan att ta hänsyn till målgruppen förutsättningar så kommer budskapet 

med största sannolikhet inte nå sin målgrupp.   

 

Riktlinjerna som togs fram med projektet ska se till att alla som vistats på HC Stockholm ska 

få möjligheten att tillgodose sig den kunskap som krävs för att trygga utrymningssäkerheten. 

Alla ska ses som viktiga kuggar i hjulet för att detta ska bli verklighet, och att det är en 

avvägning mellan hur mycket eller vilken kunskap de olika individerna behöver ha som 

vistats på HC Stockholm. Det som menas med detta är att personalen ska ha en viss nivå 
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enligt riktlinjernas framtagna rutiner och brandskyddsinformationen och det styrs av enhetens 

framtida systematiska brandskyddsarbete. Besökarna får information ifrån infoskyltar på 

enheten och i samband när de får hjälp av den personal som finns vid enheten om vad som är 

viktigt att vet för dem i en utrymningssituation.  

 

Den horisontella utrymningen som är grundtanken för att alla på HC Stockholm ska komma 

ut till det fria på ett säkert sätt, detta för att kunna utrymma rullstolsburna samtidigt. Detta 

säkerställs genom att enheterna är egna brandceller på våningsplanet och förhindra att 

branden sprider sig ifrån och till andra enheter under minst en timme. Detta medför att man 

kan vänta på räddningstjänsten med rullstolsburna på Aspergercenter om det brinner på HC 

Stockholm.  

 

5.1.3. Del 3 Riktlinjerna - Informationsbroschyren om 
brandskyddet   

 
Tanken med brandskyddsbroschyren är att personalen ska kunna tillgodose sig kunskap om de 

olika brandtekniska lösningar som finns på HC Stockholm såsom sprinkler, brandlarm, 

vägledande markering osv. Denna kunskap ska användas i samband med rutinerna och förstå 

vad ens egna handlade eller andras kan få för konsekvenser för brandskyddet om t.ex. någon 

hantverkare utför ett jobb som involvera en svets, då kanske brandlarmet måste vara avstängt. 

Detta resulterar i att en del av de brandtekniska löningarna är ur funktion.   

5.1.4. Del 4 Erfarenhet av projektet  
 
I detta avsnitt presenteras vad för erfarenheter som projektet har givit. En viktig erfarenhet är 

att mycket tid måste läggas ner på framtagandet av text tillsammans med de bilder som man 

tänker förmedla sitt budskap med. Detta för att eliminera brus som kan störa budskapet ifrån 

att nå sin målgrupp. En stor tillgång till projekt som detta och framtida är specialpedagogiska 

skolmyndigheten som arbetar med att ta fram just piktogram för olika ändamål. På grund av 

tidsbrist så hanns det inte med att ta fram några nya piktogram, men förslag som ska 

komplettera vissa bilder i rapporten är inskickade till en önskelista på institutet. Detta blir en 

viktig del att följa upp som del av det systematiska brandskyddsarbetet - med att planera, styra 

och utvärdera.  
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Grundtanken med att riktlinjerna ska vara så enkelt och tydligt som möjligt att personer med 

funktionsnedsättning också ska kunna tillgodose sig viktig information om 

utrymningssäkerhet, leder oss in på att detta kan användas på andra offentliga miljöer eller 

företag och samtidigt få med alla andra som vissas där på köpet. Alltså att använda sig av 

detta projekts framtagna riktlinjer och resonemang när man gör framtida projekteringar. Detta 

är vad jag tror efter att ha arbetat med detta projekt, men som allt annat måste detta verifieras. 

 

En annan erfarenhet ifrån projektet är hur viktigt det är att se alla delarna av begreppet  

MTO - Människa – Teknik – Organisation, som är viktiga kuggar i hjulet för få riktlinjer att 

fungera. Alltså att se helheten och förstår att utan våra M, T, O så har vi inga fungerande 

riktlinjer för utrymning på HC Stockholm.  

 

Det som man måste förstå är att riktlinjerna som har tagit fram till HC Stockholm utgör en 

grund för HC Stockholm att stå på och detta måste testas och utvärderas genom en empirisk 

studie innan för långtgående slutsatser kan dras. Detta kan vara ett uppslag för en forskare att 

titta på hur personer med funktionsnedsättning reagera i en fullskalig utrymningsövning och 

hur dessa riktlinjer bidra till personen beteende i fråga.  

 

En bra sak som tydliggjort i detta projekt är att extern personal som nyttjar lokaler ansvarar 

för att informera sig om de brandskyddsrutiner som gäller vid HC Stockholm. Detta ökar 

chansen att all personal som vistas på HC Stockholm har tillräcklig kunskap om brandskydd 

och utrymning.  

