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Abstrakt 
Syfte: Beskriva den prehospitala sjukvårdspersonalens utbildning om CBRNE- händelse. 
Metod: Systematisk litteraturstudie. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och 
Pubmed, genom denna sökning framkom nio artiklar. Två artiklar framkom genom manuell 
sökning. 
Resultat: Resultatet delades upp i fyra kategorier. Kunskap, brister i utbildning, betydelsen 
av kontinuerlig utbildning och utbildning. Det framkom bland annat att den prehospitala 
personal känner sig osäkra och dåligt förberedda inför en CBRNE-händelse. Det fanns även 
en stor variation i hur mycket utbildning som deltagarna har genomfört. Kontinuerlig 
utbildning och övning är viktigt för att upprätthålla kompetens. Utbildning inom området ger 
goda resultat. 
Konklusion: Prehospital personal känner sig osäkra och dåligt förberedda inför en CBRNE-
händelse. CBRNE-händelserna är ovanliga vilket kan göra det svårt att vara förberedd. 
Genom kontinuerlig utbildning och övning kan kompetensen inom området upprätthållas och 
utvecklas.  
Nyckelord: CBRNE. Utbildning. Prehospital. 
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ABSTRACT 
Aim: Describe the level of education regarding CBRNE events in prehospital personnel. 
Method: Systematic literature review. Searches were performed in databases Cinahl, and 
Pubmed, through which nine articles were identified. An additional two articles were located 
through manual review. 
Results: Results were split into four categories: knowledge, lack of training, the importance 
of regular training, and education. Among other things, the results show how prehospital 
personnel feel insecure and insufficiently prepared for a CBRNE event. A large variance in 
the amount of training the study participants had been subjected to was also identified. The 
importance of regular practice and training in order to maintain a level of competence. 
CBRNE training is seen to provide good results. 
Conclusion: Prehospital personnel feel insecure and underprepared in the face of a CBRNE 
event. The infrequency of CBRNE events may make them difficult to prepare for. Through 
regular practice and training, it is possible to maintain and improve the level of CBRNE 
competence.  
Keywords: CBRNE. Training. Prehospital. 
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Introduktion   
Farliga ämnen är en nationell benämning av CBRNE som också används internationellt för 
att beskriva händelser med kemiska ämnen, biologiska ämnen, radioaktiva ämnen, nukleära 
ämnen och explosiva ämnen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 2017). 
Det är ovanligt med olyckor och händelser med CBRNE, men om det sker kan det ge stora 
konsekvenser på samhället och för människor (Socialstyrelsen, Räddningsverket & 
Rikspolisstyrelsen, 2008). Inom hälso- och sjukvård, industri, sprängningsarbete och 
energitillverkning finns stora mängder med CBRNE-ämnen. Dessa ämnen kan även användas 
som vapen, till exempel genom biologiska, nukleära och kemiska vapen (Säkerhetspolitik 
2012). Av allt som transporteras på svenska järnvägar och vägar i Sverige är tre procent 
farligt gods, vilket motsvarar 13 miljoner ton årligen (Trafikverket u.å.). Trots att det finns 
många lagar och regler kring hantering och transport av dessa ämnen förekommer olyckor 
(Säkerhetspolitik 2012).  
2018 rapporterade MSB 679 st. olyckor med farliga ämnen, utöver de ca 2400 olyckor som 
innefattade drivmedel och andra petroleumprodukter (MSB 2018). Från år 1950 till 2016 har 
det i Sverige endast skett nio stycken större olyckor med farliga ämnen inträffat, exkluderat 
stora oljeutsläpp till havs (Totalförsvarets forskningsinstitut [FOI] 2018). 
 
Sarinattentatet i Tokyo 1995 är ett exempel på hur CBRNE-ämnen har använts av terrorister. 
Under morgonrusningen släpptes den giftiga gasen sarin ut i Tokyos tunnelbana och på 15 
stationer blev människor förgiftade. 5000–6000 personer blev utsatta för saringasen, varav 
550 transporterades med ambulans till sjukhus. Många av de drabbade tog sig på egen hand 
till sjukhus. Nio personer avled direkt på skadeplats och en person dog vid ankomst till 
sjukhuset (Kulling et al. 1995).  Exempel på stora olyckor med CBRNE-ämnen i Sverige är 
klorgasolyckan 1993 på Vanadisbadet i Stockholm. Vid leverans av reningsmedel till 
bassängerna förväxlade chauffören containers vilket resulterade i att han fyllde i fosforsyra i 
stället för natriumhypoklorit. De natriumhypoklorit som fanns var i bassängens reninstank 
reagerade med fosforsyran och klorgas bildas. Chauffören kontaktade direkt personalen på 
badet som utrymde gästerna. Totalt 33 personer transporterades till sjukhus, inga med 
allvarliga symtom. Transporten av de drabbade skedde med ambulans, polis och privata bilar.  
 
 
 
I efterförloppet av olyckan kom man fram till att det fanns brister i samverkan på skadeplats 
och mot sjukhus. Ett exempel var att ledningsambulans ej fick möjlighet att strukturera upp 
arbetet med kontaminerade patienter, istället transporterades dom utan tydlig fördelning 
mellan sjukhus (Socialstyrelsen 1996). 
Det har ej inträffat någon allvarlig kärnkraftsolycka i Sverige, men kärnkraftsolyckan 1986 i 
Tjernobyl gjorde att det blev radioaktivt nedfall över Sverige (Säkerhetspolitik 2012). I FOIs 
(2018) årliga rapport om CBRNE hot från icke statliga aktörer beskriver de aktuella CBRNE-
hot i världen. I denna rapport beskriver man händelser och trender som har skett under 2018. 
Ett nationellt exempel från rapporten beskriver en husrannsakan från 2018 där kemikalier 
hittats hos en misstänkt gärningsman, vilka skulle kunna användas för bombtillverkning och 
ämnen för att tillverka giftgaser. Vilket kan antyda att gärningsmannen i fråga eventuellt hade 
en intuition att utföra en kemisk terroristattack (Normark et al. 2019). 
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Socialstyrelsens föreskrifter 

Socialstyrelsen använder sig av begreppet ”allvarlig händelse” som enligt Socialstyrelsen 
termbank innebär att en händelses omfattning eller allvarlighetsgrad kräver att resurser måste 
organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt. Begreppet allvarliga händelser innefattar 
omfattande olyckor, katastrofer, svåra påfrestningar, extraordinära händelse och således även 
CBRNE-olyckor (Socialstyrelsen 2018). Det gäller även vid händelser som potentiellt 
riskerar att utvecklas till en allvarlig händelse (SOSFS 2013:22)  
 
Vid allvarlig händelse med CBRNE ska alla regioner ha en fungerande särskild 
sjukvårdsledning (Nilsson & Kristiansson 2015; SOSFS 2013:22). Om situationen uppstår att 
människor blir skadade eller kontaminerade har varje region skyldighet att kunna driva och 
genomföra sjukvårdsinsatser i skadeområdet samt att kunna transportera skadade till 
vårdinrättning. Detta ingår i den katastrofmedicinska beredskapen (SOSFS 2013:22). Hälso- 
och sjukvårdens beredskap för CBRNE beskrivs även i Socialstyrelsens rapport Traumavård 
vid allvarlig händelse (Socialstyrelsen 2015). Den rapporten påvisar även att det krävs 
särskild kompetens för att bedriva sjukvård på skadeplats vid en händelse med CBRNE. För 
att upprätthålla denna kompetens krävs att regioner kontinuerligt utbildar och övar 
omhändertagande av personer skadade av CBRNE-ämnen samt deras eventuella traumatiska 
skador (Socialstyrelsen 2015). 

