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Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over 

Brandmäns cancerdödlighet 

Forslag 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelsen om Rek. 8/2016 til efterretning og afventer poli-

tisk dialog 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk Råd rekommenderar Nordisk Ministerråd, 

att sammanställa en samlad nordisk forskningsstudie kring olika yrkesgruppers 

(härunder brandmän) risk för cancersjukdomar, i syfte att ge en mer heltäckande bild 

av forskningen inom detta område 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordiska ministerrådet för arbetsliv ser ökad kunskap om relationen mellan yrkes-

grupp och cancerrisk som viktig och vill därför, utan att förbinda sig till något, genom 

det nordiska arbetsmiljö-utskottet inleda en dialog med det nordiska forskarnätverk 

som under längre tid studerat frågan.  

 

Det vetenskapliga område som handlar om relationen mellan olika yrkesgrupper och 

risk för att drabbas av olika cancerformer är exceptionellt svårt att studera då den så 

kallade latenstiden, alltså tiden mellan exponering till sjukdomens utbrott kan vara 

så lång som 30 år. Det gör att studier behöver ha väldigt långa perspektiv.  

 

I början av2000-talet startades ett brett nordiskt projekt (Nordic Occupational Cancer 

Study – NOCCA) med syfte att undersöka relationen mellan yrke och förekomst av 

olika typer av cancer. Genom att slå samman de olika nationella registerdata över fö-

rekomst av cancer har man skapat gott statistiskt underlag för att komma djupare in 

på exponeringsrisker för olika yrkesgrupper. (Nordiska länderna är internationell le-

dande på kvalitet inom området men har var för sig för lite underlag).    

    



 
 

2 / 2 

NOCCA har studerat omkring 2,8 miljoner cancerfall bland en population av 15 miljo-

ner personer i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Genom analyserna har 

NOCCA publicerat närmare 60 olika ”papers” om yrken och cancerrisker. En övergri-

pande slutsats är att cancer fortfarande kan förknippas med arbetsplatser, men att 

kopplingen mellan detta inte fullt ut har utretts. 

 

Forskningen har i första hand bedrivits av de nationella cancerregistren med stöd 

från flera olika finansiärer, bland annat de nationella arbetsmiljöinstituten, så som 

STAMI i Norge och FIOH i Finland. År 2014 tog medlen för forskningen slut.  

 

Nordiska Ministerrådet för Arbetsliv anser att det ger anledning att ingå i en dialog 

med NOCCA för att undersöka eventuella möjligheter att stötta forskningen kring 

detta tema. Ett perspektiv som man dock måste ta i beaktande är att det nordiska 

samarbetet inom arbetslivsområdet bara har en begränsad budget och att denna typ 

av forskning vanligen kräver stora resurser. 

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är uppfylld. 

Udvalgets synspunkter 

Udvalget for Velfærd i Norden har noteret sig ministerrådets meddelelse over re-

kommandationen. For udvalgets vedkommende har sagen om faggruppes risiko for 

at udvikle cancersygdomme været vigtig. Det forekommer urimeligt, at arbejdstage-

re udsættes for så høj grad af cancerfremkaldende stoffer blot ved at udføre deres 

job. Det fremgår af Ministerrådets meddelelse, at ministerrådet anser emnet - sam-

menhængen mellem faggrupper og cancerrisiko for vigtig, men at påviselig sam-

menhæng mellem arbejdsplads og cancer fortsat kræver yderligere udredning.   

Samtidigt fremgår det, at ministerrådet ikke ønsker at forbinde sig til noget og at 

budgettet ikke rækker til at denne type af forskning.  

 

Udvalget er ikke enigt i den slutsats eftersom budget og politik er udtryk for en prio-

ritering og et valg, som kunne imødekomme rekommandationen. Udvalget for Vel-

færd i Norden ønsker derfor at opretholde rekommandationen og indgå i politisk dia-

log med Nordisk Ministerråd om denne sag. 
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