
Julkaiseva osasto

Handböcker 2001:10

Handbok i säkerhetsplanering
för verksamhetsenheter
inom social- och hälsovården



Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2001:10

Helsingfors 2001

Handbok i säkerhetsplanering
för verksamhetsenheter inom
social- och hälsovården



Handbok i säkerhetsplanering 3

Resumé
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Denna vägledning i säkerhetsplanering baserar sig på lagstiftningen om räddnings-
väsendet. Handboken avser att ge verksamhetsenheterna inom social- och hälsovår-
den grundläggande information om hur säkerhetsplaner skall upprättas och säker-
hetsnivån läggas fast utifrån riskanalyser.

Handboken fäster särskilt avseende vid organiseringen av säkerhetsverksamhe-
ten och personalens kompetens inom säkerhetsområdet, riskanalys och konsekvens-
bedömning av risksituationer. I handboken beskrivs ingående hur risksituationer
kan förebyggas. Dessutom ger boken information om vad man kan och skall göra för
att skydda sig. Risksituationerna är indelade i avsnitt om förebyggande av olyckor,
första hjälpen, personsäkerhet, skydd mot inbrott och kriminalitet, bevakning,
brandsäkerhet, fastighetsskydd, säkerhet i läkemedelsförsörjningen och skydd av
laboratorier, datasäkerhet, säkerhet för arkiv och dokument, risk för kemikalieolyck-
or, strålningsrisker och befolkningsskydd. Vidare ger handboken information om
säkerhetsteknik och skyddsmateriel. I slutet finns ett schema för hantering av olika
typer av olyckor, hotfulla situationer, risker och skador samt en modell för säkerhets-
föreskrifter för arbetsställen.

Nyckelord: säkerhet, säkerhetsföreskrifter, risker, larmsystem
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1 Rättslig grund
för säkerhetsplaner

Bestämmelser om planeringsskyldigheten inom räddningsväsendet finns i 9 § 3
mom. lagen om räddningsväsendet. Momentet föreskriver att dels de som äger eller
innehar en byggnad eller som utövar industri- eller affärsverksamhet, dels ämbets-
verk, inrättningar och andra sammanslutningar skall upprätta en plan för de åtgär-
der som avses i 8 § enligt vad som bestäms i förordning. Bestämmelsen tar alltså sikte
på självständig, personlig beredskap.

I 10 § förordningen om räddningsväsendet ingår bestämmelser om säkerhetsplaner.
Där föreskrivs att en plan som avses i 9 § 3 mom. lagen om räddningsväsendet skall
innehålla uppgifter om

• farosituationerna och deras verkningar
• åtgärderna för förebyggande av farosituationer och möjligheterna att söka

skydd,
• skyddspersonalen, hur den reserveras och utbildas samt om hur den övriga

personalen informeras om planen,
• den skyddsmateriel som behövs, samt
• aktionsplaner för olika olycks-, faro- och skadesituationer.

En säkerhetsplan innehåller strategier för respektive aktörers egen beredskap inför
risksituationer och räddningsinsatser. Säkerhetsplanen läggs med andra ord upp dels
med avseende på de olycksrisker och risksituationer (farosituationer i lagen och för-
ordningen) som förekommer i vardagen, dels med tanke på störningssituationer och
undantagsförhållanden.
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2 Allmän information
i säkerhetsplanen

2.1 Information om inrättningen
Planen skall innehålla allmän information om objektet: inrättningen och dess funk-
tioner.

• byggnader; yta, våningar och avdelningar
• verksamheter i olika byggnader, i våningar och på avdelningar.

2.2 Personal, patienter, klienter, kunder och besökare
En bedömning av personalens säkerhet skall omfatta egen personal, kunder, klienter,
patienter, ledsagare, besökare och grannar.

• personalstyrka på dagtid, kvällar och nätter
- i byggnader, i våningar och på avdelningar
- hur många rörelsehindrade och hjälpbehövande det finns och hur många som

kan gå själva.

2.3 Omgivningen
Planen skall ta hänsyn till hur farlig verksamheten i omgivningen och grannskapet är.
Omgivningen och samarbetspartner måste informeras om vilka stora risker inrätt-
ningen i sig innebär.

2.4 Kontakter med det kommunala räddningsväsendet
Planen skall ge information om kopplingarna till det kommunala räddningsväsendet
och de kommunala insatserna vid undantagsförhållanden.

2.5 Distribution och uppdatering av säkerhetsplanen
Hela personalen skall känna till att säkerhetsföreskrifter finns och ha kontinuerlig
tillgång till dem.

Däremot skall bara den personkrets som är nödvändig för respektive uppgifter
och insatser känna till säkerhetsplanerna eller de viktigaste delarna av dem (till ex-
empel information om larmsystem).

Planerna måste alltid uppdateras och ses över när det finns grundad anledning
till detta, och i vilket fall som helst minst en gång om året.

Säkerhetsplanen eller en sammanfattning av den skall lämnas in till de kommu-
nala räddningsmyndigheterna på det sätt som kommunen föreskriver.



8 Handbok i säkerhetsplanering

3 Organisering av säkerhetsverksamheten
och säkerhetspersonal

Huvudprincipen är att det i första hand är den befintliga organisationen som har
hand om insatser vid störningar eller incidenter och att den får förstärkning allt efter
behov. Nya organisationer skall bara inrättas om det är nödvändigt, till exempel vid
undantagsförhållanden om ett uppdrag inte är avsatt för någon organisation som
existerar under normala förhållanden. Organisationen av säkerhetsverksamheten
och personalrekryteringen skall bygga på riskanalyser och riskbedömningar.

3.1 Säkerhetspersonal

• Inrättningen kan utse en säkerhetsledare som svarar för den samlade säkerhe-
ten. Om ingen säkerhetsledare utses svarar chefen för inrättningen för säker-
hetsledningen. Säkerhetsledaren kan ha sitt uppdrag vid sidan av sin egen
tjänst, på deltid eller på heltid beroende på hur stor inrättningen är.