Ambulanssjukvård i Sverige  

Sveriges ambulanssjukvård styrs av Socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10. Där 
beskrivs hur ambulanssjukvården i Sverige ska vara uppbyggd och vilka funktioner som varje 
region är skyldig att innefatta (SOSFS 2009:10). Inom Sverige finns det ungefär 700 
ambulanser i drift dagligen. Tidigare bemannades ambulanserna med brandmän och/eller 
ambulanssjukvårdare. Från 2005 så kräver Socialstyrelsen att det minst ska finnas en 
legitimerad sjuksköterska per ambulans, detta för att kunna administrera läkemedel. Detta 
beslut kan anses vara en start i utvecklingen mot allt mer avancerad vård prehospitalt inom 
Sverige. I samband med detta utvecklades också en specialistutbildning för legitimerade 
sjuksköterskor med inriktning mot prehospital vård (Lindström et al. 2015).  
 

Ambulanssjukvård internationellt 

Internationellt inom den prehospitala vården arbetar emergency medical technician, 
paramedic, sjuksköterskor och läkare (Sanders et al. 2012). Utbildningen för att bli paramedic 
skiljer sig mellan länder. I Australien sker utbildningen på universitetsnivå med en 
kandidatexamen.  I Kanada är utbildningen ett till två år på universitet. I USA sker 
utbildningen som en yrkesutbildning, men även här finns det ambitioner om att det ska bli en 
universitetsutbildning (Morton et al. 2015). Emergency medical technician i USA har oftast 
en kortare utbildning på ungefär 150 timmar (UCLA u.å.).  
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Grundutbildad sjuksköterska  

Grundutbildad sjuksköterska är en treårig högskoleutbildning, som vid avslutad utbildning 
genererar dels en yrkesexamen och även en kandidatexamen i omvårdnad. I en studie av 
Nilsson (et al. 2015) undersöktes sjuksköterskestudenter samt legitimerade sjuksköterskors 
självupplevda kompetens inom katastrofhantering. Studien visade att legitimerade 
sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård hade en större självupplevd kompetens än de 
sjuksköterskor som inte arbetar inom akutsjukvård. Studien visade även att 
sjuksköterskestudenter från lärosäten med mer utbildning inom katastrofhantering upplevde 
sig mer förberedda inför allvarliga händelser (Nilsson et al. 2015).  

Ambulanssjuksköterskan 

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård är en högskoleutbildning 
omfattande ett års heltidsstudier, med antagningskravet att den sökande är legitimerad 
sjuksköterska. Sjuksköterskeföreningen har tillsammans med RAS tagit fram en 
kompetensbeskrivning 2012 för specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
ambulanssjukvård. Under stycket samverkan och ledarskap beskriver de att en 
ambulanssjuksköterska ska vid en allvarlig händelse kunna samverka med räddningstjänst 
och polis. En ambulanssjuksköterska ska även kunna vårda och omhänderta en patient vid en 
CBRNE-händelse (RAS 2012). 

Samverkan 

Sverige  
Samordnande för CBRNE-frågor i Sverige är Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap. Nationellt medverkar Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, 
Katastrofmedicinskt centrum, kommuner, regioner, länsstyrelser, livsmedelsverket, polis och 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (MSB 2016). MSB arbetar med utveckling och samordning 
på fyra nivåer: EU, centralt, regionalt och lokalt. Försvarsmakten är en del i det svenska 
krisberedskapsarbete och deltar mer eller mindre på alla nationella nivåer. “Planering och 
samverkan vid händelser med farliga ämnen” är en gemensamt framtagen strategi för att möta 
och förebygga CBRNE händelser. Den är framtagen av Socialstyrelsen, Räddningsverket och 
Rikspolisstyrelsen 2008. Syftet är att de olika aktörerna med sina specifika roller och 
utförande för sin yrkesgrupp delar en gemensam grund med samtliga aktörer på skadeplats 
(Socialstyrelsen et al. 2008).  
 

Europeiska Unionen 
Inom Europeiska unionen är TIER, Threat, Identification, and Emergency Response ett 
projekt för att skapa integrerade strategier vid CBRNE händelser där europeiska länder har en 
gemensam grund för att möta och hantera dessa. I projektet ingår att gemensamt ta fram 
riskbedömningar kring hantering och användandet av CBRNE-ämnen. Vid eventuella olyckor 
eller attentat ska länder inom EU kunna bistå varandra (European Commission u.å.).  
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Samverkan på skadeplats 

Under framkörning till skadeplatsen får den prehospitala personalen information om olyckan 
av larmcentralen. Detta gör att de kan skapa sig en mental bild om vad de kan komma att 
möta vid framkomst och ger möjlighet att planera åtgärder vid ankomst (Arbon et al. 2008). 
Innan sjukvårdspersonal ankommer eller vid ankomst till en skadeplats med farliga ämnen är 
det viktigt att ta reda på vilka ämnen som har släppts ut. Detta för att kunna bedöma riskerna 
med hjälp av samverkan med personal på plats eller genom andra resurser (Sanders et al. 
2012).   
Vid allvarlig händelse med farliga ämnen är en av de första åtgärderna att dela in 
skadeområdet i tre olika zoner: het, varm och kall. Denna uppdelning av zoner används även 
internationellt. Zonindelningen utförs av räddningstjänsten alternativt av polisen beroende på 
vilken typ av allvarlig händelse som har skett. Den heta zonen är platsen där olyckan har skett 
och det potentiellt farliga ämnet finns. För att vistas och arbeta i den heta zonen krävs 
särskild skyddsutrustning, oftast utförs detta arbete av räddningstjänsten. Mellan den heta och 
varma zonen sker den livräddande personsaneringen (Socialstyrelsen et al. 2008). Målet med 
den livräddande personsaneringen är att minska mängden skadliga ämnen på den drabbade 
patienten. Detta för att förhindra den sekundära kontamineringen vilket innebär att det 
skadliga ämnets förs vidare från patienten till andra personer eller material (Sanders et al. 
2008). Varm zon kräver personlig skyddsutrustning, här arbetar sjukvårdspersonal med 
sanering, triagering och vård i väntan på transport. I den kalla zonen finns uppsamlingsplats, 
ledningsplats och plats för avtransport (Socialstyrelsen et al. 2008). 
Vid en olycka med CBRNE-ämnen är det viktigt att snabbt komma till skadeplatsen och 
påbörja sanering av patienten för att minska den farliga exponeringen för det aktuella ämnet. 
Vid dessa olyckor brukar det initialt vara svårt att organisera upp omhändertagandet då det är 
många beslut som ska tas. Utan att ha rätt utbildning, resurser och material kan en CBRNE-
olycka upplevas som ohanterlig av den prehospitala sjukvårdspersonalen. Genom att ha rätt 
utbildning kan man göra att skadorna inte blir lika allvarliga och omfattande hos patienten 
(Monteith & Pearce 2015). 

Skyddsutrustning 
Inom ambulanssjukvården i Region Gävleborg används skyddsmaskmodell 90 tillsammans 
med skyddsdräkt 08. Men denna skyddsutrustning kan den prehospitala sjukvårdspersonalen 
arbeta i den varma zonen efter samverkan med räddningsledare.   
Inom slutenvården där de fasta saneringsenheterna finns används en skyddsdräkt tillsammans 
med fläkthuva (Länsstyrelsen Gävleborg 2016).  
 

