
Samhällets ökade sårbarhet
och totalförsvarets nya inrikt-
ning i framtiden utgör skäl för
att väsentligt förstärka landets
katastrofberedskap. För att sä-
kerställa kunskap inom olika
katastrofmedicinska områden
föreslås inrättande av särskilda
centra för forskning och utbild-
ning under Socialstyrelsens led-
ning.

Katastrofer inträffar, trots alla försök
att genom förebyggande åtgärder för-
hindra detta. 

Tänkbara hot och risker som kan be-
lasta hälso- och sjukvården omfattar ett
spektrum från det moderna högteknolo-
giska samhällets sårbarhet till nya inter-
nationella konflikter. Som exempel på
det förra kan nämnas Estonia-katastro-
fen, gasattacken i Tokyos tunnelbana,
bombdåden i Oklahoma och World Tra-
de Center i New York och diskoteks-
branden i Göteborg. Utvecklingen i f d
Jugoslavien är exempel på det senare.
Till de allvarliga hoten hör också risker-
na för haveri i kärnkraftverk och för
spridning av smittsamma sjukdomar
och farliga kemikalier. 

Av särskild betydelse är risken för
terrorangrepp. Med den tekniska ut-
vecklingen ökar möjligheterna för såväl
enskilda personer som politiska eller
kriminella grupper att sätta sig i besitt-
ning av, tillverka eller utnyttja mycket
potenta och farliga substanser av olika
slag. Särskilt potenta i detta samman-
hang är nukleära, biologiska och kemis-
ka agens. 

Sabotage av vattentäkter av en ter-
rororganisation, spridning av exempel-

vis pest- eller mjältbrandsbakterier eller
utsläpp av giftiga kemikalier i ett varu-
hus, en tunnelbana, järnvägsstation el-
ler på en flygplats är tänkbara scenarier
som skulle kunna leda till många döds-
offer och stor oro. 

Ökad belastning på sjukvården
Alla dessa katastrofrisker innebär att

belastningen på sjukvården skulle kun-
na öka kraftigt. Störningar i sjukvår-
dens egna möjligheter att verka kan tän-
kas uppkomma i samband med stora
olyckor eller terroristangrepp och bör
särskilt uppmärksammas. 

El-, värme- och vattenförsörjningen
vid akutsjukhusen är härvid av stor be-
tydelse. Med stöd av statsbidrag har här
reservsystem byggts upp i stor men inte
heltäckande utsträckning. 

Det katastrofmedicinska kunnandet
i Sverige har byggts upp under de senas-
te 20–25 åren, mycket genom utbild-
ningsinsatser finansierade av medel
från försvarsbudgeten. Sjukvårdshu-
vudmännen har bidragit med medel för
att bredda kunnandet hos personalen,
främst genom information och övning,
men universitet och huvudmän har i
alltför liten omfattning satsat på utveck-
ling av spetskunnande.

Oacceptabel nivå
Universitetsinstitutioner med an-

knytning till katastrofmedicin är fåtali-
ga och har begränsade resurser, vilket
försvårar bl a nyrekrytering av specia-
lister inom området. Inom speciella om-
råden av betydelse för beredskapen, så-
som strålmedicin, har resurserna under
de senaste åren skurits ner till en nivå
som understiger vad som kan betraktas
som acceptabelt. 

Beträffande medicinsk forskning
och utveckling inom mikrobiologi och
-virologi har tidigare försvarsmikrobio-
logiska resurser vid Smittskyddsinstitu-
tet avvecklats. Försvarets forskningsan-
stalt har medicinsk forskarkompetens
inom de biologiska och kemiska områ-
dena, medan medicinskt- klinisk kom-
petens saknas. Inte heller Strålskydds-
institutet har egen medicinsk expertis.

Anpassning till nya betingelser
Totalförsvaret kommer under de när-
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’’ Inom speciella områden
av betydelse för beredska-
pen, såsom strålmedicin,
har resurserna under de se-
naste åren skurits ner till en
nivå som understiger vad
som kan betraktas som ac-
ceptabelt.’’



maste åren att undergå en genomgripan-
de omdaning. Det är nödvändigt att be-
redskapsplaneringen inom hälso- och
sjukvården snarast moderniseras och
anpassas till de nya planeringsförutsätt-
ningarna. Fokus i verksamheten kom-
mer att ligga på katastrofberedskap,
medan kraven på krigsberedskap tonas
ner. Lagringen av sjukvårdsmateriel
och läkemedel minimeras. 