Säkerhetsledare bör
- inneha en  ledande position
- på grund av uppdraget vara en person som samarbetar med alla avdelningar

(teknisk direktör, sjukhusingenjör).

• Inrättningen kan utse en säkerhetschef. Säkerhetschefen kan inneha sitt upp-
drag på heltid, deltid eller vid mindre enheter vid sidan av sitt ordinarie arbete.
Stora inrättningar kan med fördel ha fler säkerhetschefer (insatschefer). De
kan ansvara för olika komponenter inom säkerhetsområdet.

När säkerhetschefer utnämns är det viktigt att ta hänsyn till deras personliga kom-
petens och deras egenskaper:

- kunskaper om och inställning till det grundläggande säkerhetsuppdraget
- omsorg om personalens säkerhet, organisationsförmåga, konsekvent handlande
- förmåga att föregå med gott exempel i all säkerhetsfrågor.

• Inrättningen kan utse bland andra följande personer med särskilt ansvar:
- personer med ansvar för datasäkerhet och arkivering
- personer med ansvar för kärnområdena inom säkerheten.
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• Inrättningen skall utse teknisk personal med ansvar för säkerhetsanordninga-
rna (ansvariga för brandlarm och släckningssystem).

• Säkerhetsplanen skall ange vilka uppgifter säkerhetsledaren och de ansvariga har.

3.2 Utbildning av personal

• Säkerhetsplanen lägger fast behovet av kompetensutveckling och utbildning
för hela personalen och målen för säkerheten.

• Säkerhetsplanen slår fast hur utbildningen av ledningen och personalen med
särskilt ansvar är ordnad.

Det viktigaste är att personalen får utbildning i grundläggande säkerhetsfrågor. Alla
är skyldiga att delta i säkerhetsutbildningen. Säkerhetsutbildningen skall också gälla
personalen hos de entreprenörer och serviceföretag som är etablerade i inrättning-
ens lokaler.

• Säkerhetsplanen anger hur den generella säkerhetsutbildningen vid inrättning-
en är ordnad (grundläggande utbildning, kompletteringsutbildning).

• Säkerhetsplanen slår fast vilka övningar som genomförs.
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4 Riskanalys och konsekvensbedömning
av risksituationer

Samhällsfunktionerna har blivit allt mer tekniska och allt mer komplicerade. Samti-
digt har samhället blivit mer utsatt för olika typer av störningssituationer. Toleran-
sen för störningar och kriser kan höjas om beredskapen för hot och risker effektivi-
seras redan under normala förhållanden.

Riskanalyser visavi hot och risker tjänar som underlag för säkerhetsplanen. En
relevant säkerhetsnivå i planering, utveckling och verksamheter kan uppnås genom
att hot och risker identifieras och bedöms både under normala förhållanden och
under undantagsförhållanden. Beredskapsplanerna enligt beredskapslagen och öv-
riga säkerhetsplaner utgår från samma hotbilder.

Vid en bedömning av risksituationer och konsekvenserna av dem är det viktigt
att komma ihåg att de skall stämma överens med andra förvaltningsnivåer (kom-
mun, län). Riskanalyserna och konsekvensbedömningarna måste omfatta störning-
ar både vid undantagsförhållanden och under normala förhållanden.

4.1 Landsomfattande störningar
Störningar under normala förhållanden är till exempel

• omfattande ekonomiska kriser
• stora miljöskador på grund av föroreningar
• störningar i den internationella handeln
• ökad kriminalitet och ändrat kriminellt beteende
• störningar på grund av problem i data- och informationssystem
• situationer när stora människomassor kommer in i landet.

4.2 Regionala och lokala störningar
Hot skall bedömas i samråd med expertmyndigheterna på det regionala och lokala
planet (kommuner och län). Det är lättare att bedöma hotbilder i beredskaps- och
säkerhetsplaneringen om insatsnivån är fastlagd. Då står det klart vilka risker rädd-
ningsmyndigheterna ansvarar för och vilka risker som faller inom inrättningens kom-
petensområde. Under normala förhållanden spelar följande riskfaktorer en stor roll:

• trafikolyckor, bränder och kemiska olyckor
• kriminell verksamhet, civil olydnad, demonstrationer.

Läs mer om temat i Handbok om exceptionella situationer inom miljöhälsan (social-
och hälsovårdsministeriets handböcker 2000:6).
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4.3 Interna störningar
När inrättningen bedömer interna störningar kan personalens kompetens liksom
samarbetet med myndigheterna och andra intressenter med fördel utnyttjas. Planen
bör innehålla en utvärdering av kända riskers konsekvenser för säkerheten och verk-
samheten vid inrättningen.

Exempel på typiska interna riskfaktorer är:

• olycksfall
• aggressiva och våldsbenägna personer
• personer med oberäkneligt uppträdande, till exempel drogade personer
• kriminalitet och terrorhot
• förstörelse och skadegörelse
• risker i samband med verksamheten eller driftstörningar vid inrättningen
• stora folkmassor där det finns rörelsehindrade
• brandrisker och andra risker på grund av fastigheters konstruktioner eller

funktioner
• sårbar energiförsörjning
• naturbetingade skador, översvämningar, stormar
• risker i anknytning till att tjänster läggs ut på utomstående.

4.4 Undantagsförhållanden
Undantagsförhållanden definieras närmare i 2 § beredskapslagen (1080/1991) och
1 § lagen om försvarstillstånd (1083/1991). Enligt beredskapslagen är undantags-
förhållanden

• väpnat angrepp riktat mot Finland och krig samt efterkrigstillstånd
• allvarlig kräkning av Finlands territoriella integritet samt krigshot mot landet
• krig eller krigshot mellan främmande stater samt därmed jämförbar särskild

händelse som har inträffat utanför Finland, om den kan vålla allvarlig fara för
de grunder för den nationella existensen och välfärden som avses i 1 § 1 mom.

