Juli 2015

Nyhedsbrev
DKL afholder kursus for krematoriemedarbejdere i dagene 20.- 23. oktober 2015 i Svendborg:
Da vi ved, at ønsket fra ansatte på de danske krematorier om mere efteruddannelse og kursusaktivitet er
stort, bliver der afviklet et kursus igen her i 2015 på Svendborg Vandrehjem/Danhostel med 3
overnatninger og fuld forplejning.
Kurset henvender sig til alle i branchen – såvel nye som rutinerede medarbejdere, der ønsker en opdatering
af de nyeste tiltag og hvad der i øvrigt sker i branchen.
For at nævne noget af kursets indhold: Krematorieovnens opbygning og funktion – Røggasrensning –
Krematorieovnens udstyr og installationer – Sikkerhed og sikkerhedsprocedurer og som en vigtig ting for
krematoriemedarbejdere, etiske spørgsmål og daglige rutiner.
Når krematoriemedarbejdere mødes på kurser bliver også aftnerne brugt til udveksling af erfaringer, hvilket
er meget værdifuldt og det er ofte i den afslappede situation den gode debat opstår.
Der er plads til 20 kursister på dette kursus hvor man bliver introduceret og klædt på til det daglige arbejde
i et krematorium med alt hvad det måtte indebære med hensyn til tekniske, etiske og menneskelige
udfordringer.
Tilmelding - efter først til mølle princippet - kan ske på e-mail: ERIK@DKL.DK

Registrering af krematorierne i Danmark:
Bestyrelsen har en ambition om at indsamle så mange relevante oplysninger om de danske krematorier
som muligt, og arbejder derfor på en registrering. Dels af stamoplysninger (Sted, kremeringer m.m.), men
også på diverse indkøb (kremeringssten, affaldstønder m.m.) der indgår i driften, og hvilke stoffer og til
hvem vi anmoder om at bortskaffe disse. (Filter – støv m.m.)
Vi vil gerne have nogle input fra forvaltningerne til supplering af vores egne ideer. Så send dem venligst til
DKL@DKL.DK.
Vi arbejder på dette skema, og når det er klar, vil vi kontakte et par forvaltninger for at teste det af.
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Lønstatistik:
Da Fælleskrematoriet i Ringsted skulle starte op, var en af udfordringerne, hvor meget de kommende
medarbejdere skulle have i løn. Derfor skrev Tom til landets kirkegårdsledere, der havde et krematorium,
for at få oplyst, hvor meget der blev givet i løn til de medarbejdere, der udførte dette arbejde. På baggrund
af denne oversigt blev lønnen indpasset til de nye medarbejdere.
Der har ikke været fulgt op på denne oversigt siden 2013. Bestyrelsen vil gerne ajourføre og vedligeholde
en sådan oversigt, da det kan være en hjælp til de lokale ledelser.
Forvaltningerne opfordres derfor til at indsende ajourførte tal til Tom, der vil udarbejde oversigten. Send
venligst oplysning med navn på forvaltning samt lønniveau til: TOM@DKL.DK. Bestyrelsen vil diskutere om
oversigten skal ligge på foreningens hjemmesides lukkede del, eller sendes direkte til ledelserne i
medlemsforvaltningerne.

Minipacemakere:
Der er nu udviklet en ny type pacemakere der indopereres i patientens hjerte. Foreningen har derfor
undersøgt, om der findes materiale der kan dokumentere at disse nye minipacemakere udgør en fare for
personale og materiel i krematorierne.
Der er – så vidt vides – ingen der har praktiske erfaringer (men det er også helt nyt) om hvad der sker under
en kremering, men overlæge, PhD Jens Christian Gerdes, Afdeling for Hjertesygdomme ved Aarhus
Universitetshospital Skejby har udtalt at de ikke udgør nogen fare.
Indtil videre må vi tage denne oplysning til efterretning. Forvaltningerne bedes indberette hvis der
observeres særlige situationer ved kremering af afdøde med disse implantater.

