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CBRNE-strategi
En aktörsgemensam inriktning
Området CBRNE, eller farliga ämnen som det också
benämns, omfattar flera olika verksamheter, ställer
krav på många olika kompetenser och berör alla nivåer
i samhället.
En aktörsgemensam inriktning
Den aktörsgemensamma CBRNE-strategin riktar sig till alla
svenska aktörer som är verksamma inom, eller som är berörda
av, området CBRNE och anger en gemensam kurs för vårt arbete.
Strategins mål strävar mot att vårt gemensamma arbete ska bli

I den aktörsgemensamma
arbetsgruppen finns representanter
från:
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Katastrofmedicinskt centrum
Kommuner
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Länsstyrelser
Livsmedelsverket
Polisen
FOI.

effektivare och mot att stärka våra möjligheter till samverkan och
gemensam planering. Att nå målen kommer också att tydliggöra
vilka roller olika aktörer har i samhället och underlätta för
aktörerna att lyfta frågeställningar till rätt nivå. Detta ger
förutsättningar för att skapa och upprätthålla en nationell
förmåga inom området CBRNE.
Alla aktörer har ansvar för att finna sina roller och verka för att
målen i strategin ska bli verklighet. För att underlätta
genomförandet innehåller strategin även vägledningar för hur du
som aktör tillsammans med andra kan arbeta för att nå målen.
Implementering av strategin
MSB ansvarar för förvaltningen av strategin. Som stöd i detta
arbetet finns också en aktörsgemensam arbetsgrupp som bland
annat ska arbeta med förvaltningen av CBRNE-strategin och
stödet till aktörerna.
Nio prioriterade områden
I arbetet med CBRNE-strategin identifierades ett behov av att ta
fram områden som det krävs särskilda satsningar för. Detta har
resulterat i nio så kallade prioriterade områden, som bedöms
vara särskilt allvarliga och viktiga att utveckla under kommande
år. Aktörerna bör därför genomföra ytterligare åtgärder och öka
resurserna inom dessa nio områden. Nedan presenteras en
övergripande beskrivning av områdena, för en utförligare
redogörelse, se Bilaga 1 i den aktörsgemensamma strategin.

Läs mer om strategin och de
prioriterade områdena på
msb.se/cbrne.

Katastrofmedicin
Utbildad sjukvårdspersonal med tillgång till rätt skyddsutrustning
är avgörande för hur framgångsrikt sjukvården kommer att
kunna omhänderta patienter vid en CBRNE-händelse.
Kompetensen inom det katastrofmedicinska området behöver
kvalitetssäkras.
Bedömning av skyddsnivå
Det saknas en gemensam metodik för att bedöma vilken
skyddsnivå som olika situationer kräver. Vid flera olika typer av
händelser och övningsscenarier har det framkommit att olika
aktörer gör olika bedömningar vilket försvårar ett framgångsrikt
hanterande av en händelse, i vissa fall råder det även brist på
skyddsutrustning.
Samverkan
Samverkan kan brista på alla nivåer speciellt när det gäller
sällanhändelser och händelser där aktörer som normalt inte
arbetar tillsammans ska samverka.
Krav på operativ CBRNE-förmåga
Avsaknad av en gemensam syn på de grundkrav som ska gälla
för operativ förmåga inom CBRNE-området skapar osäkerhet hos
aktörer och kan vara orsak till att förmåga saknas och/eller att en
insats inte genomförs optimalt.
”Det kända okända”
Vi förbereder oss inte för osannolika CBRNE-händelser vilket ökar
risken att vi ska bli överrumplade och att hanterandet av en
händelse blir mindre framgångsrikt.
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och
utomhusalarmering
För att säkerställa att viktiga budskap förstås, t.ex. vid olyckor
med farligt gods eller i Seveso-anläggningar, är det viktigt att
allmänheten har kunskap om VMA och utomhusalarmering.
Analys av mikroorganismer
Det finns brister när det gäller förmåga att analysera
mikroorganismer. Laboratorieresurserna är inte tillräckliga,
vanliga avtalslaboratorier saknar metoder för vissa organismer
och i tecknade avtal inkluderas ofta inte behovet av snabba
analyser vid akuta lägen.
Gränskontroll av farliga ämnen
Förmågan att kontrollera farliga ämnen vid Sveriges gränser bör
förbättras, för att minska risken för avsiktlig och oavsiktlig
införsel. Behovet gäller särskilt radioaktiva ämnen, sprängämnen
och andra explosiva varor.
Experter och nyckelfunktioner
Inom flera områden bedöms tillgången på experter och
nyckelpersoner inte vara tillräcklig för att kunna hantera en
samhällsstörning kopplat till CBRNE-ämnen. Bristen på experter
och nyckelpersoner påverkar också det förebyggande arbetet
t.ex. vid samverkan och planering.
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