Utbildning inom CBRNE 

Inom specialistsjuksköterskautbildningarna inom ambulanssjukvård som bedrivs i Sverige 
ingår utbildning inom katastrofmedicin, vilket kan innefatta CBRNE-händelser (Sjölin et al. 
2015). I en review artikel gjord av Kako et al. (2018) har man gjort en genomlysning av 
innehållet inom CBRNE-utbildningar för sjukvårdspersonal. Utbildningarna innehåll både 
teori och praktik med bland annat sjukvårdsledning, behandling, triagering, dekontamination, 
och utbildning hur man använder skyddsutrustning (Kako et al. 2018).   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är nationell samordnare av CBRNE har 
tillsammans med aktörer inom området tagit fram nio stycken prioriterade områden. Ett av 
dessa är att katastrofmedicin som Socialstyrelsen är ytterst ansvarig för. Där beskriver de 
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vikten av att sjukvårdspersonal har rätt utbildning, samt rätt tillgång till skyddsutrustning vid 
omhändertagandet av patienter vid CBRNE-händelser. De beskriver även att kompetensen 
måste kvalitetssäkras inom området (MSB 2016). 
Med TIER har man som en del av projektet genomlyst utbildningsbehovet. Där har man låtit 
elva experter uttala sig och komma överens om vad de anser hur en gemensam utbildning för 
sjukvårdspersonal ska se ut och vad den ska innehålla. Målgruppen för utbildningen är 
sjukvårdspersonal som arbetar inne på sjukhuset, men också till viss del prehospital 
sjukvårdspersonal samt stödfunktioner tex. administrativ personal. Tio stycken kärnområden 
har valts ut, samt förslag på hur en gemensam utbildning ska vara utformad. Kärnområdena 
innefattar riskbedömningar, identifiering av hot och grundläggande behov hos organisationer 
för att möta CBRNE-händelser. Hälsorelaterade effekter av CBRN-ämnen och medicinsk 
behandling för drabbade. Samordning och kommunikation inom samt mellan organisationer 
och sjukhus. Personalsäkerhet, etiska frågor runt effekten av CBRN-händelser, samt 
psykosocialt stöd för patienter, anhöriga och personalutbildningen ska innehålla både teori i 
form av självinlärning, videoutbildning, föreläsningar och seminarium, samt praktisk 
utbildning med färdighetsövningar och scenarioövningar (Djalali et al. 2017). Enligt MSB:s 
planering och samverkan (2018) finns det både grundutbildningar och riktade utbildningar 
inom CBRNE för räddningstjänst, polis och sjukvård som arbetar på skadeplats. MSB 
påpekar också att det finns en stor variation om hur omfattande och på vilken kompetensnivå 
utbildningarna bedrivs inom dessa organisationer.  
De beskriver att den här kunskapen och utbildningen har hög prioritet i utvecklingen av 
krisberedskap, men att de har lägre prioritet inom sjukvårdens grundutbildningar 
(Socialstyrelsen et al. 2008). Det saknas en nationell gemensam syn på hur CBRNE-
sjukvårdsutbildning ska bedrivas och vilket innehåll utbildningen ska ha. MSB påpekar också 
att det saknas en nationell instruktörshandledarutbildning. Genom att införa en sådan kan 
sjukvårdens omhändertagande av CBRNE-kontaminerad patient bli nationellt standardiserad 
och på så sätt kvalitetssäkras (MSB 2017). Regionernas verksamhetschefer inom 
ambulanssjukvård har ansvar för att den prehospitala sjukvårdspersonalen har tillräckligt med 
utbildning för att kunna utföra prehospital vård både i och utanför ambulans med den 
utrustning som finns tillgänglig (SOFS 2009:10).  
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskors kompetensbeskrivning beskriver att 
ambulanssjuksköterskan vid allvarlig händelse ska “Triagera patienter vid allvarlig händelse” 
och “planera och åtgärda ohälsa i samband med kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär eller 
explosiv (CBRNE) skadehändelse” (RAS 2012). 
Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning har bristande kunskap om vilken nivå av 
skyddsutrustning som krävs vid sanering av kontaminerade patienter. De saknade även 
träning i hur de praktisk ska agera vid sanering av kontaminerade personer och utrustning, 
och vad de ska göra med den kontaminerade utrustningen (Mitchell et al. 2012). 

Problemformulering 
Arbetet på skadeplats vid en allvarlig händelse med CBRNE-ämnen är riskfyllt för den 
prehospitala vårdpersonalen som tar hand om och behandlar patienter. De ska även 
transportera kontaminerade patienter till sjukhus. CBRNE-händelser är sällsynta vilket gör att 
det finns svårigheter att upprätthålla kunskap och kompetens. Enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter har varje region skyldighet att kunna bedriva sjukvårdsinsats vid CBRNE-
händelser. Socialstyrelsen är ansvariga för katastrofmedicin som MSB beskriver som ett 
prioriterat område, där ingår sjukvårdens utbildning inom CBRNE. Det finns kunskapsbrister 
och brister i utbildning vid CBRNE-händelse. Hur ser utbildningsformer ut inom CBRNE? 



 

 

  10 
 
 

På vilket sätt kan utbildning påverka och göra den prehospitala sjukvårdspersonalen mer 
förberedda inför händelser som sällan inträffar? 
 Författarna till denna litteraturstudie vill undersöka hur utbildning kan ge den prehospitala 
sjukvårdspersonalen rätt förberedelser för att kunna utföra ett säkert omhändertagande av 
patienten.  
 
Problemformulering utformas med hjälp av PICO. 
 
P: Prehospitala sjukvårdspersonalens utbildning om CBRNE- händelse.  
I: Hur kan utbildning öka kunskapen om CBRNE-händelser hos prehospital 
sjukvårdspersonal? 
C: Hur påverkar utbildning den prehospitala sjukvårdspersonalens kunskap om arbete på 
skadeplats? 
O: Belysa aktuell evidens om prehospital sjukvårdspersonalens utbildning om CBRNE-
händelse.  

Syfte  
Syftet var att beskriva den prehospitala sjukvårdspersonalens utbildning om CBRNE- 
händelse. 

Frågeställningar  

Vilken utbildning har den prehospitala personalen om CBRNE-händelser? 
Vilken utbildning föredrar den prehospitala sjukvårdspersonalen om CBRNE-händelser? 

Metod 

Design 

Valet av metod för uppsatsen var en systematisk litteraturöversikt. Detta för att skapa en 
aktuell bild av forskningsläget.  

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för samtliga artiklar i denna studie var att de är skrivna på svenska eller 
engelska. Författarna har god förståelse för engelska och inkluderade därför även in engelska 
artiklar, engelskt lexikon används vid behov. Artiklarna var peer reviewed, vilket betyder att 
artiklarna har granskats av experter inom artikelns område innan publicering.  
Det var för att hålla en god objektivitet och vetenskaplig standard (CODEX 2019; Polit & 
Beck 2017). Endast artiklar från tidskrifter som ger ut etiskt godkända artiklar inkluderas 
(Polit & Beck 2017). Artiklarna var publicerade mellan åren 2004 och 2019. Det sker en 
ständig utveckling och forskning och genom att begränsa tidsintervallet gör att man får med 
den senaste forskningen (Polit & Beck 2017). Artiklarna svarade mot studiens syfte. För att 
bedöma om artiklarna var relevant i studien användes PICO.  
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Exklusionskriterier  

