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Kære arbejdsgiver 

Sagen i Korsør, hvor beboere har spist kød fra køer, der ved græsning har optaget 
fluorstoffet PFOS, har skabt øget opmærksomhed på farlig kemi i brandfolks 
arbejdsmiljø, fordi der tidligere var PFOS i brandskum.  

Vi sender dette brev til virksomheder, der er registreret som brandvæsen, da vi har 
fået en række henvendelser om PFOS. Vi håber, brevet kan hjælpe med at besvare 
nogle af de typiske spørgsmål, du som arbejdsgiver kan møde hos dine medarbejdere.  

PFOS bruges ikke længere 

Stoffet PFOS bliver ikke længere brugt i moderne brandskum. PFOS-holdigt 
brandslukningsskum har været forbudt at markedsføre og anvende i EU siden 
december 2006, mens brandslukningsskum markedsført før 27. december 2006 kunne 
anvendes indtil 27. juni 2011. 

Ud over brandskum har stoffet været anvendt til forskellige ting som fx 
smudsafvisende overfladebehandling af tekstiler, imprægnering af papir og pap som fx 
pizzabakker og belægningen på non-stick pander. 

Medarbejdere der har arbejdet med PFOS 

Sundhedsstyrelsen har forholdt sig til, hvordan medarbejdere, der har arbejdet med 
brandskum med PFOS, bør forholde sig. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der ikke er et 
lægeligt, helbredsmæssigt grundlag for at opspore og udrede brandfolk, der har været 
udsat for PFOS. Dette skyldes, at en blodprøve alene vil kunne give information om 
niveauet af PFOS i blodet, og ikke vil kunne sige noget om, hvorvidt en aktuel lidelse 
kan tilskrives udsættelse for PFOS eller kunne forudsige eventuelle 
helbredsproblemer. Sundhedsstyrelsen oplyser, at hvis man er bekymret, kan man 
søge egen læge.  

Vælg den rigtige brandskum 

Selvom PFOS er forbudt i moderne brandskum, er nogle andre fluorholdige 
forbindelser stadig tilladt. Der findes dog brandskum helt uden de farlige fluorholdige 
forbindelser. Beskyt medarbejderne ved at udskifte farlige stoffer med nogle, der er 
ufarlige eller mindre farlige for medarbejdernes sundhed. 

Læs mere 

Du kan læse mere om PFOS i brandskum, og hvordan du skaber et godt kemisk 
arbejdsmiljø på vores hjemmeside (klik her). 

 

Venlig hilsen 

Gro Iversen 
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