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Historik 
 

2006 12 07 

 Första träff den 7/12-2006 För att få igång ett gemensamt arbete för att 
identifiera riskerna i Sverige. 

 

2011 04 28 

Friska Brandmän – vinnare av europeisk Good Practice Award 

 

2012 09 18 

Bildades Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond 

 



2011 09 03 



Nuläge 



Professor Virginia Weaver Johns Hopkins University Center for 
Occupational and Environmental Health. Baltimore.  

Har sedan 1991 forskat i sambandet mellan brandmän och cancer. 
Inbjuden som föreläsare på Skydd 2012 



Dr. Tee Guidotti Chair of Occupational Medicine at 
George Washington University 

 

-Det finns så många undersökningar 
att brandman som yrke är det mest 

undersökta yrket av alla när det 
gäller cancer. 

 

-övervikt av bevis stöder antagandet 
om orsakssamband för vissa 
cancerformer och yrket som 

brandman 

 

8 660 000 träffar på 

 firefigters cancer study 

 

 



 

 

Flamskyddsmedel som finns i tyger, mattor, 
möbler, gardiner….. 

Innehåller cancerogena ämnen som ger 
brandmän cancer. 

Testikelcancer, prostata. Lymfon och myelom. 

 

14/6 2013 

 
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/större-

cancerrisk-för-brandmän-2379617 

 

 

 

Susan Shaw 
 

Marine Toxicologist, Doctor of 
Public Health, 

director/founder, Marine 
Environmental Research 
Institute, Blue Hill, ME  

Professor, Department of 
Environmental Health 

Sciences. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6rre-cancerrisk-f%C3%B6r-brandm%C3%A4n-2379617


                       

 

 

2007 WHO: s internationella byrå för cancerforskning 

 IARC i Lyon klassificerar  brandbekämpning som  

"möjligen cancerframkallande för människor.”  

 

WHO drar slutsatsen att mer forskning behövs för att bättre 
förstå cancerrisker bland brandmän. Slutsatsen är baserad på 42 

studier. 

 

 

International Agency 
for Research on Cancer 



3 av 9.     Tidningen Arbetarskydd nr.11 2012 



3 av 9.     Tidningen Arbetarskydd nr.11 2012 



Alla människor bär på cancerceller 

 

 

 

Vår kropp tillverkar hela tiden defekta celler som kan bli till 
tumörer. 

 

Våra födelsemärken är ”snälla” cancerceller som kroppen 
hanterar. 

 



 

 

Hur uppkommer cancer 

     -Genetiskt 10-15% 

     -Yttre påverkan 85-90% 

 



Kroppsceller 

Kroppen har bildats från en enda cell – den befruktade äggcellen – som delats 
gång på gång. 

 

Kroppen hos en vuxen person innehåller ungefär 100 000 miljarder celler.  

 

Celler består till cirka 80 procent av vatten. Resten av vikten är proteiner, 
fetter, kolhydrater samt arvsmassan, DNA.  

 

Cellmembranet är inte helt tätt, utan små partiklar skickas ut eller in genom 
membranet genom speciella kanaler och pumpar. Fettlösliga ämnen passerar 

direkt genom membranet.  

Många cancerogena ämnen är fettlösliga. 

 

 

 



DNA styr cellens tillväxt 

De flesta celler ingår i ett större nätverk. För att detta nätverk ska fungera 
måste cellerna kunna kommunicera med varandra. Kommunikationen behövs 

för att reglera antalet celler och vilken typ av celler som behövs. Fel i 
kommunikationen kan leda till ohämmad celltillväxt (dvs. cancer) 

 

Cancerogena ämnen påverkar kommunikationen och sätter sig i kroppens 
DNA som förhindrar att cellen kopierar sig på rätt sätt. 

 

Cancerogena ämnen lagras i kroppen och går aldrig att få bort.  

 

Cancerceller slutar aldrig att dela sig. 

 

Brandröken innehåller cancerogena ämnen. 

