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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Handbok CBRN provtagning och fältanalys
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten tillstyrker handboken. Överlag håller den en hög kvalitet och den
upplevs mycket genomarbetad. Tydliga instruktioner för provtagning och hantering av prover
bidrar till en ökad säkerhet inte bara för de som är verksamma vid händelsen men även för
myndighetens personal i analysskedet. Synpunkter har lämnats som kommentarer direkt i texten
i de två bifogade dokumenten 20190320 – remissvar H CBRN PR Aa bilaga 1 och bilaga 2.
Flera av dessa kommentarer kopplar till följande två sakfrågor.
Begrepp
I texten används ibland liknande begrepp där det är oklart om det är någon skillnad mellan dem.
Texten skulle bli lättare att förstå om endast ett begrepp används i de fall då innebörden är
densamma. Ett exempel på detta är användningen av begreppen omslag och utslag som används
tillsynes synonymt. Ett annat exempel är att det används ett flertal snarlika begrepp för
mikroorganismer som kan orsaka sjukdom. Här föreslår vi att endast ett används och ger
smittämnen som förslag.
Saneringsmedel
Vi har lagt till ett flertal kommentarer i texten som beskriver sanering och val av
desinficeringsmedel. Vi vill gärna se att ni förtydligar kring vilka desinficeringsmedel som kan
användas för vilka biologiska agens, särskilt med avseende på sporer, icke höljebärande virus
och toxiner. Vi vill även uppmärksamma att metoder för sanering och sterilisering, så som
desinficering med etanol och autoklavering, inte alltid tar bort eventuell DNA som kan finnas på
till exempel återanvänd provtagningsutrustning. Det bör därför övervägas om särskild
behandling krävs för sådan utrustning även efter sterilisering eller motsvarande för att undvika
korskontaminering.
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I dokumentet 20190320 – remissvar H CBRN PR Aa bilaga 3 finns ett nytt förslag till text om
Folkhälsomyndigheten till handbokens tredje bilaga om aktörer med kompetens vid en CBRNEhändelse.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Karin Tegmark Wisell. Utredare
Joakim Bergqvist har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Joakim Bergqvist
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