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I mars 1995 utsattes tunnel-
banan i Tokyo för en terroristat-
tack med nervgasen sarin. To-
talt exponerades 5 000–6 000
personer och 493 fördes till
sjukhus. Tolv personer dog. En-
dast 17 personer behövde inten-
sivvård. Förutom symtomatisk
behandling gavs atropin och en-
zymreaktivatorn pralidoxim. 

Effekter av och risker i sam-
band med och medicinsk be-
handling efter exponering för
nervgaser presenteras. Likaså
den medicinska beredskapen i
fredstid i Sverige som innebär
en unik samverkan mellan sjuk-
vården och räddningstjänst.

Kamedo (Katastrofmedicinska orga-
nisationskommittén), vars verksamhet
nyligen presenterades i Läkartidningen
[1], sände en grupp observatörer till Ja-
pan för att studera hur sjukvården lyck-
ades lösa sin uppgift i samband med
jordbävningskatastrofen i Kobe i janua-
ri 1995.

Samma dag som gruppen reste från
Sverige utfördes terroristattacken med
nervgas mot Tokyos tunnelbana, varför
även denna katastrof studerades. Rap-
porten från Tokyo bygger dels på egna
iakttagelser (PK), dels på publicerat
material [2-10]. Vidare redogörs för
nervgasers toxicitet och beredskapen

mot nervgasförgiftning i fredstid i Sve-
rige.

Larm från 15 stationer
Mitt under morgonrusningen place-

rade en terroristgrupp ut behållare med
sarin i fem tunnelbanevagnar i centrala
Tokyo. Inom mycket kort tid fanns ska-
dade personer på femton olika stationer.
Initialt kände de exponerade i vagnarna
eller på stationerna en stark lukt av ett
lösningsmedel (aceton, tinner och ace-
tonitril har nämnts) samt intensiv ögon-
irritation. Snart tillstötte andningsbe-
svär och muskelsvaghet. Många förlo-
rade medvetandet.

Mycket snart förstod man på led-
ningscentralen i Tokyo att något allvar-
ligt inträffat då man inom en kort tids-
rymd fick ett stort antal larm från tun-
nelbanestationer. Man trodde först att
det rörde sig om en brand eller explo-
sion, men symtombilden gjorde att man
relativt snart började misstänka nerv-
gas, vilket inom någon timme också ve-
rifierades av polisens kemiska expertis.
Man misstänkte inledningsvis dock att
det rörde sig om cyanid, varför några
skadade då behandlades med cyanidan-
tidoten natriumtiosulfat.

Poliser liksom ambulanspersonalen,
som tog hand om skadade på olycks-
platserna, utvecklade symtom som vid
nervgasförgiftning. 135 ambulansmän
fick symtom; 33 av dessa behövde sjuk-
husvård. Ambulanspersonalen arbetade
utan speciell skyddsutrustning.

Skadepanorama
Totalt exponerades 5 000–6 000

personer. 3 227 uppsökte sjukhus varav
493 lades in på 41 av Tokyos många
sjukhus. Endast 17 personer behövde
intensivvård. Totalt har tolv personer
dött till följd av sarinexponeringen. Un-
der det första dygnet dog tio personer,
nio på olycksplatsen och en strax efter
ankomsten till sjukhus. Två avled flera
veckor efter exponeringen till följd av
komplikationer till den hypoxiska
hjärnskada de ådragit sig i akutskedet.
Ytterligare några har fått bestående
hjärnskador.

550 personer transporterades med
ambulans till sjukhusen. Ett mindre an-
tal transporterades i minibussar, som

tillhandahölls av brandförsvaret. De öv-
riga tog sig själva eller transporterades i
privatbilar till sjukhus och privata läkar-
mottagningar. 

Klassiska symtom
vid nervgas
Den symtombild som de exponerade

uppvisade var den klassiska vid nerv-
gasexponering, dvs resultatet av en
överstimulering av de nerver som har
acetylkolin som transmittorsubstans.
Symtom som hänförs till den s k niko-
tineffekten dominerade (t ex blekhet,
takykardi, blodtrycksstegring, muskel-
fascikulationer, muskelsvaghet), me-
dan s k muskarineffekter var mindre
framträdande (t ex svettningar, slem-
sekretion, bradykardi) (Tabell I).

Det symtom som dock var mest på-
tagligt, och som ledde till att man snart
misstänkte en nervgas som förgift-
ningsmedel, var den påtagliga miosen.
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Tabell I. Symtom hos 111 måttligt till allvarligt
förgiftade patienter vid ankomsten till St
Luke’s International Hospital [modifierad efter
5]. Siffrorna anger procent.

