Konference om erhvervsbetinget cancer hos brandfolk i norden
Initiativtager, Liselott Blixt, Nordisk Frihed

”Fair beskyttelse af brandfolk mod erhvervsbetinget kræft”
Hvor stort er problemet med ”brandkræft”, kan det forhindres og hvordan kan vi som politikere
beskytte vores brandfolk som risikerer liv og helbred for samfundet?
Hvad siger videnskaben?
Giftigheden i en ”moderne” ildebrand?
Hvordan optages sundhedsskadelige stoffer i organismen?
Er det danske og nordiske arbejdsskadesystem væsentligt anderledes end i andre lande?
Behandler myndighederne de kræftramte brandfolk fair?
Hvad gør man i andre lande for en ”fair beskyttelse” af brandfolk?
Hvordan kommer vi videre i de Nordiske lande?
Er lovgivning svaret?
Disse og andre spørgsmål søges belyst på denne konference blandt andet med hjælp fra nogle af de personer
med den højeste grad af viden inden for dette felt.
Kea speakers:
Lars Schiøtt Sørensen, civilingeniør, ph.d. i brandfysik og brandteknisk design, Statens Byggeforskningsinstitut
SBI på Aalborg Universitet København AAU, bestyrelsesformand og stifter af Brandfonden og ekspert i
brandforløb, herunder antændelse, flammespredning og røgudvikling. Lars Schiøtt Sørensen har adskillige
forskningsresultater om brandkemi bag sig og har uddannet brandingeniører rundt om i hele landet og har bistået
som ekspertvidne i komplicerede retssager om ildspåsættelse.
Alex Forrest, brandmand/officer og advokat fra Winnipeg, Canada har bistået regeringer rundt om i verden med
viden og udarbejdelse af lovgivning inden for erhvervsbetinget cancer for brandfolk. I 2012 modtog Alex Forrest
”The Queens Jubilee Medal” for hans mangeårige lovgivningsarbejde for erhvervsbetinget cancer hos brandfolk og
andre issues vedrørende brandfolks arbejde.
Ken Block, Metro Brandchef i Edmonton, Canada, hædret som årets brandchef i Canada 2013. Kenn Block har
været chef i perioden fra indførelsen af lovgivning om anderkendelse af ”brandkræft” og har bedste erfaring med
de økonomiske konsekvenser af indførelsen af lovgivningen.
Juha Laitinen, PhD, Adjunct Professor, forsker fra Finland som forsker i sammenhængen imellem
brandmandserhvervet og udvikling af kræft og har nået flere resultater og publikationer om emnet.
Hvor:
Folketinget, Christiansborg, landstingssalen.
1240 København K
Tid:
Fredag den 23. oktober 2015 fra kl.09.00 til kl.16.00
Bindende tilmelding:
www.nordiskfrihed.org
Tilmeldingsfrist: Fredag den 25. september kl. 13.00
Da der er begrænset antal pladser i salen er tilmeldingen ”først til mølle” princippet.
Der opkræves ikke tilmeldingsgebyr for deltagelse i konferencen.
Ønskes indkvartering anbefales: Hotel Imperial http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
Booking kode til særlig konference pris 1536192

Program
Kl. 09.00-10.00
Indtjekning og registrering. Det anbefales at komme i god tid, da der kan være kø ved sikkerhedstjekket på
Christiansborg indgangen. Kaffe og te vil være til rådighed efter registrering.
Kl. 10.00-10.05
Preben Bonnén, velkomst og ordstyrer.
Kl. 10.05-10.15
Liselott Blixt. Velkomsttale og introduktion af dagens program.
Der vil være mulighed for enkelte korte spørgsmål efter hvert indlæg.
Kl. 10.20-10.50
Tommy Bækgaard Kjær, Brandfolkenes Cancerforening BFC.
Oplæg om brandfolks kræftrisiko, udfordringer med anderkendelse når danske brandfolk rammes af kræft, danske
studier og forebyggende tiltag.
Kl. 10.55-11.25
Lars Schiøtt Sørensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
Brandens kemiske stoffer, partiklers gennemtrængelighed igennem huden, ”gammeldags” brande kontra
”moderne” brande.
Kl. 11.30-12.10
Chef Ken Block, Brandchef fra Edmonton, Canada.
De økonomiske konsekvenser af indførelsen af lovgivningen.
Kl. 12.10-12.55
Frokost.
Kl. 13.00-13.20
Juha Laitinen, PhD, Adjunct Professor, forsker fra Finland.
Taler om sine forskningsresultater og sammenhængen imellem brandmandsarbejde og kræft.
Kl. 13.25-13.40
Daniel Nielsen, Halmstad, Sverige.
Tankerne og principper bag opførelsen af ny ren brandstation.
Kl. 13.45-14.35
Alex Forrest, UFFW
Brandkræft på verdensplan, nødvendigheden af politisk ansvar og lovgivning.
Kl. 14.45-15.05
Liselott Blixt, MF, sundheds- og psykiatriordfører for DF og formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget.
Afslutningstale og politisk syn på brandfolks sundhed.
Kl. 15.05-16.00
Spørgsmål og paneldebat.
Der tages forbehold for ændringer i programmet

