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• Utbildningsprogram för ”first responders” om CBRNE 
händelse åt DG HOME

• Undersöka möjligheten att bygga upp en gemensam
Europeisk supportfunktion för CBRNE-händelse åt 
DG HOME

• Hur tas personer med speciella behov om
hand under en kris/CBRNE-händelse? 

PÅGÅENDE PROJEKT



• Stöd åt Libanon, Jordanien och Irak med hjälp till 
uppbyggnad av deras CBRN-sjukvård åt DG DEVCO

• C-sjukvård – C-sjukvård vid utsläpp av 
kemiska ämnen

• Safety & Security Test Arena – Innovationskluster för 
bättrevsamverkan vid stora skadehändelser

PÅGÅENDE PROJEKT



• Träning för WHO-personal i att hantera en CBRN-händelse

• CBRN-E samarbete inom Östersjöregionen (beredskap) åt 
Östersjöstaternas råd

PÅGÅENDE PROJEKT
OCH IDÉER



• 2016-2019 – slutrapporteras nu!

• Utbildningskoncept för ”Law enforcement Agencies” (Polis)

o E-learning

o Table top exercises

o Practical exercises (momentövningar)

• Testad på polis i Sverige, Tjeckien och Holland



• 2018-11-01 – 2021-10-31

• Ta fram en gemensam CBRNe-utbildning för ”first responders”

• Bygger på CELECTIVe

• Ska inte ta fram nytt, utan sätta samman det vi redan har 
utvecklat!

• Stakeholders inbjudna för att kunna påverka utbildningen



• 2018-11-01 – 2021-10-31

• Undersöka möjligheten att bygga upp ett supportcentrum för 
(större) CBRNe-händelser



OBJECTIVES

• “The general objective of this project is to conduct a study, 
in consultation with EU Member States and the 
Commission Services, into the feasibility of developing a 
CBRN support centre (ECCOFEX) for the EU”

• “This project will also seek to create a business plan to 
identify how such a centre can be established and 
operated, taking into account/advantage of existing 
capabilities, to identify opportunities to improve the 
preparedness and response capacity of EU MS to CBRN 
incidents related to either accidental or intentional nature”



• 2019-05-01 – 2022-04-30

• Utveckla omhändertagandet av personer med speciella behov 
vid en CBRN händelse

• Beteendevetenskapligt projekt (Äntligen!)

• Bygger i grunden på två ”Advisory Boards”

o En för ”Practitioners och Stakeholders”

o En för ”Civil Society”

• Försök för att lära vad som behövs och hur det fungerar



• Sjukvård vid C-händelser

• Sprida kunskap till de som behöver den

• 2:4-projekt för att ta fram utbildning



Omhändertagande i riskfylld miljö
-Kemhändelser-



På nationell nivå tillgängliggöra kunskap för kemhändelser

• Forskning

• Utveckling

• Beprövad erfarenhet

• Utbildning

C-NODEN



OMHÄNDERTAGANDE I RISKFYLLD MILJÖ

-KEMHÄNDELSER-

Utbildningskonceptet

• Varningssignaler
• Riskbedömning
• Personligt skydd
• Livräddande åtgärder
• Personsanering

Gemensam kunskap och taktik mellan 
räddningsorganisationerna.

Grundkursen 1+1
• Inläsning utbildningsplattform
• Instruktörsledd dag tillsammans



OMHÄNDERTAGANDE I RISKFYLLD MILJÖ

-KEMHÄNDELSER-

Inläsning utbildningsplattform

https://www.dropbox.com/s/17kn62wpowd0q71/Del1-Video.mp4?dl=0Bildvisning



OMHÄNDERTAGANDE I RISKFYLLD MILJÖ

-KEMHÄNDELSER-

Instruktörsledd dag tillsammans

Bildvisninghttps://www.dropbox.com/s/yje5okszhoe74gw/Del2-Video-draft1.mp4?dl=0



TACK!


