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Resumé
Uforsigtighed ved rygning er formodet brandårsag 
i mere end halvdelen af tilfældene. Dødsbrandene 
opstår i mindre omfang ved madlavning, 
kortslutning og svigt eller fejlagtig brug af elek-
trisk udstyr. Brandene opstår hyppigst i stuen 
eller soveværelset, og i mange tilfælde i en seng, 
stol eller sofa. Nogle opstår i køkkenet ved 
komfuret. Over halvdelen af ofrene bliver fundet i 
det rum, hvor branden er opstået.

De fleste personer omkommer, inden redningsbe-
redskabet eller andre myndigheder ankommer til 
skadestedet. En fjerdedel omkommer på sygehu-
set på dagen for eller i dagene efter branden. I de 
boliger, hvor der opstår dødsbrande, er der i 
lavere grad end i andre boliger installeret røgalar-
mer, og kun i 14 % af dødsbrandene var der en 
fungerende røgalarm i boligen. 

Borgerrettet brandforebyggelse
De fleste kommunale redningsberedskaber 
deltager i eller driver borgerrettede forebyggel- 
sesindsatser på afgrænset projektbasis eller af 
længerevarende karakter. Flertallet har inden for 
de seneste år også gennemført indsatser særligt 
målrettet udsatte borgere. De fremhævede 
projekter i denne rapport har medført resultater 
som opsætning af røgalarmer, opsætning af 
automatiske brandalarmanlæg og uddannelse af 
personer med kontakt til udsatte borgere i 
brandforebyggelse. Det har skabt tryghed hos de 
udsatte borgere og deres pårørende, øget mulig- 
heden for alarmering af opståede brande til 
beboerne selv, naboer eller redningsberedskabet 
samt styrket besøgsvenners og hjemmeplejean-
sattes viden om brandforebyggelse og kendskab 
til tegn på brandfare hos de udsatte borgere. 
Redningsberedskaberne har styrket eksisterende 
samarbejdsrelationer eller fået erfaring med nye 
typer af samarbejdspartnere. I kortere, afgrænse-
de indsatser, som fx BrandBevægelsens kam-
pagne RøgalarmPatruljen, har både redningsbe-

Denne rapport udgives som led i en samarbejds- 
aftale mellem Beredskabsstyrelsen og TrygFon-
den. Formålet med rapporten er at styrke videns-
grundlaget for arbejdet med at forebygge brande, 
der koster menneskeliv. Udgivelsen bidrager med 
viden om, hvem der omkommer i brand, hvor og 
hvordan brandene opstår, og hvilke kritiske 
faktorer, der knytter sig til de omkomne personer.

Rapportens indhold er todelt: en generel del om 
dødsbrande i 2020 og en temadel, der i år sætter 
fokus på brandforebyggelsesprojekter i de kom-
munale redningsberedskaber målrettet udsatte 
borgere. Projekterne er undersøgt kvalitativt 
gennem en rundspørge til redningsberedskaberne 
og dybdegående casestudier af fire udvalgte 
projekter. Dette udfoldes i rapportens første del. 

Dødsbrandsstatistik 2020
I 2020 omkom 54 personer i brand. Det er et 
relativt lavt antal historisk set og bekræfter den 
overordnede, positive tendens i udviklingen i 
antallet af dødsbrande i Danmark, og at færre 
mennesker omkommer i brand pr. år over tid.

I forhold til de allerede kendte karakteristika1 ved 
dødsbrande og de personer, der omkommer i 
brand, skiller mønstrene i årsstatistikken for 2020 
sig ikke markant ud. Der ses i rapporten primært 
på tværs af år ud fra de tilgængelige data. 

Omkomne i brand er oftere mænd end kvinder, og 
et markant flertal af de omkomne er over 50 år. 
Hertil kommer, at de ofte har fysisk og/eller 
kognitiv funktionsnedsættelse. De bor hyppigere 
alene end sammen med andre, og de omkommer 
typisk i eget hjem.

Brandene opstår hyppigst i private boliger, og en 
del af ofrene har modtaget pleje i forskelligt 
omfang i deres hverdag. Nogle få omkommer, 
mens de bor på plejehjem eller døgninstitution. 

1 ”Dødsbrande i Danmark 2019 - Dødsbrandsstatistik for 2019 og temaanalyse: Hjælpemidlers potentiale i forebyggelse af rygningsforårsagede 
dødsbrande” (2020); ”Dødsbrande i Danmark” (2018), Beredskabsstyrelsen.
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redskab og samarbejdspartnere opnået 
medieomtale af indsatsen og dermed øget 
kendskab i lokalbefolkningen generelt til deres 
virke og aktiviteter. Det skaber grobund for øget 
dialog med borgerne om brandforebyggelse og 
opmærksomhed på brandfareproblematikker. 
Projekterne har, ud over de direkte resultater og 
udbytte, skabt læring til fremtidige projekter. 

Ses der på tværs af rundspørgen og 
casebeskrivelserne, træder en række faktorer 
frem, der henholdsvis kan understøtte eller 
udfordre gennemførelsen af borgernære forebyg-
gelsesprojekter. Borgere, der har udfordringer i 
forhold til det fysiske, psykiske eller kognitive 
helbred samt sociale forhold, er mere udsatte for 
brand. Der kan det være en grundlæggende 
udfordring i forebyggelsesarbejdet, at målgrup-
pens livssituation er præget af andre, alvorlige 
problematikker. Nogle udsatte borgere kan 
således have lav motivation for selv at forebygge 
brand, indgå i forebyggelsesprojekter og have lav 
risikobevidsthed. Et grundlæggende vilkår er 
også, at den såkaldt ”bløde” brandforebyggelse 
ikke er specificeret i beredskabslovgivningen eller 
anden lovgivning.

Gennemførelsen af bløde forebyggelsesprojekter 
lykkes typisk, når de nødvendige ressourcer er 
tilgængelige og disse prioriteres til projekterne i 
de enkelte kommunale redningsberedskaber, fx 
ved brug af medarbejdernes arbejdstid på fore-
byggelsesindsatserne. Disse rammer om arbejdet 
skal findes i samspil med den eksisterende 
motivation. Det er i en vis grad ildsjæle, der lokalt 
sikrer redningsberedskabernes udvikling af og 
deltagelse i borgernære forebyggelsesprojekter. 
Det betyder samtidig, at udførelsen af især de 

længerevarende projekter, fx undervisning af 
hjemmeplejens medarbejdere i brandsikkerhed, 
er sårbar over for udskiftning i personale og 
omprioriteringer. Det gør sig også gældende for 
redningsberedskabernes samarbejdspartnere i 
projekterne: hjemmeplejen og andre dele af 
social- og sundhedsforvaltningen, frivilligorgani-
sationer, boligforeninger og andre. Ligeledes skal 
projekterne passes ind i en arbejdshverdag med 
knappe ressourcer i form af arbejdstid, samtidig 
med at inddragelsen af personer uden for red-
ningsberedskaberne kræver, at de pågældende 
klædes på vidensmæssigt til deltagelse i projek-
tet. Der er ligeledes udgifter forbundet med 
forebyggelsesprojekterne, hvor aktørerne ofte 
selv bidrager med arbejdstid, mens det i flere 
tilfælde er eksterne midler, der finansierer udstyr 
og materiale. Nødvendigheden af eksterne midler 
er dels en udfordring, dels en forudsætning for 
arbejdet og i tillæg en ekstra arbejdsopgave, når 
ideen til et forebyggelsesprojekt opstår.

Netop samarbejdspartnerne er en vigtig del af de 
borgernære projekter. Personer fra andre organi-
sationer bidrager med adgang til forskellige 
målgrupper i forhold til redningsberedskaberne, 
der som udgangspunkt har kontakt med borgerne 
i tilfælde af ulykker mv. Det gælder, hvad enten 
samarbejdsparten bidrager som del af deres 
arbejde i hjemmeplejen eller ejendomsadmini- 
strationen eller frivilligt som besøgsvenner eller 
spejdere. Det fremmer dertil indsatsernes succes, 
hvis de tilpasses samarbejdspartnernes kontekst, 
fx i forhold til arbejdstider, formidling, informa-
tionsmængde og proces. I forlængelse heraf er 
det også en fordel med korterevarende projekter, 
som er lette at deltage i for parterne.  
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1. Forord
rapporten bygger overvejende på data fra Be-
redskabsstyrelsens Dødsbrandsdatabase, i mindre 
omfang på data fra redningsberedskabets Online 
Dataregistrerings- og INdberetningssystem 
(ODIN) samt åbne kilder såsom Statistikbanken 
ved Danmarks Statistik. Endelig har Beredskabs- 
styrelsen modtaget tal for antal omkomne i brand 
og dødsbrande fra beredskabsmyndighederne i 
Sverige, Norge og Finland. Beskrivelse af rap-
portens metode og datagrundlag findes i bilage-
ne.

I udarbejdelsen af rapporten har Danske Be-
redskaber og en høj andel af de kommunale 
redningsberedskaber bidraget med besvarelse af 
rundspørge om borgerrettede forebyggelsesakti-
viteter. En række kommunale redningsberedska-
ber har bidraget til arbejdet ved at lade projekter 
indgå som cases i rapporten og stille op til 
interviews samt dele materiale og billeder. Der 
skal lyde en stor tak til de kommunale rednings-
beredskaber og interviewpersoner både fra 
redningsberedskaberne, BrandBevægelsen, 
kommunale hjemmeplejeafdelinger, Det Danske 
Spejderkorps, Dansk Almennyttigt Boligselskab 
(DAB) og Ældre Sagen. Herudover rettes en stor 
tak til Rigspolitiet og Rigshospitalet for at bidrage 
med løbende indberetninger. 

Vi håber, at rapporten kan medvirke til at udbyg-
ge vidensgrundlaget på området i Danmark og 
bl.a. inspirere til det videre arbejde med borger-
rettet brandforebyggelse.