 

Det som man kunde har gjort bättre i detta projekt om man hade tid, pengar och resurser är att 

ha fått de önskade piktogrambilderna framtagna ifrån pedagogiska skolmyndigheten till 

dagens datum, testat personalen och besökarnas kunskaper om utrymning och brandskyddet, 

testat med en mindre utrymningsövning för att få en överblick på vad som fungerar och inte 

fungerar på HC Stockholm.  

 

Hur tänkte jag med alla bilder: Poängen med rapporten är att den ska vara enkelt att förstå, 

vilket ledde till användandet av förenklade bilder som piktogram eller fotografier där det 

passade. Fotografier användes t ex när brandsläckarnas placering på enheten skulle visas. De 

fotografierna visar enkelt var de är placerade, vilket skulle visas. Samma tänk ligger bakom 
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hur jag valde ut piktogrambilderna, som när jag vill illustrera att man skulle larma 

räddningstjänsten. Detta gjordes med att ha en piktogrambild med en telefon och numret 112.   

5.2. Slutsats  
 
Slutsatsen som kan dras är att resonemanget bakom riktlinjerna för att trygga 

utrymningssäkerheten och tillgängliggöra information för samtliga som vistas på HC 

Stockholm, är att detta är applicerbart även på andra offentliga miljöer och företag och detta 

projekt är ett situationsanpassat exempel.  

5.3. Förslag till fortsatt arbete 
 
Detta avsnitt kommer att besvara den sista frågan i frågeställningen, genom förslag till fortsatt 

arbete för HC Stockholm. Det som ska utföras är att först arbeta in riktlinjerna med samtliga 

som arbetar på HC Stockholm, så att det blir en del av den dagliga verksamheten. Därefter ska 

riktlinjerna som en del av det systematiska brandskyddsarbetet testa med utrymningsövningar 

och hur väl bilderna fungerar och slutligen utvärderas. Innan infoskylten sätts upp ska man 

förvissa sig om relevanta lagar som t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och 

signaler; AFS 2008:13, som kan ställa krav på utformning som storlek och färgval till 

exempel. 

 

Detta för att helt enkelt få det verifierat vad som fungerar och vad som behövs arbeta mera 

med. Alltså att alla som visats på HC Stockholm får möjlighet att kunna veta vad som 

förväntas av dem och hur de ska handla i en utrymningssituation. Med detta avsnitt har 

rapporten besvarat även den sista frågan i frågeställningen, vilken är: 

 

Hur kan det säkerställas att HC Stockholm får ut informationen till alla som vistats där?  
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6.2. Bildkällor 

6.2.1. Piktogram  
 
Samtliga piktogrambilder har gjorts av special pedagogiska skolmyndigheten i Umeå och har 

mig tillhandhållits av Staffan Holmberg den 26 maj 2009 via mail.  

 
1.                                2.                                3.                                   4. 
 
 
 
 
 
 
5.                                  6.                                7.                                 8. 
 
 
 
 
 
 
9.                               10.                              11.                                  
 
 
 
 
 

6.2.2. Fotografier ifrån HC Stockolm 
 
Samtliga bilder har undertecknad fotograferat på HC Stockholm.  

 
1.                                 2.                                 3.                                      4. 
 
 
 
 
 
5.                              6.                             7.                                                  8. 
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10.                                11.                                              12.                              13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.                                       15.                                                       16. 
 
 
 
 
 
 
17.                                          18.                                         19.                                  20.  
 
 
 
 
 

6.2.3. Övriga fotografier 
 

Samtliga bilder är tagna av Gösta Holmstedt sprinklerfrämjandet.  

 
1.  2.  3. 
 
 
 
 
 

6.2.4. Övriga bilder 
 

Bild har erhållits av företaget Informationsbolaget.  

 
 
 



 

35

 
Bild har erhållits av Eva Skoglund som jobbar på ett serviceboende i Gävle. 

                                   
 
 
 
 
 
 
Bilder har erhållits av företaget Hald & Tesch Brand AB 

 
1.                                                                      2. 
 
 
 
 
 
 
Bild har erhållits av Patrik Aspholm, Göteborgs universitet.  

 
 
 
 
 
 
 
Bilderna har erhållits av företaget Dafo 

 
1.                                              2.                                     3. 
 
 
 
 
 
 
Bild som undertecknad har ritat            

 
 
 
 
 
 
  

Fotografi som undertecknad har tagit. 
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Bilderna som Talia A har tagit på HC Stockholm 

 
1.                                             2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Interjuv 
 
En intervju genomfördes med Eva Skoglund i december 2008, som arbetar på ett 

serviceboende i Gävle. 

 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appendix I 
 
 



Branddokument: Checklista över antal personer som genomgått brandutbildningen 
Arbetsplats: Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna, Rosenlund 
Grundläggande utbildning: Brandskydd (teori & praktik) och riktlinjerna för att trygga utrymningssäkerheten med rutiner och 
informationsbroschyren om brandskyddet, utrymningsövningar. 