Artiklar som enligt granskningsmall har låg kvalitet exkluderades i denna studie, det gäller 
även artiklar som fokuserade på läkemedelsbehandling av patient. Artiklar som inte var 
skrivna på svenska eller engelska. Artiklar som är publicerade innan 2004 samt artiklar som 
enbart handlade om hospitalpersonal. 
 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes systematiskt i databaserna Cinahl och MEDLINE. Cinahl är 
en databas med artiklar från över tretusen tidskrifter och har över tre miljoner artiklar inom 
områden som omvårdnad och hälsa. MEDLINE är en databas med över 5000 tidskrifter inom 
medicin, omvårdnad och hälsa (Polit & Beck 2017). Författarna till denna uppsats har använt 
MEDLINE via PubMed som är en webbversion av databasen. Innan huvudsökningen till 
denna uppsats genomförde författarna ett antal testsökningar, för att få en uppfattning om 
vilket underlag av artiklar som framkom. Sökningen i databasen MEDLINE genomfördes 
med MeSH termer och friämnesord. Sökningen i databasen Cinahl genomfördes med Cinahl 
headings och friämnesord. MeSH och Cinahl-Headings är en indexering i respektive databas 
för att kunna sortera och hitta information om ett specifikt ämne. Sökorden som användes var 
emergency medical Technicians, emergency medical services, EMS, paramedic, ambulance, 
prehospital, first responder, CBRNE, CBRN, chemical biological radiological nuclear, 
Chemical Warfare, explosive agents, nuclear warfare, decontamination, hazmat, hazardous, 
course, training och program. 
Vid sökningen användes OR och AND. Dessa är booleska termer och används för att få ett 
bättre sökresultat (Polit & Beck 2017).  
MeSH-termer och Cinahl-headings samt friämnesord har konsulterats med bibliotekarie på 
Karlstads universitet, för att få en sökstrategi och öka sensitiviteten i sökningarna (Henricson 
& Rosén 2017). Sökningen i databaserna genomfördes 2019-12-12.  
Vid sökning lästes titlarna på de framsökta artiklarna av båda författarna till denna uppsats. 
De titlarna som svarade mot PICO antecknades för att sedan gå vidare med. Därefter lästes 
abstract av båda författarna och om artikeln bedömdes vara relevant utifrån PICO lästes hela 
artikeln. De artiklar som ej fanns tillgänglig i fulltext beställdes via Karlstad 
universitetsbibliotek. Två av artiklarna som är inkluderade i denna litteraturstudies resultat 
framkom genom manuell sökning. 
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Tabell 1. Databassökning 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Databas 
Datum  

Sökord  Antal 
träffar  
  
  
(n=)  

Antal 
lästa 
titlar  
(n=)  

Antal 
lästa 
abstract 
(n=)  

Antal utvalda 
artiklar till  
kvalitetsgranskni
ng (n=)  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultatet 
(n=)  

PubMed  
*  
20191212  

"Emergency Medical Technicians" OR 
"Emergency Medical Services" OR EMS OR 
Paramedic OR Ambulance OR prehospital 
AND CBRNE OR CBRN OR "chemical 
biological radiological nuclear" OR "Chemical 
Warfare" OR "Explosive Agents" OR "Nuclear 
Warfare" OR Decontamination OR Hazmat OR 
Hazardous AND Course OR Training 

 

156 156  62 
  
  
  
  
  
  
 

9  7 
  
  
  
  
  
  
 

Cinahl 
*  
20191212  

"Emergency Medical Services" OR 

"Emergency Medical Technicians" OR ems 

OR Paramedic OR ambulance OR prehospital 

OR "first responder" AND CBRNE OR 

CBRN OR "chemical biological radiological 

nuclear" OR "Chemical Warfare" OR 

"Explosive Agents" OR "Nuclear Warfare" 

OR Decontamination OR hazmat OR 

hazardous AND training OR course OR 

program 

 
 

83  83 
  
  
  
  
  
 

34 
  
  
  
  

 

3  2 
  
  
  
  
  
 

 Manuellt antal sökta artiklar: 2 2 2 2 2 

 Dubbletter  38 38 18 1 1 
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Kvalitetsgranskning 

För att ingående artiklar i uppsatsen ska vara av god kvalité används granskningsmall för att 
inkludera samt exkludera artiklar. Artiklarna kommer att kvalitetsgranskas med Critical 
Appraisal Skills Programme Tools (CASP), modifierad av Nordström och Wilde-Larsson, 
2006, Sandsdalen, 2015, och Jansson 2016. Genom att använda en granskningsmall så 
granskades artiklarnas kvalitet och därigenom dess vetenskapliga styrka (Henricson 2017). 
Artiklar som enligt granskningsmallen CASP har medel eller hög kvalitet inkluderas i denna 
studie. Tre artiklar som granskades hade låg kvalitet enligt granskningsmallen och 
exkluderades.  

Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts med Fribergs (2006) analysmetod. Där de utvalda artiklarna 
lästes individuellt av författarna upprepade gånger. Därefter lästes artiklarna tillsammans av 
båda författarna för att få en djupare förståelse för dess innehåll. Slutligen delades resultaten 
upp i fyra underkategorier utifrån dess innehåll som presenteras i löpande text. Artiklarna 
sammanställdes sedan i en artikelmatris för att få en strukturerad översikt av innehållet. 
Innehållet i artiklarna som svarade mot litteraturstudiens syfte och PICO bearbetades och 
analyserades för att sedan sammanställas till ett resultat.  
 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiken beskrivs av CODEX (2020) regler och riktlinjer för forskning. Forskaren 
har ett ansvar att säkerställa att forskningen är av god kvalitet (CODEX 2020). Författarna av 
denna uppsats avser att sanningsenligt redovisa resultaten som artikelförfattarna visar i sina 
resultat. Analysen av artiklarna sker objektivt för att undvika förvrängning av resultaten 
(Polit & Beck 2017). Vid översättningar av engelska artiklar har engelskt ordlexikon använts 
för att undvika feltolkningar (Forsberg & Wengström 2016). I denna litteraturstudie 
inkluderas endast artiklar från tidskrifter som enbart publicerar etiskt godkända studier (Polit 
& Beck 2017). 
 

Resultat 
Resultatet i denna uppsats bygger på 11 artiklar av kvantitativ ansats. Resultatet har delats 
upp i fyra underkategorier: kunskap inom CBRNE, utbildningsformer, brister i CBRNE 
utbildning och betydelsen av kontinuerlig utbildning. Resultatet presenteras nedan i löpande 
text samt i bilaga 1.  
 

Kunskap inom CBRNE 

Den prehospitala sjukvårdspersonalen känner sig osäkra och oförberedda inför en CBRNE-
händelse (Dallas et al. 2017, Stevens et al. 2010). Dallas et al. (2017) menar att prehospital 
sjukvårdspersonal och sjukvårdspersonal känner sig osäkra inför en CBRNE-olycka där de 
ska ta hand om exponerade och kontaminerade patienter. Det fanns även en osäkerhet kring 
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när och hur den personliga skyddsutrustningen skulle användas vid CBRNE-händelser. 
Stevens et al. (2010) har undersökt om paramedics känner sig förberedda och redo att arbeta 
vid en terroristattack med CBRNE-ämnen och liknande händelser. De paramedics som hade 
genomgått CBRNE-utbildning de senaste tre åren kände sig mer förberedda än de som inte 
fått någon utbildning nyligen. De som hade universitetsutbildning i grunden visade också en 
högre upplevd förberedelse för CBRNE-terrorism och olyckor. Genom utbildning och övning 
inom området kan den upplevda förberedelsen öka hos den prehospitala sjukvårdspersonalen.  
De såg även att klinisk erfarenhet av CBRNE-händelser inte kompenserar avsaknaden av 
utbildning (Stevens et al. 2010).  

