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Ledelsen
forlanger
 beviser

tarzan får
ikke kræft 

Viborg Brandstation går
ikke forrest, når det gælder
forebyggelse af kræft.
Man efterlyser håndfaste
beviser for risikoen.

Af Martin Hammer   � foto: Niels Åge Skovbo

Undersøgelser
bekræfter
 risiko
Flere internationale
undersøgelser viser,
at der er en ‘signifi-
kant øget  risiko’ for
kræft hos brandfolk.
Det gælder især
 testikelkræft, prosta-
takræft og Non-
Hodgkins lymfom. 

Stoffer der er
farlige under
forbrænding
£ benzen (leukæmi)
£ benzo[a]pyren

 (lungekræft)
£ 1,3-butadien

(lymfomer og
 leukæmi)

£ formaldehyd
 (leukæmi).

Undgå kræft 
i arbejdet som
brandmand
FOA har sammen
med en række sam-
arbejdspartnere ud -
givet en række nye
anbefalinger om fore-
byggelse.

Læs mere

www.foa.dk/
publikationer
– se under Teknik-
og Servicesektoren

Brandmænd har en signifikant forhøjet risiko for
ti forskellige kræftformer, og mistanken retter sig
mod sundhedsskadelige stoffer fra røg og sod,
som brandmændene udsættes for. Men der er
ingen håndfaste beviser. 
På mange brandstationer bruges store midler

på forebyggelse, viser en rundringning. Brand-
mænd får ekstra dragter, så de kan skifte på stedet,
mens det forurenede tøj pakkes i lukkede selvop-
løselige vaskeposer, specielle adskilte vaskerum
etableres, og luftforsynet åndedrætsværn benyt-
tes til efterslukning. 

Flere sorte huller
Men trods de seneste års fokus på kræftrisiko er
det ikke alle steder, man gør noget. Ifølge Finn
Olsen, seniorkonsulent i Brancheudvalget for
Brand og Redning, findes der stadig sorte huller. 
“Flere steder har man stadig ikke forstået

alvoren,” siger han. 
“Ser man på Arbejdstilsynets påbud, er vest -

jyderne tilsyneladende langt bagefter det øvrige
land,” siger Finn Olsen, som peger på økonomi og
holdninger som mulige forklaringer på træg -
heden.
“Det er næsten som at vende en supertanker –

så konservative er brandfolk. Der findes så mange
Tarzan’er i systemet,” siger han. 
“De unge har heldigvis en anden indstilling –

der er et generationsskifte på vej,” mener Finn
Olsen, der selv har arbejdet som brandmand i 39
år. �
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Røg og sod mistænkes for at kunne
give brandmænd kræft. Men ikke
alle brandstationer gør noget ved det.

Af Martin Hammer



Folmer Frederiksen er tillids-
mand på Viborg Brandstation,
og han vil gerne have, at
ledelsen gør mere for at
forebygge kræft. Men der sker
ikke så meget.
“Økonomien bestemmer.

Man lader ikke tvivlen kom-
me os til gode,” siger han. “Der
mangler ekstra branddragter
til alle, og det er helt op til
indsatslederen, om der skal
skiftes dragt og benyttes
åndedrætsværn, for der findes
ingen retningslinjer.”

Mangler beviser
“Vi tager skam sikkerheden
alvorligt,” forsikrer Henning
Johansen, chef for Viborg
Brandvæsen.

Efter henstil-
ling fra Arbejds-
tilsynet vil han
nedsætte en
arbejdsgruppe,
der skal lave en APV med
fokus på kræft og asbest.
Arbejdet skal være færdigt
inden sommerferien. 
På spørgsmålet om, hvorfor

det ikke er sket før, svarer han:
“Vi har ikke tænkt, at det

kunne være farligt, og det er
stadig ikke bevist, at der er en
risiko. Vi skal komme med
noget håndfast, hvis vi skal
overbevise byrådet om at
bevilge penge for eksempel til
ekstradragter.”
Henning Johansen mener

også, at det drejer sig om en

kultur blandt medarbej-
derne.
“Vi vil gerne gøre det

på den rigtige måde, og
det er vigtigt, at det sker

med diskussioner, så mand-
skabet får ejerskab.”
Folmer Frederiksen er ikke

helt enig:
“Uden opbakning oppefra

sker der ingenting,” siger han.
“Filtre og masker koster
næsten ingenting. Henning
Johansen kunne indføre
regler i stedet for at lade
sikkerheden være op til den
enkelte indsatsleder.” 
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“Der mangler ekstra
branddragter til
alle,” siger Folmer
Frederiksen, tillids-
mand for brandfol-
kene på Viborg
Brandstation.
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20.01.
Conny fik knytnæve 
i ansigtet
Mere en hver anden med -
arbejder i psykiatrien bliver
udsat for vold i løbet af et år.
Det viser en undersøgelse
blandt FOAs medlemmer. 

17.01.
Ytringsfriheden bliver
testet på Samsø
Samsø Kommune har kræn-
ket et FOA-medlems ytrings-
frihed. Det mener FOA Århus,
som har klaget over kommu-
nen til Folketingets Ombuds-
mand. Medlemmet har fået
en såkaldt tilrettevisning,
fordi hun har kritiseret be-
sparelser i den kom munale
ældrepleje, hvor hun selv 
arbejder. 

17.01.
Flere fyrede ældre
kan få godtgørelse
Højesteret har afsagt dom 
i en række principielle sager
om fratrædelsesgodtgø-
relse til ældre medarbejdere.
Det kan komme flere FOA-
medlemmer til gode. 

16.01.
Modstand mod 
ringere sosu-
uddannelse og PAU
FOA, skolerne og kommu-
nerne kritiserer forslag, som
vil give de fleste elever på
uddannelserne til social- og
sundhedshjælper og pæda-
gogisk assistent en dårli-
gere teoretisk ballast. 

14.01.
Dagplejere bager 
for forældreløse
FOA har taget initiativ til, 
at dagplejere og deres børn
bager cupcakes og andre
lækkerier sammen med
deres dagplejebørn, sælger
bagværket til forældre og
andre interesserede og 
donerer indtægterne til 
Danmarks Indsamling.

13.01.
Elev får 50.000 
kroner efter fyring
En sosu-assistentelev blev
fyret midt i sin anden prak-
tikperiode og har nu fået er-
statning med hjælp fra FOA. 

Læs flere nyheder 
på foa.dk

sakset 
fra foa.dk


