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Förebygg
olyckor,
var beredd
på fara

V

KÄNN IGEN RISKERNA

G

enom att se på förekomsten av allmänna allvarliga nödsituationer öppnar
sig möjligheter att upptäcka risker i egen närmiljö. Det vanligaste hotet i vardagen är
störningar i livsfunktionerna, som problem med andning, blodcirkulation och
medvetandenivå. När det gäller olyckor
som kräver sjukhusvård eller leder till
döden inträﬀar 90 procent hemma och
på fritiden. 9 procent av olyckorna sker
i traﬁken och 1 procent på jobbet. Varje
år orsakar olyckor ungefär 2 500 dödsfall, över 50 000 vårdperioder på sjukhus, över en miljon fysiska skador och
så orsakar olyckorna kostnader på 1,2–
1,4 miljarder euro.
Fall är den allra vanligaste olyckan
som leder till sjukhusvård eller döden,
och fall står för nästan hälften av alla dödsolyckor. Fall är också den vanligaste orsaken till att äldre behöver sjukhusvård.

Fall är den
vanligaste
olyckan.

Pojkar och män råkar betydligt oftare utför olyckor som leder till döden
än ﬂickor och kvinnor. Olyckor är den
vanligaste enskilda dödsorsaken bland
barn och unga. Bland unga under 15 år

är trafikolyckor, kvävning och drunkning de vanligaste olycksorsakerna
med dödlig utgång, bland unga mellan
15 och 24 traﬁkolyckor och förgiftningar. När det gäller dödsolyckor inom den
arbetsföra befolkningen är 80 procent
män och i tvåtredjedelar av fallen har alkohol eller andra droger andel i olyckan.
36 procent av alla som dör i en olycka är
påverkade.
Det är skäl att förebygga bränder och
trafikolyckor eftersom sådana kan resultera i en storolycka. Tänk också på
att förebygga fara som orsakar fastigheter betydande skada som skyfall, hård
vind och översvämningar samt skada
som uppstår i vatten- och kloaksystem
samt genom fel i hushållsmaskiner.
Ovannämnda farliga situationer är
viktiga att ta i beaktande när vi bedömer våra egna risker och vidtar åtgärder
för att förebygga. Men begrunda också
din livsstil, funktionsförmåga och risker
som ansluter sig till hälsan.

i råkar i vårt arbete tyvärr ofta ut för situationer där man inte
har haft kännedom om risker
i omgivningen, där man inte
har förebyggt risker eller ens
varit beredd på att något kan
hända. Och ändå är det vanligt att någon är i nöd. I Helsingfors går larmet nästan
200 gånger i dygnet med anledning av sjukdomsattacker,
olycksfall, skada eller annan
fara. Och siﬀran är toppen av
isberget, för vi vet att långt
ﬂer olyckor kan vara möjliga.
Säkerhet är resultatet av
samarbete mellan många. Du
är den viktigaste trygghetsfaktorn för dig och dina närmaste. Det är bara du som
kan identiﬁera risker som berör dig, och det är bara du
som kan förebygga och vara
beredd. Det är varken svårt
eller komplicerat, och vi
myndigheter och olika medborgarorganisationer ﬁnns
för att stödja dig.
Nu ber vi dig bedöma säkerheten hos dig och dina
närstående, och vidta åtgärder vid behov. Den här broschyren är avsedd att hjälpa
dig på vägen. Mer information ﬁnns på vår hemsida på
nätet, och våra sakkunniga är
redo att hjälpa.
Välkommen att bygga en
trygg vardag tillsammans
med oss!
SIMO WECKSTEN
RÄDDNINGSKOMMENDÖR
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FÖREBYGG RISKER,
VAR BEREDD PÅ FARA
OCH VIDTA ÅTGÄRDER