Utbildningsformer  

Teoretisk och praktisk träning ökar kunskapen hos den prehospitala sjukvårdspersonalen 
inom CBRNE (Linney et al. 2011, Motola et al. 2015, Reilly et al. 2007, Scott et al. 2009, 
Subbaro et al. 2006). Utbildningsformer med teoretisk del samt praktiska övningar föredrogs 
av den prehospitala sjukvårdspersonalen (Chaput et al. 2007, Reilly et al. 2007). Interaktiv 
media kan vara ett hjälpmedel vid CBRNE-utbildning (Motola et al. 2015, Subbaro et al. 
2006). Chaput et al. (2007) undersökte vilken utbildningsform EMT och paramedics föredrog 
vid inlärning och hade uppfattning av att de skulle ha nytta av vid CBRN-händelser och vid 
olyckor med multipla skadade. 46 % föredrog praktisk övning. 20 % föredrog en 
kombination av praktisk övning och lektioner. 13 % föredrog endast lektioner. Självstudier 
och webbutbildningar stod för totalt 5 %.  
De kvarvarande 12 % hade valt andra varierande kombinationer (Chaput et al. 2007). Reilly 
et al. (2007) fann också att deltagarna som fått praktisk övning utöver teoretisk inom CBRNE 
upplevde sig mer förberedda än de som inte hade någon praktisk del. De som hade 
simuleringsövningar och praktiska övningar inom kände sig mer förberedda inför WMD 
(massförstörelsevapen) händelser. Scott et al. (2009) visade att teamträning med 
scenarioövningar har visat höja prestationen inte bara för teamen, utan även på individnivå. 
Genom en tvådagars utbildning som var utformad av experter inom CBRNE-terrorism har 
man undersökt hur deltagarnas färdigheter förbättras genom teoretisk och praktisk övning. 
Deltagarna av utbildningen var prehospital sjukvårdspersonal, sjuksköterskor från 
akutmottagningar och läkare. Utbildningen bestod av teori och gemensamma övningar med 
skyddsutrustning, sjukvårdsledning, triagering, medicinsk behandling och dekontamination. 
Deltagarnas prestation jämförs med ett kunskapstest före och sedan fick 24 slumpmässigt 
utvalda gör ett till efter utbildningen. Deltagarna höjde sitt resultat jämfört med pretestet. 
Motola et al. (2015) har undersökt hur sjukvårdare med hjälp av instruktionsfilmer kan göra 
bättre omhändertagande av patienten vid CBRNE-händelse. I studien delas deltagarna upp i 
en kontrollgrupp och i en interventionsgrupp. Studien startade med att alla deltagarna fick 
genomföra ett pre-test om CBRNE och omhändertagande vid katastrofer. 
Interventionsgruppen fick sedan se två instruerande filmer, den ena om skyddsutrustning som 
används vid CBRNE-händelser och en film om massförstörelsevapen. Deltagarna blev 
därefter tilldelat en händelse, antingen kemisk händelse, explosiv händelse eller en 
radiologisk händelse. De fick sedan femton minuter att förbereda sig inför fallet. 
Kontrollgruppen fick till uppgift att förbereda sig som de brukar göra vid en sån här händelse. 
Interventionsgruppen fick se en “topic-specific mobile learning module” under dessa femton 
minuter, som bestod av relevant information inför den specifika händelsen. Därefter 
triagerades, undersöktes och behandlade deltagarna medan en utbildad observatör granskade 
deltagarnas omhändertagande av patienten utifrån en förutbestämd mall. Deltagaren fick 
poäng beroende på hur de utförde olika moment. Denna observatör var ej medveten om 
vilken gruppdeltagarna tillhörde. Resultatet visade högre poäng hos interventionsgruppen 
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under omhändertagandet av patient under övningen, inom området explosiva och kemiska 
ämnen. Övningen med radiologisk skadehändelse visade ingen skillnad i grupperna. Ett 
posttest gjordes efter övningarna. Där visade båda grupperna en förbättring från pretestet. 
Interventionsgruppen hade ett bättre resultat än kontrollgruppen. Intervention gruppens 
resultat ökade från 53% till 63%. Ökningen vid kontrollgruppen var 55% till 59% (Motola et 
al. 2015). 
Subbarao et al. (2006) genomförde en studie där man undersökte effekten av utbildning som 
innehöll scenariofilmklipp tillsammans med en simualtionsdocka. Utbildningen var sju 
timmar lång och innehöll en timmes föreläsning, därefter delades deltagarna upp i mindre 
grupper där de utförde scenarion iförd skyddsutrustning. Deltagarna i studien var 
läkarkandidater, läkare, sjuksköterskor och EMT/paramedic. Ett pretest och ett posttest 
användes för att mäta effekten av utbildningen. Medelvärdet för pre-testet för samtliga 
yrkeskategorier var 53,5 %, och i post-testet 78,3. För EMT/paramedic gruppen var pretestet 
38,7 och i posttestet 67,2 % (Subbarao et al. 2006).  
 
Linney et al. (2011) har undersökt vilken kompetens som behövs på nationell nivå i 
Storbritannien. CBRNE är ett brett område som involverar flera olika delar. Experter som 
arbetar eller har arbetat med planering kring CBRNE relaterade frågor har tagit fram tio 
punkter för att visa vilka delar som behövs för att upprätthålla en kompetens inom CBRNE. 
Det innefattar kompetens hos sjukvårdspersonal som möter drabbade patienter vid händelsen 
till de som hanterar sjukhusens organisation vid CBRNE- händelser. Punkterna belyser vikten 
av kommunikation och ledarskap. Att kunna leda och fördela arbetet. Att rätt 
skyddsutrustning används och att övningar genomförs för att hålla kompetensen. Att 
prehospital sjukvårdspersonal utbildas och övar olika typer av CBRNE-scenarion med het 
och kall zon. Det är viktigt att riskbedömningar genomförs och att det finns beredskap och 
kunskaper om lokala och nationella faror. Resursplanering inom sjukhus samt prehospitalt 
och ledning av transporter från skadeplats. Debriefing ska användas vid övning och vid 
händelser för att identifiera förbättringsområden (Linney et al. 2011).  
 

Brister i CBRNE-utbildning 

Det finns brister av kontinuitet av övningar och utbildning inom CBRNE-händelser. Det finns 
även en avsaknad av utbildning inom området (Chaput et al. 2007, Kollek et al. 2009, Reilly 
et al. 2007). 
 
Kollek et al. (2009), Chaput et al. (2007) och Reilly et al. (2007) menar att det finns brister av 
återkommande övningar och träning för CBRNE olyckor. Kollek et al. (2009) undersökte om 
den prehospital sjukvårdspersonal hade fått teoretiskt, samt praktisk träning inför CBRN 
händelser, samt om de fått tillpassa och öva med skyddsutrustning.  
Av deltagarna i studien hade 37 % ej genomgått någon utbildning inom CBRN. De övriga 63 
% hade genomgått teoretisk eller praktisk utbildning inom ämnet. Studien visar även brister 
på hur den praktiska träningen med skyddsmask och skyddsutrustning genomförs. De fanns 
även brister inom den hur deltagarna ska känna igen ett farligt ämne, vilka symtom som 
uppstår samt behandling av kontaminerad och skadad patient (Kollek et al. 2009). I Chaput et 
al. (2007) studie framkommer det att 22 % av deltagarna ej har erhållit någon träning inom 
CBRN eller olyckor med multipla skadade senaste året. 19 % rapporterade att de fått upp till 
5 timmars träning, 15 % upp till 10 timmar, 24% upp till 39 timmar och 7% mer än 40 
timmar. Inom kemiska och biologiska-händelser var medeltiden för utbildning 5 timmar. För 
radiologiska och nukleära och andra olyckor med multipla skadade var medeltiden 4 timmar. 
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Deltagarna fick även svara om de fått någon utbildning för pediatrisk katastrofmedicin. 90% 
svarade att de ej genomgått någon utbildning inom ämnet (Chaput et al. 2007). Även Reilly et 
al. (2007) har undersökt om paramedics fått utbildning under de senaste två åren inom 
massförstörelsevapen och CBRNE. 57,5 % av deltagarna hade fått utbildning i 
dekontaminering, 54,8% i biologiska ämnen, 52,4 % i kemiska händelser, 30,8% i 
radiologiska händelser.  

