
Branchearbejdsmiljørådet 
for transport og engros

Brancheudvalget for brand- og redning under BAR transport indbyder til 

arbejdsmiljøkonference
om brand- og redningsbranchens arbejdsmiljø:

 PROGRAM 

Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst, registrering og kaffe/the med   
 rundstykke

Kl. 10:00 - 10:15 Velkomst og orientering
 Kenneth Jensen, formand for brancheudvalget og 
 Finn Olsen, konsulent i brancheudvalget

Kl. 10:15 – 11:00 Brandfolk og kræft projekt BIOBRAND
 Seniorforsker Anne Thoustrup Saber, leder af    
 BIOBRAND projektet redegør for status på projektet, som   
 udføres på Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø                                  

Kl. 11:00 - 11:15 Pause

Kl. 11:15 - 12:00 Brandfolk og kræft projekt EPIBRAND
 Kajsa Petersen, phd.studerende fra Kræftens 
 Bekæmpelse redegør for EPIBRAND projektets status

Kl. 12:00 - 12:45 Frokost

Kl. 12:45 - 13:45 Sikkerhed og forholdsregler for indsatspersonale 
 under terroraktioner
 Søren Horn, Politiskolen og Kenneth Jensen, 
 Brancheudvalget

Kl. 13:45 - 14:00 Pause

Kl. 14:00 - 15:30 De menneskelige konsekvenser af et færdsels-
 uheld under udrykning 
 Brandmand Johnny Ochwat, Falck Hillerød
 Advokat Torben Koch gennemgang af retssagen 

Kl. 15:30 - 16:00 Afslutning og opsamling på dagens emner

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Tirsdag den 13. 
september 2016 
på Hotel Nyborg 
Strand

De indbudte er: 
Falck Danmark A/S
Redderne under 3F
Danske Beredskaber, Foreningen af Danske Brandvæ-
sener 
Kommunale brandfolk under FOA

PS: Der er reserveret 15 pladser til hver af parterne i 
Brancheudvalget samt til Landsklubben for Deltidsan-
satte Brandfolk ”LFDB”
Desuden inviteres Beredskabsstyrelsen og Arbejdstil-
synet

NB: Deltagelse i konferencen er gratis, bortset fra egen 
transport

Tilmelding: 
Skal ske via mail senest den 15.august 2016 til:
Dansk Conference Bureau på: ole@teller-dcb.dk

Tilmeldingen skal indeholde deltagerens navn og egen 
mail adresse (hvortil der bliver tilsendt en bekræftelse) 
samt hvilken part eller organisation man kommer fra.

OBS! Bliver man forhindret i at deltage og ikke melder 
fra inden den 5. september 2016 og/eller ikke møder 
op fremsendes en faktura på kr. 600,- (incl. moms) til 
dækning af den faktiske kostpris.

Såfremt nogle af parterne ikke benytter alle deres 15 
pladser vil disse blive tilbudt andre interessere på en 
venteliste.

Med venlig hilsen og på udvalgets vegne

Kenneth Jensen, formand og
Finn Olsen, konsulent