Beredskabsstyrelsen og TrygFonden
April 2021

 

I løbet af de seneste fem år (2016-2020) er 286 
personer omkommet som følge af brand i Dan-
mark. Tendensen for dødsbrande er generelt 
nedadgående, og antallet af omkomne i de 
seneste fem år er faldet med 66 personer sam-
menlignet med 2011-2015, hvor 352 personer 
omkom i brand. 54 personer mistede livet i brand 
i 2020, hvilket er højere end i 2019 (49 om-
komne), men set i forhold til tidligere år et 
relativt lavt antal, der bekræfter den positive 
tendens. Det er et centralt mål i den nationale 
strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer 
(Beredskabsstyrelsen 2016), at færre personer 
skal omkomme som følge af brand.

Viden om, hvordan og hos hvem dødsbrande er 
opstået og har udviklet sig, er central for at 
kunne forebygge brande med så alvorlige 
konsekvenser som tab af menneskeliv. Dertil er 
det relevant at opbygge viden om karakteristika 
ved de omkomne for at kaste lys på de kritiske 
faktorer, der øger risikoen for at omkomme i 
brand. Behovet for at arbejde vidensbaseret i 
forebyggelsen af ulykker, herunder dødsbrande, 
er ligeledes slået fast i den nationale forebyggel-
sesstrategi.

Rapporten er todelt. Kapitel 2 udgør temadelen, 
der varierer over årene. Temaet tjener det formål 
at sætte fokus på et bestemt aspekt af døds-
brande og de personer, der omkommer i dem. 
Temaanalysen belyser emnet mere dybdegående 
end den generelle del og kan derfor bidrage med 
ny relevant viden om dødsbrande. Temaet i årets 
rapport er borgerrettede forebyggelsesprojekter i 
de kommunale redningsberedskaber, der belyses 
kvalitativt med casestudier baseret på en 
rundspørge blandt redningsberedskaberne og 
interviews. 

Kapitel 3 udgør den generelle del, der præsente-
rer det aktuelle billede af dødsbrandsområdet ud 
fra en række faste, årligt opdaterede statistikker, 
der viser karakteristika ved dødsbrandene og de 
omkomne. Rapporten fungerer dermed som 
årsstatistik på dødsbrandsområdet. Denne del af 



8

DØDSBRANDE I DANMARK / 2020

2. Temaanalyse:  
Borgerrettet brandforebyggelse 
i de kommunale rednings- 
beredskaber
Temaanalysen beskriver, hvordan borgerrettet 
brandforebyggelse i forhold til udsatte borgere i 
praksis kan etableres og gennemføres samt 
indikationer på resultater af indsatserne. I 
modsætning til den tekniske brandforebyggelse 
definerer beredskabslovgivningen eller anden 
lovgivning ikke borgerrettede forebyggelsesaktivi-
teter. 

Temaanalysen kaster - med udgangspunkt i en 
rundspørge blandt redningsberedskaberne - lys 
på bredden af den borgerrettede forebyggelse, 
som mange af de kommunale redningsberedska-
ber gennemfører. Efterfølgende undersøges fire 
udvalgte projekter i dybden via kvalitative case- 
studier for at bidrage med viden om, hvad der 
karakteriserer de borgerrettede forebyggelsespro-
jekter, udbyttet for målgruppen og de involverede 
aktørers samarbejdsforhold. Casestudierne 

Fremgangsmåde, metode, interviewspørgsmål samt interviewpersoner beskrives i bilag A.

bygger på interviews med de involverede parter i 
projekterne (bilag A).

De enkelte cases giver konkrete eksempler på, 
hvordan et målrettet arbejde inden for feltet kan 
gennemføres. Der præsenteres endvidere 
læringspunkter på tværs af de fire cases, hvor 
fokus er på hhv. fremmende og hæmmende 
forhold for gennemførelsen af de pågældende 
borgerrettede forebyggelsesprojekter i rednings-
beredskaberne.

2.1 Fremgangsmåde 
Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ 
undersøgelse i flere faser. Figur 1 illustrerer 
processens fire faser, produkter og indhold i hver 
fase. 

FIGUR 1. FREMGANGSMÅDE I TEMAANALYSE
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Rundspørge til redningsberedskaberne
22 redningsberedskaber meddelte i rundspørgen, 
at de havde borgerrettede forebyggelsesaktivite-
ter inden for de seneste par år (2018-2020). 
Flere angav, at COVID-19-pandemien havde haft 
negativ indvirkning på videreførelsen af visse 
projekter i 2020. 19 redningsberedskaber havde 
indsatser målrettet udsatte borgere, og 21 
redningsberedskaber havde samarbejde med en 
eller flere eksterne aktører om mindst en indsats. 

Tabel 1 er baseret på rundspørgen og viser 
bredden af brandforebyggelsesprojekter målrettet 
udsatte borgere, der er gennemført i regi af de 
kommunale redningsberedskaber de seneste år. 
Brandsikker Bolig er et gratis og frivilligt fore- 

TABEL 1. EKSEMPLER PÅ BORGERNÆR BRANDFOREBYGGELSE I KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKABER

Indhold
Kurser i brandsikkerhed

Kurser i brandbekæmpelse

Kurser i screening af borgere for brandrisiko

Screening for brand som del af sikring af arbejdsmiljø

Tildeling af hjælpemidler

Udvidet gennemgang af boliger ifm. alm. brandsyn

Opsætning af mobile sprinkleranlæg

Workshop om brandforebyggelse

Forsøg med komfurvagt

Opsætning af røgalarmer

RøgalarmPatruljen

Teknisk hjælp 

Brandsikker Bolig

Opfølgning efter konkrete hændelser

Opsætning af ABA-anlæg

Samarbejdspartnere
Hjemmeplejens ansatte herunder visitatorer

Plejehjem

Kommunale forvaltninger: ældre, social, sundhed, mv.

Spejdere

Frivilligorganisationer

Boligselskaber 

Frivilligcentre i kommunen

BrandBevægelsen

Private virksomheder

Beredskabsstyrelsen i Birkerød

Beredskabsstyrelsens centre

TrygFonden

Danske Beredskaber

byggelseskoncept, som tilbydes alle landets 
redningsberedskaber, og som består af flere 
elementer - herunder et samarbejde mellem 
hjemmeplejen og det kommunale rednings- 
beredskab. Parterne bag konceptet er Bered- 
skabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes 
Landsforening og Danske Beredskaber. Flere 
redningsberedskaber meddelte i rundspørgen, at 
de anvender Brandsikker Boligkonceptet, om end 
i varierende omfang. Case 4 eksemplificerer 
anvendelsen af konceptet, idet røgalarmer til 
projektet blev bestilt i regi af Brandsikker Bolig. 
En del redningsberedskaber havde ligeledes 
deltaget i BrandBevægelsens kampagne om at 
tjekke og opsætte røgalarmer, RøgalarmPatruljen, 
der indgår som case 2 i temaanalysen.
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Overblik over udvalgte cases
De fire cases er udvalgt med henblik på at opnå 
variation i forhold til indhold, målgrupper og 
samarbejdspartnere. To af casene er kortere, 
afgrænsede indsatser, mens de andre to er 
længerevarende projekter.

TABEL 2. CASES I TEMAANALYSEN

Målgruppe Indhold Aktører
Case 1 Ældre der bor alene Brandforebyggelse gennem 

besøgsvenner 

Helsingør Kommunes Beredskab

Besøgstjenester hos Ældre Sagen 

og Røde Kors

Case 2 Ældre i egen bolig Tjek af eksisterende røgalarmer 

samt opsætning af nye  

RøgalarmPatruljen

Beredskab Fyn 

BrandBevægelsen

Lokale spejdere

Sundheds- og ældreforvaltninger

TrygFonden

Case 3 Personer, der modtager hjemme-

pleje, og som har risikoadfærd og 

fysisk/kognitiv/psykisk funk-

tionsnedsættelse 

Forsøg med mobile automatiske 

brandalarmanlæg (ABA) 

Slagelse Brand og Redning

Kommunens hjemmepleje

TDC Alarmnet

Siemens

Beredskabsstyrelsen

TrygFonden

Case 4 Udsatte beboere uden kontakt til 

sundhedsforvaltning v

Røgalarmer - primært i fælle-

sområder (leveret i regi af 

Brandsikker Bolig)

Sydvestjysk Brandvæsen 

Almennyttigt boligselskab

Tabel 2 viser de fire cases, der beskrives i dybden 
i temaanalysen.
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2.2 Casebeskrivelser
Hver casebeskrivelse indledes med en kort 
beskrivelse af indsatsen. Dernæst vises et 
overblik over casens aktører, omkostninger, 
målgruppe, samarbejde og resultater. Derefter 
uddybes casens målgruppe, samarbejde og 
indsatsens udvikling og forløb. 

Case 1: Forebyggelse via besøgsvenner 
Redningsberedskabet initiererede et forebyg-
gelsesprojekt, der bestod af undervisning i 
brandsikkerhed til besøgsvenner fra frivilligorgani-
sationerne Ældre Sagen og Røde Kors. Besøgs-
vennerne kunne herefter gennemgå borgerens 
(besøgsværtens) hjem for risici for brand og 
andre ulykker. Projektet blev initieret i 2019, men 
er i skrivende stund inaktivt på grund af coro-
narestriktionernes indflydelse på muligheden for 
at foretage besøg. Samme undervisning blev 
tidligere givet til ansatte i den kommunale 
hjemmepleje.

Målgruppe
Projektet udsprang af et 
tidligere samarbejde mellem 
redningsberedskabet og den 
kommunale hjemmepleje, 
hvor målgruppen var ældre 
plejekrævende borgere i 

egen bolig. I udvidelse heraf blev målgruppen for 
indeværende projekt dermed personer, der bor 
alene og får besøg af besøgsvenner fra frivilligor-
ganisationernes besøgstjenester. 

75 % af de omkomne i brand bor alene (jf. afsnit 
3.2.3), hvorfor det at bo alene kan betyde en 
øget risiko for, at en brand opdages for sent. 
Redningsberedskabet tog kontakt til to lokale 
besøgstjenester. Den ene besøgstjenestes  
repræsentant har selv tidligere oplevet risikofyldt 
adfærd hos målgruppen.