Betydelsen av kontinuerlig utbildning 

Kontinuerlig utbildning inom CBRNE krävs för att bibehålla färdigheter och kompetens. 
Färdigheter och kunskaper inom området minskar över tid (Northington et al. 2007, 
Shiyovich et al. 2015). 
Under en grundutbildning för paramedics testades studenternas förmåga att applicera och 
avlägsna skyddsutrustning på ett korrekt sätt. Efter övning så lyckades 100 % av deltagarna 
utföra detta korrekt. Sex månader efter utbildningen misslyckades 91,4% att utföra en korrekt 
applicering och avläggning av skyddsutrustning, där kritiska misstag var i majoritet. Det 
vanligaste var felhantering av skyddsmask, vilket 65,7 % av deltagarna utförde felaktigt. 
Detta visar svårigheterna att hålla kompetensen när övning sker en gång i halvåret, vilket 
medför risker att paramedics exponeras för skadliga ämnen (Northington et al. 2007).  
 
Även Shiyovich et al. (2015) har undersökt hur utbildning påverkar bibehållen kompetens 
och självupplevd kompetens över tid. Deltagarna bestående av militära paramedics och läkare 
genomgick en utbildning om medicinsk behandling vid en händelse/olycka med kemiska 
stridsmedel. Utbildningen innehöll fyra timmar teori och fyra timmar praktiskt 
omhändertagande av patient i form av scenarioövningar där sjukvårdspersonalen arbetade i 
skyddsutrustning. Studien innehöll en kontrollgrupp och två interventionsgrupper. 
Kontrollgruppen genomförde i direkt anslutning till utbildningen ett kunskapstest samt ett 
frågeformulär där deltagarna utvärderade sin kunskap och kompetens. Interventionsgrupp ett 
utförde sina kunskapstest och frågeformulär inom efter år respektive efter ett år efter avslutad 
utbildning. De två interventionsgrupperna genomförde kunskapstestet med lägre poäng än 
kontrollgruppen, men mellan de två grupperna fann de ingen signifikant skillnad. Resultaten i 
båda kunskapstestet och utvärdering av egen kunskap och kompetens var redan efter ett år 
lägre. Ytterligare försämringar i båda områdena visas efter två år (Shiyovich et al. 2015). 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den prehospitala sjukvårdspersonalens 
utbildning om CBRNE- händelser. Följande frågeställningar fanns i denna litteraturstudie:  
Vilken utbildning har den prehospitala personalen om CBRNE-händelser? 
Vilken utbildning föredrar den prehospitala sjukvårdspersonalen om CBRNE-händelser? 
Hur påverkar utbildning den prehospitala sjukvårdspersonalens kunskap om CBRNE- 
händelse? 
 
Resultatet av denna litteraturstudie bygger på elva artiklar från olika platser i världen med 
olika sjukvårdssystem och olika sätt på hur prehospital sjukvård bedrivs. Den utbildningen 
som den prehospitala sjukvårdspersonalen har skiljer sig mellan de olika länderna. I Sverige 
finns krav på minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans. Det finns en stor variation 
av utbildningsbakgrund hos deltagarna i studierna.  
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En del har endast en kortare grundutbildning och en del har avancerad utbildning som 
sträcker sig över fyra års universitetsutbildning.  
 

Resultatdiskussion  

Dallas et al. (2017) och Stevens et al. (2010) såg en osäkerhet hos deltagarna i sina studier 
om förberedelse till CBRNE-händelser. Det fanns en osäkerhet om behandling av 
kontaminerade, exponerade patienter och hanteringen av skyddsutrustning Dallas et al. 
(2017).  
Stevens et al. (2010) visade att utbildning under de senaste tre åren inom CBRNE-händelser 
gjorde att deltagarna kände sig mer förberedda. Detta överensstämmer med Monteith & 
Pearce (2015) som beskrev vikten av rätt utbildning och skyddsutrustning inför CBRNE-
händelser som annars kan upplevas som ohanterliga. Stevens et al. (2010) såg att deltagare 
med högre universitetsutbildning kände sig mer förberedda för CBRNE-händelser än de med 
lägre utbildning. Inom Sverige ska ambulanser minst bemannas med en legitimerad 
sjuksköterska vilket innebär att denna har universitetsutbildning (Lindström et al. 2015). 
Även paramedics har i en del länder universitetsutbildning (Morton et al. 2015). EMT´s har 
enligt ULCA en kortare utbildning på 150 timmar (ULCA u.å.). I de ingående artiklarna 
inkluderas olika typer av yrkeskategorier inom prehospital sjukvård., vilket gör det kan det 
svårt att generalisera resultaten mot svensk ambulanssjukvård. 
 

I Reilly et al. (2007), Chaput et al. (2007) och Kollek et al. (2009) studier framkom det att det 
fanns brister inom utbildning vid CBRNE-händelser. De beskriver att det fanns avsaknad av 
kontinuerlig utbildning och träning. Det fanns också en stor variation mellan hur mycket 
övning och utbildning som utfördes. Shiyovich et al. (2015) såg att kompetensen efter 
utbildning minskade redan efter ett år och fortsatte minska andra året efter utbildning. Inom 
Sverige menar Socialstyrelsen (2015) att kontinuerlig utbildning och övning är viktig för 
upprätthållande kompetens då det krävs särskild kompetens för att kunna bedriva sjukvård 
vid en CBRNE-händelse. De beskriver inte hur utbildningen ska bedrivas och vilken 
utsträckning utbildning ska ske. Stora CBRNE-olyckor är ovanliga då endast nio stycken har 
inträffat i Sverige mellan år 1950 till 2016 (Totalförsvarets forskningsinstitut 2018). Vid 
klorgasutsläppet vid Vanadisbadet fanns brister vid omhändertagandet och ledningsstrukturen 
av patienterna (Socialstyrelsen 1996), vilket kan ses som en brist i CBRNE-utbildningen. 
 
Vid en CBRNE-händelse i Sverige ska den prehospitala sjukvårdspersonalen kunna utföra 
sanering och vård av kontaminerade patienter (Socialstyrelsen et al. 2008), detta kräver att de 
finns kompetens att använda skyddsutrustning på ett korrekt sätt. Kollek et al. (2009) beskrev 
att det fanns brister inom praktiskt användande av skyddsutrustning, identifiering av ämnen 
samt symtom och behandling. Även Northington et al. (2007) undersökte hanteringen av 
skyddsutrustning.  
Redan efter sex månader efter utbildning med skyddsutrustning misslyckades nästan alla 
deltagarna i något moment av på och avtagning av skyddsdräkterna (Northington et al. 2007). 
Mitchell et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar har 
liknande svårigheter med användning av skyddsutrustning.  
 
Scott et al. (2009), Motola et al. (2015) och Subbarao et al. (2006) har undersökt effekten av 
utbildning. Utbildningarna hade olika innehåll och var utformad på olika sätt. Oavsett om 
studierna hade mer eller mindre teoretisk eller praktisk träning så visade samtliga av dessa 
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utbildningar ett ökat post-resultat efter genomförd utbildning. De visar att utbildning kan 
utföras i olika former med olika moment från enkla till stora mer komplicerade övningar. 
Regionerna har ett ansvar att upprätthålla kompetensen inom ambulanssjukvården för att 
svara mot Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10). MSB menar 
att sjukvårdens upprätthållande av kompetens är viktigt för den nationella krisberedskapen 
(Socialstyrelsen et al. 2008). Enligt RAS så ska en ambulanssjuksköterska kunna omhänderta 
en CBRNE-drabbad patient (RAS 2012), hur det efterföljs inom ambulanssjukvården i 
Sverige kan diskuteras.  
 
Utbildning inom CBRNE är komplex. Området kan bestå av olika former av teoretiska och 
praktiska övningar (Kako et al. 2018). De kan utföras under en dag eller längre utbildningar 
på flera dagar. Skyddsutrustning kan användas för att ge mer realistiska övningar både inom 
egen skyddsutrustning samt vårdutförandet. Felhantering av skyddsutrustning kan få stora 
konsekvenser för sjukvårdspersonalen. Kompetens och färdigheter inom CBRNE kräver 
kontinuerlig fortbildning, något som Sveriges regioner bör ha i betänkande vid planering av 
utbildningar och övningar.  
 
