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När brandvarnaren larmar om och varnar 

de boende om en begynnande brand 

har man enbart några minuter på sig 

att avlägsna sig från lägenheten. Vid en 

brand är det lätt att en människa drab-

bas av panik, men det kan förhindras 

med att förbereda sig på förhand. Disku-

tera med din familj hur ni skulle agera vid 

en brand, och öva utrymning. Besluta 

om vem som gör vad, eftersom det spa-

rar tid. Ni kan för hemmet utarbeta en 

skriftlig plan för att rädda sig och sätta 

upp den på en synlig plats, till exempel 

på kylskåpsdörren.

Känn till två vägar till säkerhet

Från varje byggnad, även från hemmet, 

måste det finnas två separata utgångar. 

Fundera på förhand hur man slipper ut 

om bostaden brinner. Vanligen används 

ytterdörren, men röken kan göra att det 

inte går att komma till utgången. Då an-

vänder man en så kallad reservutgång.

I ett egnahemshus är reservutgången 

vanligen ett fönster eller en bakdörr. 

Från övre våningen i ett egnahemshus 

måste man också kunna ta sig ut till 

exempel via balkongen eller genom ett 

fönster. Vanligen används en stege som 

är fastsatt på väggen avsedd för än-

damålet. Reservutgångsfönster måste 

kunna öppnas snabbt. Det måste ha ett 

fast handtag att öppna fönstret med. 

Ifall fönstret har ett löst handtag måste 

det alltid vara på sin plats. I ett höghus 

kan reservutgången vara ett fönster eller 

en balkong från vilken brandkåren kan 

rädda de som är i fara.

1. VID EN BRAND ÄR DET FRÅGA OM MINUTER



Gå inte i en rökfylld trappuppgång

När det brinner kan det i vissa fall vara 

ödesdigert att rusa ut från sin bostad. 

Begrunda situationerna nedan och 

fundera på vilket sätt de skiljer sig från 

varandra. Fantisera att du befinner där. 

Hur skulle du agera?

Situation 1. Du befinner dig i ett höghus 

och hör ljudet av brandvarnaren från 

lägenheten bredvid.

Situation 2. Du befinner dig i ett höghus 

och brandvarnaren piper i ett närliggan-

de rum.

Situation 3. Du befinner dig i ett egna-

hemshus och brandvarnaren larmar.

Du noterade säkert att ljudet från brand-

varnaren inte alltid betyder att man 

instinktivt måste rusa ut från bostaden. 

När brandvarnaren larmar ska man hålla 

sig lugn och göra en snabb lägesbe-

dömning: var piper brandvarnaren, syns 

det rök, är det möjligt att släcka initial-

branden själv och måste man avlägsna 

sig?

Låt oss granska varje situation  

noggrannare.

Situation 1: I ett höghus kan man ibland 

höra att grannens brandvarnare larmar. 

Känn på ytterdörren i din egen bostad. 

Om den inte känns varm kan du försik-

tigt öppna brevinkastet en aning och 

kontrollera ifall det syns rök eller känns 

röklukt från trapphuset. Man får inte gå 

ut i ett rökfyllt trapphus. Om det inte 

syns rök eller känns röklukt, försök att 

undersöka varför grannens brandvarna-

re larmar. Finns det skäl att misstänka 

brand eller kan det vara fråga om fellarm 

till exempel på grund av os som uppstått 

av matlagning? Du kan ringa på grannens 

dörrklocka och försöka ta reda på om nå-

gon är hemma. Ring därefter till nödnum-

ret 112 och agera enligt de instruktioner 

du får.

När det finns rök i trapphuset är det lönt 

att tejpa igen brevinkastet med ventila-

tionstejp och täppa dörrspringan med en 

våt handduk. Förflytta dig till ett öppet 

fönster eller till balkongen. Ring nöd-

numret och berätta var du befinner 

dig. Höghus är byggda så att de tål en 

brand. Därför kan du i lugn och ro vänta 

på brandkåren i egen bostad. Brandmän-

nen räddar de som är i fara. Du kan vifta 

med en tygbit eller blinka med lamporna i 

bostaden så att brandmännen noterar dig.



Situation 2 och 3: Om brandvarnaren 

piper i samma lägenhet där du befin-

ner dig och initialbranden är liten kan 

du själv försöka släcka den till exempel 

med släckningsfilt eller handbrandsläck-

are. Man får inte utsätta sig själv för fara. 

Om branden inte slocknar inom en halv 

minut, varna övriga som är i fara med att 

ropa och väck de som sover. Assistera 

de som behöver hjälp ut från bostaden. 

Stäng öppna fönster och avlägsna dig 

från bostaden. Kom ihåg att stänga 

ytterdörren efter dig. Om du befinner dig 

i ett höghus, varna grannarna om faran 

med att ringa på dörrklockorna. Utrym-

ning från byggnaden sker via trapporna 

och så går man till en på förhand be-

stämd samlingsplats. Ring nödnumret 

från samlingsplatsen, från en säker 

plats. Från ett egnahemshus avlägsnar 

man sig via ytterdörren, om det är möj-

ligt. Det är också möjligt att avlägsna 

sig via bakdörren, ett fönster eller via 

balkongen. Vem som helst kan när som 

helst vara i behov av hjälp eller vara den 

som först kommer till en olycksplats. 