Indsats
• Oplæg om brandsik-

kerhed for besøgsven-
ner, der efterfølgende 
gennemgår borgeres 
hjem

Målgruppe
• Udsatte borgere, der bor 

alene og er tilmeldt 
besøgstjeneste

Aktører
• Helsingør Kommunes 

Beredskab, besøgstje-
nester hos Ældre Sagen 
og Røde Kors

Samarbejde
• Første samarbejde
• Tilpasning til sam-  

arbejdspartnernes 
hverdag

Omkostninger
• Arbejdstid
• Tryk af materiale

Resultater
• Opkvalificering af 

besøgsvenner
• Grundlag for øget 

brandsikkerhed for  
udsatte borgere
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Indsats
Redningsberedskabet tog initiativ 
til projektet. Inden COVID-19- 
pandemien nåede redningsbe-
redskabet at undervise Ældre 
Sagens besøgsvenner, men ikke 

Røde Kors’ frivillige. Først modtog besøgsven-
nerne en invitation til deltagelse i et arrangement. 
Her introducerede redningsberedskabet projektet 
og gav besøgsvennerne en kort uddannelse i fore-
byggelse af brand og ulykker. Fokus var på at øge 
besøgsværternes tryghed og mindske risikoen for 
brand og andre alvorlige ulykker (fx fald).

Det, vi fik at vide på 
brandstationen, var 

meget positivt og nyt. Der var 
en del besøgsvenner med til 
foredraget, og det virkede 
meget inspirerende.

 
Repræsentant for Ældre Sagens 

besøgsvennetjeneste

Der er mennesker 
derude, som har det 

svært og er udsatte med 
hensyn til brand og ulykker. Vi 
tænkte videre: hvilke andre 
personer sidder alene i hjem-
met, og hvem tager sig af 
dem?

Repræsentant for redningsberedskab

Besøgsvennerne skulle på den måde klædes på til 
at kunne tilbyde besøgsværterne en kort gen-
nemgang for alvorlige risici i hjemmet samt gode 
råd til forebyggelse. Besøgsvennerne fik også et 
skema med tjekliste at tage udgangspunkt i samt 
mulighed for at rette henvendelse til redningsbe-
redskabet for hjælp til opsætning af eventuel 
røgalarm.
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Kilde: Helsingør Kommunes Beredskab



14

DØDSBRANDE I DANMARK / 2020

brand. Forebyggelsesprojektet gav imidlertid 
anledning til indledende dialog om mulige kurser i 
førstehjælp og brug af hjertestarter i fremtiden.
 

Resultater 
Det er endnu ikke muligt at fremlæg-
ge konkrete resultater af projektet, 
da informationsmøderne for besøgs-

vennerne blev afholdt i starten af år 2020, og det 
derfor er begrænset, hvor mange besøg med 
fokus på forebyggelse af brand og ulykker, der er 
gennemført i besøgstjenesten grundet COVID-19 
situationen. Begge parter forventer dog, at det 
kan medføre øget sikkerhed for borgerne. Ind-
satsen vil i bedste tilfælde ændre borgerens 
adfærd i hjemmet, hvilket dog må forventes at 
variere på tværs af målgruppen.

Samarbejde
Forebyggelse af brand og ulykker var 
et meningsfyldt budskab for den 

lokale besøgstjeneste at videreformidle via 
besøgsvennerne. Dette vil givetvis variere mellem 
besøgstjenester og potentielt mellem de enkelte 
besøgsvenner.

Fra redningsberedskabets side var der også fokus 
på at tilpasse processen til den kontekst, sam- 
arbejdspartneren indgik i. I projektet blev 
konceptet tilpasset det faktum, at de involverede 
deltager frivilligt, sandsynligvis har vidt forskellige 
baggrunde og desuden potentielt har begrænset 
erfaring med projektarbejde. 

Redningsberedskabet havde ikke tidligere sam- 
arbejdet med besøgstjenester om forebyggelse af 

Jeg synes ikke, det er en 
udfordring at levere 

budskabet. Man snakker med 
besøgsværten om vind og vejr, 
familie og andet, og så kan 
man godt få flettet ind, at man 
skal være forsigtig med åben 
ild, køkkengrej og komfuret.

 
Repræsentant for Ældre Sagens  

besøgsvennetjeneste

Besøgsværterne har 
været meget lydhøre 

over for  budskaberne. 
Spørgsmålet er selvfølgelig så, 
hvordan de efterlever det 
bagefter.

Repræsentant for Ældre Sagens 
besøgsvennetjeneste
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relevant at udføre kampagnen i. Dernæst udpe-
gede social- og sundhedsforvaltningen i kom-
munen to specifikke boligområder med mange 
beboere i aldersgruppen. 

Indsats
• Tjek, batteriskift og 

opsætning af røgalarmer 
hos ældre

• En weekend som del af 
national kampagne

Målgruppe
• Ældre i egen bolig

Aktører
• Beredskab Fyn, Det 

Danske Spejderkorps
• BrandBevægelsen står 

for national kampagne

Samarbejde
• Kontakt skabt i fagligt 

forum
• Spejdere motiverede for 

deltagelse og læring

Omkostninger
• Medarbejdernes arbejds-

tid og evt. forplejning.
• Røgalarmer, batterier og 

materialer samt beløb til 
spejdergruppen fra 
TrygFonden

Resultater
• Virksomme røgalarmer i 

de besøgte boliger
• Læring hos spejdere
• Fokus på området via 

medieomtale

Case 2: RøgalarmPatrulje med  spejdere
Kampagnen bestod i at sikre fungerende røgalar-
mer i hjemmet hos ældre i egen bolig i bolig- 
områder udvalgt af sundheds- og ældreforvaltnin-
gen i en kommune. Projektet blev afviklet over en 
weekend i november 2019 som del af en årlig 
national indsats varetaget i samarbejde mellem 
de kommunale redningsberedskaber og lokale 
spejdere. Indsatsen ”RøgalarmPatruljen” drives af 
netværket BrandBevægelsen i samarbejde med 
TrygFonden og er afviklet én gang årligt siden 
2016 i op til 10 kommuner2.

Målgruppe
Målgruppen for indsatsen var 
ældre borgere i egen bolig. 
Borgere over 50 år er særligt 
udsatte for at omkomme i 
brand, da 85 % af omkomne 
i brand er 50+ år (jf. afsnit 

3.2.1). Det kommunale redningsberedskab valgte 
at bruge dødsbrandsstatistik som grundlag for at 
udpege en kommune i dækningsområdet, det var 

2 Indsatsen er en justeret videreførelse af kampagnen ”Red Farmor”, som de samme partnere gennemførte i årene 2007-2015.

Det foregår i bebyggelser 
med en overvægt af 

ældre borgere, men alle i  
bebyggelsen får tilbuddet om 
tjek af røgalarmen.

Repræsentant for BrandBevægelsen
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Indsats
Medarbejdere fra redningsbe-
redskabet deltog på en mødeaf-
ten i spejdergruppen, hvor de 
klædte spejderne på til deltagelse 
i patruljen. Det indebar grund- 

læggende viden om brand, oplysninger om og 
demonstration af røgalarmer samt træning af 
mulige scenarier for RøgalarmPatruljens møde 
med borgerne. En uge inden afviklingen af 
kampagnen delte spejderne informationsmate-
riale ud i postkasserne i de udvalgte boligområder 
for at varsle beboerne om patruljen, der fandt 
sted weekenden efter.

En repræsentant fra beredskabet og spejdere gik 
sammen rundt i de udvalgte boligområder. 
Beboerne blev tilbudt et tjek af deres eksiste-

Kilde: Beredskab Fyn, Brandbevægelsen og TrygFonden.

3 Bureauet var engageret til hele kampagnen af BrandBevægelsen og TrygFonden.

Det var ikke svært at 
klæde spejderne på. De 

er motiverede til at lære nyt.
Der var en brandmand med 
som backup, dels for at få en 
faglig forankring i initiativet, 
dels for at få en god dialog med 
borgerne.

Repræsentant for redningsberedskabet

rende røgalarmer, udskiftning af batteri eller 
opsætning af en gratis røgalarm, hvis de ønskede 
det. 

Spejderne stod for tjek af eksisterende røgalar-
mers funktion og alder samt korrekt opsætning af 
nye røgalarmer. Der blev sat røgalarmer op hos 
de fleste af de beboere, der var hjemme. Ud over 
selve aktiviteten foregik en sideløbende større 
kommunikationsindsats, der blev koordineret af 
et kommunikationsbureau3. 

Materiale og røgalarmer blev betalt af TrygFon-
den, mens redningsberedskabet bidrog med 
arbejdstid til træning af spejderne og gennemfø-
relse af RøgalarmPatruljen. Spejderne modtog et 
mindre beløb til deres gruppe.
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Samarbejde
Redningsberedskabet deltog også i 
kampagnen i 2018, hvorfor BrandBe-

vægelsen og redningsberedskabet allerede havde 
erfaring med konceptet. BrandBevægelsen stod 
for rekruttering af lokale 12-16 årige spejdere, 
der ikke tidligere havde samarbejdet med red-
ningsberedskabet eller deltaget i lignende indsat-
ser. Samtidig var det et meningsfyldt samarbejde 
for spejderne, selvom ressourcerne til deltagelse i 
den type projekter kan være knappe, da det bl.a. 
kræver lederkapacitet.

Resultater
RøgalarmPatruljen var på besøg hos 
ca. 200 husstande i boligområderne, 
hvoraf et mindretal ikke var hjemme. 

Kun få ønskede ikke at modtage patruljen. Mindst 
halvdelen havde ikke en røgalarm i forvejen. 

Det er en udfordring for 
unge spejdere at banke på 

hos ældre mennesker og tale med 
dem på egen hånd. Men de lærer 
noget af det. De ser også, hvordan 
den lidt svagere del af den ældre 
befolkning har det.

Tropsleder for spejderne

Kilde: Beredskab Fyn.

Beboerne fik en øget brandsikkerhed og tryghed i 
deres hjem i en længere periode, da de tilbudte 
røgalarmer har en 10-årig batterilevetid. 

Samtidig kan dialogen med brandfolk og spejdere 
medvirke til en øget bevidsthed om brand og 
risikoen derfor. Spejderne fik også et udbytte af 
deltagelsen i form af øget viden om brand og 
personlig udvikling. 