 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie ingår elva kvantitativa artiklar. Utgångspunkten var att inkludera både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar. Men i litteratursökningen framkom endast kvantitativa 
artiklar. Kvantitativa artiklar är bra för att generalisera problem, men ger inget djupare 
förstående i ämnet (Polit & Beck 2017). De inkluderade artiklarna kommer från olika länder 
och presenterar olika former av utbildningar och har olika fokus på ämnet CBRNE. Vilket 
har gjort det svårt att jämföra resultaten mellan artiklarna.  
Detta gör överförbarheten svår mot ambulansverksamheten i Sverige då de olika ländernas 
sjukvårdsorganisationer skiljer sig åt.  
 
Genom att samarbeta med bibliotekarie från Karlstads universitet för att ta fram sökord och 
sökstrategier gavs en bra förutsättning för att genomföra sökningen på ett korrekt sätt. Både 
Mesh-termer/headings och fritextord användes för att få fram relevanta artiklar som svarar 
mot denna litteraturstudies syfte. Tre provsökningar genomfördes för att se om utfallet av 
sökningarna svarade mot PICO. Sökningarna genomfördes i Pubmed och CINAHL, detta bör 
ses som en styrka då risken att man missar relevanta artiklar minskar (Henricson 2017). 
Ambitionen var att söka fram ett större underlag vetenskapliga artiklar att inkludera i 
resultatet, med artiklar som ej var äldre än tio år. Trots upprepade sökningar med olika 
sökstrategier var det svårigheter att finna artiklar som svarade mot syfte. Det finns mycket 
forskning inom CBRNE men kombinationen med prehospital utbildning begränsar området. 
På grund av detta utökades åldersspannet till 15 år, då det framkom flera artiklar som svarade 
mot syftet. Det framkom i sökstrategierna att studier inom området genomfördes i mitten av 
förra decenniet efter terroristattackerna i New York. Författarna till denna litteraturstudie har 
tolkat det som en ökad medvetenhet inom CBRNE-händelser och terrorism-händelser, vilket 
har resulterat till ökad forskning inom området. Att inkludera studier som är 15 år gamla kan 
sänka giltigheten då äldre forskning kanske inte motsvarar dagens lägesbild inom området.  
 
I den slutgiltiga sökningen framkom tolv artiklar samt två manuellt framsökta artiklar som 
svarade mot studiens syfte. Vid urval av artiklar medverkade båda författarna. Om artiklarnas 
abstract upplevdes svarade mot PICO lästes artiklarna i fulltext. Artiklar som ej var 
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tillgänglig i fri fulltext beställdes via Karlstads universitetsbibliotek. De artiklar som var 
relevanta togs vidare för kvalitetsgranskning och därefter inkluderades i litteraturstudien. Tre 
artiklar exkluderades på grund av att de hade låg kvalitet. Författarna till denna 
litteraturstudie genomförde även manuella sökningar efter artiklar för att ej missa någon 
relevant forskning.  Samtliga inkluderade artiklar är peer reviewed granskade, vilket kan ses 
som en styrka till denna litteraturstudie då artiklarna är granskade av experter innan 
publicering vilket ökar tillförlitligheten (Henricson 2017). Samtliga inkluderade artiklar har 
granskats med granskningsmall. Dataanalysen gjordes av båda författarna individuellt och 
sedan tillsammans vilket resulterar i en större objektivitet. Artiklarna innefattar utbildning för 
prehospital personal, vilket kan vara EMT, Paramedic och läkare.  
I ett antal av de inkluderade artiklar undersöks utöver prehospital sjukvårdspersonal även 
annan personal inom akutsjukvård till exempel akutsjuksköterskor på akutmottagningar. 
Något som kan ses som en styrka då resultaten speglar olika yrkeskategorier inom sjukvården 
vilket ökar uppsatsens överförbarhet.  

Konklusion  
Prehospital personal känner sig osäkra och dåligt förberedda inför en CBRNE-händelse. De 
finns en stor variation av mängden utbildning som den prehospitala sjukvårdspersonalen har 
erhållit. CBRNE-händelserna är ovanliga vilket kan göra det svårt att vara förberedd. Genom 
kontinuerlig utbildning och övning stärkts kompetensen inom CBRNE och sjukvårdens 
beredskap upprätthålls och utvecklas.   
 
 

Fortsatt forskning  

I denna litteraturstudie framkom det en stor variation på vilken utbildning den prehospitala 
sjukvårdspersonalen hade inom CBRNE.  I denna studie framkom det inga svenska eller 
nordiska artiklar om CBRNE-utbildning. Förslag på vidare forskning inom området är att 
kartlägga CBRNE utbildning inom den svenska prehospitala sjukvården. För att kunna påvisa 
eventuella brister men även se eventuella skillnader inom katastrofmedicin inom 
grundutbildningen för sjuksköterskor. En kartläggning kan ligga till grund för en utveckling 
och en kvalitetssäkring inom CBRNE-utbildningar i Sveriges olika regioner.  
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Bilaga 1 Artikelmatris  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Chaput et al. 
(2007) 
USA 

Disaster training for prehospital 
providers 
 

Syftet med studien var att undersöka 
den prehospitala sjukvårdspersonalens 
mängd och form av CBRN utbildning 
det senaste året samt föredragen 
utbildningsform. 

Enkätstudie 
 
Enkäten innehöll elva frågor 
uppbyggda med likert skala om 
CBRN utbildning samt föredragen 
utbildningsform. 
 

N= 1010 Det fanns en stor variation i hur 
mycket utbildning deltagarna har 
erhållit det senaste året. 22 % av 
deltagarna har ej fått utbildning 
medans 7 % hade fått mer än 40 
timmar. De flesta föredrog praktiska 
övningar. 
 

Medel kvalitet.  

Dallas et al. 
(2017) 
USA 
 
 

Readiness for Radiological and 
Nuclear Events among 
Emergency Medical Personnel. 

Syftet med studien var att undersöka 
vilken kunskap sjukvårdspersonal har 
om radiologiska och nukleära olyckor 
och deras villighet att agera vid dessa 
händelser. 

Enkätstudie utdelad till vårdpersonal, 
samt andra professioner inom 
radiologiska och nukleära området. 
Enkätstudien gavs ut i USA och 
Japan.   

N= 418 Trots att deltagarna i studien hade 
tidigare utbildning inom området 
upplevde de en osäkerhet om hur de 
ska agera vid en radiologisk eller 
nukleär-händelse.  

Medel kvalitet 

Kollek et al. 

(2009) 

Kanada 

 

Chemical, biological, radiological 
and nuclear preparedness training 
for emergency medical services 
providers. 

Syftet med studien var att deltagarna 
fick utvärdera sin teoretiska och 
praktiska förberedelse inför CBRN-
händelser. 

Internetbaserad enkätstudie. 
 
Enkäten bestod av frågor om 
deltagarnas teoretiska och praktiska 
utbildning inom CBRN-händelser. 
 

N= 1028 Deltagarna i studien hade 37 % ej 
genomgått någon utbildning inom 
CBRN. De övriga 63 % hade 
genomgått någon form av teoretisk 
eller praktisk utbildning inom ämnet.  
 

Medel kvalitet 

Linney et al. 
(2010) 
Storbritannien  
 

The identification of 
competencies for an 
NHS response to chemical, 
biological, radiological, 
nuclear and explosive (CBRNe) 
emergencies 

Syften med studien var att finna 
konsensus bland experter inom 
CBRNE för att ta fram vilka CBRNE 
kompetenser som behövs nationellt.  
 