   

Genomgått brandutbildning 

Namn  Datum  Datum  Datum  Datum  Datum  Datum  Datum  
        

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

               



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix II 
 



 

   

 
Gamla informationsskylten på HC Stockholm vid brand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildkälla: Rose-Marie Trillkott 2008



 

   

 
 
 
 
 

Appendix III 
 



 

   

De ursprungliga situationsbaserade rutiner som senare i projekt arbetades om och till de nya 

riktlinjerna. På grund av rättighetsskäl kan inte alla bilder som fanns till dessa rutiner 

publiceras. 

Situation 1 ”Brand på enheten” 
________________________________________________________________________ 
 
 
På habiliteringsenheten ljuder brand/utrymningslarmet 
________________________________________________________________________ 
 
Upptäcker en brand i ett enhetsutrymme  
 
 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                    Aspergercenter ingång 
 
  
Utrym alla horisontellt till Aspergercenter 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Utrym alla till återsamlingsplatsen grinden vid Ringvägen  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Använd trappor för utrymning till återsamlingsplats grinden 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vänta med rullstolsburna vid utrymningstrapp Aspergercenter  
tills räddningspersonal anländer  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Använd inte hiss för att utrymma 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Meddela räddningstjänsten om läget och informera 
berörda människor 
 
___________________________________________________________________________



 

   

Situation 2 ”Mindre brand i ett rum” 
________________________________________________________________________ 
 
 
På habiliteringsenheten ljuder brand/utrymningslarmet                                         
________________________________________________________________________ 
 
 
Du upptäcker en mindre brand i fåtölj i ett rum          
 
________________________________________________________________________ 
 
Först utrym rummet  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
När rummet är utrymt, stäng dörren 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Hämta handbrandsläckare   
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Ta skydd bakom dörren, ha låg ställning, öppna dörren       
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Gå in med låg ställning och släck om möjligt, annars stäng dörren 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
Larma sen räddningstjänsten och berätta vad som hänt och 
informera utrymningsledare samt öriga på HC Stockholm 
 
___________________________________________________________________________ 



 

   

Situation 3 Röklukt på enheten, brandlarm ej löst ut 
________________________________________________________________________ 
 
Känner röklukt på enheten 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 Du konstaterar att brandlarmet inte ljuder 
 
________________________________________________________________________ 
 
1. Hittar du ”mindre” brand så gäller samma handlingsprogram som i situation 2 ”Mindre 
brand i ett rum” 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Hittar du ingen brand, ta kontakt med angränsande enheter i byggnaden 
 
________________________________________________________________________ 
 
Informera enheten samt brandansvarig som informera berörd personal samt besökare  
________________________________________________________________________ 
 



 

   

Situation 4 ”Bekräftad brand på angränsande enhet” 
________________________________________________________________________ 
 
 
Varna andra 
 
________________________________________________________________________ 
 
Förbered för utrymning                                                                                       
________________________________________________________________________ 
 
 
Utrym alla till återsamlingsplatsen grinden mot Ringvägen  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Använd trappor för utrymning till återsamlingsplats Grinden     
 
________________________________________________________________________ 
 
Vänta med rullstolsburna vid utrymningsväg på Aspergercenter tills räddningspersonal 
anländer      
________________________________________________________________________ 
 
 
Använd inte hiss för att utrymma 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Kontrollera att alla har kommit i säkerhet och meddela räddningstjänsten om läget  
 
________________________________________________________________________ 
 



 

   

Situation 5 ”Brandlarm ljuder - ingen bekräftad brand - människor på enheten blir 
oroliga” 

________________________________________________________________________ 
 
 
Samla alla och informera om omständigheterna 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Samla besökare som vistats i lokalerna och lugna dem 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Förbered för utrymning                                                                                               
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Ta kontakt med angränsande enheter 
 
________________________________________________________________________ 
 
Om brand bekräftas då gäller Situation 4  
 
________________________________________________________________________ 
 
Falsklarm bekräftas återgå till normal verksamhet 
________________________________________________________________________ 
 
Brandansvarig informerar berörda människor 
________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 

Appendix IV 
 



 

   

Frågor till Eva Skoglund 
 

1. Vad var bakgrund till ert arbete? 

2. Vilka svårigheter upplevde ni när ni jobbade med detta? 

3. Hur funkar det nu? 

4. Har det blivit någon skillnad, vet de boende bättre hur de ska förhålla sig brandtillbud? 

5. Har ni utvärderat ert arbete? 

6. Hur tycker personalen och andra människor att det fungerar, trygghet osv? 

7. Känner de (boende) sig säkrare nu eller? 

8. Vad tycker du att man ska arbeta mer med- förslag till fortsatt arbete? Något som vi i 

vårt projekt kan belysa. 



 

   

 
 
 

Appendix V 
 



 

   

Ritning över plan tre över HC Stockholm och Aspergercenter på Rosenlundsjukhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildkälla: Ling-Yi Huang Locum AB 2009-05-26 och texten har infogats av undertecknad 