Derudover medførte kampagnen en del medieom-
tale for alle aktører, hvilket også var en motiva-
tionsfaktor. Det kan have øget kendskabet i den 
brede lokalbefolkning til vigtigheden af røgalar-
mer, brandforebyggelse og aktørernes aktiviteter 
mere generelt. Redningsberedskabet blev kontak-
tet efterfølgende af flere beboere med spørgsmål 
om brandforebyggelse på baggrund af kam-
pagnen.
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Case 3: Mobile brandalarmanlæg hos  
udsatte borgere
Initiativet var et pilotprojekt, hvor seks mobile 
automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) blev 
installeret hos udsatte borgere udvalgt af kom-
munens hjemmepleje. Anlæggene består hver af 
tre multikriteriedetektorer og en centralenhed, 
der har direkte alarmoverførsel til redningsbe-
redskabet ved aktivering. Målgruppen havde 
typisk stærkt nedsat mobilitet eller nedsat 
funktionsniveau på anden vis og en adfærd, der 
øgede risikoen for brand. Siemens og TDC 
Alarmnet bidrog med udstyr og teknisk support. 
Projektet blev igangsat af Beredskabsstyrelsen i 
samarbejde med TrygFonden. Projektet startede i 
2018 og afsluttes primo 2021. Det kommunale 
redningsberedskab var omdrejningspunkt for 
projektet.

Indsats
• Opsætning af brand- 

alarmanlæg hos udsatte 
borgere, udvalgt af 
hjemmeplejens ansatte

Målgruppe
• Udsatte borgere ift. 

risikoadfærd samt fysisk 
eller kognitiv/psykisk 
funktionsnedsættelse

Aktører
• Slagelse Brand og 

Redning, hjemmepleje, 
Siemens, TDC Alarmnet, 
TrygFonden,  
Beredskabsstyrelsen 

Samarbejde
• Nyetableret samarbejde 

mellem hjemmepleje og 
redningsberedskab, og 
med Siemens og TDC 
Alarmnet

• Eksisterende relation ml. 
Beredskabsstyrelsen, 
TrygFonden og rednings-
beredskab

Omkostninger
• Indkøb af ABA-anlæg 

samt opsætning, drift og 
service

• Arbejdstid
• Afkald på normale 

gebyrer

Resultater
• Tryghed for borgere og 

pårørende
• Læring om brug af 

ABA-anlæg

Målgruppe 
Målgruppen for pilotprojektet 
var borgere i egen bolig med 
fysisk og/eller kognitiv 
funktionsnedsættelse, der 
havde en adfærd, der 
medfører forøget brandfare 

eller som på anden måde var særligt udsatte i 
forhold til brand. Der var tre områder i hjemme-
plejen med i projektet. I et af de involverede 
hjemmeplejeområder blev borgerne rekrutteret til 
projektet ud fra et brandscreeningskema, der er 
udarbejdet i Brandsikker Bolig-regi. 

Anlæggene har været installeret hos 13 borgere i 
projektets løbetid, og de involverede borgere var 
med få undtagelser positivt indstillede over for at 
have anlæggene i deres boliger. 
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Indsatsen
Indsatsen var et pilotprojekt, der 
skal styrke vidensgrundlaget i 
forhold til brug af mobile 
ABA-anlæg i private boliger hos 
udsatte borgere. ABA-anlægge-

ne blev sat op hos borgere, der blev visiteret til 
projektet af ansatte i hjemmeplejen. I projektets 
løbetid har der ikke været brand hos nogle af 
borgerne, men de seks anlæg har stået på 12 
adresser4. Den relativt store udskiftning i bor-
gergruppen skyldes, at deres generelle helbreds-
situation var så dårlig, at de i perioden flyttede på 
plejehjem eller afgik ved døden.

Tjekliste, Brandsikker Bolig-materiale.

Beredskabsstyrelsen og TrygFonden finansierede 
ABA-anlæggene, mens Siemens udøvede teknisk 
support uden beregning. TDC Alarmnet bidrog 
med tilknytningen til alarmnettet og ydede 
support. Redningsberedskabet gav afkald på at 
opkræve afgifter og gebyrer, der normalt følger 
med brug af ABA-anlæg, fx ved blinde alarmer, 
hvilke der dog ikke har været i projektets levetid. 
Dertil kom arbejdstid for redningsberedskabet 
med opsætning, rengøring og flytning af anlæg 
samt øvrige projektopgaver. Ansatte fra hjemme-
plejen bidrog med arbejdstid til visitation af 
borgere.

 4 Et anlæg blev installeret, så det dækkede 2 boliger.
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Samarbejde
Projektet blev initieret af Bered-  
skabsstyrelsen og TrygFonden, som 
derefter samarbejdede med et 

kommunalt redningsberedskab om projektet. Det 
kommunale redningsberedskab havde en helt 
central rolle i projektet. Samme redningsbe-
redskab var derudover aktiv i andre projekter 

med samme aktører og havde dermed en etable-
ret samarbejdsrelation, fx om røgalarmkampag- 
ner. De udvalgte områder i hjemmeplejen havde 
ikke tidligere haft samarbejde med redningsbe-
redskabet. Sideløbende samarbejdede mindst et 
hjemmeplejeområde med redningsberedskabet 
om opsætning af røgalarmer hos borgerne. 
Medarbejdere fra redningsberedskabet deltog på 
områdemøder i hjemmeplejen og fortalte om 
brandfare, screening af borgere og ABA-anlæg.

Resultater 
Et centralt udbytte af projektet var 
mere overordnet ny viden om, 
hvordan ABA-anlæg fungerer i 

udsatte borgeres hjem, samt hvordan bl.a. 
administration af indsatsen, tværsektorielt 
samarbejde og visitation af borgere fungerer. En 
anden effekt af projektet var, at borgerne opleve-
de en større tryghed ved at vide, at brandvæse-
net ville komme, hvis der skulle opstå brand. Det 
varierede dog i målgruppen. Både redningsbe-
redskab og hjemmepleje fremhævede, at det i 
nogle tilfælde i højere grad var de pårørende, der 
reagerede positivt på projektet. Områdelederen i 
hjemmeplejen har fremhævet, hvordan samarbej- 
det og dets resultater var meningsfuldt for de 
involverede ansatte. I en kommende evaluering5  
af projektet kan der læses mere dybdegående om 
læringsudbyttet fra pilotprojektet.

Vi har screenet alle vores 
borgere. Det har ikke 

krævet så meget af medarbej-
derne, fordi de kender borgerne 
i forvejen. Borgerne kan være 
ude af stand til at opdage en 
fare og alarmere brandvæse-
net. Det er nok mere vores 
eller de pårørendes behov med 
ABA-anlægget. Det er os, der 
ser faren. 

Områdeleder i hjemmeplejen

5 Evalueringen forventes afsluttet medio 2021.
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Case 4: Røgalarmer via viceværter
Indsatsen bestod i opsætning af røgalarmer i 
fællesarealer og til dels i lejligheder i bebyggelser 
med udsatte borgere. Projektet blev gennemført i 
2019 af det kommunale redningsberedskab i 
samarbejde med en lokal afdeling af et alment 
boligselskab. Røgalarmerne blev bestilt af red-
ningsberedskabet i regi af Brandsikker Bolig og 
leveret af Beredskabsstyrelsen til boligselskabet 
efter aftale med en driftschef. Røgalarmerne blev 
sat op af ejendomsmestre og viceværter med 
assistance fra operativt personale fra redningsbe-
redskabet.

Målgruppe
Målgruppen for indsatsen var 
karakteriseret ved erfa-
ringsmæssigt at have lav 
indkomst, begrænsede 
ressourcer i øvrigt og at være 
uden regelmæssig kontakt 

med sundhedsvæsenet. Målgruppen kunne 
endvidere have en risikofyldt adfærd med fx 
uforsigtighed ved rygning og/eller anden uforsig-
tig omgang med åben ild, evt. rod/oplag i boligen, 
evt. i kombination med helbredsmæssige og 
sociale forhold som psykisk sygdom og/eller et 
markant alkohol-/stofmisbrug. Nogle beboere 
havde en udpræget modvilje over for opsætning 

Indsats
• Opsætning af røgalarmer 

i fællesarealer og til dels 
i boliger 

Målgruppe
• Udsatte borgere i egen 

bolig uden tilknytning til 
kommunens sundheds- 
og omsorgsforvaltning 

Aktører
• Sydvestjysk Brandvæsen 

i samarbejde med lokal 
afdeling af almennyttigt 
boligselskab 

Samarbejde
• Kendskab fra andre 

projekter
• Synergi ml. viceværter 

og brandfolk

Omkostninger
• Medarbejdernes  

arbejdstid
• Røgalarmer leveret i 

Brandsikker Bolig-regi

Resultater
• Forbedret brandsikker- 

hed i de involverede 
ejendomme

• Øget tryghed for  
deltagende borgere

• Fokus på brandsikkerhed 
i afdelingen

af røgalarmer i deres bolig, fx på grund af for-
ventning om fejlalarmer, mistillid til autoriteter 
især i uniform, forestillinger om mulig overvåg- 
ning mv.

Indsats
Ideen til indsatsen opstod hos 
redningsberedskabet. De for-
ventede, at initiativet ville blive 
modtaget bedre hos målgruppen, 
når viceværter, som fast perso-

nale med regelmæssig kontakt til beboerne, 
forestod tilbuddet om opsætning af røgalarmer. 
Fokus var på opsætning af røgalarmer i fælle-
sarealer som fx opgange, hvor boligselskabet har 
ansvaret, og dernæst om muligt i beboernes 
private boliger hvor beboerne har råderet. Det 
har været gavnligt for gennemførelsen af kam-
pagnen, at røgalarmerne blev doneret og leveret i 
regi af Brandsikker Bolig-konceptet. 

Driftschefen i selskabet uddelegerede opgaven 
med opsætning af røgalarmer til ejendomsmestre 
og viceværter i de inkluderede boligafdelinger. For 
boligselskabet var udfordringen at være sikker 
på, hvor røgalarmerne skulle placeres mest 
hensigtsmæssigt. Den viden blev hentet fra 
operativt personel i redningsberedskabet. 
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Om det så er en større 
eller mindre udgift, så 

har det en god virkning, at man 
kommer med et produkt, og at 
man kun lægger arbejdstid til.