En av totalförsvarets nya uppgifter är
att bidra till fred och säkerhet i omvärl-
den. För att i ökad utsträckning på ett ef-
fektivt sätt kunna medverka vid interna-
tionella insatser är det nödvändigt att ut-
bilda experter som kan medverka vid
bedömning av de akuta sjukvårdsbeho-
ven i internationella krigs- eller kata-
strofsituationer. 

Landstingen har i dag en relativt väl
utbyggd medicinsk katastrofberedskap
för »vardagliga» olyckor. Resurserna
kan emellertid lätt bli otillräckliga vid
den typ av  katastrofsituationer som in-
nefattas i den nya försvarsinriktningen.
Beredskapen är också till huvuddelen,
främst vad avser utbildning, direkt eller
indirekt beroende av finansiering via
försvarsanslag. Kunskapen inom NBC-
området (strålmedicin, bakteriologi–vi-
rologi och kemi) är generellt otillfreds-
ställande inom hälso- och sjukvården –
främst vad avser bioterrorism.

Kunskapsförstärkning behövs 
Socialstyrelsen har genom sin bered-

skapsenhet – utöver myndighetsuppgif-
terna – en viktig uppgift som nationellt
kunskapscentrum inom området medi-
cinsk katastrofberedskap, beredskap
mot väpnat angrepp samt för internatio-
nella katastrofinsatser. Även i den nya
totalförsvarsstrukturen kommer Social-
styrelsen att ha viktiga uppgifter beträf-
fande planering, utbildning och utrust-
ning för uppgifterna enligt gällande för-
svarsbeslut. En förstärkning krävs dock
inom relevanta kunskapsområden, både
vad avser egen personal och extern ex-
pertis.

För att säkerställa kunskap inom lan-
det krävs en satsning på kunskaps- och
forskningscentra inom främst följande
delar av katastrofmedicinen: allmän na-
tionell och internationell katastrofme-
dicin (katastrofmedicinskt centrum i
Linköping och/eller Disaster and Emer-
gency Medical Center (DEMC) vid Sö-
dersjukhuset), strålmedicin (Cancer-
centrum, Karolinska sjukhuset), för-
svarsmikrobiologi och –virologi
(Smittskyddsinstitutet), nationell och
internationell katastrofhälsovård och
katastroftoxikologi (ännu ej bestämt). 

Uppgiften för samtliga kunskaps-
centra bör vara att bedriva vetenskaplig
forskning inom respektive område,
samt att medverka i eller i vissa fall an-
svara för utredningar, riskanalyser, ut-
bildning och övningar för hälso- och
sjukvårdens personal.

Samlokalisering en fördel
Dessa centra bör byggas upp inom

eller i anslutning till befintliga forsk-
ningscentra/motsvarande. Det bedöms
vara en klar fördel att förlägga dem
inom en befintlig universitets- och
forskningsmiljö, både med hänsyn till
anknytningen till övrig forskning och
med hänsyn till möjligt samutnyttjande
av forskningsresurser. 

Arrangemanget förutsätter avtal
mellan Socialstyrelsen och respektive
universitetsinstitution/motsvarande om
att institutionen i projektform inrättar
respektive kunskapscentrum, och att
Socialstyrelsen under en begränsad
projektperiod – med möjlighet till för-
längning – lämnar bidrag till verksam-
heten. 

Eftersom en viktig uppgift för dessa
centra bör vara att bedriva forskning
och internationell kunskapsinhämtning
bör varje centrum ledas av person på
hög akademisk nivå (om möjligt profes-
sorskompetent). Staben bör omfatta yt-
terligare 1–2 graduerade forskare och
erforderlig assistanspersonal. Dokto-
randutbildning är ett naturligt inslag i
verksamheten. 

Det är angeläget att verksamhetsin-
riktning och uppföljning av verksamhe-
ten anförtros styrgrupper med represen-
tanter för relevanta myndigheter under
ledning av Socialstyrelsen. Samverkan
med försvarsmakten är angelägen.

Sammanhållna resurser
Enligt vår uppfattning är det angelä-

get att inte splittra resurserna på för
många enheter. Sverige har sannolikt
inte behov av mer än 1–2 centra för all-
män katastrofmedicin. Beträffande de
övriga speciella centra som nämnts
ovan, bör dessa förläggas till institutio-
ner där lämpliga basresurser finns. 

Den här skisserade organisationen
har förutsättningar att långsiktigt säker-
ställa en positiv utveckling av katastrof-
medicinen i Sverige, med möjligheter
till givande internationellt samarbete
inom och utom såväl EU som t ex
WHO.•
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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