Symtom

Mios 99
Huvudvärk 75
Dyspné 63
Illamående 60
Ögonsmärtor 45
Synstörningar 38
Kräkningar 37
Svaghet 37
Hosta 34
Agitation 33
Takypné 321

Konjunktivit 27
Tryck i bröstet 26
Rhinnoré 25
Fascikulationer 23
Domningar i extremiteter 19
Medvetandesänkning 17
Tårflöde 9
Nysningar 9
Yrsel, omtöckning 8,1
Obstruktivitet 6,3
Diarré 5,4
Bradykardi 3,6
Kramper 2,7

1 N = 88.



De flesta symtom hade klingat av inom
ett dygn.

De flesta som kom till sjukhus hade
relativt beskedliga symtom; de kunde
lämna sjukhuset efter undersökning och
ibland behandling. På tredje dagen
fanns endast enstaka patienter kvar på
intensivvårdsavdelningarna.

I blodprov som togs främst från de
allvarligt skadade fann man metaboliter
till sarin, isopropanol, aceton, 3,3-di-
metyl-2-butanol, och uttalad sänkning
av kolinesterasaktiviteten.

Behandling
Sjukvårdsgrupper sändes ut till de

olika tunnelbanestationerna. Endast
livsuppehållande behandling gavs där.
Någon specifik behandling mot nervgas
gavs inte eftersom det dröjde någon
timme innan man fick bekräftat vilket
toxiskt agens som var involverat.

Till en början gavs endast symtoma-
tisk behandling, men i de fall uttalad
bradykardi förelåg gavs givetvis atro-
pin. Kramper behandlades med diaze-
pam.

På ett tidigt stadium gav symtombil-
den misstankar om att det rörde sig om
nervgasförgiftning. Efter det att man
kunnat bekräfta att det rörde sig om
nervgasförgiftning gavs förutom atro-
pin även nervgasantidoten pralidoxim
(kolinesterasreaktivator) vid en del
sjukhus. I de allvarliga fallen gavs myc-
ket höga doser atropin (upp till 10 mg
per timme) det första dygnet. Vid de
sjukhus där man gav pralidoxim behöv-
des betydligt lägre atropindoser (2,5–9
mg per dygn).

Man kunde även laboratoriemässigt
konstatera att det inaktiverade enzymet
reaktiverats efter oximbehandlingen
inom 7–12 timmar [5].

Några patienter som strax efter an-
komsten till sjukhus fick hjärt- och and-

ningsstopp kunde framgångsrikt åter-
upplivas och behandlas med antidoter.
De var återställda efter ett par dygns
sjukhusvård.

Osanerade patienter 
i kapell och entré
På St Lukes International Hospital

togs 640 patienter emot, varav 111 lades
in på sjukhuset. Av dessa avled en pa-
tient relativt omgående. I sex fall kräv-
des intensivvård; två patienter hade
återupplivats strax efter ankomsten till
sjukhus. Den ena återfick hälsan helt,
medan den andra patienten fick en så
svår hypoxisk hjärnskada att han avled
dag 23.

De flesta patienter som lades in på
sjukhuset behövde endast relativt mått-
liga doser atropin. Många fick ligga på
madrasser på golvet i sjukhuskapellet
och i den stora entréhallen. Någon
egentlig sanering av exponerade gjor-
des av olika anledningar inte. Endast de
patienter som lades in på intensivvårds-
avdelningen kläddes av. Många av sjuk-
huspersonalen kände en skarp lukt i de
lokaler där de osanerade patienterna
fanns. De fick huvudvärk, blev illamå-
ende och fick viss synpåverkan, men
inga allvarliga symtom. Blodprov togs
på några bland personalen med sym-
tom, men man fann inte någon påverkan
på kolinesterasaktiviteten i blodet.
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– hämmar acetylkolinesteras AChE och andra esteraser. Direkta effekter på recep-
tornivå kan spela roll,

– kolinerg överstimulering.

Inandning av sarin
Dosering Hämning av AChE, Korttidseffekter
mg × min × m-3 procent Symtom

<5 10–20 Mios, huvudvärk

5>15 20–50 + illamående, kräkningar,
huvudvärk, svårt se på nära
håll, andningssvårigheter

15>50 60–90 + muskelsvaghet, förlamning,
medvetslöshet, konvulsioner

100 100 + andningsinsufficiens, död

Behandling (parenteral):
Blockera effekten av acetylkolin med atropin.
Reaktivera det hämmade AChE med oximer (pralidoxim,
obidoxim, HI-6)
Motverka generella kramper med bensodiazepiner
(diazepam).