Repræsentant for redningsberedskab

Samarbejde
Redningsberedskabet og boligselska-
bet havde flere samarbejdsflader i 

deres øvrige arbejde bl.a. ved brandsikring af de 
plejeboliger, boligselskabet også driver, men ikke i 
form af kampagner inden for de seneste år. 
Kendskab til almene boligselskaber fra andre 
sammenhænge hos redningsberedskabets 
medarbejdere samt kendskab til tidligere projek-
ter målrettet ældre borgere hos boligselskabets 
medarbejdere6 kan have været medvirkende til 
prioriteringen af projektet. 

Både redningsberedskabet og boligselskabet 
nævnte i interviewene, at indsatsen fungerede 
bedst, når begge faggrupper var til stede ved 
udførelsen. Ligesom kampagnen ikke er en fast 
driftsopgave for redningsberedskabet, er 
opsætning af røgalarmer heller ikke en almindelig 
driftsopgave for boligselskabet. 

Resultater
Det mest håndgribelige resultat af 
kampagnen var, at der blev sat ca. 
100 røgalarmer op i nærheden af 

meget udsatte borgeres boliger og i nogle få 
tilfælde i deres private hjem. Det kan have en 
forebyggende effekt, at beboerne eller deres 

Vi satte røgalarmer op i 
gangarealer og opgange. 

Efterfølgende har vi haft nogle 
røgalarmer tilbage på kontoret, 
som kunne uddeles til be-
boerne.

Repræsentant for boligselskab

naboer hurtigere bliver alarmeret ved en eventuel 
brand. En yderligere afledt effekt af de opsatte 
røgalarmer var en øget tryghed hos beboerne.

De opsatte røgalarmer kan medføre opfølgnings- 
opgaver og dermed øget ressourceforbrug for 
viceværterne, fx i forbindelse med fejlalarmer ved 
rygning i opgangen. Omvendt bidrog kampagnen 
også til, at viceværter via kampagnens fokus fik 
erfaring med mulighederne for at anskaffe og 
opsætte røgalarmer – i nogle tilfælde uden 
direkte udgifter for boligselskabet. 

Det var synergieffekten, 
der gjorde, at det lykke-

des. Samarbejdet mellem den 
person med kontakt i dagligda-
gen og så en, der er uniforme-
ret.

Repræsentant for redningsberedskab

6 Red Farmor-kampagnen.
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Vi har kendskab til en 
situation, hvor  

røgalarmen medfører, at der 
bliver alarmeret i tide. Der har 
vi en formodning om, at de 
røgalarmer, vi har sat op, kan 
gøre en forskel.

Repræsentant for redningsberedskab

Hvis der er beboere i 
opgangen, som gør andre 

beboere nervøse med hensyn 
til risikoen for brand, har vi 
oplevet, at beboerne har hen-
vendt sig for at få opsat en 
røgalarm i opgangen.

Repræsentant for boligselskab

2.3 Betingelser for borgernære 
forebyggelsesprojekter i  
redningsberedskaberne
I dette afsnit ses der på tværs af de fire casestu-
dier for at afdække, hvilke forhold der hhv. kan 
understøtte og udfordre udøvelsen af borgernære 
forebyggelsesprojekter. Endelig beskrives særlige 
forhold ved samarbejde med kommunale hjem-
meplejeforvaltninger.

Forhold der understøtter borgernære fore-
byggelsesprojekter

• Lokale ressourcer og 
prioritering heraf i 
samspil med motivation

• Samarbejdspartnere 
med adgang til  
målgruppen

• Afgrænsede indsatser, 
der er lette at deltage i

• Tilpasning af indsats til 
samarbejdspartnerens 
kontekst

• Lokale ressourcer og prioritering heraf i 
samspil med motivation

Tilgængelighed af de nødvendige ressourcer hos 
de kommunale redningsberedskaber og deres 
samarbejdspartnere - samt prioritering heraf - er 
i samspil med eksisterende motivation centrale 
faktorer i forhold til at udvikle, drive eller deltage 
i disse typer indsatser. To af caseprojekterne 
opstod som ideer hos redningsberedskabet selv, 
der efterfølgende initierede kontakt til eksterne 
samarbejdspartnere og etablerede projektet. Her 
står motivationen for at udvikle en indsats 
målrettet udsatte borgere tydeligt frem. De to 
projekter eksemplificerer, at indsatser for udsatte 
borgere både kan tage form af afgrænsede 
kampagner i samarbejde med boligforeninger, og 
længerevarende tiltag i samarbejde med ansatte i 
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hjemmeplejen og frivillige besøgsvenner. En 
forudsætning for indsatserne er ledelsens mulig- 
hed for at disponere medarbejdernes arbejdstid 
til projekterne, hvilket kan ske som en lokal 
strategisk, politisk beslutning om at allokere 
ressourcer til borgerrettede forebyggelsesaktivite-
ter.  

• Samarbejdspartnere med adgang til 
målgruppen

Redningsberedskabets samarbejdspartnere i 
projekterne er alle karakteriseret ved at have en 
særlig vinkel i forhold til adgang til målgruppen af 
borgere, der er særligt udsatte i forhold til brand. 
I nogle tilfælde er denne adgang professionel, 
som med ansatte i hjemmeplejen, der netop 
kommer regelmæssigt i hjemmet hos fysisk og/
eller kognitivt udsatte borgere, og derudover har 
fokus på borgernes sundhed og sikkerhed. 

I boligområder har viceværter deres daglige gang 
i bebyggelsen og kan på den måde være et kendt 
ansigt med en vis autoritet og tillid. Det kan også 
være, at samarbejdspartnerne ikke er engageret i 
kraft af deres arbejde, hvilket gælder besøgsven-
ner og spejdere. Disse er engageret frivilligt, for 
spejderne som del af en fritidsaktivitet.  

Besøgsvennernes adgang til udsatte borgere 
hviler på en social relation, mens spejdernes 
adgang til borgerne potentielt hviler på en 
grundlæggende positiv indstilling over for spej-
derbevægelsen i befolkningen. Denne synergi 
mellem redningsberedskabets autoritet som 
myndighed og en tillidsvækkende samarbejds- 
partner med adgang til målgruppen er et frugt-
bart udgangspunkt for et forebyggelsesprojekt. 

• Afgrænsede indsatser, der er lette at  
deltage i

Indsatser, der kan gennemføres uden permanent 
større ressourceforbrug, er lette for både red-
ningsberedskaber og samarbejdspartnere at være 

en del af. Det kom til udtryk i interviewene, at fx 
røgalarmsindsatser kan være relativt uproblema-
tiske for redningsberedskaber og samarbejds- 
partnere at initiere, gennemføre, afslutte og 
evaluere. Med RøgalarmPatruljen sikrer det 
etablerede, nationale koncept og tilhørende 
finansiering, at det kommunale redningsbe-
redskab ikke selv skal bruge ressourcer på at 
udvikle materialer og anskaffe røgalarmer. 
Samtidig er det vigtigt, at det også er let for 
samarbejdspartneren at deltage, og at denne 
både inddrages og informeres i et passende 
omfang, hvilket vil variere afhængigt af 
konteksten. Det var gennemgående i flere 
interviews, at redningsberedskaberne ofte udde-
ler røgalarmer, som er doneret af andre. Det 
fungerer i mange tilfælde godt, at redningsbe-
redskaberne kan levere disse videre til sam- 
arbejdspartnerne i projektet eller direkte til 
målgruppen uden afregning.

• Tilpasning af indsats til  
samarbejdspartnerens kontekst

Et vellykket projekt inden for borgerrettet 
brandforebyggelse med eksterne samarbejds- 
partnere kræver, at projektet og dets indhold 
passer til samarbejdspartneres virke i øvrigt. 
Arbejdsdage i hjemmeplejen er ofte præget af 
travlhed med begrænset tid til andet end kerne- 
opgaven. En tilpasning hertil fremgik af flere 
projekter, hvor redningsberedskabet deltog på 
hjemmeplejens morgenmøder eller områdemøder 
og videregav viden om brandfare og brandfore-
byggelse efter aftale med ledelsen. I disse 
tilfælde blev projekterne tilrettelagt, således at 
redningsberedskabets bidrag med faglig viden 
indgik i samarbejdspartnerens kontekst. I andre 
tilfælde skulle kommunikationen tilpasses den 
særlige kontekst, at besøgsvenner er frivillige og 
dertil mere løst tilknyttede projektet, eller 
tilpasses at spejdernes aktiviteter foregår efter 
almindelig arbejdstid.
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Forhold der kan udfordre borgernære fore-
byggelsesprojekter

• Målgruppernes øvrige problematikker og 
motivation

En grundlæggende udfordring er, at de mest 
udsatte borgere i forhold til risiko for at komme til 
skade i brand er karakteriseret ved andre proble-
matikker: generel sundhedstilstand, nedsat 
mobilitet eller kognitiv funktion, psykiatriske 
diagnoser eller misbrug. Dertil kommer det til 
udtryk i interviews, at nogle borgere i målgrup-
perne ikke selv er motiverede for at forebygge 
brand, mens pårørende eller fagpersoner kan 
have en større risikobevidsthed på de udsatte 
borgeres vegne. Derudover oplever redningsbe-
redskaber og deres samarbejdspartnere hos nogle 
borgere bl.a. mistro til myndighedernes budska-
ber, irritation over fejlalarmer fra røgalarmer samt 
manglende følelse af ejerskab over tiltaget, fx ved 
opsætning af røgalarm. Det gælder langt fra alle 
borgere, men det er en faktor, der påvirker både 
gennemførelsen af borgernære projekter (fx 
dialog om brandsikkerhed eller opsætning af 
røgalarm) og muligheden for, at projekterne reelt 
mindsker risikoen for brand i sidste ende.

