
Et nødarmbånd som lyser gir de ansatte på Nordberghjemmet i Oslo 
ekstra sikkerhet i situasjoner der de blir nødt til å evakuere beboerne. 
Men armbåndet er mer enn bare en lommelykt.

n jan tveita

jan@askmedia.no

Et nødarmbånd som fungerer som en lykt – 
kan det være noe å bruke tid og penger på? 

– Så absolutt, mener Tage Nielsen, vakt-
mester ved Nordberghjemmet, et privat 
sykehjem lokalisert i bydelen Nordre Aker 
i Oslo. 
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Gir lysende trygghet 



Både beboer Egil 
Hensrud og sykepleier 
Tina Marie Hagen 
kjenner seg tryggere 
på Nordberghjemmet i 
Oslo når de vet at nød-
lykten alltid er innenfor 
rekkevidde. 

– Vi har hatt stor nytte av armbåndet, og 
har faktisk innarbeidet det i brannprosedy-
rene hos oss, tilføyer han. 

Som vaktmester føler Nielsen et ekstra 
stort ansvar for sikkerheten til de 66 bebo-
erne ved Nordberghjemmet. Flere av dem 
trenger hjelp for å komme seg ut av rom-
mene hvis en akutt situasjon skulle oppstå.

– Men hva er så spesielt med dette nødarm-
båndet?

– Egentlig er dette et ganske enkelt pro-
dukt, men likevel har vi allerede hatt stor 

nytte av det, sier Nielsen. Nødarmbåndet 
lyser straks du setter det på deg. Lykten 
skrus på automatisk. Da har du begge hen-
der fri til andre gjøremål, som å berge folk 
ut, klatre i stiger eller hva det måtte være. 
Samtidig har du lys, forklarer Nielsen.

Egensikkerhet

– Men Evacuaid – som nødarmbåndet 
heter – er mer enn bare en lommelykt, 
understreker han. 

– Holder du hånden i ro i 25 sekunder, 
begynner armbåndet å pipe. Først ganske 
svakt, men etter kort tid kraftig og høylytt. 
Dette varselet gir andre muligheten til å 
finne deg raskt dersom du for eksempel 
blir liggende bevisstløs et sted i bygget. 
Brenner det eller er det stor røykutvikling 
rundt deg, er tiden alltid en kritisk faktor.

– Straks armbåndet kommer i bevegelse 
igjen, slutter det å varsle, og nødarmbåndet 
går tilbake til lyktmodus. Tar du armbån-
det av deg, slokker lykten automatisk. Da 
sparer du også batteriene, som for øvrig 
har en levetid på seks år. Nødarmbåndet 
krever dessuten svært lite vedlikehold.
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Dette er Nordberg-
hjemmet
Nordberghjemmet er et privat 
sykehjem som ligger i bydelen 
Nordre Aker i Oslo. Det ble åpnet 
i 1977 og ombygd og rehabilitert i 
2005/2006. Sykehjemmet har 64 
årsverk. Med ekstravakter og ferievi-
karer blir det ca. 120 ansatte.
Sykehjemmet har 66 ordinære sy-
kehjemsplasser. Langtidsplassene 
disponeres av sykehjemsetaten i 
Oslo kommune. 
(Kilde: Nordberghjemmet)

Nordberghjemmet.
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Innarbeidet i brannrutinene

Nordberghjemmet har hatt Evacuaid i tre 
– fire år nå, og bruker det alltid i forbin-
delse med brannøvelser.

 – Alle ansatte læres opp i bruken. Dette 
er viktig for å kunne trene realistisk, mener 
Nielsen. Fire ganger i året øver vi brann, 
rømning og slokking. I tillegg har vi to 
uanmeldte brannøvelser i året. Ingen får 
jobbe ved Nordberghjemmet uten å ha 
gjennomgått brannopplæringen, heller 
ikke ferieavløsere, understreker Nielsen.

– På hver vakt har vi én brannansvarlig 
og én assisterende brannansvarlig på hver 
avdeling. Dersom brannalarmen går, tar 
de brannansvarlige ut nødarmbåndet fra 
skapet på vaktrommet der det oppbevares 
sammen med fuktmasker. Vaktrommene 
har adresserbare brannvarslingsanlegg, 
slik at du kan se hvor brannen er meldt, 
eventuelt hvor det har brutt ut brann. De 
to brannansvarlige tar på seg nødarmbånd 
og refleksvest, og begir seg til området der 
alarmen har oppstått. 

