
Dödsbrandsrapport 

 

Extra personblad 
Brand i byggnad – händelserapport insänd till MSB 

Datum för larm Händelserapportnummer Kommun 
   
Uppgifterna ovan är till för att kontrollera att rätt händelse kopplas till rätt person. 
 
Personnummer Kön Ålder om personnummer saknas 
 Välj från lista   
Bodde personen i den bostad där branden startade? (Besvaras endast om branden startade i en bostad.) 
 Välj från lista  
Vad höll personen på med när branden uppstod? 
 
 
 
Bedömdes den omkomne haft någon form av nedsatt förmåga som hade betydelse för brandens uppkomst eller 
dödsfallet? [Till exempel nedsatt fysisk eller psykisk förmåga, eller påverkad av alkohol, medicin, narkotika.] 
Välj från lista Om Ja, beskriv nedsatt förmåga 
  

 
Beskriv iakttagelser och omständigheter som bedömningen i föregående fråga grundar sig på 
 
 
 
Var hittades personen i förhållande till platsen för brandstart? 
Välj från lista Om Annan plats, precisera 
  

 
I vilken typ av utrymme hittades personen? 
Välj från lista Om Annat utrymme inomhus eller Annan plats utomhus, precisera 
  

 
Var i utrymmet/platsen hittades personen? 
Välj från lista Om Annat, precisera 
  

 
Beskriv fyndplatsen  
 
 
 
Försökte personen rädda sig själv? 
Välj från lista Om Ja, beskriv eget räddningsförsök 
  

 
Försökte någon annan rädda personen? 
Välj från lista Om Ja, vilka andra försökte rädda personen? 
  Vård-/hemtjänstpersonal 

Räddningstjänst 
Polis 
Ambulans 
Annan (ex anhörig, granne, 
förbipasserande) 

Beskriv andras räddningsförsök 
  

 
 
 

Undkom personen branden och återvände sedan till farlig miljö och omkom? 
Välj från lista Om Ja, beskriv varför personen återvände till farlig miljö 
  

 
Omkom personen innan eller efter räddningstjänstens ankomst? 
Välj från lista  
Omkom personen innan eller efter avtransport från brandplatsen? 
Välj från lista  
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