• Målgruppernes øvrige 
problematikker og  
motivation

• Knappe ressourcer
• Udgifter forbundet med 

projekter
• Ildsjæle driver dele af 

værket

• Knappe ressourcer
Det gælder både for redningsberedskaberne og 
samarbejdspartnerorganisationer som hjemme-
pleje og boligforeninger, at de borgerrettede 
forebyggelsesprojekter skal passe ind i en hver-
dag med en række fastlagte driftsopgaver. 
De borgernære projekter er ikke driftsopgaver, 
selvom de i mange redningsberedskaber be-
tragtes som en naturlig del af opgaveporteføljen. 
Ligeledes er ledig arbejdstid til projekter uden for 
kerneopgaven en knap ressource for mange an- 
satte i hjemmeplejen og andre samarbejds- 
partnere. I nogle tilfælde lader det sig gøre fx at 
screene alle borgere i et hjemmeplejeområde for 
brandfare, som det ses i case 3. Andre steder er 
det en udfordring at finde tid til at løse nye 
opgaver, hvilket gør især længerevarende projek-
ter sårbare over for at blive fravalgt i prioritering. 
Samtidig er brandforebyggelse ikke en del af 
samarbejdspartnernes faglighed, hvorfor de 
stadig skal klædes tilstrækkeligt på af rednings-
beredskabet til fx at gå i dialog om røgalarmer 
eller brandsikkerhed med udsatte borgere, eller 
de skal have mulighed for at hente den ressource 
direkte hos redningsberedskabet i det nødvendige 
omfang. Særligt for frivillige gælder det, at de 
ikke er forpligtet til deres aktiviteter, hvorfor 
fastholdelse og engagement kan kræve en anden 
tilgang.

• Udgifter forbundet med projekter
Ud over de involveredes arbejdstid i aktiviteterne 
er der andre udgifter forbundet med at gen-
nemføre både afgrænsede og langvarige forebyg-
gelsesprojekter. De skal enten afholdes af red-
ningsberedskaberne, deres samarbejdspartnere 
eller finansieres af eksterne midler. Det kan være 
udvikling og tryk af materiale, fx foldere og plaka-
ter, eller indkøb af udstyr, fx røgalarmer. I flere 
interviews fremgik det, at røgalarmer ofte er 
leveret af eksterne aktører som fx TrygFonden, 
evt. via Beredskabsstyrelsen. En afhængighed af 
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eksterne midler eller materialer kan udgøre en 
udfordring, idet disse kan bortfalde eller være 
krævende at anmode om på ny. Dertil kan 
opsætning af røgalarmer, ABA-anlæg eller andre 
tekniske interventioner medføre, at der opstår en 
række opfølgende opgaver efter indsatsen eller 
vedligeholdelsesopgaver. Disse medfører da en 
udgift til arbejdstid efter projektets afslutning ved 
afgrænsede projekter. 

• Ildsjæle driver dele af værket
Den borgerrettede forebyggelse blomstrer, når 
der er ressourcemæssigt råderum til at arbejde 
med projekter hos redningsberedskab og sam- 
arbejdspartnere. Hvis der ikke er afsat ressourcer 
til den type projekter, kræver det i særlig grad en 
ildsjæl at organisere et redningsberedskabs 
deltagelse i en national kampagne, og ligeledes 
engagerede områdeledere og beredskabs-  
inspektører at drive et pilotprojekt til daglig. 
Udfordringen er, at personaleudskiftning i red-
ningsberedskab eller fx hjemmepleje kan udgøre 
en risiko for overlevelsen af længerevarende 
indsatser. Det kan også være tilfældet for frivillig- 
organisationer, hvor en kontaktperson med 
ansvar for besøgstjenesten fx kan fratræde sin 
post, hvorefter parterne potentielt på ny skal 
etablere samarbejdsrelationen. Denne udfordring 
skal ses i sammenhæng med det forhold, at den 
borgerrettede forebyggelse ikke er en klart 
defineret opgave for hverken redningsberedskab, 

hjemmepleje eller boligforeninger, og at arbejds-
tid er en begrænset ressource.

Samarbejdsprojekter med hjemmeplejen om 
brandscreening 
Flere redningsberedskaber meldte i rundspørgen 
tilbage, at de havde samarbejde om forebyg-
gelsesprojekter med den kommunale hjemmeple-
je. I to tilfælde blev der gennemført interview 
med en repræsentant for redningsberedskabet 
om et samarbejdsprojekt, hvor det efterfølgende 
blev klart, at projektet enten var stoppet eller sat 
på pause i hjemmeplejeregi pga. omprioriteringer 
eller personaleudskiftning. Det indikerer, at 
projekter om brandforebyggelse i samarbejde 
med hjemmeplejen ikke blot skal være organisa-
torisk forankret i redningsberedskabet, hvor 
personaleudskiftning også kan være en udfor-
dring, men også i hjemmeplejen. Andre projekter 
kunne ikke indgå som cases, da de endnu var i 
etableringsfasen. Der er imidlertid et stort poten-
tiale i samarbejde mellem brandfolk, der har 
beredskabsfaglig viden, og hjemmeplejens 
ansatte, der har kontakt og kendskab til borgerne 
og et andet udgangspunkt for at tage en dialog 
om brandsikkerhed (jf. afsnit 2.3). Interviewene 
indikererede, at det er særligt nødvendigt, at 
projekter tilpasses og kan inkorporeres i hjemme-
plejens kontekst. 
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3. Generel analyse:  
Dødsbrande i 2020
I dette afsnit præsenteres årsstatistikken for 
dødsbrande og omkomne i brand i 2020. Årssta-
tistikken omfatter antal omkomne i brand samt 
udviklingen over tid, nordiske tal for dødsbrande 
og omkomne i brand og beskriver dernæst de 
omkomne ud fra en række faktorer (køn, alder 
mv.) og omstændigheder ved dødsbrandene, 
herunder formodede brandårsager. 

En dødsbrand defineres som en brand, der fører 
til, at en eller flere personer omkommer. En 
omkommen i brand er en person, som omkom-
mer under brand eller senest 30 dage efter 
branden som følge af brandpåvirkning – typisk 
røgforgiftning eller forbrænding. Inklusionspe-
rioden for opgørelser i statistikken varierer 
afhængigt af datakvaliteten for de enkelte va-
riable.  

Afsnit 3.1 omhandler den overordnede forekomst 
af dødsbrande i Danmark. Statistikken inkluderer 

derfor både utilsigtede dødsbrande og tilsigtede 
dødsbrande (brande antændt som selvmord eller 
mordbrand). Afsnit 3.2 og 3.3 fokuserer på 
statistikken for utilsigtede dødsbrande, der udgør 
92 % af alle dødsbrande i 2011-2020. Fem 
personer omkom i tilsigtede brande i 2020, 
hvilket er på niveau med gennemsnittet for 
perioden 2011-2020.

3.1 Udvikling gennem årene
Der var 52 dødsbrande i Danmark i 2020, hvori 
54 personer omkom. To brande var multiple 
dødsbrande, dvs. at de medførte mere end et 
dødsfald, jf. figur 2. Det betyder, at 286 personer 
er omkommet i brand de seneste fem år 2016-
2020, hvilket er et fald på 66 omkomne i perioden 
i forhold til den foregående femårige periode (352 
omkomne i 2011-2015). Antallet af omkomne er 
marginalt højere end i 2019, men stadig på et 
relativt lavt niveau i forhold til tidligere år. 

FIGUR 2. UDVIKLING I ANTAL OMKOMNE I BRAND OG DØDSBRANDE, 1983-2020 

Kilde: Dødsbrandsdatabasen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Danmarks Statistik.
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FIGUR 3. ANTAL OMKOMNE I BRAND PR. 100.000 INDBYGGERE, 1983-2020

Kilde: Dødsbrandsdatabasen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Danmarks Statistik.

Antallet af omkomne i brand i 2020 svarer til, at 
0,93 personer pr. 100.000 indbyggere omkom i 
brand, jf. figur 3. 

Fordeles antallet af omkomne på årets måneder 
(figur 4), ses det, at flest omkommer i ’indesæ-

sonen’ fra november-april, hvor 6-8 personer i 
gennemsnit omkommer om måneden. Sommer-
månederne har typisk færrest dødsbrande. Det 
samme mønster ses, når der korrigeres for 
antallet af dage i månederne. 

FIGUR 4. ANTAL OMKOMNE I BRAND PR. MÅNED, GENNEMSNIT FOR 2011-2020

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.
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3.1.1 Sammenligning med nordiske lande
Figur 5 viser forekomsten af omkomne i brand pr. 
100.000 indbyggere i Danmark, Sverige, Norge 
og Finland. Forekomsten på 0,93 er marginalt 
højere i Danmark end Sverige og Norge for 2020. 
Den laveste forekomst er i Norge (0,82 pr. 

100.000 indbyggere), mens Sverige har en 
forekomst på 0,88 omkomne pr. 100.000 indbyg-
gere. Overordnet er tendensen stadig positiv, idet 
forekomsten af omkomne i brand pr. 100.000 
indbyggere generelt er faldende i alle fire lande. 

FIGUR 5. OMKOMNE I BRAND PR. 100.000 INDBYGGERE I NORDISKE LANDE, 1998-2020

Kilde: Dødsbrandsdatabasen, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, www.msb.se, www.dsb.no, Danmarks Statistik, www.nordicfirestatistics.
org, www.stat.fi, www.ssb.no, www.scb.se. Statistik på dødsbrandsområdet er baseret på relativt få hændelser, hvorfor tendenser ikke kan 
udledes af enkelte år. Direkte sammenligning mellem landenes antal omkomne er ikke mulig grundet forskelle i praksis for indsamling og 
registrering af data. Antallet af omkomne i brand i Finland i 2020 er ikke offentliggjort i skrivende stund, hvorfor 2019-tallet for omkomne er 
anvendt i figuren.
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3.2 Omkomne i dødsbrande
Dette afsnit beskriver omkomne i utilsigtede 
brande ud fra alder og køn, boligforhold samt 
kritiske faktorer, der påvirker deres mulighed for 
at forebygge, opdage, håndtere og undslippe 
brande.

