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BFC-årsberetning 2019 til juni 2021 

 

Fremlagt på BFC´s generalforsamling den 27. juni 2021 

 

 

Før vi starter årsberetningen, beder vi alle om sammen at holde ét minut stilhed hvor vi mindes 

de brandfolk som er gået bort grundet erhvervsbetinger kræft. 

 

Corona ramte hele verden i vinteren 2019-2020 og ingen vidste rigtigt hvad der skulle ske og hvor 

slemt det ville blive. Dog stod det hurtigt klart at Danmark blev lukket ned i starten af 2020 og dermed blev 

der også lukket ned for den fysiske aktivitet for BFC. Ikke dermed sagt at der ikke er sket noget i vores 

forening, men det vender jeg tilbage til. 

Hele Corona situationen i landet med nedlukninger, delvise genåbninger og nye begreber som incidenttal, 

smittetryk og positivprocent kom til at høre til dagens orden og er det jo stadigvæk den dag i dag. I forhold 

til BFC´s generalforsamling 2020 kom det til at betyde udskydelse efter udskydelse indtil et tidspunkt hvor 

det til sidst ikke længere gav mening at afholde den dette år. Alle måtte navigere efter force majeure. Men 

det lykkedes heldigvis i år selvom det dog er lidt sent. Men bedre sent end aldrig… 

 

Før den store nedlukning af landet lykkedes det os dog at få afholdt et møde med beskæftigelsesminister 

Peter Hummelgaard Thomsen. Udover ministeren selv deltog et par af ministeriets embedsmænd samt vores 

BFC-formand Tommy Bækgaard Kjær og fra DTU byg brand Associate Professor Lars Schiøtt Sørensen. Her 

blev ministeren opdateret på det seneste nye omkring brandfolks eksponering og dertil hørende risici for 

deres helbred. Herunder også de foreløbige resultater om vores eget studie Hvor rent er rent og opdeling 

af brandstationer, herunder vaskerier, i rene og urene områder for at nævne et par af de vigtigste sager i 

forbindelse med forebyggelse. Og det er naturligvis med stor glæde at Arbejdstilsynet AT har foretaget 

mange besøg på brandstationer hvor der er taget de første skridt til et mindre forurenende arbejdsmiljø 

hjemme på stationerne. Både ministeren og AT venter med stor interesse på resultaterne fra Hvor rent er 

rent der jo desværre også måttes sættes på Corona pause da universiteterne og laboratorierne også blev 

lukket i et vist omfang. De er nu åbnet igen og vores arbejde kan fortsætte og færdiggøres.  

 

Ud over Hvor rent er rent er arbejdet med to andre projekter igen ved at åbne op. Det ene er vores app 

som skal færdiggøres. Så snart prøveversionen er klar vil vi invitere relevante organisationer til et 

seminar/workshop for at finpudse og justere før appen bliver udrullet og tilgængelig for alle i brand og 

redningsbranchen. Det forventes at vi er klar til udrulning til efteråret. 

Det andet projekt er indsamlingen af brugt (eller nyt) materiel som beredskaberne i Danmark af forskellige 

årsager skal skille sig af med. Særlig interessant er brandfolks personlige beskyttelse som branddragter, 

hjelme, handsker, støvler osv. som vi klargør og vil donere til brandfolk udenfor Europa som i mange tilfælde 

må slukke brand helt uden støvler og handsker og med branddragter og hjelme der ofte er gået i stykker og 

dermed ikke giver tilstrækkelig beskyttelse som er tilfældet for vores aktuelle kollegaer i et distrikt i Peru 

hvor de ca. 150 brandfolk må deles om 2 stk. røgdykkerapparater. Ja, så slemt står det til nogle steder 

desværre. Vi opfordrer derfor igen til at I alle er opmærksomme på om din brandstation kan bidrage til 

denne indsamling og kontakte BFC. Også selvom det umiddelbart ikke virker som grej der kan bruges mere.  
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BFC er i den forgangene periode blevet medlem af to organisationer.  

Danmarks-samfundet der bl.a. med baggrund i den danske kulturtradition, har til formål at udbrede 

kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og 

identitet. Det er herigennem vi har modtaget den fane som vi senere i dag vil indvie som det sig hør og bør 

og som traditioner foreskriver. Til vores smukke BFC-logo som er broderet ind i fanen, har vi modtaget et 

generøst sponsorat fra Den danske frimurerorden, Fondet for Kong Frederik VIII og Hans Majestæt. Tak til 

Danmarks-samfundet og til Den danske frimurerorden. 

Den anden organisation er Dansk CTIF som udpegede vores repræsentant til den danske repræsentation i 

CTIF Health Commission. CTIF - The International Association of Fire & Rescue Services, er en organisation 

som stammer helt tilbage fra år 1900 og som i dag har 38 medlemslande. CTIF er aktive igennem en række 

arbejdende kommissioner, herunder en sundhedskommission eller Health Commission (HC). HC havde ved 

vores indtræden i kommissionen ikke været aktive i ca. 5 år men det er de blevet og vores repræsentant i 

HC er blevet valgt som formand i kommissionen og vi ser en stigende interesse og tilslutning i HC. 

