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BFC årsberetning 2018 

 

Fremlagt på BFC´s generalforsamling den 2. maj 2019 

 

 

BFC har manifesteret sig stabilt igennem hele 2018. Bestyrelsen og ambassadørerne er energiske og 

engagerede og har et godt blik for samarbejde og det fælles mål om politisk anderkendelse af ”brandkræft” 

og bedre forebyggelse. 

Vores eksistens, synlighed og virke bliver mere og mere kendt og anderkendt. Både blandt brandfolk, 

beredskaber, institutter og i politiske kredse her i landet. Men også uden for landets grænser er BFC 

velkendt og har mange gode samarbejder og kontakter med hvem vi deler viden.  

 

I løbet af 2018 her vi forsøgt at søsætte flere pilotprojekter, bl.a. et projekt om tilstrækkelig rengøring og 

dekontaminering af brandtøj. Det var der stor interesse for, både blandt beredskaber og på politisk plan. Det 

har vist sig at være noget af en udfordring at få det realiseret da det dels kræver en relativ stor investering 

og dels fordi der tilsyneladende stadig hersker tvivl om nødvendigheden af dekontaminering. Dette til trods 

for flere internationale undersøgelser som peger i retning af et behov for dekontaminering og ikke alene 

traditionel vask. I samme periode lykkedes det imidlertid at lave et samarbejde imellem DTU byg brand, DTU 

kemi teknik, Det Økologiske Råd og BFC og et studie ”Hvor rent er rent” blev op startet og forventes færdigt 

medio 2019.  

 

I september blev der indgået en politisk aftale imellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 

De Radikale Venstre om brandfolks arbejdsmiljø. Det er vi i BFC glade for da det viser en klar politisk vilje og 

fokus på brandfolks udsættelse for kræftfremkaldende stoffer og forebyggelse. 

I aftalen står der bl.a. ”Brandfolk må ikke blive syge af at gå på arbejde. Derfor skal beredskabernes og 

Arbejdstilsynets forebyggende indsats inddrage den nyeste forskning og viden. 

Med aftalen skal det sikres, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler og sod i forbindelse med 

deres arbejde minimeres så meget som muligt. Tjærestof-fer er kræftfremkaldende og findes bl.a. i den røg, 

der udvikles i forbindelse med en brand”. Det konkretiseres hvad det kommer til at indebære og det 

stemmer i stor grad overens med ”gode råd og vejledning fra BFC” som vi for længe siden har udarbejdet.  

Et andet sted i aftalen står der ” 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”. I denne del af aftaleteksten ser 

BFC med bekymring på den opfattelse af, at leverandørens vaskeanvisning er godt nok. Dette af to 

hovedårsager; at vaskeanvisninger er designet for at skåne tekstilet i højere grad end at en vaskeproces 

fjerner tilstrækkeligt af de skadelige stoffer, og at der ikke her tages højde for den afgørende forskel på 

rengøring og dekontaminering.  

Hvis ”Hvor rent er rent” kommer til at vise hvad lignende studier fra udlandet viser vil vi med vores studie 

formegentlig være i stand til at påvise løsninger som kan genoptage pilotprojektet. 

 

I aftalen er der ligeledes afsat midler til yderligere forskning:  

” Forskning 

Resultaterne fra ”Biobrand” har givet anledning til at fokusere yderligere på hygi-ejnen i forhold til 

brandmandsdragter og de såkaldte ”sikre zoner”, hvor brandfolk kan tage åndedrætsværnet af. 

Aftalepartierne er enige om, at opfølgende forskning på området bør prioriteres. 
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Aftalepartierne er enige om, at mere forskning på området søges finansieret gen-nem 

Arbejdsmiljøforskningsfonden”. 

Her kan vores igangværende studie indgå i kommende studie og BFC har, igen sammen med DTU og DØR, 

designet et gennemgående studie som til fulde vil afdække det politiske ønske. Men ikke nok med dét, så vil 

vi i studiet lave en arbejdsgruppe der, på baggrund af resultaterne, vil udarbejde og anbefale procedurer og 

undervisningsmateriale som kan bruges i beredskaberne og hos politiet. Denne arbejdsgruppe kommer til at 

bestå af relevante aktører hvoraf en stor del allerede har tilkendegivet deres deltagelse. 

Ansøgningen ér indsendt til Arbejdsmiljøforskningsfonden som giver svar medio juni 2019. I forbindelse med 

designet af studiet, som vi kalder FAKTA-brand: Forebyggelse Af Kontaminering fra Tjærestoffers 

Afsætning ved brand, søgte vi samarbejde med NFA Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som vi er 

bekendt med også ville ansøge om midlerne, i troen på at vi i fællesskab kunne opnå endnu bedre 

slutresultater. Desværre var NFA ikke interesseret i et sådan fællesskab.  

 

I november var BFC inviteret til et CTIF to dages seminar som taler og det var en stor succes. Vi blev faktisk 

opfordret til at søge optagelse i CTIF health commission. Det førte til at BFC søgte optagelse som medlem I 

Dansk CTIF hvorefter vi blev udpeget til kommissionen. Det er vi både glade for og stolte over og vi er 

allerede aktive i kommissionen. 

 

I 2018 gik vi i gang med at lave et magasin som skal orientere beredskaber, forskere og lovgivere om hele 

cancer problematikken. Magasinet er nu (den 02.05.2019) færdiggjort og sent til trykkeri. 

 

Her til sidst vil BFC takke alle vores samarbejdspartnere og støttemedlemmer for jeres uvurderlige 

opbakning. Og ikke mindst et stort tak til bestyrelsen og vores BFC ambassadører for jeres utrættelige 

arbejde for foreningen og danske brandfolks helbred. 

Uden alle jer ville vi ikke være i stand til at være retningsgivende inden for feltet. 

 

På vegne af BFC 

Formand Tommy Kjær   
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