
BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Praktisk utrymningsövning
Moment 1: Genomgång av övningens syfte, mål och krav
• Utbildningen syftar till att praktiskt pröva verksamhetens rutiner för utrymning.
• Målet med utbildningen är att säkerställa att utrymningsstrategin (brandkorten) är anpas-

sad efter verksamhetens risker, förutsättningar och behov.
• Efter genomförd utbildning ska varje enskild deltagare ha kunskap och förmåga att agera 

enligt den egna verksamhetens rutiner vid brand och utrymning. Eventuella brister i utrym-
ningsstrategin ska åtgärdas.

Moment 2: Genomgång av byggnadstekniskt brandskydd
Övningsledaren redogör för det byggnadstekniska brandskyddet och de brandtekniska instal-
lationer som finns inom verksamheten. Redogör och förklara:
• Syftet med brandcellsgränser.
• Hur ett brand- och utrymningslarm aktiveras.
• Funktionen för dörrars låssystem samt hissfunktion vid ett aktiverat brand- och 

utrymningslarm.
• Hur ett automatiskt släcksystem aktiveras (om det finns i fastigheten).

Moment 3: Förutsättning och läge inför scenarioövning 
Övningsledaren presenterar förutsättningar för övningen och lägesbild för det scenario som är 
utvalt (1 till 4). 

Moment 4: Genomförande av scenarioövning 
Scenarioövningen genomförs i dialogform med ett antal diskussionsfrågor som är kopplade till 
respektive scenario. 

Moment 5: Genomgång efter övning
Övningsledaren ansvarar för att efter genomförd övning upprätta en deltagarförteckning samt 
dokumentera uppkomna frågor och identifierade brister.
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BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Scenario 1 – utrymning från egen verksamhet 
under dagtid
Förutsättningar
Redovisa planritning över den egna och den angränsande verksamhetens lokaler och upprätta 
lägesbild utifrån nedanstående:
• dagbemanning
• patientläge (antal, gående, sängliggande, särskilda vårdbehov, funktionsnedsättningar etc.)
• normal verksamhet bedrivs.

Läge
• Brand- och utrymningslarm aktiverat.
• Brand har utbrutit inom den egna verksamhetens lokaler.

Genomförande
Utgå ifrån nedanstående frågeställningar och för en dialog om hur ni agerar vid en utrymnings-
situation enligt steg 1 och 2.

Steg 1
• Utrymningslarmet ljuder – vad gör vi?
• Hur utses utrymningsledare? 
• Vad gör utrymningsledaren vid brandlarm? 
• Vad gör övrig personal när utrymningslarmet aktiveras?
• Branden kan inte släckas – vad gör vi? 
• Hur delges instruktioner för utrymning?
• Hur påbörjas utrymning?
• Vilka utrymmen/lokaler prioriteras först?
• Hur fördelas personalen?
• Till vilken plats ska vi utrymma?
• Är annan verksamhet behjälplig vid utrymning?
• Är mottagande vårdenhet/verksamhet införstådd med att ni utrymmer till dem?

Steg 2
• Branden utvecklar sig och röken sprider sig till den brandcell som ni har utrymt till – vad 

gör vi?
• Vem leder den gemensamma utrymningen? 
• Byggnaden måste utrymmas – hur utrymmer vi enligt den lokala kris- och katastrofplanen? 
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BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Scenario 2 – utrymning från annan verksamhet till 
egen verksamhet under dagtid
Förutsättningar
Redovisa planritning över den egna och den angränsande verksamhetens lokaler och upprätta 
lägesbild utifrån nedanstående:
• dagbemanning
• patientläge (antal, gående, sängliggande, särskilda vårdbehov, funktionsnedsättningar etc.)
• normal verksamhet bedrivs.

Läge
• Brand- och utrymningslarm aktiverat.
• Brand har utbrutit inom den avgränsade verksamhet där vi initialt ska vara behjälpliga vid 

utrymmning.

Genomförande
Utgå ifrån nedanstående frågeställningar och för en dialog om hur ni agerar vid en utrymnings-
situation enligt steg 1 och 2.

