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Høringssvar ; NOU 2012: Rapporten fra 22. juli kommisjonen 

 
Takk for muligheten til å svare på kommisjonens rapport. Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin 
har følgende kommentarer: 
 

Terrorhandlinger utført med kjemiske stridsmidler f. eks nervegass eller ”skitne bomber” som 
inneholder radioaktivt materiale, er ikke nevnt i rapporten som mulige scenarier.  Kjemiske stridsmidler 
har et stort potensial for masseskade. Nervegass er nærmest luktfri, dødelig i svært små doser og trenger 
igjennom hud og slimhinner. De fleste kjemiske stridsmidler finnes i form av væske/damp og vil derfor 
kunne forurense og skade helse og innsatspersonell dersom de ikke beskytter seg selv først. 

• I 1994 ble hjemmelaget nervegass (Sarin) spredd i et boligområde i byen Matsumoto og i 1995  
på T-banen i Tokyo av den religiøse sekten Aum Shinrikyo. I Matsumoto ble 600 skadet, 58 
sykehusbehandlet og 7 døde. I Tokyo ble ca 5500 påvirket og søkte legehjelp, ca. 1000 hadde 
sikre forgiftningssymptomer og 12 døde.  

Terrorbomber kan være ”skitne bomber” som innholder radioaktivt materiale.  Innånding av 
radioaktivt materiale kan forårsake sykdom.  Radioaktive isotoper spredt med ”skitne bomber” kan også 
forurense bygninger ved at personer bringer isoptopene med seg inn i rene områder fastsittende på klær, 
hår eller skjegg. Dette medfører et kostbart og tidkrevende opprensingsarbeid. 

Biologiske agens kan også spres i terrorhensikt. Dette gir sykdom som utvikler seg over dager men med 
potensiell høy dødelighet hos rammede. Pulverbrev med Anthraxsporer (Miltbrann) i 2001 i USA er det 
mest kjennte eksempel. 22 ble syke og 5 døde. 

 
I varslingen fra skadestedet til sykehus ble så vidt vi kjenner til muligheten for at det kunne dreie seg 

om en ”skitten bome” eller kjemiske stridsmidler ikke nevnt. Brann og redningsetaten har håndholdte 
detektorer som kan påvise ulike gasser inkludert kjemiske stridsmidler. Det er uvisst om disse ble bruk på 
skadestedet. 

Samlebetegnelsen på denne type hendelser er CBRNE (chemical, biological, radiation, explosive). 
Rapporten tar ikke opp problematikken rundt denne type scenarioer. Det var uklart om vi hadde med en 
CBRN-hendelse å gjøre den 22. juli.  

Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin (NBC-senteret) ved OUS, Ullevål er et CBRN-
kompetansesenter med landsfunksjon. Vi gjorde en rekke tiltak tidlig i den akutte fasen og de kommende 
døgnene for å sikre at eventuelle CBRN-problemer ble oppdaget.  
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• de første pasientene fra regjeringskvartalet ble skannet for radioaktivitet i det de ankom 
mottaket på Ullevål 

• vakthavende overlege på medisin vurderte pasientene som ble triagert med tanke på 
toksikologiske symptomer 

• enkelte kuler som ble operert ut av pasienter fra Utøya ble skannet for alfa-stråling 
• på oppdrag fra Helsedirektoratet ble det gjort kliniske undersøkelser, teoretiske betraktninger 

og konferert med internasjonale eksperter rundt påstander fra det såkalte "manifestet" om at 
kulene skulle være fylt med nikotin. 

 
Det er stor sannsynlighet for at en eventuell CBRN-hendelse ledsages av kirurgiske traumer, og CBRN-

beredskapen må derfor inngå som en del av den generelle beredskapen for masseskade. Det foreligger ingen 
sentrale retningslinjer for beredskap og organisering av nødetatene ved slike hendelser. De enkelte 
Helseforetak står fritt til å organisere beredskapen i sykehus. NBC senteret arbeider med 
kompetanseoppbygging overfor alle typer helse og innsatspersonell. Vi anbefaler at nasjonale retningslinjer 
utarbeides innenfor dette området. 
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