
CBRNE-strategin
Uppföljning och fortsatt arbete framåt



Frågeställningar

• Behöver strategin revideras med anledning av arbetet med 

totalförsvarsplanering?

• Måluppfyllelse när det gäller strategins fyra mål?

• Hur har arbetet inom de nio prioriterade områdena gått? 

• Hur har arbetssätt och processer som togs fram fungerat?



Färdiggjorda behovsanalyser, framtagna i samverkan, finns för följande 

områden: 

• Bedömning av skyddsnivå

• Katastrofmedicin vid CBRNE-händelse

• Operativ CBRNE-förmåga

• VMA

• Mikrobiologiska analyser – avgränsad behovsanalys med titeln 

Nationell analys/laboratorieförmåga vid allvarlig vattenburen 

smitta.

Status Prioriterade områden



Status Prioriterade områden
• Samverkan – ingen behovsanalys har genomförts utan området omhändertas i 

polisens projekt Samverkan vid CBRN-händelse.

• Det kända okända – valet föll på att exemplifiera området med kärnvapen, ingen 
behovsanalys har genomförts, men mycket arbete pågår hos involverade 
myndigheter.

• Gränskontroll – en behovsanalys påbörjades, men slutfördes inte. 

• Experter och nyckelfunktioner

– C – en behovsanalys är påbörjad tillsammans med CBRNE-samordningen på 
MSB och C-nätverket men är inte slutförd.

– B – Genom B-samverkan pågår en behovsanalys.

– RN – Frågan bearbetad genom ett regeringsuppdrag till SSM.

– E – Diskuterat i NAG Exp-Sec som bedömde att det just nu inte fanns något 
behov av en behovsanalys inom området E.



• Genomföra intervjuer kring arbetet med de nio prioriterade områdena.

• Beskriva/tydliggöra nuläget inom respektive prioriterat område, 

hur långt har vi kommit? Hur mycket återstår av de åtgärder som togs 

upp i behovsanalyserna? 

• Belysa måluppfyllelse för strategins mål. Intervjuer och 

mentometerfrågor vid aktörsgemensamt möte.

• Göra en bedömning av behovet av revidering utifrån 

nuläge, måluppfyllelse, arbetet med de prioriterade områdena, 

totalförsvarsplaneringen. 

• Förslag på behov av revidering och hur arbetet framåt kan bedrivas. 

Förstudie - Revidering CBRNE-strategin? 



Förstudie - Revidering CBRNE-strategin? 

• Maria Muribi (maria.muribi@lansstyrelsen.se), Anna Tubbin 

(anna.tubbin@combitech.se), Ingrid Persson 

(ingrid.persson@msb.se) och Susanne Börjegren 
(susanne.borjegren@foi.se)

• Utkast till en förstudierapport den 31 mars 2020. 

• Kontakta oss gärna om du har några synpunkter med 

anledning av översynen av CBRNE-strategin

mailto:maria.muribi@lansstyrelsen.se
mailto:anna.tubbin@combitech.se
mailto:ingrid.persson@msb.se
mailto:susanne.borjegren@foi.se