• allvarligt hot mot befolkningens utkomst eller mot grunderna för landets
näringsliv som beror på försvårad eller förhindrad import av nödvändiga
bränslen eller annan energi samt råvaror eller andra varor eller på någon annan
plötslig störning i det internationella handelsutbytet som har jämförliga verk-
ningar

• en storolycka förutsatt att myndigheterna med normala befogenheter inte kan
få kontroll över situationen.
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Riskerna ökar och får större konsekvenser för samhället vid undantagsförhållanden.
Att gardera sig mot störningar under normala förhållanden är en viktig plattform

för planeringen av säkerheten vid undantagsförhållanden.
När en inrättning gör en utvärdering av riskerna vid undantagsförhållanden mås-

te det vägas in att samhällsfunktionerna är sårbara och att servicenivån följaktligen
sjunker. Men en basnivå för verksamheterna måste trots detta säkerställas.
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5 Förebyggande av och
skydd mot risksituationer

Med förebyggande av risksituationer avses åtgärder i syfte att förhindra att risksitu-
ationer över huvud taget  uppstår. Med skydd mot risksituationer avses åtgärder som
syftar till att begränsa risksituationer, skador och olyckor och förhindra att de breder
ut sig. De avser att skapa förutsättningar för räddningsinsatser.

De förebyggande åtgärderna och skyddet mot risksituationer kan bäst främjas
med upplysning och rådgivning, mekaniska insatser, inspektioner och övervakning,
till exempel bevakning. Meningen är att människor skall lära sig känna igen vad som
förorsakar fara, själva motverka olyckor, handla rätt vid olyckor och vara förberedda
för undantagsförhållanden.

Planen bör åtminstone innehålla följande element: målen för upplysning och
rådgivning, metoder som tillämpas på respektive grupper, tillgängliga resurser och
samarbete med andra myndigheter. Vidare kan planen redogöra för olika typer av
risksituationer, till exempel hot, våldsamheter, bränder, brott, strålningsrisk, farliga
kemikalier och andra närstående risker.

När det gäller att förebygga hot och risker spelar fastighetsägarnas, fastighets-
innehavarnas och fastighetsanvändarnas allmänna insatsberedskap, påpasslighet och
intresse för säkerhetsfrågor en framträdande roll.

5.1 Förebyggande av olyckor och första hjälpen
I 36 § lagen om säkerhet i arbete och 2 § lagen om företagshälsovård finns bestäm-
melser om arbetsgivarens skyldighet att ordna med första hjälpen på arbetsplatser.

För att förhindra olyckor skall hela personalen vara noga med följande saker:

• god ordning skall råda på arbetsstället, arbetsredskap och utrustning skall
förvaras på särskilt avsatta  platser

• anordningar och arbetsredskap skall vara i gott skick
• belysningen skall vara bra
• anmäl uppdagade risker och komma med förbättringsförslag
• de anställda har rätt att få handledning i sina arbetsuppgifter.

Arbetsplatserna skall ha föreskrifter för vad som krävs när olycksfall eller sjukdoms-
fall inträffar.

Dessutom skall arbetsplatserna ha en aktuell handlingsplan för arbetarskyddet.
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Utrustningen för första hjälpen på arbetsplatser (Obs! skall kontrolleras med jämna
mellanrum)

- alla skall veta var utrustningen finns
- det skall finnas en person som ansvarar för utrustningen
- det måste finnas adekvat utrustning.

Anställda med utbildning i första hjälpen

- det skall finnas tillräckligt många som kan första hjälpen
- adekvat standard på utbildningen
- uppföljning och repetition av kurserna.

5.2 Personsäkerhet
Med planering av personsäkerheten kan dels direkt våld som riktar sig mot en med-
arbetare, dels indirekt våld som riktar sig mot till exempel en anställds familj eller
vänner förebyggas. Med våld avses händelser där en eller flera personer kränks ver-
balt, hotas eller misshandlas i situationer med anknytning till arbetet och som direkt
eller indirekt äventyrar deras säkerhet, välbefinnande eller hälsa. Aktiv och öppen
information i kombination med synlig bevakning är användbara instrument i det
förebyggande arbetet. De anställda har rätt att få utföra sitt arbete utan att utsättas
för risker.

I planeringen av personsäkerheten skall följande grupper ingå:

• personalen vid enheten
• andra som tillhandahåller tjänster (köpt service)
• patienter och andra kunder eller klienter
• anhöriga, ledsagare, besökare.

Vid behov skall följande element integreras i planeringen:

• rån - orsaker och möjligheter att skydda sig
• viktiga personers säkerhet (så kallade nyckelpersoner)
• trafiksäkerheten och säkerheten för dem som rör sig på arbetsplatsen
• skydd av personer i exceptionella fall
• säkert resande.

Våld och hot kan reduceras med:

• ändrade lokal- och rumslösningar
• säkerhetsföreskrifter, utbildning av personalen och övningar
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• ändrade attityder och ändrat beteende
• bättre säkerhetsteknik och bättre utrustning
• fler anställda och fler väktare
• regelbundna säkerhetsinventeringar och andra utredningar och anknytande

utvecklingsinsatser.

När angelägenhetsordningen för säkringsåtgärder bestäms går insatser för att rädda
människoliv och människors hälsa före allt annat. Personsäkerheten kan lämpligen
kompletteras och förbättras med hjälp av åtgärder som går hand i hand med god
kundservice.

5.3 Inbrottsskydd
Bästa sättet att förebygga inbrott är att skydda sig. Men det får inte betyda att man
“förskansar sig“. De viktigaste principerna är att

• göra det svårt att begå brott och att öka risken för brottslingar för att komma fast
• göra objektet mindre attraktivt för brottslingar
• minska den förväntade nyttan
• planera in teknisk övervakning av objektet och situationen
• utnyttja den normala övervakningen
• ta till vara personalens övervakningspotential
• planera in en säker omgivning.

Hur avancerat inbrottslarm det behövs beror på vad byggnaden respektive lokalen
används till. Inbrottsskyddet beror också på inom vilken bransch eller vilket verk-
samhetsområde objektet finns. Risken för inbrott varierar mycket från bransch till
bransch.

