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På ambassadør- og bestyrelsesmødet i november
2018, besluttede vi at udsende nyhedsbreve.
Vi vil ikke med det første lægge os fast på et antal
i løbet af et år. – Materiale til nyhedsbrevet, kan
sendes til lissendaa@gmail.com

Formanden har bragt det første indlæg:
”Der er i september i år indgået en Aftale mellem
regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti
og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om
brandfolks arbejdsmiljø.
Vi er naturligvis glade for politikernes
opmærksomhed og fokus på brandfolks
langsigtede helbredsmæssige konsekvenser af
deres arbejde og vi vil naturligvis fastholde vores
pres på det politiske system for at få
anderkendelse på op til 17 kræftformer som
rammer brandfolk i højere grad end befolkningen.
I aftalen står der blandt andet,
citat: Aftalepartierne ønsker, at

hygiejneprocedurer lever op til den seneste viden
om håndtering af forurenet materiel efter
brandslukning. Brand- og redningsstationer skal i
dag have procedurer for hygiejne efter
brandslukning i forhold til håndtering af forurenet
materiel. Og: Arbejdstilsynet vil på tilsynene
tjekke op på hygiejneprocedurer på brand- og
redningsstationer, herunder at der er egnede
faciliteter til vask af brandmandsdragter, og at de
vaskes efter leverandørens anvisninger. Dette skal
være med til at sikre, at forebyggelsesarbejdet er
godt nok, fx i forhold til at sikre, at
brandmandsdragerne er rene, inden de tages i
brug.

Desværre må vi konstatere at ingen af de danske
beredskaber lever op til den nyeste viden om
tilstrækkelig rengøring af bl.a. indsatsdragter. Det
man tidligere troede var rent er det ikke
nødvendigvis viser international forskning og vi i
BFC er i samarbejde med DTU institutter aktuelt i
gang med lignende studie for at afdække de
danske forhold. Studiet kalder vi ”Hvor rent er
rent?” Det vil vi løbende informere jer om i
nyhedsbrevet, men vi kan allerede nu se på de
tests vi har foretaget, at der er god grund til at
arbejde videre med dette studie.
I starten af 2019 udkommer vi med et magasin
som skal informere omkring BFC’s generelle
arbejde og samtidig oplyse om risici, forebyggelse
og lovgivning i forbindelse med kræftrisikoen i
erhvervet samt beskrive nogle af de psykiske
lidelser som også rammer. Der vil være artikler fra
førende eksperter fra både ind- og udland.
Magasinet vil udkomme både i fysisk form og som
digital udgave. Vi glæder os til at vise jer det.
Slutteligt vil jeg på vegne af BFC bestyrelsen,
vores BFC ambassadører takke jer for jeres helt
uundværlige støtte til fordel for brandfolk i
Danmark og ønske jer og jeres elskede en
glædelig jul og et godt og sikkert nytår.
Tommy Bækgaard Kjær
Formand

Som noget nyt føres der tilsyn med, at det
fremgår af procedurerne, hvordan branddragter
rengøres korrekt og effektivt i forhold til
forebyggelse af brandfolks-udsættelse for
skadelige brænderøgspartikler. Citat slut.
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