3.2.1 Alder og køn
Figur 6 viser fordelingen af omkomne i utilsigtede 
brande på køn og aldersgrupper. Kønsfordelingen 

FIGUR 6. OMKOMNE I UTILSIGTEDE BRANDE FORDELT PÅ KØN OG ALDERSGRUPPER, 2011-2020 (N=587)

Kilde: Dødsbrandsdatabasen. 
Note: Antallet af omkomne i alle brande, både tilsigtede og utilsigtede, er 638 for 2011-2020.

af omkomne i brand svarede i 2020 til den 
gennemsnitlige fordeling i perioden 2011-2020: 
38 % blandt de omkomne var kvinder, og 62 % 
var mænd. Ligeledes følger aldersfordelingen i 
2020 gennemsnittet for hele dataindsamlingspe-
rioden, da 84 % af de omkomne var 50+ år, hvor 
85 % af de omkomne i 2011-2020 tilhørte denne 
aldersgruppe. Figuren viser også, at kønsfordelin-
gen er mest skæv for omkomne under 50 år, hvor 
størstedelen af de omkomne er mænd. 
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3.2.2 Kritiske faktorer
Kritiske faktorer er en betegnelse for fysiske, 
psykiske og kognitive helbredsforhold, der kan 
påvirke personers risiko for at omkomme i brand. 
Statistikken for 2020 viser, at 72 % af de om-
komne har haft mindst en kritisk helbredsfaktor. 
Dette er en højere andel end gennemsnittet for 
2014-2020, der er 63 %. 17 % af de omkomne i 
2020 havde to kritiske faktorer, hvilket er på 
niveau med gennemsnittet, der er 16 % for 
2014-20207. 

42 % af de omkomne i forbindelse med utilsigte-
de brande i 2014-2020 havde en fysisk funk-
tionsnedsættelse, hvoraf 29 % var bevægelses- 
hæmmede og 12 % var kørestolsbrugere. 24 % 
af de omkomne havde et misbrug (hyppigst 
alkohol), og 14 % havde en kognitiv funk-
tionsnedsættelse, fx demens eller psykisk syg-
dom. 

Figur 7 viser fordelingen af kritiske faktorer på 
aldersgrupper. Figuren viser, at 30-51 % af de 
omkomne i alderen 60+ år var bevægelseshæm-
mede, mens andelen med bevægelseshæmning 
er markant lavere i aldersgrupperne under 50 år, 
fx 0 % af omkomne i alderen 30-39 år. Ligeledes 
var andelen af omkomne med misbrug af rus-
midler relativt høj for personer i alderen 30-69 år, 
og særligt høj for omkomne i alderen 40-59 år, 
hvor 46-55 % havde et misbrug. Andelen af 
omkomne med misbrug er tilsvarende 4 % eller 
mindre for 80+-årige. Andelen af omkomne med 
psykisk sygdom eller kognitiv funktionsnedsæt-
telse er relativt ligeligt fordelt på aldersgrup-
perne, da kategorien dækker over et bredt 
spektrum af lidelser fra skizofreni til demens. 

7 Der kan være mørketal forbundet med denne parameter, da oplysningerne i databasen primært kommer fra Rigspolitiet, hvor man ikke kan 
antage, at de har kendskab til det fulde sygdomsbillede for de omkomne.

Kilde: Dødsbrandsdatabasen. Ingen 10-19-årige omkom i utilsigtet brand i 2014-2020.
Note: Faktoren ”Synshæmmet” er taget ud af figuren, da kun fire personer havde en (registreret) synshæmning. 

FIGUR 7. ANDEL KRITISKE FAKTORER FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER, OMKOMNE I 
UTILSIGTEDE BRANDE, 2014-2020 (N=405)
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De omkomne personer har i en del tilfælde andre 
helbredsfaktorer, der kan påvirke deres chance 
for overlevelse efter røgforgiftning og/eller 
brandsår, men disse fremgår ikke systematisk af 
dødsbrandsdatabasens oplysninger. Det drejer sig 
bl.a. om nedsat lungekapacitet, sygdomme i 
lever, hjerte, nyrer og neurologiske sygdomme 
som fx epilepsi. Mange omkomne i brand er altså 
udsatte på forskellig vis, allerede inden brandens 
opståen.

3.2.3 Boligforhold
94 % af de utilsigtede dødsbrande opstod i 
boliger8  i 2020, hvilket svarer til gennemsnittet 
for perioden 2011-2020. De få dødsbrande, der 
ikke opstod i boliger, foregik enten udendørs eller 
i en erhvervsbygning. Omkomne i utilsigtede 
brande bor typisk alene, hvilket gælder mindst 62 
% af de omkomne i 2020 og 75 % af de om-
komne det seneste årti. Næsten alle omkommer i 
eget hjem.

8 Med boliger menes, at det var den omkomne persons hjem. Dette omfatter almindelige boliger med eller uden pleje, men også plejehjem og 
andre typer institutioner, der fungerer som beboernes hjem.
9 Der kan være mørketal forbundet med denne parameter, da oplysningerne i databasen primært kommer fra Rigspolitiet, som ikke nødven-
digvis har kendskab til evt. hjemmehjælp.

FIGUR 8. BOLIGTYPE VED UTILSIGTEDE DØDSBRANDE I BOLIGER, 2016-2020 (N=242)

Langt størstedelen af utilsigtede dødsbrande i 
boliger sker i enfamilieshuse som villaer/ræk-
kehuse (46 %) eller etageejendomme (43 %), 
hvor der dog i 2020 var en mindre overvægt af 
dødsbrande i enfamilieshuse. En mindre del af 
dødsbrandene foregår i kolonihave-/sommerhuse, 
stuehuse til landejendom eller anden type be-
boelse. 

Når omkomne i brand ofte er over 50+ år og har 
en eller flere kritiske helbredsfaktorer, afspejles 
dette også i de boliger, dødsbrandene opstår i. 
Figur 8 viser, at ca. hver tredje omkomne i brand 
boede i en almindelig bolig med pleje, hvilket fx 
er ældreboliger eller almindelige boliger med 
hjemmepleje. Ca. 10 % omkommer i brand på 
plejehjem. Op mod halvdelen af dødsbrandene 
opstår i almindelig bolig uden pleje tilknyttet9.

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.
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3.3 Omstændigheder ved  
dødsbrande 

3.3.1 Formodede brandårsager
Uforsigtighed ved rygning var den formodede 
brandårsag ved mere end halvdelen af de utilsig-
tede dødsbrande i 2020, hvilket svarer til mønste-
ret i brandårsager på tværs af årene. Figur 9 
viser, at mindst 57 % af de utilsigtede døds-
brande i 2011-2020 formodes at være forårsaget 

af uforsigtighed ved rygning. Ses der udeluk-
kende på dødsbrande med kendte årsager, er 
dette tal 65 %.

Fejlagtig brug eller svigt af elektrisk udstyr er 
årsag til mindst 9 % af dødsbrandene, fx en 
klemt stikdåse eller kortslutning i elinstallationer. 
Uforsigtighed ved madlavning er formodet årsag 
til 6 % af dødsbrandene, hvis der eksempelvis 
opstår brand ved komfuret fra en efterladt gryde.

 FIGUR 9. FORMODEDE BRANDÅRSAGER VED UTILSIGTEDE DØDSBRANDE, 2011-2020 

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.  
Når brandårsagen er ukendt, skyldes det enten, at det ikke har været muligt for Rigspolitiets teknikere at fastslå brandårsagen, eller at 
oplysningerne om dødsbranden stammer fra Rigshospitalet, der ikke indsamler oplysninger om årsager til brandulykker.
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3.3.2 Arnested for dødsbrande i boliger 
Utilsigtede dødsbrande i boliger opstår oftest i 
opholdsrum som stue (44 %) eller soveværelse 
(26 %), og dette er også tilfældet for 2020-stati- 
stikken. Figur 10 viser, at arnestedet for utilsigte-
de dødsbrande ofte er personnære. Mindst 27 % 
antændes i sengen, 25 % i siddemøbler (sofa, 
lænestol, kørestol) og 9 % i afdødes tøj. 

FIGUR 10. FORMODEDE ARNESTEDER VED UTILSIGTEDE DØDSBRANDE I BOLIGER, 2014-2020 (N=376)

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.
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3.3.3 Findested
Mindst 48 % af de omkomne i utilsigtede brande 
findes i det samme rum, som branden formodes 
at være opstået i. Figur 11 viser, at mere end 
halvdelen af omkomne i brand findes i stue eller 

 
FIGUR 11. FINDESTED FOR OMKOMNE I UTILSIGTEDE BOLIGBRANDE, 2016-2020 (N=253)

soveværelse. Andre findesteder er køkken, gang/
entré/trapperum, toilet/badeværelse eller 
udendørs. De afdøde findes ofte på gulvet (44 
%), i sengen (17 %) eller i siddemøbler som stol, 
sofa eller kørestol (sammenlagt 19 %).

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.
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FIGUR 12. DØDSTIDSPUNKT FOR OMKOMNE I UTILSIGTEDE BRANDE, 2011-2020 (N=587)

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.

3.3.4 Dødstidspunkt
Ofre for utilsigtede dødsbrande omkommer af 
brandskader, røgforgiftning eller en kombination 
heraf. Figur 12 viser dødstidspunktet for om-
komne i utilsigtede brande.

I to ud af tre tilfælde (66 %) er personen om-
kommet, inden redningsberedskabets eller andre 
myndigheders indsats ved branden. 26 % over-
føres til hospitalet og omkommer under indlæg-
gelsen, de fleste få dage efter branden.
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FIGUR 13. ALARMERING AF UTILSIGTEDE DØDSBRANDE I BOLIGER, 2016-2020 (N=242)

3.3.5 Erkendelse og alarmering af branden
Tilstedeværelsen af røgalarmer eller andre 
alarmeringsmekanismer kan øge sandsynligheden 
for at overleve en brand. Figur 13 viser, at der 
kun i 14 % af de utilsigtede dødsbrande var en 
fungerende røgalarm, hvilket også omfatter 

automatiske brandalarmanlæg, der oftest er på 
plejehjem. Denne andel kan dog være højere, 
idet det ved 24 % af dødsbrandene er ukendt, om 
der var en røgalarm.

Kilde: Dødsbrandsdatabasen.



38

DØDSBRANDE I DANMARK / 2020

Bilag
A: Temaanalyse: Datagrundlag 
og metode
Projektet blev indledt med en første fase, hvor en 
rundspørge blev udsendt pr. mail til alle da-
værende 26 kommunale redningsberedskaber. 
Rundspørgen blev udsendt første gang 26. 
oktober 2020 efterfulgt af en opfølgning på 
manglende tilbagemeldinger 10. november 2020 
og endelig afslutning 16. november 2020. 23 
kommunale redningsberedskaber besvarede 
rundspørgen, der blev udarbejdet i dialog med 
Danske Beredskaber. 

