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Brand på äldreboende – Stiftelsen Göteborgs Sjukhem den 4 
december 2009 
 
En brand inträffade den 4 december 2009 på ett äldreboende i Göteborg. Det var en fredag efter-
middag som det hände. Anläggningens adress är Per Dubbsgatan 4. Branden började i en säng där 
en blind man låg och vilade. Sjukhemmet har ett boendesprinklersystem installerat. Trolig orsak till 
branden tror man vara en halogenlampa som den blinde mannen av misstag kom i kontakt med och 
som föll ner i sängen och antände sängkläderna. Ett sprinklerhuvud aktiverades och branden var 
enligt uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst. 

 
  Bild 1 Sjukhemmet på Per Dubbsgatan 4 i Göteborg 

Kortfattad resumé 
Personalen insåg att något hänt då man fick ett internt automatiskt brandlarm. Larmet kunde perso-
nalen senare lokaliseras till ett patientrum där boendesprinklersystemet aktiverats av en sängbrand. 
Man kunde därför relativt snabbt lokalisera branden till det här rummet där en blind man bodde.  
När personalen anlände till rummet fann man den blinde mannen stående bredvid sängen, men 
oförmögen att ta sig ut ur rummet som var kraftigt rökfyllt, men ändå inte i sådan mängd att de inte 
kunde ta sig fram till sängen, och man beslutade omedelbart att föra den blinde mannen ut ur rum-
met till en säkrare plats, vilket man fått lära sig vid tidigare brandutbildningar. 
Snabbt fördes därför mannen ut ur rummet och personalen stängde omedelbart dörren mot korrido-
ren. Då anläggningen har en fördröjd larmöverföring (s.k. larmorganisation) aktiverade personalen i 
det här läget larmöverföringen till SOS Alarm, genom att trycka in en närliggande larmtryckknapp.  

Den blinde mannen, som uppenbarligen inte tagit någon skada av branden eller röken, flyttades över 
till en intilliggande avdelning - brandtekniskt avskild från den avdelning där branden börjat. Samti-
digt påbörjade personalen utrymning av återstående 8 patienter från den branddrabbade avdelningen 
till samma säkra avdelning. Detta gjordes då personalen ännu inte visste utgången av branden på 
den blinde mannens rum. Ett föredömligt agerande som helt följde den interna instruktion som 
sjukhemmet har för att föra övriga patienter till säker plats. 

Vid räddningstjänstens ankomst kunde de konstatera att branden i sängen var helt släckt av ett akti-
verat sprinklerhuvud. Brand och rök begränsades helt till själva brandrummet genom personalens 
föredömliga agerande att stänga dörren efter att de fört den blinde mannen i säkerhet.  
Det blev därför mycket begränsade skador av denna brand (se bild 2 - 5). I alla avseenden ett före-
dömligt agerande av personalen, där de helt följde den kunskap som de tidigare fått av räddnings-
tjänsten. Vattenskadorna blev också mycket begränsade, då räddningstjänsten snabbt stängde av 
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vattenbegjutningen från det enda aktiverade sprinklerhuvudet med hjälp av en träkil (också gjort 
helt enligt instruktionsboken). 

Slutsatser 
Detta är ytterligare ett exempel på att sprinkler är effektivt och i detta fall blev det bara en incident 
som hade kunnat utvecklas till en mycket allvarlig brand med svåra person- & egendomsskador som 
följd. 
Restvärdesledare kallades till platsen samma kväll, varför städning och vattensanering kunde åtgär-
das omgående.  
Personalens snabba insats måste givetvis också framhållas, vilket säkerställde en mycket tidig liv-
räddande insats. Utan deras robusta agerande hade denna brand, utan alltför livlig fantasi, med stor 
sannolikhet kunnat få mycket svåra konsekvenser. 

Åter vill jag dessutom framhålla sprinklerskyddets överlägsna slagkraft - att det dessutom handlade 
om ett boendesprinklersystem gör ju inte slutsatserna mindre intressanta.  

Den tidiga aktiveringen av det närmaste sprinklerhuvudet bekräftar dessutom att boendesprinkler-
tekniken är livräddande! 

 
Bild 2 Brandskadad säng & halogenlampan              Bild 3 Vattenspegel efter släckning  

 
Bild 4 Sängen där branden troligtvis börjad          Bild 5 Träkil i sprinklerhuvud (tyvärr oskarp) 
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