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Från amerikanska specialförbandet till svenska brand
kåren. Tio år efter att brandmästare Anders Cederberg 
fick sin cancerdiagnos har ett nytt världsunikt skyddsun
derställ tagits fram, som ger ett mer än sextio gånger 
högre skydd mot gifterna i brandröken.

– Jag är evigt tacksam att det äntligen finns ett skydd, 
säger han.

För två år sedan skrev Expres-
sen om brandmästare och fyra-
barnspappan Anders Cederberg, 
som likt många kolleger drab-
bats av cancer. Själv fick han 
diagnosen testikelcancer år 2011 
och på brandstationen började 
man se ett skrämmande mönster.

– Vi hade ett pass då fyra av 
fem i samma släckbil hade en 
cancerdiagnos. Då börjar man 
ju fundera, berättade han.

Antalet cancerdödsfall är 
upp till tre gånger så högt bland 
brandmän som hos övriga 
befolkningen. 2012 startades 

därför Stiftelsen Brandmän-
nens Cancerfond för att sprida 
kunskap.

Arbete under flera år
I flera år har arbetet pågått 

för ett bättre skydd mot den 
cancerframkallande röken.

Anders Cedergren hörde 
talas om ett underställ som spe-
cialförbanden på andra sidan 
Atlanten använde mot kemiska 
gifter. Han tjatade sig till ett stu-
diebesök – och tog hem idén till 
svensk industri. Nu ska under-
stället, gjort i bomull och poly-

ester med miljontals små kulor 
med aktivt kol, äntligen lanse-
ras på marknaden.

Resultatet av en studie visar 
att mängden cancerogena 
ämnen reduceras till en tusen-
del – jämfört med en femtondel 
som det nuvarande understället 
har. Något liknande finns inte 
på världsmarknaden.

– Det här är absolut bättre än 
jag hade förväntat mig. Det är 
helt otroligt vad det här aktiva 
kolet kan göra. Jag är evigt tack-
sam att det äntligen finns ett 
skydd, säger Anders Cedergren.

Bland kollegerna är nyheten 
efterlängtad. Anders Cedergren 
berättar att det finns en oro, 
främst hos de yngre brandmän-
nen. Efter en brand kan huden 
lukta rök i en vecka – ett bevis 
på att kroppen tagit upp de 
skadliga ämnena.

– Det är faktiskt så att de klä-
der vi har i dag skyddar i unge-
fär 20 sekunder, berättar han.

Understället lanseras i höst 
och kommer först säljas till 
brandmän i Norden.
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Yrkeskåren välkomnar nya skyddskläder mot brandröken

Jag är 
evigt 

tacksam att 
det äntligen 
finns ett 
skydd.
ANDERS CEDERBERG, 

brandmästare, fick 
testikelcancer 2011

Brandmän har två gånger större risk 
än andra att utveckla testikelcancer.

Det nya skyddsunderstället är gjort i bomull 
och polyester med löstagbar huva, partikelfilter 
och flera miljoner småkulor med aktivt kol.

Hopp för cancerdrabbade 
brandmän: ”Ær otroligt”

Hopp för cancerdrabbade brandmän: "Är otroligt" 