Omgivningen kring byggnaden bör planeras och anläggas med hänsyn till att den
skall förebygga brottslighet eller åtminstone försvåra för presumtiva inkräktare att
ta sig in.

När det gäller skydd mot inbrott tillämpas säkerhetsföreskriften Mekaniskt in-
brottsskydd, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund, 1996.

Nyckelhanteringen är ett viktigt led i säkerheten. Först måste objektet klargöras
och sedan gäller det att välja rätt säkerhetsnivå. Låsningsplanen skall innefatta serie-
läggning av lås enligt passertillstånden.
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5.4 Bevakning
Syftet med bevakning är att genom skydd för personal och egendom säkerställa en
friktionsfri verksamhet vid inrättningen. Bevakningsuppdraget kan delas upp på fyra
huvudelement:

• att förebygga, observera, larma och handla.

Personbevakning består av:

• lokal bevakning och vaktmästeri
• bevakning av områden respektive distrikt samt kombinationer av dem
• utryckning, bevakningsuppdrag och värdetransporter.

Väktares uppgifter:

• service och inspektioner
• övervakning och styrning
• utryckning och specialuppdrag.

5.5 Brandsäkerhet
För att det skall brinna behövs det brännbara ämnen, syre men också hög tempera-
tur och en sammanhängande kedjereaktion. Vid bränder utgör rök en stor risk. Det
behövs inte mycket rök för att en människa skall dö eller bli medvetslös. Vid sjuk-
husbränder som undersökts har det visat sig att 63 procent av de som omkommit
dött av rökförgiftning.

En eldsvåda kan innebära att det glöder eller att det både glöder och slår lågor.
Vid bränder överförs värme genom strålning. Värme överförs också genom att den
leds genom föremål. När det brinner transporteras värme också alltid genom gaser.
Bränder kan förebyggas genom att byggnaderna görs säkra redan från början och
genom bibehållen säkerhetsnivå:

• brandteknisk klassindelning av byggnader
• säkerhetsanordningar och säkerhetssystem
• utrymningsvägar
• sektionering.

I de förebyggande åtgärderna ingår också att

• det är lätt att göra brandlarm och sätta sig i säkerhet
• upprätta planer för brandsäkerheten
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• det finns tillräcklig med och tillgång till utrustning för första släckning
• det finns tydliga föreskrifter och utbildning för personalen
• räddningsmyndigheterna gör brandsyn, intern brandsyn
• brännbara vätskor och gasflaskor förvaras rätt och att man är noga med volymen
• inventarier och inredningsmaterial är brandsäkra
• det i största allmänt är rent och råder god ordning och att avfallshanteringen

fungerar väl.

5.5.1 Utgångar och räddningsvägar
Med utgång avses en dörr direkt ut från utrymningsområdet eller ett utrymme i eller
utanför byggnaden genom vilken de som finns i byggnaden kan sätta sig säkerhet
direkt ut i det fria eller till någon annan säker plats, om det börjar brinna.

Inget gods får förvaras vid utgångarna eller längs rutten.
Med räddningsväg avses den vägsträcka eller den vägförbindelse nära byggnaden

och den plats där släckvattnet tas som är avsatt för utryckningsfordon. Vägarna skall
alltid vara fria och får inte blockeras. Dessutom krävs det att räddningsvägar är mar-
kerade.

5.5.2 Heta arbeten
Med heta arbeten avses arbeten där det slår gnistor eller där eldflammor eller annan
lättantändlig värmekälla används i arbetet.

Inrättningar måste ha en plan för övervakning av heta arbeten. Åtminstone föl-
jande information måste finnas i planen:

• vilka som är ansvariga för heta arbeten vid inrättningen och deras utbildning i
säkerhetsfrågor

• fasta och tillfälliga heta arbetsställen
• säkerhetsåtgärder före, under och efter heta arbeten
• tillståndsrutiner, också beträffande veckoslut
• arbetsredskap - förvaring och användning.

5.5.3 Bekämpning av anlagda bränder
Anlagda bränder kan förebyggas

• genom skyddsåtgärder på och bevakning av det aktuella området (teknisk
övervakning, bevakning, staket)

• mekaniskt skydd
• fungerande avfallshantering
• adekvat förvaring av maskiner och material.



18 Handbok i säkerhetsplanering

5.5.4 Rökning och öppen eld
Följande saker bör observeras:

• rökning är bara tillåten i särskilda rökrum med lämpliga askkoppar och funge-
rande ventilation

• det är bara tillåtet i vissa fall eller helt och hållet förbjudet att hantera öppen
eld eller att bränna ljus.

5.5.5 Bekämpning av följdskador
Brandskador handlar inte bara om direkta skador på grund av eldsvåda, utan omfat-
tar också följdskador som vatten-, rök- och sotskador. Det är bra att systematiskt
förebygga följdskador:

• åtgärder före en brand
• åtgärder vid en brand
• åtgärder efter en brand.

Tänk på att en skada kan inträffa på en helg. Då måste brandbekämpningen kunna
sättas in utan dröjsmål. Detta är något som bör beaktas när information samlas in för
en plan för bekämpning av följdskador.

5.5.6 Sotning
Eldstäder inklusive kanaler skall sotas en gång om året, om de drivs med fasta bräns-
len, flera olika bränslen eller tjockolja. Om de uteslutande drivs med eldningsolja är
sotningsintervallen vartannat år. Med hänvisning till brandsäkerheten kan den kom-
munala räddningsmyndigheten kräva att eldstaden måste sotas ännu oftare.

Ventilationsanläggningar och ventilationskanaler skall inspekteras och i före-
kommande fall sotas med jämna mellanrum, till exempel ventilationen i storkök en
gång om året.

5.6 Fastighetssäkerhet
Fastighetssäkerhet betyder att verksamheten och energiförsörjningen i en fastighet
säkerställs och skyddas.

