
BAU 
transport og engros

Brancheudvalget for brand- og redning under BAU transport indbyder til 

arbejdsmiljøkonference
om brand- og redningsbranchens arbejdsmiljø:

 PROGRAM 

Kl. 09:00-09:15 Ankomst, registrering og kaffe/the med rundstykke

Kl. 09:15-09:30 Velkomst og orientering
 Kenneth Jensen, formand for brancheudvalget og 
 Finn Olsen, konsulent i brancheudvalget

Kl. 09:30-10:30 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      

 Brandfolk og kræft projekt EPIBRAND
Kajsa Petersen, phd.studerende Kræftens Bekæmpelse redegør for 
EPIBRAND projektets status

 Hjertesygdomme hos danske brandfolk
 Julie Elbæk Pedersen, videnskabelig assistent, Kræftens Bekæmpelse

Kl. 10:30-10:45 Pause

Kl. 10:45-12:00 Panel debat mellem deltagere og eksperter
Hvilke konsekvenser kan der drages af de tre undersøgelser?
Hvordan reducerer vi risikoen for sygdomme hos brand-og redningsfolk? 
Herunder hygiejne og især håndteringen/rengøringen af indsatsdragter 
og andet materiel og for det andet ”de sikre zoner”.                                                     

Kl. 12:00-12:45 Frokost

Kl. 12:45-13:15 Orientering om den nye branchevejledning om røgdykning
 Søren Lundhild, Beredsskabschef
 
Kl. 13:15-14:15        Sikkerhed og forholdsregler for indsats- og ambulance-

personale under terroraktioner med særlig fokus på 
”den mentale forberedelse og parathed” 1

                                 Søren Horn, uddannelseskonsulent, Politiskolen

Kl. 14:15-  14:30 Pause

Kl. 14:30– 15:30 Sikkerhed og forholdsregler for indsats- og ambulance-
personale under terroraktioner med særlig fokus på ”den 
mentale forberedelse og parathed” 2

 Søren Horn, uddannelseskonsulent, Politiskolen 

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

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Tirsdag den 10. 
april 2018 på 
Hotel Nyborg 
Strand

Deltagere: 
Falck Danmark A/S
Redderne under 3F
Danske Beredskaber, Foreningen af Danske Brandvæ-
sener 
Kommunale reddere og brandfolk under FOA

Pladser: 
Der er reserveret 15 pladser til hver af parterne i Bran-
cheudvalget samt til Landsklubben for Deltidsansatte 
Brandfolk ”LFDB”.
Desuden inviteres Beredskabsstyrelsen og Arbejdstil-
synet.

Tilmelding: 
Senest den 1. april 2018, kl. 12.00 – på dette link 
www.conferencemanager.dk/bau2018 

Betaling: 
Deltagelse i konferencen er gratis, men bliver man 
forhindret og ikke melder afbud, koster det 600,00 kr. 
inkl. moms.

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

Med venlig hilsen og på udvalgets vegne

Kenneth Jensen, formand og
Finn Olsen, konsulent