Därför har varje människa skyldighet 

att hjälpa och var och en har rätt att få 

hjälp.

En trafikolycka är en av de vanligaste 

olyckorna och används som exempel i 

instruktionerna som kan tillämpas i alla 

typer av olyckor. Var och en kan hjälpa 

på något sätt: förhindra tilläggsolyckor, 

hjälpa skadade enligt egen förmåga, 

varna övriga och göra nödanmälan.

Skyldighet att hjälpa

Bland annat strafflagen, räddningslagen 

och vägtrafiklagen bestämmer med lite 

olika tyngdpunkt att varje medborga-

re har skyldighet att bistå med hjälp 

vid en nödsituation. Det gäller alla typer 

av olyckor, vare sig det är fråga om en 

brand, att hjälpa en medvetslös eller en 

trafikolycka. Fastän du inte vet hur man 

ger första hjälpen kan du hjälpa en i nöd 

enligt din egen förmåga. Att låta bli att 

hjälpa är alltid fel. 

Hur kan man hjälpa till vid en olycka?

Om du kommer först till en olycksplats, 

försök att hålla dig lugn och klargör vad 

som har hänt. Gör en lägesbedömning 

om hur allvarlig olycka det handlar om, 

hur många som är skadade och var 

olycksplatsen är belägen. 

Rädda personer som är i livsfara och 

skadade. En patient får inte flyttas i onö-

dan, men om du måste få patienten i sä-

kerhet kan du ta tag i patientens kläder 

och försiktigt dra denne längs marken.



Förhindra tilläggsolyckor med att var-

na övrig trafik. Till hjälp kan du använda 

nödblinkers eller varningstriangel. Stäng 

av olycksfordonens motorer. Se till att 

patienter och hjälpare är vid sidan av 

vägen. 

 Gör nödanmälan med att ringa numret 

112 och berätta vad som hänt och anta-

let skadade. 

Lugna patienterna: håll dem i handen 

och prata med dem. Lämna inte en ska-

dad ensam ens för en stund. Kontrollera 

att de skadades andningsvägar är öpp-

na. Öppna andningsvägarna vid behov. 

Stilla rikligt blodflöde. 

Om patienten är medvetslös, sätt denne 

försiktigt i framstupa sidoläge.

Vägled räddningspersonalen till platsen. 

Stanna kvar på olycksplatsen tills du 

får lov av räddningspersonalen att av-

lägsna dig. 

GÖR LÄGESBEDÖMNING

LUGNA NER OCH HJÄLP

VÄGLED 
LARMA

RÄDDA 

FÖRHINDRA  TILLÄGGSOLYCKOR



Nödnumret är 112, och det fungerar i alla 

EU-länder. Det kostar inget att ringa num-

ret och man kan ringa från vilken telefon 

som helst utan riktnummer.

När ska man ringa nödnumret?

Till nödnumret ringer man vid brådskan-

de, verkliga nödsituationer. Sådana är till 

exempel en trafikolycka, en brand eller 

ett inbrott i en bostad. Du kan ringa nöd-

numret också när du märker ett brott som 

pågår. Ifall du tvivlar om det fråga om en 

nödsituation eller inte är det alltid bättre att 

ringa än att låta bli. 

Man får inte ringa nödnumret i situationer 

som inte är brådskande eller för att få in-

formation vid olika störningar, exempelvis 

elavbrott. Ett onödigt samtal kan fördröja 

hjälpen till en person som är i nöd. Man 

kan bli straffad för felaktig användning 

eller falska larm till nödnumret. 

Ring nödsamtalet själv

Om det är möjligt är det helst personen 

som saken berör som ska göra nöds-

amtalet. Han har oftast information som 

dejouren behöver för att bedöma behovet 

av hjälp.

Ett samtal som kommer via mellanhänder 

kan i värsta fall fördröja hjälpen till platsen.

Känn till var du befinner dig

Det är bra för den som ringer nödsamtalet 

att veta var han befinner sig. Gatuadress 

och kommun är viktig information vid en 

nödsituation. Ju noggrannare information 

det finns om positionen, desto snabbare 

får man hjälp. I synnerhet fritidsbostadens 

noggranna positionsuppgifter lönar det sig 

att ta klargöra på förhand.

Ifall ingen svarar direkt på nödnumret, 

stäng inte av telefonen. Du hör en in-

spelning som uppmanar en att vänta en 

stund. Nödsamtal besvaras så snabbt 

som möjligt och alltid i den ordning sam-

talen kommer in.

Minnesregel: 

1. Brådskande nödsituation? 

2. Ring 112. 

3. Svara på frågorna.


