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Hur kan Kemiakuten stödja en insats?



1990 nytt europeiskt projekt 
- ICE (International Chemical Environment)

Ett led i kemiindustrins engagemang i Ansvar och 
Omsorg (Responsible care). 

- Initiativtagare: CEFIC (European Chemical Industry Council) 
+ EPCA (European Petrochemical Association). 

- EG-direktiv: säkerhetsdatablad för farligt gods, ska innehålla 
ett "emergency telephone number". 
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Kemiakuten (bakgrund)
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• Grundades 1972 och är baserat i Bryssel

• Forum för den kemiska industrin i Europa 

• Representerar 29 000 kemiföretag i Europa

• 1,2 miljoner arbetstillfällen.

• 17 procent av världens kemiska produktion.

• 670 medlemmar och dotterbolag

Cefic: European Chemical Industry Council



ICE
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Idag
• Ett nätverk av nationella, jourbemannade

informationscentraler i Europa. 
• Vid transportolyckor. Formellt olyckor utanför 

tillverkningsanläggningar.
• ICE centralerna kan sedan utbyta information samt 

hjälpa varandra vid kemikalieolyckor.
• Varje år övningar mellan ICE centraler samt årliga 

möten.



Intervention in Chemical 
transport Emergencies
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ICE-centralerna i EU arbetar efter tre nivåer
1 Information inklusive experthjälp.

2 Experthjälp – expert kan skickas till olycksplatsen.

3 Utrustning, resurser (akutbilar, kemikaliebekämpning)      
ett komplement till Räddningstjänsten.
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ICE
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Kemiakuten den svenska ICE-centralen
Sedan 1994 ett samarbete mellan IKEM* och 
Giftinformationscentralen.
.

Kemiindustrins nätverk för bra och enhetlig information
och rådgivning vid kemikalieolyckor.
.

Säkerställa att information om företagens produkter 
finns tillgängliga vid olyckor dygnet runt.
.

Mål: Förebygga och minska följderna vid kemikalieolyckor. 
.

Den som ringer kommer till Giftinformationscentralen. 

*IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. 



• Giftinformationscentralen (GIC) är en 
nationell resurs för rådgivning vid akuta 
förgiftningstillbud 24/7.

• Rådgivning angående toxicitet, 
symtombild samt behandling inklusive 
sanering av akut förgiftade

Rådgivning dygnet runt, året runt

Giftinformationscentralen
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• Informerar och ger råd till allmänheten och 
sjukvården vid akuta förgiftningar.

• Stödjer sjukvården med information om och 
tillgång till motgifter (antidoter).

• Samverkar med myndigheter, 
räddningstjänst och andra avseende 
kemikalieolyckor.

• Kemiakuten
9

Giftinformationscentralen



RISK, SYMTOM, BEHANDLING

Hushållsprodukter
Kemikalier

Gaser

Läkemedel + naturmedel

Bett, stick av giftiga djur 
(ormar)

Växter, bär

Tobak

Narkotika, droger

Bekämpningsmedel

Svampar

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Vi svarar på...

10



Akuta förfrågningar 2020
Frågeställare
(n = 88 643)

62%

35%

3%

Allmänhet Sjukvård Övriga
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Akuta förgiftningar vuxna
Förgiftningsmedel

(n = 50 750)

Läkemedel
58 %

Kemiska
produkter

26 %

Illegal narkotika/
internetdroger…

Kosmetika/
hygienprodukter

2 %
Svamp
2 %Insekt,

orm mm
2 %

Växter
2 %

Övriga
4 %
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Kemiakuten
020-99 60 00

• Företag Kemiakuten
– Medlemsföretag avtal med IKEM.
– Märker säkerhetsdatablad med Kemiakutens 

telefonnummer.
– Skyddsblad till (giftinformation@gic.se)
– Nytt! Ny databas EU/ produktinformation. 
– Anger kemikalieexperter till kemiakuten@gic.se
– Information på giftinformation.se
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• Kan utnyttjas av blåljusmyndigheter.
• När transportör inte kan kontaktas.
• När konsekvenser kan spridas till annat 

land.
• När hjälp ska mobiliseras inom ramen för 

det nationella ICE-systemet.
• När produkt eller företag inte lätt kan 

identifieras.

Uppdrag ICE-central



Kemiakuten
020-99 60 00

– Nivå 1, inkluderar alla kemikalieolyckor.

– Vid kemikalieolycka kan Kemiakuten 
informera om risker med kemiska produkter 
och ge förslag på åtgärder.

– Ger information utöver vårt uppdrag tex 
sanering, miljöfarlighet.

– Kemiakuten kan vid behov förmedla kontakt 
med kemikalieexpert på företag.

– Kan ta kontakt med TIB på MSB.
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• Behov av bedömning av akuta hälsorisker 
vid en kemikalieolycka.

• En försäkran om att det går att få hjälp dygnet 
runt vid olyckor med företagens produkter via 
ett prioriterat telefonnummer.

• Expertlistan. Vi kontaktar kemikalieexpert 
om företaget anmält till oss.

• Vid olyckor med produkter från annat EU land.
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Sammanfattning



Att tänka på
• Viktigt att medlemsföretagen 

kontinuerligt meddelar GIC namnen på 
deras eventuella kemikaliexperter 
(kemiakuten@gic.se) 

• Kemiakuten kan kontaktas som första 
instans då information om produkt 
saknas eller vid behov av bedömning 
av risker eller eventuellt behov av 
ytterligare kontakter.
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Frågor ?
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