 

 

 



 
Exponering och kontaminering av cancerogena 

ämnen via luftvägar och hud 
 

Gifterna i röken absorberas via larmkläderna till huden. 
När temperaturen stiger med 5 grader ökar hudens 

absorption med 400% 
 
 
 



 
SMR 

Standardized Mortality Rate 
  

Ett SMR-värde på 1,0 för en population innebär att dödstalet för den  
populationen är detsamma som för riket som helhet. Ett SMR-värde som är 
över 1,0 anger att dödstalen är högre än i riket. Exempelvis betyder SMR-

värdet 1,50 att dödstalet är 50 procent högre än i riket som helhet.  

 

Sammanfattningsvis en standardiserad kvot för jämförelse av sjuklighet och 
dödlighet mellan två populationer eller geografiska områden  

 



SMR 1.0 = Normalbefolkningen 



SMR 0.70 
  

När de anställs som 
brandmän har de 30% 

större möjlighet att klara 
sig från cancer än 

normalbefolkningen 

 

Paris Studien 1995 

Studien visar att 
brandmännen 

jämförelsevis med andra 
grupper I samma ålder har 

ett SMR på 0.52 

 

 

 

 

 

Hälsoeffekten 



SMR 1.50 = 50% högre än 
normalbefolkningen 



SMR 2.0 = Dubbelt så mycket som 
normalbefolkningen 



 

 

 

Från SMR 0.70 

till SMR 2.0 efter 
fem år som 
brandman 



 
 
 
 
 

Hjärncancer SMR 4.96 
 Karolinska Institutet Stockholm. Tornling Gustavsson Hoystedt 

1994 
 
 
 

 
BRAIN 



Testikelcancer SMR 2.97  (3,29) 
Nya Zeeland 2000. Bates, Fawcett 



Leukemi SMR 2.31 (5.16) 
Baris; 2001 



 
 
 

Magcancer SMR 1.93 
Karolinska Institutet Stockholm. Tornling Gustavsson Hoystedt 

1994 

 
 
 



Prostatacancer SMR 2.36 (3.91) 
Baris; 2001 



 
Det kan räcka att komma i kontakt med Asbest en enda 

gång och det tar 30-40 år från exponering till man 
utvecklar cancertumör. 

 



Efter Asbest 

 

Brandmän utsätts för värmeutsatt 
kompositmaterial. Bygglamellerna i 

kompositmaterialet (kolfiber, borfiber) 
sönderfaller och bildar små ytterst 

resistenta partiklar som i mycket liknar 
asbestpartikeln. 

 

 De är tillräckligt små för att nå ner i 
lungorna men tillräckligt stora för att 
fastna där och förorsaka lungskada.   



 
Mer plast och kemikalier idag. 
Nya byggnadskonstruktioner. 

Mer dödliga och cancerframkallande gifter. 
 



Kemikalier 

• I EU fanns det 1981 100 000 
ämnen. 

 

• 1000 nya ämnen registreras varje 
år. 

 

SVT Rapport 4/4-13. WHO varnar för 
folkhälsan pga. alla hudprodukter 

som innehåller kemikalier. 

 

• Kemikalier i cancertumörer 



Kemikalier 

 

I över 80% av kemikalierna är hälsoeffekterna okända 

 

När kemikalierna brinner bildar de nya kemiska 
föreningar som I många fall är okända 

 

1 + 1 = 5 

 

1 + 1 + 1 = 10 

 

 

 



kemikalier bidrar till att framkalla cancer  

Norska läkare fann att oväntat många av de överlevande från färjekatastrofen 
hade drabbats av cancer.  

De överlevande utsattes för giftiga gaser som har skapat en kemisk förgiftning 
som kan ha framkallat deras cancer. 

 



Övertändning 
 1970  > 15 min. 

2010  <  3 min. 
 



 
Cancerframkallande ämnen vid varje brand som 

bensen, kloroform, sot, styren, formaldehyd…..osv 
 

 

Brandmän exponeras under 
hela sin yrkeskarriär………………. 



Varje brand 

PVC-plast i golvmattor, konstläder 
m.m. bildar saltsyra, dioxiner och 
furaner vid brand. De är bland de 
farligaste ämnen vi i dag känner 

till. Dioxiner är starkt cancerogena 
och skadliga för arvsmassan.  

 

Saltsyran fräter sönder inredningen 
En byggnad som innehåller PVC och 

börjar brinna är i stort sett 
kontaminerad för all framtid. 