D

et centrala redskapet i att
hantera risker i hemmet
är räddningsplanen. I den
ingår förhållningsregler
kring säkerhet, och en sådan ska finnas i alla bostadshus med fler än tre
bostäder, men det är skäl att upprätta en plan i varje hem. Planen är avsedd för de boende, inte myndigheterna. På vår hemsida, www-hel.fi/pelastussuunnitelma finns finskspråkiga anvisningar för en räddningsplan.
Finlands svenska brand- och räddningsförbund har en hemsida med anvisningar på svenska.
Räddningsverket övervakar säkerheten i bostadshus genom så kalllad egenkontroll. Det betyder att ägare
och innehavare gör egenkontroll över
säkerheten i bostadshuset och rapporterar om resultatet till räddningsverket. Om egenkontroll ﬁnns mera uppgifter på våra hemsidor, www.hel.ﬁ/
omavalvonta.
Här följer några råd som hjälper att
bedöma och kontrollera risker i närmiljön:

Vilka är riskerna i vårt hus och
vår närmiljö? Vad kan hända
hos oss?
Sjukdomsattack, fallolycka eller bli
utsatt för farliga ämnen, andra risker är brand, vattenskada, elolycka,
oljeolycka, traﬁkolycka, olika störningar eller storolycka.

Lär dig att
fungera i
nödsituationer.

som sköter om underhållet. Bedöm
orsaker till fara och olycka, och vidta förebyggande åtgärder för att
minska på möjligheten att samma
händer på nytt.

Lär känna
räddningsplanen
i ditt hus.

Hur kan vi lindra följderna?
Skaﬀa brandvarnare och brandﬁlt,
ha säkerhetstimer i spisen, vattenlarm och första hjälpen väska. Utgångar och trapphus ska vara fria
från hinder, lås måste fungera och
nycklar ﬁnnas tillhands i nödsituation. Ombesörj att adressen är synlig och att räddningsvägen är tydlig.

Hur kan vi vara beredda?
se till att vägen ut är fri från hinder
och att de boende har säkerhetskunnande.

Hur minska sannolikheten
för att något händer?
Gör gemensam sak av egen aktivitet och egen räddningsplan tillsammans med de boende, husbolagets
styrelse, disponenten och bolaget

Lär dig och dina närmaste att fungera i nöd, gör upp tydliga instruktioner, ha kontaktuppgifter till alla
boende, och ta lärdom om olyckan
ändå är framme.

Bedöm föreliggande risker
regelbundet och utveckla
riskhanteringen fortlöpande.

Räddningsverket och andra myndigheter
Organisationer som arbetar med säkerheten
Räddningsplan och egen aktivitet i husbolag
Riskhantering för dig och dina närmaste

Vad är mest sannolikt?
Och vad orsakar mest skada?
Känn
riskerna

Risker som drabbar liv och hälsa,
risker som orsakar betydande miljö- eller ekonomisk skada.

Hur förebygga risker?
Genom att upprätta en räddningsplan, övervaka på eget initiativ, åtgärda faktorer som höjer risken för
fall och andra olyckor, förebygga
halkolyckor, förbättra belysning, se
över traﬁkarrangemang, ha fungerande husteknik och underhålla
den, använda och underhålla eldstäder och rökkanaler på rätt sätt,

Granska och
utveckla
riskhanteringen
fortlöpande
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Var beredd på
nödsituationer
och störningar

Förebygg
olyckor

Olycka och
sjukdomsattack
I en händelse som drabbar
hälsan är det viktigt att
bedöma patientens tillstånd,
ringa omedelbart nödnummer
112 och följa de anvisningar
som nödcentralen ger. I mån
av möjlighet är idealet att den
drabbade själv samtalar med
nödcentralen eftersom hen
bäst beskriver sina symtom
själv. Är du osäker så ring ändå
112.
Men låt bli att ringa om
inte det handlar om hot mot
liv, hälsa eller säkerhet. När det
gäller hälsofrågor som inte är
brådskande får du hjälp och
råd dygnet runt hos Helsingfors
stads hälsorådgivning,
09 310 10023.

VI TAR ANSVAR TILLSAMMANS

AGERA RÄTT I NÖDSITUATIONER
Enligt lag är vi alla
skyldiga att vidta
omedelbara åtgärder
i nödsituationer.
Olyckor och
sjukdomsattacker
är olika men de allra
första åtgärderna är
alltid samma.