5.6.1 Elsäkerhet
I elsäkerhet ingår:

• driftsåtgärder i hög- och lågspänningsnätet under arbets- och jourtid
• transformatorer och ställverk
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• reservanläggningar, försöksdrift, åtgärder vid och efter elavbrott
• hissar och lyftanordningar.

5.6.2 VVS
I säkerheten för VVS-systemet ingår:

• värme, värmeavbrott
• råvattenbehandling, avstängning av vatten, vattentillförsel
• vattenbehandling, dialys, simbassäng
• avlopp, avloppshantering, störningar i avloppssystemet
• ventilation, luftfuktning, avkylning
• ånga
• medicinska gaser, gascentraler och tryckluft.

5.6.3 Vattenskador
På senare år har vattenskador blivit den skada som mest ersätts från fastigheternas
försäkring.
Vattenskador kan förebyggas med

• rätt valda konstruktioner och behörig installation
• rätt typ av rör och anordningar i och omkring byggnaden och sakkunnig

installation
• underhåll och reparation av tak, vattenrännor, stuprör och dagvattenavlopp
• underhåll av avloppsbrunnar, pumpar och täckdiken
• genomtänkt placering av saker i källaren
• service av vattenuttag, rör, diskho och tvättställ
• underhåll av maskiner som förbrukar vatten
• märkning av avstängningsventiler
• läckagesensor.

5.6.4 Avfallshantering
En inrättning skall upprätta en plan för avfallshanteringen. Planen bör innehålla
information om

• avfallssortering: kommunalt avfall, specialavfall (hälsofarligt avfall), problem-
avfall

• insamling, förpackningsmaterial, avfall som får släppas ut i avloppet, transport
• olyckor med sprutor
• ansvariga personer
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• i planen för avfallshantering skall ingå: beskrivning av avfallshanteringen,
förpackning, kärl, förbehandling, insamling, lagring, transport och hantering.

5.7 Läkemedelsförsörjning och laboratorier
Verksamhetsenheter inom social- och hälsovården kan ha fastigheter eller lokaler
som det är bäst att betrakta som ett block för sig i säkerhetsplanen. Sådana delar är
exempelvis lokaler för läkemedelsförsörjning och laboratorielokaler. I dessa lokaler
kan hot och risker motverkas på följande sätt:

• dörrarna är alltid låsta, ingången är bevakad och starka medel förvaras i in-
brottsskyddade säkerhetsskåp

• ämnen och materiel transporteras i stängda/låsta transportlådor, personalen
känner till förarna

• ämnen och materiel förvaras i skåp som utomstående inte kan se; i skåpen
förvaras bara små mängder åt gången

• lokalerna är inbrottsskyddade, inbrott/rån, natt/daginställning
• nyckelsäkerheten ordnas med hjälp av särskilda åtgärder om det behövs
• personalen har fått specialutbildning och förbundit sig att följa specialföre-

skrifter, de anställdas bakgrund är undersökt
• den mekaniska brandsäkerheten är ordnad, i förekommande fall måste upplag för

brännbara vätskor anläggas och de skall kunna utrustas med släckningssystem
• ämnen och materiel lagras i rätt temperatur och under lämpliga förhållanden.

5.8 Datasäkerhet
Hoten mot datasäkerheten förändras och ökar i takt med att teknik och programvara
förbättras. Det har blivit svårare att utreda och hantera riskfaktorer när systemen
utvecklas snabbare än säkerhetslösningarna. Programfel och felgrepp från användar-
nas sida hör till de största riskerna. Programfel beror på att systemen är så komplicera-
de, att programkonstruktörerna inte kan sitt jobb och på att programmen inte testas i
tillräcklig omfattning. Att användarna begår fel beror på att de inte har adekvat
utbildning och på att olika system inte är kompatibla. Inrättningen skall sammanställa
föreskrifter för datasäkerheten. Av föreskrifterna skall följande saker framgå:

• den administrativa datasäkerheten är grunden för genomförandet och formu-
leringen av andra delområden inom datasäkerheten

• personalsäkerhet: de anställda skall ha tydliga ansvarsområden, förpliktelser
och föreskrifter för datasäkerheten

• den mekaniska säkerheten gäller företrädesvis skydd av datautrustning och
lokaler
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• säkerheten i telekommunikation
• säkerheten för utrustningen avser att säkerställa att datorerna fungerar frik-

tionsfritt och tillförlitligt
• skyddet för programvara kan delas upp i säkerhet för tillämpningar och säker-

het för operativsystemet
• skydd för data och information (se arkivering och dokument)
• driftsäkerhet.

5.9 Arkivering och dokument
Enligt 12 § arkivlagen (831/1994) skall handlingar förvaras så att de är skyddade
mot förstörelse, skada och obehörig användning. Med handling avses en framställ-
ning i skrift eller bild eller en framställning som genererats på elektronisk väg  eller
på något annat sätt och som kan läsas, avlyssnas eller i övrigt uppfattas med ett
tekniska hjälpmedel. Beroende på sitt läge och sin användning kan arkiv delas upp i
tre olika typer:

• referensarkiv, närarkiv och slutarkiv.

I alla arkiv skall materialet skyddas framför allt mot bränder och fukt. När arkiv
anläggs är det bra att uppmärksamma följande saker:

• temperatur, värmeanordningar, ventilation och övervakningen av dem
• elapparater, elinstallationer, belysning och teleapparater
• släckningsutrustning och brandlarm
• hyllor, renhållning.

Läs mer om dokumentsäkerhet och IT inom statsförvaltningen på adressen
www.vn.fi/vm/svenska/forvaltningen/it.htm

5.10 Risk för kemikalieolyckor
Gas- och vätskeläckage, flöden, explosioner och antändning kan medföra risksitua-
tioner över ett område på flera kilometer.

Gaser kan irritera ögon, näsa och svalg och medföra kvävningsrisk. Undersök
vilka farliga ämnen det

• tillverkas, används
• förvaras, transporteras

på inrättningen och i omgivningen.
Sammanställ föreskrifter för farliga situationer vid en kemikalieolycka.
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5.11 Strålningsrisk
Vid strålningsrisk sätter sig människor sannolikt i säkerhet på den plats där de råkar
befinna sig.