 

 



 
 

Syntetmaterial och elektronik är ofta behandlade med 
flamskyddande kemikalier. 

 
Brandrök från sådana material kan innehålla hälsofarliga halter 

av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PCB m.m. 
 
 



En stor akut hälsorisk vid brand är isocyanater som frigörs när 
polyuretan i t.ex. fogmassa och skumgummimadrasser brinner.  

 
Isocyanater är 100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på 

lungor, irriterar ögonen, är cancerframkallande och kan orsaka 
astma hos en frisk person. 

 



Tungmetaller 
Finns i rökgaserna och adsorberas 
på sot och stoftpartiklar . 
Tungmetallerna kan spridas långt i 
form av luftburna metallpartiklar. 
 
 
• Arsenik 
• Bly 
• Kadium 
• Koppar 
• Krom 
• Nickel 
• Zink 
• Kvicksilver 



 Släckvatten/skum 

• Flamskyddsmedel 

• Tungmetaller 

• Flataler 

• Alifatiska och aromatiska kolväten 

• Policykliska aromatiska kolväten 

• Lättflyktiga organiska föreningar 

• Tensider 

• Skumvätskor 



24 timmar 



Potts study London 1775 

Den första studien som kopplade 
samman cancer med ett yrke gjordes 

i London av Surgeon Percival Potts  
1775 

Han fann en koppling mellan cancer 
och sot. 

 
Det är den första studien som har 
dragit slutsatsen att de kemiska 

ämnena i sot orsakar cancer.  
Studierna gjordes på pojkar vilka 

hade arbetat som sotare. Hos dessa 
var en viss typ av testikelcancer 

vanlig vilket, år 1775, med säkerhet 
kunde kopplas till exponeringen för 

sotet i deras arbete. 

 
 



http://www.mcmaster.ca/home.cfm


Personal Air Sampling Equipment and  
Skin Sampling Sites on Fire Fighters 

Active Samplers: Air filter (particulate)  

 and tube (gases) 

Passive air samplers: PPD and Twister  

               (inside tea ball) 

Air pump for air filter and tube sampler 

Skin sampling sites: back, fingers, forehead, neck, wrist 

back 

fingers 

wrist 

forehead 

neck 

43 



Skin Sampling of Ottawa Fire Fighters 
Proverna visar samma exponering. 

Slutsaten är att det är helkroppsexponering 

44 

Back Forearm 

Neck Fingers 



45 

Rökövning 30 minuter, eldning med ren ved. 
Brandmännen exponeras av över  
1500 brandrelaterade kemikalier. 



Över 200 kemikalier relaterat till brand spårat I urinen efter 30 minuter 
rökövning. 10 kemikalier visar mer än 1000 gånger högre halt än normalt I 
urinen. 

 

 



47 

~3800 Peaks (S/N>50) 

~4300 Peaks (S/N>50) 

~1500 Peaks (S/N>50) 

Wood Smoke (Gas-phase + Particle-phase) 

Post-Smoke Exposure Urine of a Firefighter 

Pre-Smoke Exposure Urine of a Firefighter 

The Problem:  
How do you identify 
components after 
combining two complex 
mixtures? 



MSB Revinge 2013 

MSB skrapade av färgen på en röd, 
grön och blå övningscontainer på 
Revinge. 

 

Pulvret samlades i en påse som 
skickades till Sveriges tekniska 
forskningsinstitut (SP) för analys.  

Pulvret maldes och las i ett rör som 
hettades upp till 600 grader och 
gasen som bildades av pulvret 
analyserades. 

 

Provet visade att alla cancerogena 
och giftiga ämnen som finns i 
brandrök fanns i gasen + lite till 



Bröst cancer för kvinnliga brandmän 
 

Rapport från SFFD 2013 04 05. 

Av 117 kvinnliga brandmän är 11 st diagnostiserade  

 och 1 har dött av bröstcancer. 

 

Mer än 6 gånger det normala 

  

 

 

 



 
New Zealand Study 2001 

Bates, Fawcett 
  
 

This study confirmed that New Zealand fire fighters are at 
increased risk of testicular cancer SMR 3.0, although the reason 
is unknown. Other incidence studies of cancer in fire fighters are 

needed to confirm this finding. 



