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Bostadstadsanpassningsbidrag gällande
spis- och värmevakt
Första åtgärden är att utreda om det finns demensdiagnos, minnesproblem, andra
kognitiva svårigheter, synnedsättningar och/eller psykiska
funktionsnedsättningar.
Om sökanden har svårigheter att använda spisen enbart pga. synskada ska
kommunens syninstruktör eller syncentralen kontaktas i första hand.

Miljöanalys

− Finns det andra alternativ än spisvakt?
Exempelvis:
- Dra ur stickkontakten bakom spisen om spisen inte skall användas permanent.
- Stickkontakten får inte användas som det ”vanliga sättet” att ofta koppla ur
spisen då den blir sliten av detta och brandfara kan uppstå!
- Använd funktionen till barnsäker spis.
- Ska annan person sporadiskt kunna använda spisen kan en separat strömbrytare
monteras vid el-centralen. (Blir då en anpassning för enbart strömbrytare)

Aktivitetsanalys

− Har det hänt att sökanden glömt spisen vid upprepade tillfällen eller har det
framkommit andra kognitiva problem?
− Är det meningen att sökanden ska använda spisen?
− Vill sökanden använda spisen?
− Vilken matlagning är aktuell? Brukstid?
− Bakar sökanden? (Olika funktion beroende på modell av spis- och värmevakt)

Intygsformulering

− Motivera i intyget varför det finns behov av spis- och värmevakt.

Att tänka på i förslag/intyg

Örebro kommun använder sig oftast av Athena Nordics spis- och värmevakt.
Olika modeller förekommer, se bilaga. Modellerna har ett antal
inställningsmöjligheter och följande frågor är viktigt att tänka på när
åtgärdsförslag skrivs:
− Ska ljudsignalen som indikerar överhettning vara på eller ska systemet fungera
ljudlöst?
− Behöver det finnas en tidkontroll, så kallad brukstid, på spisen?
− Hur skall spisen/ugnen användas?
− Tidkontroll spisplatta: 5, 10, 15, 30, 45, 60 eller 120 minuter, alternativt Timer
avstängd, då finns ingen begränsning av användningstid vilket innebär att
endast överhettningsskyddet är aktiverat. Tänk på att vissa spisplattor tar lång
tid att värma upp!
− Är användaren synskadad? Ska spisindikatorn vara på?
− Ska magnetnyckel medfölja?
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.Skriftliga punkter i ditt förslag
Notera följande:
•

Typ av spis sökande har: T ex Gjutjärnsplattor, Glaskeramikhäll,
Induktionshäll

•

Tidsinställning: Ange alltid tidsinställning alternativt Timer avstängd.
BRUKSTID………… minuter.
Med magnetnyckel kan tiden tillfälligt förlängas.
Ange om magnetnyckel skall medfölja eller inte.

•

Ugnsfunktion: Se information i bilagan.
Ange om ugnen skall användas eller inte.

•

Varningssignal/ljudsignal: Med denna funktion varnar värmevakten
tydligt för överhettning och brand.
Ange AV/PÅ. (Standardfunktion är PÅ)

•

Indikeringslampa: Gör det möjligt att visa spisens status, om den är på
eller avslagen alternativt om det är för varmt. Kan kopplas bort vid oro
för att lampor lyser.
Ange AV/PÅ.

•

Indikeringsljud: En bra funktion för exempelvis synskadade. Med
ljudindikatorn i läget PÅ meddelar värmevakten med ljud när spisen är
påslagen.
Ange AV/PÅ.

•

Spislås/barnlås: Med denna funktion är spisen i normalläget helt låst
och kan endast användas om magnetnyckel är på plats.
Ange AV/PÅ

Vid installation skall anhörig, kontaktperson eller arbetsterapeut närvara.
Uppföljning sker med hembesök efter det att spis- och värmevakt
installerats.
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Spisec Spisvakter
Spisec Spisvakter finns i två "generationer". Generation 1 lämpar sig i första hand
för spisar med gjutjärnsplattor, generation 2 är vidareutvecklad för att hantera
hällar på ett bättre sätt. Följande funktioner är gemensamma för alla Spisec
oavsett generation:
•
•
•
•
•

Värmen på spisplattorna övervakas och strömmen bryts vid fara.
Strömmen till spisen bryts ifall den står på för länge. Tiden är inställbar.
Strömmen till spisen återfås genom att vreden på spisen nollställs.
Indikeringsljud för synskadade kan slås på.
En magnetnyckel kan placeras på värmevakten för förlängning av tiden.

Spisec generation 1





Inställningar av tid och
ugnsfunktion görs på
brytarenheten bakom
spisen
Inställningar av
ljudsignaler görs i
värmevakten ovanför
spisen

Ugnsfunktionen i spisec 1
Möjligheten finns att aktivera en "ugnstimer" på brytarenheten genom att sätta
"Tidkontroll PÅ" i till-läge. Inställd brukstid skall vara minst 30 minuter.
Förutsättningarna för att denna skall fungera bra är följande:
•
•
•
•

Enbart ugnen skall användas, använd inte plattorna samtidigt då detta
stör tidkontrollen.
Ugnen skall vara av "gammaldags" typ, inte varmluftsugn etc.
Temperaturen skall vara minst 100 grader för att funktionen skall
garanteras.
Om temperaturen i ugnen kraftigt sänks under användandet (t.ex. 275
grader ner till 50 grader) kan den tillåtna användningstiden av ugnen
variera och bli förlängd utöver inställd tid.
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Spisec generation 2
Gemensamt för alla Spisec 2-modeller är:
•
•
•
•

Mindre format och snyggare design.
Alla inställningar görs i värmevakten ovanför spisen.
Möjlighet att stänga av ljussignaler.
Magnetlåsfunktion kan aktiveras - spisen är då strömlös ifall inte
magnetnyckeln är på plats. Skulle magnetnyckeln glömmas kvar bryts
strömmen efter 2 timmar.
Hanterar glaskeramikhällar och induktionshällar.

•

Spisec 2.1




Har en platt sensor
En värmezon på spisen
Två olika (fasta) val för
temperaturnivå

Spisec 2.2 (Förbättrad 2.1)








Känns igen på en
upphöjning i sensorn
Två värmezoner på spisen
Steglöst justerbar
värmenivå
Mindre känslig för rött ljus
från hällar
Förbättrad
temperaturavkänning =
högre säkerhet
Anpassad för mer aktiv
matlagning med färre
falsklarm

Ugnsfunktionen i spisec 2
Det finns ingen inställning i Spisec 2 att slå på eller slå av en separat
ugnsövervakning. Alla Spisec skyddar mot att ugnsluckan lämnas öppen för att
värma lägenheten, strömmen slås då av efter inställd brukstid.
Grundtanken med ugnshanteringen i Spisec 2 är att dem sökande skall kunna
använda ugnen på "normalt" sätt till bakning etc. Ugnen kommer att fungera
åtminstone tills dess att den inställda brukstiden för spisen gått ut. Vad som
händer sedan är beroende på typ av ugn, det finns idag flera olika modeller på
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ugnar med t.ex. varmluftsfunktion. Normalt stängs strömmen av, men om
temperaturen är inställd på ett lågt värde (mindre än 50 - 70 ºC) kan ugnen
fortsätta vara på även efter brukstidens utgång. Ifall det är extra viktigt att veta
hur ugnen reagerar hos en enskild brukare rekommenderas att testa funktionen
på plats.
Är sökande en aktiv bakare och vill vara säker på att sockerkakan hinner bli
färdig, samt att det är en kort brukstid inställd: Använd magnetnyckeln för att
garantera 2 timmars användningstid!