Steg 1
• Utrymningslarmet ljuder – vad gör vi?
• Hur utses utrymningsledare?
• Vad gör utrymningsledaren vid brandlarm?
• Vad gör övrig personal när utrymningslarmet aktiveras?
• Konstaterad brand i angränsande verksamhet – vad gör vi?
• Hur stödjer vi angränsande verksamhets utrymning?
• Hur organiserar vi oss för mottagande av utrymmande patienter till vår verksamhet?
• Hur delges instruktioner för mottagande av utrymmande verksamhet?
• Hur fördelas personalen och vilka uppgifter har de?
• Hur fördelas patienter i salar och korridorer?

Steg 2
• Branden utvecklar sig och röken sprider sig till vår verksamhet – vad gör vi?
• Vem leder den gemensamma utrymningen? 
• Byggnaden måste utrymmas – hur utrymmer vi enligt den lokala kris- och katastrofplanen? 
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BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Scenario 3 – utrymning från egen verksamhet 
under kväll/natt
Förutsättningar
Redovisa planritning över den egna och den angränsande verksamhetens lokaler och upprätta 
lägesbild utifrån nedanstående:
• nattbemanning
• patientläge (antal, gående, sängliggande, särskilda vårdbehov, funktionsnedsättningar etc.)
• normal verksamhet bedrivs.

Läge
• Brand- och utrymningslarm aktiverat.
• Brand har utbrutit inom den egna verksamhetens lokaler.

Genomförande
Utgå ifrån nedanstående frågeställningar och för en dialog om hur ni agerar vid en utrymnings-
situation enligt steg 1 och 2.

Steg 1
• Utrymningslarmet ljuder – vad gör vi?
• Hur utses utrymningsledare? 
• Vad gör utrymningsledaren vid brandlarm? 
• Vad gör övrig personal när utrymningslarmet aktiveras?
• Branden kan inte släckas – vad gör vi? 
• Hur delges instruktioner för utrymning?
• Hur påbörjas utrymning?
• Vilka utrymmen/lokaler prioriteras först?
• Hur fördelas personalen?
• Till vilken plats ska vi utrymma?
• Är annan verksamhet behjälplig vid utrymning?
• Är mottagande vårdenhet/verksamhet införstådd med att ni utrymmer till dem?

Steg 2
• Branden utvecklar sig och röken sprider sig till den brandcell som ni har utrymt till – vad 

gör vi?
• Vem leder den gemensamma utrymningen? 
• Byggnaden måste utrymmas – hur utrymmer vi enligt den lokala kris- och katastrofplanen? 
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BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Scenario 4 – utrymning från annan verksamhet till 
egen verksamhet under kväll/natt
Förutsättningar
Redovisa planritning över den egna och den angränsande verksamhetens lokaler och upprätta 
lägesbild utifrån nedanstående:
• nattbemanning
• patientläge (antal, gående, sängliggande, särskilda vårdbehov, funktionsnedsättningar etc.)
• normal verksamhet bedrivs.

Läge
• Brand- och utrymningslarm aktiverat.
• Brand har utbrutit inom angränsande verksamhet där vi initialt ska vara behjälpliga vid 

utrymning.

Genomförande
Utgå ifrån nedanstående frågeställningar och för en dialog om hur ni agerar vid en utrymnings-
situation enligt steg 1 och 2.

Steg 1
• Utrymningslarmet ljuder – vad gör vi?
• Hur utses utrymningsledare? 
• Vad gör utrymningsledaren vid brandlarm? 
• Vad gör övrig personal när utrymningslarmet aktiveras?
• Konstaterad brand i angränsande verksamhet – vad gör vi?
• Hur stödjer vi angränsande verksamhets utrymning?
• Hur organiserar vi oss för mottagande av utrymmande patienter till vår verksamhet?
• Hur delges instruktioner för mottagande av utrymmande verksamhet?
• Hur fördelas personalen och vilka uppgifter har de?
• Hur fördelas patienter i salar och korridorer?

Steg 2
• Branden utvecklar sig och röken sprider sig till vår verksamhet – vad gör vi?
• Vem leder den gemensamma utrymningen? 
• Byggnaden måste utrymmas – hur utrymmer vi enligt den lokala kris- och katastrofplanen? 
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