För att människor skall kunna skydda sig behövs det färdiga planer för

- hur befolkningen skall varnas för strålningsrisk och vad som måste göras i en
risksituation

- hur man kan skydda sig mot strålning och hur livsmedel skyddas
- inköp och distribution av jodtabletter
- hur många som har personlig skyddsutrustning
- hur och vart människor kan evakueras
- hur skyddsrum ställs i ordning och strålskydd ordnas
- vad som krävs efter en risksituation.

5.12 Skyddsrum
Verksamhetsenhetens befolkningsskydd är integrerad i planeringen inför undan-
tagsförhållanden:

• användning och skötsel av skyddsrum under normala förhållanden
- underhåll och drift, årlig service, kontroll av tätheten
- inspektion från myndighetens sida

• skyddsrum ställs i ordning
- föreskrifter för hur skyddsrum ställs i ordning
- inredning och utrustning

• hur skyddsrum används i risksituationer
• människor tar sig till skyddsrum och vistas där
• förberedelser inför placering i skyddsrum, räddningsinsatser, första hjälpen,

bevakning, omsorg om personalen samt röjning och rengöring
• hur omsorgen är ordnad: inkvartering, transport, städning, avfallshantering.
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6 Säkerhetsteknik och
skyddsmateriel

6.1 Larmanläggningar och lokala larmsystem

6.1.1 Automatiskt brandlarm
Automatiskt brandlarm indikerar och lokaliserar begynnande bränder, skickar ut
larm och meddelar larmcentralen. Systemet meddelar också när det uppstår fel som
kan äventyra driftsäkerheten.

Brandlarm består av

• detektorer, optiska och joniserande rökdetektorer, givare för temperatursteg-
ring och gränstemperatur,  kombinerade detektorer

• brandknapp
• brandlarmscentral, panel för brandkåren, parallella skärmar, larmklockor
• larmöverföring
• lokaliseringsschema.

Inrättningen skall lägga upp ett underhållsprogram och utse personer som ansvarar
för systemet.

6.1.2 Brandvarnare
En brandvarnare känner av en begynnande brand och avger en varningssignal i det
rum där den är installerad. Vissa modeller kan kopplas till larmöverföring. När en
brandvarnare reagerar då på rök avger också de andra en varningssignal.

En del brandvarnare kan dessutom kopplas ihop till kompletta brandvarnings-
system med centralutrustning. När systemen sänder ut larm tas larmet emot av till
exempel larmcentralen vid ett bevakningsföretag.

Bestämmelserna i 31 § lagen om räddningsväsendet föreskriver att det skall fin-
nas ett tillräckligt antal brandvarnare eller anordningar som ger minst motsvarande
skydd i bostäder samt i inkvarteringslokaler och i vårdinrättningar.

6.1.3 Larmsystem
Inbrottslarm avser att minska risken för ett objekt att utsättas för skadegörelse eller
brott. Systemet ökar risken för att inkräktare åker fast samtidigt som det ger en
preventiv signal utåt och medverkar till att förebygga ytterligare skador vid brott.

Systemet övervakar och skyddar objektet mot intrång och kontrollerar rörelse i
omgivningen. Centralen skickar ut ett meddelande till larmcentralen (godkänd av
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försäkringsbolaget) med hjälp av larmöverföring och/eller avger ett lokalt larm.
Larmcentralen registrerar meddelandet, varpå överenskomna åtgärder vidtas, till
exempel att en väktare och/eller en polisman larmas till platsen.

Övervakning med hjälp av detektor kan delas upp i

• områdesskydd, skalskydd
• volymskydd, punktskydd
• larmknappar.

De larmcentraler som är godkända av skadeförsäkringsbolagen är indelade i klasser-
na A, B och C och trådlösa system.

Lokala larm anges med sirener och ibland med blinkande ljus. Larm vid rån orsa-
kar vanligen inte lokalt larm.

Systemen kan också kompletteras med en förbikopplare för att slå ifrån övervak-
ningen från en viss slinga när någon går in i lokalen.

De förbikopplare som är godkända av skadeförsäkringsbolagen är indelade i klas-
serna A, B och C.

6.1.4 Trygghetslarm
Bara en trygghetstelefon räcker inte till utan det behövs ett system bestående av

• trygghetstelefon med mobil/GPS-positionering
• larmmottagning
• någon som uppsöker den nödställda
• underhåll av systemet, extrautrustning.

Trygghetslarmen kan vara integrerade i något annat tekniskt system, exempelvis
snabbtelefon, hjälpanrop.

Trygghetslarmen består vanligen av

• larmdon, larmknappar, dörr-, demens-, säng-, golv-, positions-, medicindose-
rings-, värme-, rök-, ljud-, epilepsi- och tidslarm

• centralenhet, driftsanordningar
• larmöverföring
• larmningscentral som tar emot larm
• knappar för kvittering och avstängning.



Handbok i säkerhetsplanering 25

6.1.5 Punktskydd
Punktskydd består av:

• säkerhetsteknik och materiel för lokaler avsedda för läkemedelsförsörjning
• säkerhetsteknik och materiel för laboratorier.

6.2 Övervakningssystem

6.2.1 Teknisk passerkontroll
Målet är att personalens och utomståendes passage från och till rum kan övervakas
och styras. Personalen uppmanas att använda vissa rutter. Det är viktigt att försäkra
sig om att de anställda får tillträde till de rum som de måste ha tillgång till för sitt
arbete. Passagekontrollen ersätter inte larmsystem. Elektronisk låsning är inget sys-
tem för passagekontroll. Systemet får inte vara något hinder för personer att komma
ut ur byggnaden i nödsituationer, till exempel vid eldsvåda.