FÖRSTA ÅTGÄRDER I NÖDSITUATION:
Om ﬂera personer beﬁnner
sig på plats ska du delge dem
följande uppgifter eller själv
agera i den här ordningen:

1
2
3

Ta reda på vad som har hänt.
Om någon är i dödsfara eller
svårt skadad ska du vidta
livräddande åtgärder.
Ring 112 och var redo att
svara på följande frågor:

4

• Vad har hänt?
• Var är olycksplatsen,
gatuadressen och
kommunen?
• Svara på frågorna, det
underlättar hjälpen.
• Avsluta inte samtalet
förrän du får tillstånd att
göra det.
Fungera enligt de anvisningar som du har fått.

Bränder

Traﬁkolyckor
Traﬁkolyckor kan orsaka skada som
leder till medvetslöshet eller försvårar andningen, och kan också orsaka
ytterligare skada genom brand eller
seriekrock.

Trygga patientens andning och
blodcirkulation och förebygg ytterligare olyckor.
Slå larm, ring 112.

Trygga andningen hos en sittande
medvetslös person genom att lyfta
hakan och samtidigt trycka pannan
bakåt. Trygga andningen hos liggande person genom att placera hen på
sidan och böja huvudet bakåt. Kontrollera andningen genom att pröva
om du känner luftströmmen mot din
hand eller kind. Om patienten inte
kan andas för att något täpper andningsvägarna ska du försöka avlägsna
det och sedan placera huvudet enligt
ovanstående råd.
Stoppa kraftigt blodﬂöde genom
att pressa ﬁngrarna hårt och direkt
på såret.

Förebygg ytterligare olyckor genom att varna den övriga traﬁken genom att aktivera varningsblinken och
placera ut varningstriangel.
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Se till att räddningsmanskapet hittar fram och att det
inte ﬁnns hinder på olycksplatsen.
Om läget förändras betydligt till det bättre eller sämre
innan hjälpen har nått fram
ska du ringa nödcentralen på
112 på nytt.

Om eldsvådan har brutit ut i en
annan bostad ska du stanna inne,
stänga fönster och dörrar, ringa 112
och berätta var du beﬁnner dig. Gå
inte i rökfyllt rum, röken är giftig.
Räddningsverket kommer till dig vid
behov.

Om branden uppstår hemma ska du
först försöka använda brandﬁlt eller
motsvarande, men ta inte risker. Om
du inte kan släcka eldsvådan ska du
se till att alla går ut omedelbart och
använder en trygg utväg. Den sista
stänger ytterdörren för att hindra röken från att sprida sig och orsaka fara för andra.
Slå larm och ring 112.
Har branden utvecklats till kraftig ska du avlägsna dig snabbt och
på säkraste sätt. Kryp på golvet för
både rök och hetta stiger, och det är
mest svalt och minst rök nederst.

Varna andra i samma hus.

Begränsa branden genom att
stänga dörrar, fönster och luftventilation.

Om du inte kan lämna den brinnande bostaden ska du rädda dig genom fönster eller balkong. Ring 112
och berätta var du är. Räddningsverket kommer till dig vid behov.
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VAR REDO FÖR STÖRNINGAR

V

i lever i ett tämligen tryggt och
fungerande samhälle men ändå uppstår årligen situationer
som orsakar störningar eller fara för
befolkningen. Den vanligaste orsaken
är naturkatastrofer som kan leda till
störningar i eldistribution, telefonnät,
datakommunikation eller vägtraﬁk.
Också storolyckor, problem med vatten- eller livsmedelsförsörjning och
smittosamma sjukdomar kan orsaka
störningssituationer.
Myndigheterna har beredskap att
hantera störningssituationer men
trots det kan problemen drabba allas
vår vardag. Därför är det skäl att vara
beredd.

En fungerande
reserv är normal
livsmedelsförbrukning.

