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Høring - NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte 

grupper 

Nasjonalforeningen for folkehelsen viser til høringsbrev av 21. februar 2012, og takker for 

anledningen til å uttale oss om NOU 2012:4.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 35 000 

medlemmer og 535 lokalforeninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for å 

fremme folkehelsen og forebygge sykdom. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer 

og demens. Nasjonalforeningen er også interesseorganisasjon for personer med demens og 

deres pårørende. 

 

Kommentarer til NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper 

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil i hovedsak slutte seg til utvalgets beskrivelser og 

forslag til løsninger. Personer med demens har en spesiell utfordring med hensyn til 

brannsikkerhet, og vi er tilfreds med at utvalget har imøtekommet denne gruppen spesielt.  

Nasjonalforeningen støtter utvalgets vektlegging av behov for teknologiutvikling, 

samt at flere hjelpemidler må gjøres tilgjengelig på hjelpemiddelsentralen. Dette vil bidra til 

å lette hverdagen for personer med demens, og redusere pårørendes bekymring. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at kravene til brannsikkerhet på 

sykehjem og omsorgsboliger må standardiseres og bli like. Slik det er i dag stilles det 

strengere krav til sykehjem. I og med at omsorgsboliger brukes mer og mer, og at det i 

mange tilfeller kan være vanskeligere å evakuere en omsorgsbolig, bør kravene til 

brannsikkerhet bli like strenge som for sykehjem.   

Utvalgets beskrivelser av rutiner og oppfølging av hjemmeboende personer med 

demens støttes. Nasjonalforeningen ønsker imidlertid å legge til at også personer med 

demens, spesielt de uten pårørende, trenger bistand til å skifte batteri på røykvarslere (ref 

kap 6.6 Direkte tiltak rettet mot hjemmeboende og boliger). Dette bør legges inn i rutinene 

til hjemmetjenestene eller andre kommunale tjenesteytere.  

 

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med helsepolitisk rådgiver Anne Kjersti 

Toft på telefon 23 12 00 46 eller e-post anne.toft@nasjonalforeningen.no.  
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