– Vi har til sammen 15 nødarmbånd, tre 
i vaktrommene i hver av de fire etasjene, 
i tillegg til to i resepsjonen ved hovedinn-
gangen. 

Stor nytteverdi

– Rømning av sykehjemmet er mest ak-
tuelt om det skulle oppstå en brann, men 
pleierne har også oppdaget at de har stor 
nytte av det i andre situasjoner. 

– Nylig fikk vi et strømbrudd, og da 
brukte vi Evacuaid som nødlys. Vi har 
nødlys i korridorene, men ikke på rom-
mene. Nødarmbåndet gjorde det mulig 
for pleierne å gi beboerne stell, pleie og 
omsorg selv om lyset var borte. 

– De kunne både dele ut medisiner, sette 
sprøyter og trøste engstelige beboere under 
strømbruddet, forteller vaktmester Tage 
Nielsen. 

– Det adresserbare brannalarmanlegget i vaktrommet viser hvor alarmen er utløst. Over brann-
tavlen henger oversiktskart over etasjer og rom. Til høyre for brannalarmanlegget henger re-
fleksvester, og i kofferten finner du nødlykter og fuktmasker, forklarer vaktmester Tage Nielsen.

 Fornøyd leder
Daglig leder Ellen Beccer 
Brandvold ved Nordberghjem-
met har vært i bransjen i tretti 
år: 

– Jeg har selv hatt ansvar for 
brannopplæring av sykepleiere, 
og hadde gjerne hatt Evacuaid 
i tidligere år. Det er gøy å se 
hvilken utvikling det har vært 
på dette feltet, understreker 
hun.

– Nå får ingen ta en eneste 

vakt her uten at avdelingsleder 
har gått gjennom brannruti-
nene med vedkommende. 

Daglig leder gir vaktmester 
Tage Nielsen det meste av 
æren for de gode brannruti-
nene: 

– Han har vært en ildsjel for 
brannsikkerheten ved Nord-
berghjemmet gjennom mange 
år, konstaterer daglig leder 
Ellen Beccer Brandvold. Ellen Beccer Brandvold er daglig leder ved Nordberghjemmet.
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Tre risikoområder
– Nødarmbåndet er spesielt nyttig på tre risiko-

områder, sier daglig leder Fredrik Gulowsen i 
Evacuaid.

– For det første på steder der du er 
ansvarlig for andres sikkerhet, for eksem-
pel i særskilte brannobjekt som sykehjem, 
sykehus og hotell.

– For det andre på steder der du finner 
spesielt lange og krevende rømningsveier, 
som i fjellanlegg, tunneler, offshore-virksom-

heter og gruver.
– For det tredje har vi nylig utviklet en ny 

Evacuaid-versjon, Evacuaid Hazard. Denne er 
ikke laget for evakuering, men for personell som 

går inn i farlige områder, eksempelvis brannmenn, 
personell som utfører vedlikehold i gasstanker og 
lignende. 

Gulowsen forteller at både nødarmbåndet for 
evakuering og den nye Evacuaid Hazard er vanntett 
og dropptestet, og tilgjengelig både med og uten EX-
godkjenning. 

Evacuaid holder til i Forskningsparken i Oslo, og 
nødarmbåndet selges i dag til over 15 land. 

Spesialist i NS3926 – lavtsittende 
ledesystem i rømningsvei

Høy kvalitet til rimelige priser

Kontakt oss for en informativ prat
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Tre risikoområder
– Nødarmbåndet er spesielt nyttig på tre risiko

Evacuaid-versjon, 
ikke laget for evakuering, men for personell som 

går inn i farlige områder, eksempelvis brannmenn, 
personell som utfører vedlikehold i gasstanker og 
lignende. 

Gulowsen forteller at både nødarmbåndet for 
evakuering og den nye Evacuaid Hazard er vanntett 
og dropptestet, og tilgjengelig både med og uten 
godkjenning. 

Evacuaid holder til i Forskningsparken i Oslo, og 
nødarmbåndet selges i dag til over 15 land. 

Fredrik Gulowsen 
er daglig leder i 
Evacuaid.