Kister af pileflet:
Der har i den senere tid været artikler flere steder om muligheden for brug af pilefletkister i forbindelse
med begravelse og kremering. DKL modtog i efteråret en henvendelse fra en importør af pilefletkister fra
England, der spurgte om vi kunne godkende disse kister til kremering i Danmark.
Umiddelbart giver den eksisterende kistedeklaration ikke adgang til at benytte kister fremstillet af andre
materialer end dem, der er nævnt i deklarationen. Men da verdenen jo ikke står stille og der til stadighed
kommer nye materialer på markedet, har og er det foreningens opfattelse, at vi i disse tilfælde tilbyder en
”prøvekremering” for at konstatere egnetheden.
I begyndelsen af 2015 foretog vi en sådan ”prøvekremering” af 2 kister. For at være så objektive og
neutrale, som det er muligt, havde vi bedt en ingeniør fra et privat rådgivende ingeniørfirma om at være
tovholder på opgaven.
Begge kister kunne indsættes i ovnen uden antændelse inden ovnlugen var lukket. Efter få minutter skete
en eksplosiv brænding af pilefletkonstruktionen og efter ca. 5 minutter var kisten brændt. Af
instrumenteringen kunne man konstatere nogle høje øjebliksværdier af CO. I ingeniørens bedømmelse blev
det beskrevet at de to kister reagerede meget forskelligt, og dette skyldes ”lagringstiden”, hvor det sker en
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udtørring af pilefletkonstruktionen. At kisten var brændt efter nogle få minutter, kunne betyde længere
kremeringstid og højere forbrug af el og gas.
Ingeniøren beskrev ligeledes at der var indkigsmulighed i kisten, da pileflettet ikke var helt tæt.
Leverandøren oplyste at denne udfordring blev løst ved at liget blev svøbt i et særligt klæde. For at undgå
eventuel udsivning af væsker var pilefletkisten foret med et særligt klæde der kunne opsamle disse.
Under ”prøvekremeringen” kunne det konstateres at luften indeholdt flager fra pilefletmaterialet i de ca. 5
minutter det tog at brænde kisten.
Den samlede vurdering blev sendt til leverandørens advokat, der gjorde indsigelse over flere forhold.
Efterfølgende har foreningen været i dialog med advokaten om, at DKL ikke vil godkende kisten som
værende egnet til kremering i Danmark. Efter DKL´s opfattelse udgør denne konstruktion en
sikkerhedsrisiko i krematorierne, idet de ikke brændte flager risikere at passere gennem køleren videre til
støvfilteret, hvor det kan antænde filteret.
Leverandøren oplyser at det ikke vil være muligt at se afdøde, da liget vil blive svøbt i et klæde og at dette
vil ske hos bedemanden. At en tredje part – altså bedemanden - skal have ansvar for at hverken vores
medarbejdere eller andre besøgende i krematoriet, skal udsættes for synet af en afdød person i en kiste,
mener vi ikke er den standard vi skal stræbe efter.
Leverandøren henviser til at pilefletkisten er godkendt i England, men det giver ikke noget billede af at den
ikke udfør en risiko, da kun ca. halvdelen af Englands krematorier er forsynet med filtre. Hverken i Tyskland
eller Belgien tillader man brug af pilefletkister.
Importørens advokat har spurgt om DKL´s kistedeklarations betydning for godkendelse på det enkelte
krematorium, og til det har vi oplyst at DKL´s holdning er en anbefaling til medlemsforvaltningerne, men at
krematoriemyndigheden ligger hos det menighedsråd, der ejer det enkelte krematorium, og at det derfor
suverænt er en lokal afgørelse.

Indkaldelse til generalforsamling:
Vedlagt er også indkaldelsen til DKL´s generalforsamling i september 2015.

Venlig hilsen og fortsat god sommer.

Bestyrelsen
DKL
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