Skaﬀa hemförråd
Genom att upprätthålla ett
hemförråd har vi beredskap att
tackla problem som kan uppstå, och förrådet borde innehålla förnödenheter som håller
minst en vecka och som vi inte kan vara utan en längre tid.
Sådana är livsmedel, friskt vatten och kärl att lagra i samt läkemedel, jodtabletter, hygienartiklar, stearinljus, tändstickor,
ﬁcklampa och radio som fungerar med batterier. Använd av
och fyll på förrådet och kontrollera regelbundet sista användningsdatum på livsmedel.

Livsmedel som är bra att ha i reserv
är konservburkar, knäckebröd, saft,

pasta, ris, nötter, fetter, torkade
frukter och grötﬂingor.

Skyddsrum

Vi varnar befolkningen
Myndigheterna bedömer fortlöpande
faktorer som kan orsaka störningssituationer, och i lägen när man kan utgå från att det ﬁnns risk för skada eller fara slår myndigheterna omedelbart larm:
Meddelande om fara i Yle och i
lokalradiostationer.
Meddelande om fara i tv-kanaler
och på text-tv.
På nätsidor som myndigheterna
upprätthåller och genom
information.
Genom den allmänna farosignalen.

en oavbruten en minut lång stigande
och sjunkande signal, eller så varslar myndigheterna genom annan varning.

tralen eller räddningsverket. Du får information via tv och radio. I nödsituationer ringer du till nödcentralen.

②

⑤

Gå inomhus och hålls inne
tills myndigheterna ger
anvisningar.

Om situationen är sådan att befolkningen bör skydda sig inomhus ljuder
den allmänna farosignalen.

Ta reda på

③

Stäng dörrar och fönster, luftventilering och vädringsluckor.

①

Signalen ljuder för att varna
befolkningen, och syftet är att
folk ska söka sig inomhus. Ljudet är

Faran är över är en signal som
ljuder oavbruten och entonig i
en minut.

④

Slå på radio och text-tv och följ
anvisningarna. Ring inte nödcen-

Se till att du vet vad som
gäller i fråga om säkerhet.
Räddningsförbundet i Helsingfors,
www.helpe.ﬁ och Finlands
röda kors, Helsingfors och
Nylands distrikt, https://rednet.
punainenristi.ﬁ/node/69 (klicka
till svenska sidor) ger skolning.

I första hand
söker du
skydd inomhus, och
till skyddsrum först efter att myndigheterna ger särskilda anvisningar om detta. Ditt närmaste
skyddsrum kan ﬁnnas i ditt eget
hus eller i annat hus nära dig.
Ta reda på var det ligger. Dessutom ﬁnns allmänna skyddsrum som är avsedda för folk
som bor i närheten, vistas i närheten eller har jobb i närheten.
Fastighetsägaren och -innehavaren svarar för skyddsrummets skick, beredskap och utrustning. Till vardags är skyddsrummen ofta i ﬂitig användning
som förråd, för hobbyverksamheter och som metrostationer
eller simhallar. Ifall skyddsrummet är i annan användning måste det ﬁnnas beredskap att omvandla det till skyddsrum på 72
timmar.

HELSINGFORS RÄDDNINGSVERK STÅR TILL TJÄNST
I nödsituationer ringer du omedelbart nödnummer
Djurräddningen har nummer 09 310 30151.
Mer information om säkerhet
ﬁnns på våra nätsidor, www.hel.ﬁ/
pel och via sociala medier:
Twitter: twitter.com/brankkarit
Facebook: facebook.com/helsinginkaupunginpelastuslaitos
Instagram: stadinbrankkari

Respons, frågor och förslag
kan du rikta till oss via
http://www.hel.ﬁ/respons
Räddningsverkes telefonväxel:
09 310 1651
(vardagar kl. 8.15–16.00).

112.
Jourhavande brandinspektören
svarar på frågor som rör
brandsäkerhet på vardagar under
tjänstetid, 09 310 31203
E-post:
helsinginpelastuslaitos@hel.ﬁ eller
förnamn.efternamn@hel.ﬁ
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