[Modifierat efter Maynard 11]

FAKTARUTA 1

Nervgaser – högtoxiska organfosforföreningar

Sarin VX Cyanväte
H3C O H3C O

P P HCN

(CH3)2
HC F H5C2

O SCH2CH2N(CH(CH3)2
)

2

Molekylvikt: 140,1 267,36 27,02
Täthet: 1,0887 1,0083 0,93 (HCN ånga vs luft)
Ångtryck (20°C)
mm Hg: 2,10 0,00044 600
Lukt: Lätt syrlig Amindoft Bittermandel

L (Ct)50 mg× min × m-3 70–100 – 1 000
LD50 mg×kg-1 perkutant – 0,142 –

[Modifierat efter Maynard 11]

FAKTARUTA 2



Exponering för nervgas genom
inhalation och hudpenetration
Inhalation och hudpenetration är de

viktigaste exponeringsvägarna för de
högtoxiska, organiska fosforföreningar
som benämns nervgaser. De vanligaste
är sarin, soman, tabun och VX. Utförli-
gare information om kemiska stridsme-
del finns i en tidigare publicerad artikel
[12]. Hur nervgaser och andra högtox-
iska organiska fosforföreningar verkar
beskrivs kortfattat i faktaruta 1, och hur
de ser ut i ruta 2.

Sarin är en färglös, flyktig vätska
med svag, obehaglig lukt. Vid hög om-
givningstemperatur har sarin stora lik-
heter med en gas. Förgiftning under så-
dana förhållanden sker nästan enbart
genom inandning. Väl fungerande and-
ningsskydd förhindrar förgiftning. Det
finns i allmänhet inget behov av sane-
ring.

Under vinterförhållanden med låg
omgivningstemperatur beter sig sarin
mera vätskelikt. Det föreligger risk att
förgiftas genom inandning. Men dess-
utom finns risk att exponeras för sarin
som i vätskeform penetrerat kläder och
hud. Sålunda måste den exponerade fö-
ras från skadeplats, avklädas och sane-
ras. 

VX påminner om olja. Dess konsi-
stens är i likhet med sarin beroende av
omgivningens temperatur. Förgift-
ningsrisken är stor både genom inand-
ning av drivande gasmolm och, framför
allt, genom hudpenetration. VX är flera
gånger giftigare än sarin. Denna skill-
nad i potens gör att även mycket små
mängder VX som obemärkt fått pene-
trera hud kan ge upphov till dödlig för-
giftning. En till två droppar kan vara
tillräckligt! Den exponerade måste fö-
ras ut ur den giftiga miljön, avklädas
och snabbt saneras. Eftersom VX kan
ligga kvar på skadeplats i veckor, före-
ligger även ett betydande miljösane-
ringsproblem. 

Användning i terrorsyfte
Det är uppenbart att nervgasen sarin

kan användas vid terrorattacker [2-11,
13-16]. Information om hur man kan
tillverka nervgas finns i öppen litteratur
och även på Internet. Med kemisk kun-
skap motsvarande en gymnasieingen-
jörs, med tillgång till utgångskemikali-
er och med tillgång till skyddsmask och
handskar kan tillverkning utföras exem-
pelvis i ett kök.

Den tillverkade produkten kan inne-
slutas i ett kärl för att med relativt liten
risk för attentatsmannen föras till plat-
sen för det planerade attentatet. I likhet
med vad som demonstrerats i Tokyos
tunnelbana kan behållaren öppnas på ett
enkelt sätt med paraply eller spetsig
käpp. Detta kan ske utan att attentats-
mannen bär skyddsmask – en person i

skyddsmask skulle sannolikt väcka om-
givningens uppmärksamhet!

Ett attentat med nervgasen sarin
skulle sannolikt vara lättare att genom-
föra i ett hus än i en tunnelbana. I ett
flygplan under flygning är risken myc-
ket stor att samtliga utan andningsskydd
blir dödligt förgiftade vid ett sarinatten-
tat. För gärningsmannen kan det bli ett
självmordsuppdrag.

Framställning och användning av
den potenta nervgasen VX i terrorsyfte
torde ställa stora krav på skyddsåtgär-
der vid både framställning och distribu-
tion. Det är tänkbart att man skulle be-
höva framställa denna nervgas på plat-
sen för attentatet genom att blanda två
mindre giftiga eller ogiftiga komponen-
ter (binär teknik). Det torde dock vara
mindre sannolikt att VX skulle vara
praktiskt användbar vid terrorattacker. 