Internetbaserad Delphi studie.  
Två rundor av frågor genomfördes, 
första av kvalitativ ansats. Andra 
rundan av kvantitativ ansats.  

N= 43 Konsensus bland experterna gav tio 
stycken kärnområden som ska ingå vid 
utbildning inom CBRNE.  

Medel kvalitet 
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Motola et al. 

(2015) 

USA 

 

Just in time learning is effective 
in helping first responders 
manage weapons of mass 
destruction events.  

Syftet med studien var att undersöka 
effekten och användbarheten av kortare 
instruktionsvideos som används under 
utryckning mot CBRNE-händelser.   

Randomiserad interventionsstudie 
bestående av kontrollgrupp och 
interventionsgrupp.  
 
Interventionsgruppen fick se korta 
instruktionsfilmer innan 
omhändertagande av 
simuleringspatient. Deltagarna i 
studien utvärderades med hjälp av ett 
protokoll. 

N= 90 Interventionsgruppen hade ett mycket 
högre resultat än kontrollgruppen vid 
kemiska och explosiva ämnen 
(Signifikant skillnad 23,14 vs 16,61 
samt 26,32 vs 22,85). Ingen skillnad 
kunde ses vid omhändertagandet av 
radiologiskt kontaminerad 
simuleringspatient (12,7 vs 11,8).  
 
 

Medel kvalitet.  

Northington et 
al. (2007) 
USA 
 

Training retention of level C 
personal 
protective equipment use by 
emergency 
medical services personnel 
 

Syftet med studien var att undersöka 
den bibehållna kunskapen av 
applicering av skyddsdräkter och 
avtagning sex månader efter genomför 
utbildning. 
 

Prospektiv observationsstudie. 
 
Deltagarna genomförde en utbildning 
tills de  
kunde använda skyddsutrustning på 
ett korrekt sätt. De observerades av 
en observatör som förde protokoll. 
Samma moment utfördes sex 
månader senare med samma 
observatör.  

N= 36 91,4% av deltagarna misslyckades att 
utföra en korrekt applicering och 
avläsning av skyddsutrustning, där 
kritiska misstag var i majoritet. Det 
vanligaste var felhantering av 
skyddsmask, vilket 65,7 % av 
deltagarna utförde felaktigt.  

Hög kvalité  

Reilly et al. 
(2007) 
USA 

Comfort level of emergency 
medical service providers in 
responding to weapons of mass 
destruction events: impact of 
training and equipment 

Syftet var att undersöka om paramedics 
har fått träning/utbildning inom 
massförstörelsevapen/katastrofmedicin 
som en del av sin introduktion eller 
repetitionsutbildning de senaste två 
åren. Samt undersöka om EMS hade 
korrekt utrustning för sådana 
händelser. 

Tvärsnitt enkätstudie. 

Enkäten innehöll frågor om vilken 
utbildning inom 
CBRNE/massförstörelsevapen 
paramedics hade erhållit de senaste 
två åren.  

 

 

N= 823 57,5 % av deltagarna hade fått 
utbildning i dekontaminering, 54,8% i 
biologiska ämnen, 52,4 % i kemiska 
händelser, 30,8% i radiologiska 
händelser. Deltagarna som fått praktisk 
övning utöver teoretisk inom CBRNE 
upplevde sig mer förberedda än de 
som inte hade någon praktisk del. De 
som hade simuleringsövningar och 
praktiska övningar inom kände sig mer 
förberedda inför 
massförstörelsevapenhändelser. 

Medel kvalitet 

Scott et al. 
(2009) 
USA 
 

Skill improvement during 
emergency response to terrorism 
training.  

Syftet med studien var att undersöka 
effekten av en interaktiv utbildning hos 
prehospital sjukvårdspersonal, både 
individuellt och i team inför en 
terroristattack.     
 
 

Prospektiv kohortstudie med pre-test, 
samt ett post-test för 24 randomiserat 
utvalda deltagare. Utbildningen 
bestod av två dagars utbildning med 
interaktiva övningar med 
skyddsutrustning.  

N= 220 Utbildningen har visat att med 
interaktiva scenarioövningar höjdes 
prestationen hos teamen, samt på 
individuell nivå.  
Team: (skala 0-100) 
PPE 84,5 -> 95,5 
Communication 82,7 -> 90,7 
Triage 88,8 -> 93,4 

Hög kvalitet. 
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Medical treatment 89,0 -> 94,1 
Decontamination 91,2 -> 92,4 
Individuellt: (Skala 0–18) 
PPE 7,17 -> 17,54 
Antidot kit 8,0 -> 12,92 

Shiyovich et al. 

(2015) 

Israel 

 

Treatment of chemical warfare 
agent casualties: Retention of 
knowledge and self-perceived 
competency among military 
physicians and paramedics.  

Syftet var att utforska bibehållen 
kompetens och självupplevd 
kompetens hos militär 
sjukvårdspersonal vid behandling av 
patienter som har blivit utsatta för 
kemiska stridsmedel. 
 

Tvärsnittsstudie. 
Enkätstudie med flersvarsalternativ. 
Deltagarna fick svara på en 
kunskapstest för att utvärdera deras 
kompetens samt utvärdera deras 
självupplevda kompetens.  
 
En kontrollgrupp genomförde direkt 
efter genomför utbildning 
kunskapstest och utvärderingen. 
Undersökningsgruppen delades upp i 
två, en grupp som genomförde 
kunskapstestet och utvärderingen 
efter 1 år och en grupp efter 2 år.  

N= 1S35 Kontrollgruppen som utförde 
kunskapstestet och utvärderingen av 
sin självupplevda kompetens direkt 
efter utbildningen hade högre poäng 
(3,6 av 5) än gruppen som utförde 
testet ett år efter utbildning (3,2 av 5). 
Gruppen som utförde testet efter två år 
hade ytterligare längre poäng (2,6 av 
5).  
 
 
 

Medel kvalitet 

Stevens et al. 

(2010) 

Australien 

Determinants of paramedic 
response readiness for CBRNE 
threats. 

Syftet med studien var att undersöka 
vilka bakomliggande faktorer som 
påverkar hur förberedd sjukvårdare är 
att arbeta vid en CBRNE-händelse.  

Tvärsnittsstudie 
Internetbaserad enkätstudie.  
 
Frågorna i enkäten bestod av 
bakgrundsdata hos deltagarna samt 
frågor om vad som påverkar deras 
villighet att arbeta vid en CBRNE-
händelse.  

N= 663 De paramedics som hade genomgått 
CBRNE-utbildning de senaste tre åren 
kände sig mer förberedda än de som 
inte fått någon utbildning nyligen (13,5 
vs 9,2). De som hade 
universitetsutbildning i grunden visade 
också en högre upplevd förberedelse 
för CBRNE-terrorism och olyckor 
(10,6 vs 9,9). 

Hög kvalitet 

Subaru et al. 
(2006) 
USA 
 

Using innovative simulation 
modalities for 
civilian-based, chemical, 
biological, 
radiological, nuclear, and 
explosive training in the acute 
management of terrorist 
victims: A pilot study 

Syftet med studien var att undersöka 
effekten av utbildning som innehöll 
scenariofilmklipp tillsammans med en 
simulationsdocka.  

Prospektiv kohortstudie med pre och 
post-test.  
 
Deltagarna utförde ett pre-test 
därefter en timmes teoretiskt samt sju 
timmar praktisk utbildning. Effekten 
av utbildningen mättes med ett post-
test.  

N= 67 Medelvärdet för pre-testet för samtliga 
yrkeskategorier var 53,5 %, och i post-
testet 78,3. För EMT/paramedic 
gruppen var pretestet 38,7 och i 
posttestet 67,2 %. 

Medel kvalitet.  



 
 

    
 

 
 