Fördelar med passerkontroll:

• ingen större risk att sensorn försvinner, om man kommer ihåg att rapportera
och annullera den

• det är lätt att bestämma och ändra passertillstånd
• den inkodade tiden på passerkorten kan regleras
• dörrar kan öppnas och stängas från ett enda ställe
• låsning och stängning av dörrar kan övervakas från ett enda ställe
• allt som händer kan registreras och lagras
• dörrar kan styras att öppnas eller stängas.

6.2.2 Videoövervakning
Syftet är att förändrade förhållanden skall upptäckas. Med videoövervakning kan en
övervakningsanställds observationskapacitet mångdubblas.

Faktorer som talar för videoövervakning:

• när informationen om anordningens existens sprids uppnås den eftertraktade
nyttan (förebyggande effekt)

• det område som skall övervakas är stort; det lönar sig inte att utnyttja systemet
för personövervakning

• området kan nås från flera olika håll och alla ingångar kan inte vara bemannade
• området kräver en hög säkerhetsnivå
• området har larmsystem
• platsen har varit utsatt för skadegörelse och inbrott.
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Videoövervakning är ett slutet system för passerkontroll, bilderna stannar kvar inom
systemet.

6.3 Utrustning och materiel

6.3.1 Första hjälpen-utrustning
Behovet av utrustning och volymen bedöms utifrån riskanalyser för enheten.

6.3.2 Utrustning för första släckningsinsats
Med utrustning för första släckningsinsats avses släckningsutrustning som kan an-
vändas av en enda person. Utrustningen är särskilt avsedd för att släcka antändning
och mindre eldsvådor.

Släckningsutrustningen består av

• snabbrandpost och inomhusbrandpost
• pytsspruta
• släckningsfilt
• handbrandsläckare.

6.3.3 Automatiskt släckningssystem
Automatiska släckningssystem använder vatten, pulver, skum eller gas som släck-
medel. De är avsedda att automatiskt släcka eller begränsa en brand i ett skyddat
rum och att avge larmsignal och meddela nödcentralen. Inrättningen skall utarbeta
ett underhållsprogram och utse personer som ansvarar för systemet.

6.3.4 Rökventilation
Rökgas innehåller giftiga och frätande gaser. Hur mycket gas det finns och hur farliga
de är beror på det brinnande ämnet. Rökventilationstekniken medverkar till att rök
och gas försvinner och främjar släcknings- och räddningsinsatserna. Temperaturen i
lokalen sjunker. Nedsmutsningen och korrosionsskadorna minskar.

6.4 Nödbelysning och anvisningsarmatur

• Anvisningsarmatur visar var utgångar finns. Armaturerna måste alltid vara
tända samtidigt som och oavsett annan belysning. Observera att anvisningsar-
matur måste vara tänd i minst en halvtimme efter att normal belysning har
släckts.

• Nödbelysning skall säkerställa fullgod personsäkerhet. Den skall lysa upp ett
rum eller en del av det och utgångar när den normala belysningen krånglar.
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Nödbelysning kan kombineras med anvisningsarmatur. Nödbelysning kan
också vara integrerad i den vanliga belysningen och kopplad till reservkraftsys-
temet. Observera att nödbelysning måste vara tänd i minst en halvtimme efter
att normal belysning har släckts.

6.5 Utrustning och materiel för undantagsförhållanden
Utred vilket behovet av skyddsmateriel ledningen och personalen med särskilt ansvar
samt  resten av organisationen har vid störningar och vid undantagsförhållanden.

• skyddsrum
• tillfälliga skyddsrum.

Vilken materiel har köps in? Finns det en upphandlingsplan för exempelvis

• första hjälpen-utrustning
• räddningsutrustning
• personlig skyddsutrustning
• kontroll- och kommunikationsanordningar
• material för studier på egen hand och för upplysning
• utrustning för bekämpning av följdskador?

Ta också reda på

• med vilka medel organisationens personal-, fordons- och lokalreserver uppda-
teras

• hur det ser ut med kommunikationerna under undantagsförhållanden: per-
sonsökning, GSM-telefoner, telefoner, centralradio

• hur lednings-, kontroll- och larmsystemen och telekommunikationsförbindel-
serna är ordnade under undantagsförhållanden.
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7 Plan för hantering av olika typer av olyckor,
hotfulla situationer, risksituationer och skador

7.1 Olyckor

• vad måste göras vid till exempel eldsvådor, explosioner eller ras
- på arbetsplatsen
- på arbetsplatsen intill
- i byggnaden intill
- i omgivningen i övrigt?

• vad måste göras vid ett olycksfall om
- man själv är offer
- om någon annan är offer?

7.2 Hotfulla situationer

• hur skall man bete sig i hotfulla situationer (bomb, våld, råd)
- när man själv är utsatta
- när någon annan/flera andra är utsatta för hot?

7.3 Risksituationer

• vad skall man göra vid fara för gas-, gift- eller kemikalieutsläpp
- i byggnaden
- i närheten?

• vad ska man göra vid radioaktivt nedfall?

7.4 Skador

• vad skall man göra vid inträffade skador?

7.5 Brott som begås

• vad skall man göra när brott som stölder, snatteri och inbrott begås eller vid
skadegörelse om
- man själv är offer
- någon annan/flera andra är offer?
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7.6 Att informera

• information om olyckor, risksituationer, skador och hotfulla situationer
• intern information riktar sig till personalen vid inrättningen/enheten
• extern information riktar sig till offentligheten; räkna också med att det behövs

information på det internationella planet
• informationsutbyte mellan organisationer.

7.7 Utrymningsplan

Utrymningsplan för verksamhetsenheten i fråga om olyckor, risksituationer och hot.

7.8 Debriefing

Ju mer osannolikt ett hot om våld är och ju mindre förberedd man är exempelvis
genom utbildning desto allvarligare blir reaktionen.

I sådana situationer är kunskaper i första hjälpen och kännedom om vilken vård
den utsatta medarbetaren behöver minst lika viktiga som det mekaniska skyddet.
Debriefing, processen att via samtal klara upp känslor och chockartade upplevelser,
bör också utsträckas till att omfatta hälso- och sjukvårdspersonal.