Anden fase var selektion af fire projekter til 
nærmere analyse i casestudier. Fokus for den 
samlede udgivelse er dødsbrande. Personer, der 
omkommer i brand, er typisk udsatte i forhold til 
brand på netop parametre som alder, boligfor- 
hold, fysisk og psykisk helbred, sociale forhold og 
risikoadfærd, fx rygning. Derfor var første krite-

rium for udvælgelse af projekter, at de var 
målrettet udsatte borgere. Tabel 3 viser 
spørgsmål i rundspørgen til redningsberedska-
berne og kriterier for caseudvælgelse til temaana-
lysen. Fokus var på at opnå spredning ud fra de 
tre kriterier for at repræsentere forskelligartede 
projekter.

Tredje fase var gennemførelse af semistrukturere-
de interviews med relevante aktører for hver 
case. Respondenterne var ansatte i det kommu-
nale redningsberedskab og ansatte eller frivillige 
fra eksterne samarbejdspartnere. Der er i alt 
gennemført ni interviews, fordelt på fire cases.
Fjerde fase var systematisering af de indsamlede 
interviewdata og efterfølgende analyse ud fra 
undersøgelsens temaer. Resultatet heraf ses i 
afsnit 2.2 og 2.3 og suppleres med citater fra 
interviewpersonerne.

TABEL 3. SPØRGSMÅL OG KRITERIER I FASE 1 OG 2 AF TEMAANALYSEN

Spørgsmål i rundspørgen Kriterier for caseudvælgelse
• Lokale aktiviteter inden for borgerrettet brandfore-

byggelse i de seneste par år

• Lokale aktiviteter inden for brandforebyggelse 

målrettet udsatte borgere (ældre, personer der bor 

alene, personer med sociale eller helbredsmæssige 

problemer)

• Eksterne aktører der indgår i aktiviteterne

• Opnåede resultater eller forventninger dertil

• Målrettet udsatte borgere ift. alder, boligforhold, 

fysisk el. psykisk helbred, sociale forhold, risi-

koadfærd

• Deltagelse af ekstern samarbejdspartner (hjemme-

pleje, kommunal sundheds- og socialforvaltning, 

boligforening, fritidsforening, frivillig hjælpeorganisa-

tion)

• Indhold af indsatsen (tekniske interventioner som 

røgalarmer samt mobile ABA-anlæg, information til 

besøgsvenner, information og uddannelse af hjem-

mepleje)
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Interviews
Interviewene blev gennemført i december 
2020-januar 2021 over Teams og telefon. Inter-
viewpersonerne er:

• Erik Bruun, tidl. koordinator af besøgstje-
nesten i Ældre Sagen, Helsingør

• Peter Hofman-Bang, overingeniør i BrandBe-
vægelsen

• Henrik Bendix Vibits, beredskabsinspektør i 
Slagelse Brand og Redning

• Henrik Vanggaard, tropsleder i Højfynsspej-
derne, Det Danske Spejderkorps

• Kjeld Tauman, viceberedskabschef og risiko-
koordinator i Sydvestjysk Brandvæsen

• Kristian Lodberg Nielsen, driftschef i DAB 
• Nicolai Baassel Clausen, beredskabsinspektør 

i Beredskab Fyn
• Sandra Petersen, områdeleder i hjemmeple-

jen i Slagelse Kommune
• Søren Lundhild, beredskabschef i Helsingør 

Kommunes Beredskab

Interviewene er gennemført som semistrukture-
rede interviews, hvor en spørgeguide har funge-
ret som tjekliste for samtalens indhold, således at 
relevante aspekter blev afdækket bedst muligt. 
Samtidigt tillader denne metode at tilpasse 
interviewet til den enkelte interviewperson og 
samtalesituation. Interviewpersonerne blev alle 
briefet om undersøgelsens baggrund, den efter-
følgende rapport, tidsplan, proces med høring af 
casebeskrivelser og databehandling. 

Undersøgelsen er tilrettelagt ud fra følgende 
undersøgelsesspørgsmål, der har ligget til grund 
for udarbejdelsen af interviewguiden.
• Hvad karakteriserer indholdet af indsatserne 

til brandforebyggelse målrettet udsatte 
borgere i de kommunale redningsberedska-
ber?

• Med hvem og hvordan samarbejder de 
kommunale redningsberedskaber om fore-
byggelse målrettet udsatte borgere?

• Hvilke forhold virker fremmende for de 
kommunale redningsberedskabers opstart og 
drift af brandforebyggende tiltag målrettet 
udsatte borgere?

• Hvilke forhold virker hæmmende for de 
kommunale redningsberedskabers opstart og 
drift af brandforebyggende tiltag?

• Hvilke resultater får de kommunale rednings-
beredskaber fra de brandforebyggende tiltag?

• Hvilke effekter ønsker de kommunale red-
ningsberedskaber at opnå på sigt med 
tiltagene? 

Interviewguiden berørte derefter følgende emner: 

• Indsatsens indhold, oprindelse, etablering, 
gennemførelse og eventuelle afslutning

• Karakteristika ved målgruppen for indsatsen
• Historik for relationer med samarbejds- 

partnere, berøringsflader, arbejdsfordeling i 
projektet

• Finansiering af indsatsen og andet ressource-
forbrug

• Udfordringer ifm. indsatsen
• Afgørende faktorer for indsatsens gennemfø-

relse
• Resultater og mulige effekter af indsatsen
• Udbytte for målgruppen og samarbejds- 

partnerne 

Nogle interviewpersoner bidrog med materiale fra 
de respektive projekter til illustration i temaana-
lysen og er krediteret løbende. 
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B: Generel analyse:  
Datagrundlag og metode
Datagrundlaget for den generelle del af rapporten 
er primært Dødsbrandsdatabasen, som  
Beredskabsstyrelsen udvikler og driver. I tillæg 
hertil indgår data om indbyggertal i Danmark og 
danske kommuner fra åbne kilder – Danmarks 
Statistiks Statistikbank. Endelig indgår tal om 
antal omkomne i brand og dødsbrande i Sverige, 
Norge og Finland fra de respektive landes  
beredskabsmyndigheder.

Beredskabsstyrelsen indhenter informationer 
gennem et samarbejde med Rigspolitiets Krimi-
naltekniske Center og Rigshospitalets TraumeCen-
ter, Intensiv Terapiklinik samt Afdeling for Plastik-
kirurgi og Brandsårsbehandling. Dertil indsamles 
informationer fra presseklip, så hvert tilfælde af 
dødsbrand belyses bedst muligt af databasens 
indhold. Data fra redningsberedskabets Online 
Dataregistrerings- og INdberetningssystem 
(ODIN) er brugt til at validere oplysninger på 
nogle få variable i Dødsbrandsdatabasen.

Datakvalitet 
Beredskabsstyrelsen har løbende fokus på at 
forbedre datakvalitet ved at udvikle ind-
samlingsmetode og valideringspraksis i forhold til 
Dødsbrandsdatabasen. Særligt for data fra 2016 
og frem vurderes datakvaliteten at være højnet, 
fordi Beredskabsstyrelsen da intensiverede 
samarbejdet med Rigspolitiet og Rigshospitalet 
om indhentning af oplysninger om dødsbrande. 
Det betyder, at de forskellige variable har forskel-
lige perioder, inden for hvilke der er tilstrækkeligt 
valide data til brug i rapporten. 

Data om omkomne i dødsbrande i perioden 
1983-2004 inkluderes kun i begrænset omfang 
ved beskrivelse af året 2020 i forhold til en 
historisk udvikling. Data fra før 1983 er eksklude-
ret fra rapporten grundet en formodning om 
ukomplet dataindsamling eller tilgængelighed i 
perioden.

10 Nordic Fire Statistics består af beredskabsmyndighederne i Danmark (Beredskabsstyrelsen), Sverige (Myndigheten for samhällsskydd och 
beredskap), Norge (Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap), Island (Mannvirkjastofnun), Finland (Inrikesministeriet) og Estland 
(Päästeamet).

Statistik 
Dødsbrande er statistisk set relativt sjældent 
forekommende, hvorfor sammenligning mellem 
enkelte års data er problematisk særligt ved 
opdeling i underkategorier. Enkelte tilfælde kan 
medføre proportionelt store udsving, fx i andel 
dødsbrande på døgninstitutioner, andel omkomne 
i brand under 30 år mv. Derfor kigges der i 
rapporten på tværs af de år inden for hvilke, der 
er valide data på en given variabel. Den længste 
inklusionsperiode er 10 år fra 2011-2020, den 
korteste er fem år fra 2016-2020. 
Alle de præsenterede tal og figurer er beskrevet 
deskriptivt i rapporten. 

Definitioner 
Beredskabsstyrelsen anvender begreberne 
dødsbrand og branddød som defineret nedenfor. 
Definitionerne er i overensstemmelse med 
beslutninger truffet i Nordic Fire Statistics, der er 
et statistiksamarbejde mellem de nordiske landes 
brandmyndigheder10.

Definitionen af branddød indebærer, at personer, 
der fx omkommer under flugt fra en brand ved at 
hoppe ud ad vinduet, ikke inkluderes i statistik-
ken, hvis det er faldet og ikke røg- eller brandska-
der, der er dødsårsag. Omvendt inkluderes 
personer, der dør i påsatte brande, hvad end det 
er selvmord eller påsat af andre. I rapporten 
omtales branddøde som omkomne i brand.

For at sikre en vis sammenlignelighed med de 
andre nordiske lande fastholdes ovenstående 
definitioner i rapporten. Dog indføres en skelnen 
mellem utilsigtede og tilsigtede dødsbrande, der 
skal forstås som underkategorier til ’dødsbrand’, 
jf. nedenstående definition.
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DØDSBRAND UTILSIGTET DØDSBRAND
En brand der fører til, at en eller flere personer omkom-

mer.

En dødsbrand, der er startet som følge af en utilsigtet 

menneskelig handling, svigt af elektrisk udstyr eller en 

udefrakommende årsag.

BRANDDØD TILSIGTET DØDSBRAND 
En person der omkommer under brand eller senest 30 

dage efter branden som følge af brandpåvirkning – typisk 

røgforgiftning eller forbrænding.

En dødsbrand, der er påsat af enten den omkomne selv 

eller en anden person med henblik på at starte en brand.
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