 

Følgegruppe og referencegruppe 

BFC er repræsenteret i følgegruppen for BIOBRAND II som er et studie som foretages af NFA. Her skal bl.a. 

undersøges hvordan brandfolks eksponering af skadelige stoffer i visse situationer kan reduceres. Vi er 

naturligvis spændte på de resultater de når frem til. 

Vi har takket ja til at sidde i en referencegruppe for et projekt Green skills for firefighters som mener at 

vores kompetencer og fokus kan tilføje det EU finansierede projekt med nogle positive input. Et synspunkt vi 

er enige i. Flere oplysninger om projektet kan findes på deres hjemmeside Green skills for firefighters. 

 

Kræftramt brandmandsfamilie sendt på ferie 

Det har længe været vores ønske at få mulighed for, på den ene eller anden måde, at hjælpe og aflaste 

familier hvor brandmanden/kvinden har fået konstateret kræft som vi mistænker stammer fra arbejdet som 

brandmand. Det er hårdt for de fleste når et familiemedlem rammes af kræft og det slider meget på alle 

resurser for hele familien og i særdeleshed når der er børn i familien. Det lykkedes os i 2020 at få en 

donation på 30.000,- og allerede i februar 2021 lykkedes det, efter ansøgning fra en familie at sende denne 

familie på en luksus sommerhusferie. For familien kom dette som en meget kærkommen og tiltrængt ferie 

og det er vi i BFC lykkelige for. Og på baggrund af det er initiativer som dette noget vi tilstræber at 

fortsætte med i fremtiden. 

Der er stadig midler i puljen og BFC er åbne for yderligere ansøgninger. 

 

Det fremtidige arbejde i BFC 

BFC fortsætter arbejdet for viden, samarbejde, forebyggelse og anerkendelse af brandkræft som 

erhvervssygdom.  

Udover de allerede nævnte projekter er det vores hensigt at fortsætte og udvide vores søgen efter ny viden 

og samtidig selv at skaffe ny og vigtig viden som kan reducere brandfolks eksponering og optag af 

kræftfremkaldende stoffer. To nye studier er allerede på tegnebrættet og vi bakkes op af førende forskere 

fra USA, England, Finland og Danmark med hvem vi er i løbende kontakt med. 

Samarbejdet med andre relevante organisationer er noget vi ønsker at udvide over tid. Det mener vi er 

nødvendigt, ikke mindst fordi brandfolk i Danmark er en minoritets gruppe og fag her i Danmark som nemt 

kan blive glemt iblandt de store faggrupper. Dét mener vi ikke er ret og rimeligt. 

 

http://www.brandcancer.dk/
mailto:info@brandcancer.dk


BrandFolkenes Cancerforening 
BFC 

 

M Bechs Allé 160,  
2650 Hvidovre,  
www.brandcancer.dk,  
info@brandcancer.dk                                                                                    Modtager af Fællesskabsprisen 2015   

 

 

 

Corona situationen har som bekendt sat en effektiv stopper for mange fysiske arrangementer men vi kan 

mærke at det er begyndt at lette og vi er glade for at vi allerede har modtaget de første åben-hus 

invitationer fra beredskaber som vi naturligvis takker ja til i det omfang det er praktisk muligt. Det er vores 

håb at vi igen vil begynde at modtage invitationer fra brandstationer så vi kan komme ud og afholde 

foredrag, lave workshops, lave rapporter osv. Det er vigtigt i forhold til forebyggelse og i forhold til at bruge 

eventuelle midler på ombygninger m.m. så smart og intelligent som muligt. 

BFC har dog i perioden været efterspurgt og har assisteret kollegaer i bl.a. Polen og Portugal hvor vi har 

været inviteret som talere på webinarer. Noget som vi formegentlig kommer til at se mere af i fremtiden. 

 

 

 

Tak til støttemedlemmer, bestyrelse og sponsorer 

Slutteligt vil vi takke alle jer som bakker op og støtter BFC og det arbejde vi laver.  

Tak til de bestyrelsesmedlemmer og ambassadører som var og tak til de nye som kommer. Det er et 

uvurderligt arbejde I gør for alle brandfolk og vores arbejde rækker langt udover Danmarks grænser. 

Tak til de beredskaber, virksomheder og sponsorer som har støttet os i perioden, ikke kun med direkte 

økonomi, men også med knowhow og materiel. Det er alt sammen meget vigtigt for vores muligheder for at 

agere. 

Sidst men absolut ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle jer støttemedlemmer som stabilt støtter op. 

Det betyder alverden for os at I er der og uden jer, intet BFC. Jeres månedlige bidrag på 35,- er alt 

afgørende for vores frivillige arbejde og vi opfordrer og håber på endnu flere støttemedlemmer i fremtiden 

som kan gøre det muligt at komme endnu hurtigere i mål med mange af vores aktiviteter. Vi håber og tror 

på at vi vil komme til at give jer gode oplevelser i fremtiden. 

Af hjertet TAK. I gør alle sammen en forskel. 

 

 

På vegne af BFC-bestyrelsen 

Formand 

Tommy B. Kjær 
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