7.9 Utvärdering

Det krävs systematisk utvärdering för att säkerhetsnivån vid verksamhetsenheten
skall kunna bibehållas och förbättras. Till exempel följande utvärderingsmetoder
kan tillämpas:

• de givna situationerna utvärderas
• övningarna utvärderas
• behovet av förbättrad säkerhet utvärderas
• betydelsen av nya hotbilder utvärderas och beaktas i planeringen av säkerheten.
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Säkerhetsföreskrifter för personalen

Säkerhetsföreskrifter skall vara formulerade så att personalen upplever dem som nyttiga och vettiga.
En viktig förutsättning är att de som föreskrifterna gäller känner till omgivningen där reglerna

tillämpas. Det går inte alltid att engagera hela personalen i arbetet att sammanställa säkerhetsföre-
skrifter. Därför är det viktigt att de anställda får säga sin mening.

Utbildning i säkerhetsfrågor och uppföljning
Säkerhetsutbildningen kan delas upp enligt innehåll och målgrupper:
- inskolning för personal i samband med handledning i arbetet

- fördjupningskurser i säkerhetsfrågor för personalen
- övningar på avdelningen, bl.a. i att larma, stänga branddörrar, testa utrustningen för första släck-

ningsinsats (vatten)

- utbildning för specifika målgrupper, bl.a. cheferna på avdelningen
- avdelningen följer upp säkerhetsutbildningen.

Rapporter
- insamling av uppgifter: lägesrapport om varje hotfull situation, risksituation och olycka; rapportera

omedelbart alla allvarliga incidenter till ledningen.

- bättre beslutsmekanismer: sammanfattande rapporter med jämna mellanrum, följ upp utveckling-
en, informera också ledningen; ge föreskrifter, ordna utbildning, informera och utveckla.

Säkerhetsföreskrifter
- riktlinjer inklusive kartor för varje enhet (avdelning/våning)
- lagstiftning, förebyggande insatser, föreskrifter om brandsäkerhet, personsäkerhet, säkerhet för

medicinsk utrustning och föreskrifter om befolkningsskydd
- föreskrifter om fastighetssäkerhet inklusive problem
- riktlinjer för varje enhet om beredskapsplanen; syftet är att höja beredskapen

- riktlinjer för arbetarskyddet sammanställda av arbetarskyddsorganisationen
- anvisningar i beredskapsplanen sammanställda av medarbetarna med ansvar för informationsför-

sörjning/datasäkerhet

- (säkerhetsföreskrifter för undantagsförhållanden).

Farliga ämnen
- allmän information
- hantering och lagring
- tillfällig hantering och provisorisk lagring

- gaser, egenskaper, volymer, lagring, märkning.

Kartor och planritningar
- vilka anteckningar om säkerheten finns på kartorna?
- vad kan kartor/planritningar användas för/vad behövs de till?
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Modell för säkerhetsföreskrifter
för ett arbetsställe (en avdelning)

1. Kartor över aktuella områden
- kartor med anteckningar om vad som gjorts för att höja säkerheten.

2. Personsäkerhet
- lagstiftning, förebyggande insatser, kontroll över läget.

3. Skydd mot brott
- lagstiftning, förebyggande insatser, kontroll över läget.

4. Brandsäkerhet
- lagstiftning, förebyggande insatser, kontroll över läget
- karta över brandskyddet.

5. Fastighetssäkerhet
- störningar i VVS och el, hissar, medicinska gaser.

6. Säkerhet för medicinsk utrustning
- lagstiftning, förebyggande insatser, anmälning
- störningar på grund av mobiltelefoner.

7. Skyddsföreskrifter
- lagstiftning, personella och materiella resurser

- föreskrifter om verksamheten på avdelningen, larm och metoder för att skydda sig, tryggad
verksamhet, gasrisk och strålningsrisk.

8. Beredskapsföreskrifter

9. Riktlinjer för arbetarskyddet

10. Föreskrifter för datasäkerhet

11.  Farliga ämnen på arbetsstället
- information om farliga ämnen som används på avdelningen (klassificering), volymer och

förvaringsplatser.

12. Föreskrifter om utbildning av den ansvariga personalen på avdelningen
- sammanställ checklista för chefen över element inom säkerhetsområdet som bör ingå i

utbildningen.

13. Uppföljning av säkerhetsutbildningen
- uppföljning av utbildningen för personalen på avdelningen.

14. Säkerhetspersonalen vid enheten
- en förteckning över säkerhetspersonalen inklusive kontaktinformation.

15. Rapportering
- blanketter för anmälning om läget.
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Säkerhetsplanen är ett led i beredskapsplanen

SÄKERHETS- OCH BEREDSKAPSFÖRESKRIFTER

• riktlinjer

LAGEN OM
RÄDDNINGSVÄSENDET

Att förebygga bränder och
andra olyckor
Räddningsväsende
Befolkningsskydd

BEREDSKAPSLAGEN

Att trygga befolkningens utkomst
och landets näringsliv
Att säkerställa rättssystemet, de
grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna
Att säkerställa Finlands territoriella
integritet och självständighet

FÖRESKRIFTER FÖR
PERSONLIG BEREDSKAP

till exempel föreskrifter om brandsäkerhet

Operativ

Social- och hälsovårdsministeriet

säkerställer verksamheten under
normala förhållanden, vid undantags-
förhållanden och i exceptionella
situationer.

Strategisk

BEREDSKAPSPLANER
PLANER FÖR

PERSONLIG BEREDSKAP

BEREDSKAPS-
FÖRESKRIFTER

till exempel föreskrifter för åtgärder vid
storolyckor, föreskrifter för undantags-
förhållanden

LAGEN OM
RÄDDNINGSVÄSENDET BEREDSKAPSLAGEN

BEREDSKAPSPLANER

• säkerhetsplaner

KOMMUNAL
RÄDDNINGS-
MYNDIGHET
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