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Kemiska stridsmedel – egenskaper och effekter
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Ofta gaser och flyktiga vätskor Mestadels lågflyktiga ämnen

Huvudsakligen olyckor Avsiktlig utspridning

Händelser i vardagen Kris- och krigssituationer

Dominerande lokala effekter Kraftfulla systemtoxiska effekter



Organiska fosforföreningar (nervgaser)

Damaskus, Augusti 2013

Mindre toxiska varianter används som 
insektsbekämpningsmedel (pesticider)

Mycket toxiska varianter förekommer som kemiska 
stridsmedel med varierande kemiska egenskaper 
(t.ex. tabun, sarin, soman, VX och Novichok*)

Beroende på ämnenas flyktighet är inandning eller 
hudexponering den största exponeringsrisken

Risk finns för sekundärexponering av räddningspersonal

*Novichok benämns även A-ämnen

Salisbury, Mars 2018



Exponeringsvägar nervgaser

Inandning

Hud

o Snabbt förgiftningsförlopp (exv. nervgasen sarin)
o Kräver omedelbara medicinska insatser
o Kräver motmedel med snabbt upptag i kroppen

o Långsamt hudupptag (exv. nervgasen VX)
o Hudsanering är av stor betydelse
o Svårt identifiera exponerade individer som ej uppvisar symtom

Lina Thors, Anders Bucht. Symtomutveckling vid förgiftning av nervgaser och opioider. FOI-R--4968—SE (2020). 

Lina Thors, Elisabeth Wigenstam, Anders Bucht. Personsanering efter exponering för kemiska ämnen. Rekommendationer till 
förbättrad saneringsmetodik. FOI-R—5140—SE (2021). 
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Kvarliggande ämnen

Ämnen med låg flyktighet och hög kemisk stabilitet 
kan ligga kvar på ytor under långa tidsperioder

Exempel: opioider och lågflyktiga nervgaser

Fentanyl VX



Syntetiska opioider

Dubrovkateatern Moskva 26 oktober 2002

Stort antal mycket potenta fentanylanaloger marknadsförs som narkotiska preparat

Vissa ämnen har en lugnande och sövande verkan men kan även vara dödliga i små koncentrationer 

Högpotenta varianter har även utvecklats för polisiär användning i kravallbekämpning. 
Benämns då som inkapaciterande ämnen eller ”icke-letala vapen”

Utgör framförallt en inhalationsrisk

Överdosering påverkar andningscentrum som ger andningsdepression

Specifik antidot finns: Naloxon



Kvarliggande nervgaser

Vid kontamination med kvarliggande nervgaser utgör kontaktexponering
en betydande risk då dessa ämnen kan tränga igenom huden

Exempel: V-ämnen och A-ämnen

Kuala Lumpurs flygplats 2017 Salisbury 2018



Kroppsskydd
- Skyddsmask, skyddsdräkt och handskar med högsta möjliga skyddsförmåga skall  bäras vid beträdande  av misstänkt kontaminerat 

område.
- Vid användning av nitrilhandskar skall minst dubbla lager användas, byts ofta.
- Butylgummihandskar ger gott skydd.

Mark- och materialsanering
- Nedbrytning sker i särskilda aggressiva saneringsmedel (finns hos Försvarsmakten).
- Saneringsavfall, spolvatten och annat kontaminerat material tas om hand med stor försiktighet.

Personsanering
- Vid hudexponering för lågflyktiga agens är noggrann personsanering mycket viktigt.
- Personsaneringsmedel RSDL är generellt effektivt.
- Saneringsavfall och spolvatten tas om hand med stor försiktighet.

Medicinskt omhändertagande på skadeplats
- Vid omhändertagande av skadade personer skall risk för exponering på räddningspersonal och transportfordon beaktas.
- Använd autoinjektor enligt befintliga riktlinjer.
- Om nödvändigt ge även ytterligare kramplösande läkemedel, syrgas och andningshjälp (endast sjukvårdspersonal).

Identifiering
- Kemisk identifiering kan ske vid FOI

Att tänka på vid misstänkt kontamination av organiska fosforföreningar



Ytterligare aspekter vid utspridning av lågflyktiga nervgaser

- Kan spridas i luft som aerosol eller appliceras direkt på ytor.

- Ämnen med låg flyktighet kan vara svåra att indikera med instrument.

- Risk för sekundär kontamination kan ge mycket stora avspärrningsområden.



Symtom på nervgasförgiftning och 
indikation för användning av autoinjektor

Tidiga symtom på förgiftning
• Mycket små pupiller
• Rinnande näsa
• Ökad salivutsöndring

Livshotande utveckling av svåra symtom
• Tilltagande andningsproblem
• Epilepsiliknande muskelkramper
• Medvetandesänkning och paralys Behandling med autoinjektor

1) Atropin+oxim
2) Diazepam



Behandling på sjukhus - nervgaser

Vid kvarstående eller återkommande symtom kan behov av fortsatt behandling med såväl 
atropin som oxim behöva ges som kontinuerlig infusion, eventuellt i flera dygn 

Behandlingen skall ges i samråd med Giftinformationscentralen

Intensivvård kan behövas

Patientens återhämtning kan följas genom att mäta kolinesteras i blod



Tack – Frågor?
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