GERMAN STUDY 2003 
Stang.A Jöckel. KH 

 

• Looked at Fire Fighters and Testicular Cancer 

• Attempted to Replicate the Surprising New Zealand 
Study of 2001 

• Found Unusually High Numbers of Testicular Cancer 

• Almost the Same Results as New Zealand 

 

 

 



World Trade Center 
19 % ökning av cancer än övriga brandmän 



MS NOCCA – Nordic Occupational Cancer Collaboration  
7 sept. 2011. 

 Cancer incidence among Nordic firefighters 
 

  
 

Studien är gjord på 16 223 brandmän med en ålder  på 30–64, som har 
arbetat som brandmän under 1960 – 1990 i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. 

15 % (2470 brandmän) av de 16 223 brandmännen  observerades med cancer.  

Slutsats: 

Resultaten av den nordiska studien stämmer med de metaanalyser som 
tidigare är publicerade. Ett undantag är att lungcancer och mesoteliom är mer 

representerat på de nordiska brandmännen. 

 

 



Cincinnati Ohio 2006 
LeMasters  

 

• One of the Largest Fire Fighter Cancer Studies ever 
done 

• 110,000 Full Time Fire Fighters  

• From 32 Studies 

• A Study of all of the Major Studies in the  World 

 

 

 

 



Cincinnati Ohio 2006 
LeMasters 

Slutsats: 
 

Det finns ett direkt samband mellan de exponeringar av 
cancerogena ämnen I arbetet som brandman och den ökande 

risken för cancer. 
 

För Myelom (blodcancer), lymfcancer, prostatacancer och 
testikelcancer hittar man klarlagda samband med yrket som 

brandman. 

 

 För ytterligare åtta olika cancerformer hittar man troliga 
samband. 

 



Cancer och brandman Slutsats 
Förstärkt samband melland dessa cancerformer  

• Hjärnan 

• Urinblåsan 

• Colon (magsäck) 

• Rectal (ändtarm, grovtarm) 

• Non Hodgkin’s Lymphoma 
(leukemi) 

• Myelom (blodcancer) 

• Benmärg 

 

• Lungor 

• Njurar 

• Matstrupen 

• Testikel 

• Hud 

• Prostata 

 

 



Latens 

 

• Leukemia   5 Years 

• Brain Cancer  10 Years 

• Testicular Cancer 10 Years 

• Colon Cancer  15 Years 

• Rectal Cancer  15 Years 

 



Danmark 

under perioden 1990-2012 har det i Köpenhamn 
dött 130 brandmän i cancer och 75 brandmän 
behandlas för cancer. Köpenhamn har ca 400 

brandmän. 

 

 Danmarks arbetsmarknadsminister  Mette 
Frederiksen har begärt en redogörelse av 

Arbetsmiljöverket om de höga antalet cancerfall 
hos danska brandmän och om de är berättigade 

till ersättning för att de är brandmän.  

 

Ministern vill även ha en redogörelse om de 
studier som visar sambandet mellan yrket som 

brandman och vissa cancerformer 



Finns det skillnader? 



Vad kan vi göra nu? 
 

Motion 
Kost 

Sömn 
Livsstil 
Stress 



Insamlingsstiftelsen 

Brandmännens Cancerfond 

Brandmännens Cancerfond 
bildades den 18/9 2012 under 
Skydd 2012 

        www.ibcf.se 
    Bankgiro   900-3047 

http://www.ibcf.se


Insamlingsstiftelsen Brandmännens 

Cancerfond 



Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond 
Bankgiro 900-3047 



Insamlingsstiftelsen 

Brandmännens Cancerfond 

bg. 900-3047 

Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att genom vetenskaplig 
forskning: 

 

• förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är 
kopplade till yrket som räddningspersonal 

• utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för 
räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen 
före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva 
utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer 
samt 

• utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av 
räddningspersonal. 

  

 

 

 



Röda Slangen 
 

Tack för att du stödjer 
Brandmännens Cancerfond! 

 

Bankgiro 900-3047 

Insamlingsstiftelsen 
Brandmännens Cancerfond 

Box 92008  
120 06 Stockholm 

 
www.ibcf.se 



            1993                           2013                   
En bilbrand är idag lika giftig som brandröken från JAS 