Attentatet i Tokyos tunnelbana var
mycket väl planerat och de kvantiteter
sarin som uppges ha använts skulle kun-
na orsaka hundratals dödsoffer och
svårt skadade. Varför blev då skadeut-
fallet inte så stort? Även om man rela-
tivt snabbt lyckades få räddningsperso-
nal och ambulanser till skadeplatsen
och arrangera transporter till sjukhus på
ett effektivt sätt, inträffade de flesta
dödsfallen i tunnelbanan. De är möjligt
att snabba insatser med medicinska
motmedel, exempelvis atropin eller
atropin tillsammans med reaktiverande
oxim, redan på skadeplats skulle ha räd-
dat flera liv och minskat skadeutfallet.
Personer, vilka känt sig sjuka, kan ha
lämnat tunnelbanevagnen vid närmaste
station och på så sätt avbrutit expone-
ring för sarin och därmed bidragit till att
minska antalet svårt förgiftade. En an-
nan faktor som kan ha bidragit till att
minska antalet svårt skadade kan ha va-
rit själva utspridningssättet [17]. Fors-
kare på FOA har utifrån tillgänglig in-
formation kunnat göra spridnings- och
riskberäkningar som visar att avdunst-
ningen av sarin går ganska långsamt
från ett hål i en behållare. Exponering-
en blev även olika om man satt, stod el-
ler låg i vagnen. Dödsfallen inträffade i
de vagnar där sarinvätska runnit ut på
vagngolvet. Den stationstjänsteman
som oskyddad lyfte ut en behållare dog
också. Detta förlopp stämmer väl med
de gjorda teoretiska beräkningarna [6,
17].

Relativt god 
beredskap i Sverige
Skulle en motsvarande terrorist-

handling med nervgas riktas mot t ex
Stockholms tunnelbana är förberedel-
sen inom sjukvården relativt god. Sedan
många år inkluderar sjukvårdens kata-
strofberedskap även beredskap mot ke-
miska olyckor. I den katastrofutrustning
som finns på sjukhusen, och den utrust-

ning sjukvårdsgrupper är utrustade
med, finns bl a antidoter för behandling
av skadade exponerade för kemikalier,
vilket inkluderar de antidoter (atropin,
obidoxim) som behövs för behandling
av personer exponerade för organiska
fosforföreningar (och nervgaser).

I Läkemedelsboken ges rekommen-
dationer avseende vilka antidoter som
bör finnas till hands och hur dessa skall
doseras [18]. Dessa rekommendationer
uppdateras vartannat år i samband med
att en ny upplaga av boken utkommer.

Giftinformationscentralen har fort-
löpande uppdaterad information om hur
sjukhusförråd är utrustade. Centralen
kan snabbt hänvisa till dessa förråd i den
händelse antidoter saknas vid det egna
sjukhuset eller om ytterligare antidoter
behövs.

Alltsedan Socialstyrelsen utgav sina
»allmänna råd om omhändertagande av
skadade vid kemiska olyckor» [19] be-
drivs i Socialstyrelsens regi utbildning
av utbildningsansvariga vid de olika
landstingen. Dessa bedriver i sin tur ut-
bildning av den egna sjukvårdspersona-
len. 

Ytterligare vägledning om hur sjuk-
vården bör förbereda sig för kemiska
olyckor och kemisk krigföring ges i en
nyligen utgiven rapport från Socialsty-
relsen [20]. I denna ges detaljerade an-
visningar rörande sanering, sjukvårds-
personalens skyddsutrustning samt be-
hov av antidoter och andra läkemedel
vid exponering för retande gaser, brand-
rök, nervgaser och senapsgas. De all-
männa råden genomgår för närvarande
revidering och beräknas bli publicerade
under hösten 1997.

Även ekonomiskt stöd och expert-
stöd har ställts till akutsjukhusens för-
fogande, bl a för att förbättra sanerings-
möjligheterna och utbildningen. Det
finns i många fall en medvetenhet och
intresse hos polis, räddningstjänst,
sjukhus och försvarsmakt att förbättra
samverkan vid svåra kemiska olyckor,
till vilka även terror med kemiska vapen
får räknas. Denna samverkan kan nog
betecknas som en unik tillgång för vårt
land. 
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■ TILLVÄXTFAKTORER
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