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Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)  
FBD är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter; Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 
Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket (SLV) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ett av 
forumets huvudmål är harmonisering av metoder och utrustning mellan de deltagande 
myndigheterna för att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell B-händelse. Vid en avsiktlig eller 
naturlig spridning av smittämnen tillhörande riskklass-3 eller smittämnen som av andra anledningar 
kan orsaka stor samhällspåverkan är en fungerande krisberedskap, med avseende på medicinska 
motåtgärder och dekontaminationsförfaranden, beroende av snabba preliminära 
laboratorieresultat. Till skillnad från odlingsdiagnostik, som ofta ses som en gyllene standard, 
erbjuder molekylär diagnostik metoder som snabbare kan analysera en större mängd prover med 
frågeställning om bakterier eller virus. 
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits inom projektet Civil-militär samverkan inom 
mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap -Delprojekt övning. 
Målet har varit att i civil-militär samverkan skapa insikter om hur de civila myndigheterna i Forum för 
beredskapsdiagnostik kan stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap avseende analyskedjan vid 
spridning av smittämnen som kan få allvarliga följder för civilbefolkning och militär. Dessa smittor 
kan drabba människor eller djur direkt eller indirekt via livsmedel, dricksvatten eller foder. 
Detta delprojekt som fokuserar på övningsaktiviteter grundar sin verksamhet i de kontakter, nätverk, 
kunskaper och insikter som har vunnits under delprojekt förstudie. Resultaten av dessa två delprojekt 
kommer i sin tur att kunna ligga till grund för ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan de delar av 
Försvarsmakten som deltagit i projektet (Försvarsmedicincentrum och Totalförsvarets skyddscentrum) 
och myndigheterna inom Forum för beredskapsdiagnostik. 
Inom delprojektet har fyra övningar genomförts under samlingsnamnet Bjära 18. Fokus för projektet 
och de fyra övningarna har varit kunskapshöjning hos deltagande aktörer. Vid dessa övningar har 
Försvarsmaktens behov och önskemål gällande mikrobiologiska analyser samt rådgivande eller 
stöttande expertis vid händelser med smittämnen presenterats och diskuterats. Dessutom har de 
myndigheter som ingår i Forum för beredskapsdiagnostik presenterat sin verksamhet, som separata 
myndigheter och den gemensamma verksamheten inom nätverket. Kunskapshöjande moment har 
också genomförts avseende utbildning i krypterad kommunikation, möjlighet till gemensamma 
videokonferenser och annat som utgör viktiga delar av totalförsvarets funktionalitet för hantering av 
händelser med smittämnen. I och med att samtliga deltagande myndigheter funnits representerade vid 
alla övningar inom Bjära 18 innebar detta en ökad förståelse för respektive aktör, dess roll och mandat 
vid händelser som i det övade scenariot. 
Under arbetet i delprojektet har det blivit tydligt vad som fungerar väl, vad som behöver utvecklas och 
att vi tillsammans behöver definiera möjliga vägar för att bygga en totalförsvarsförmåga för att kunna 
hantera sjukdomsutbrott eller misstänkt smittspridning under höjd beredskap. Ett nära och 
förberedande samarbete mellan de civila myndigheterna och Försvarsmakten är nödvändigt för att 
kunna verka operativt vid en sådan händelse. 
Övningsserien har resulterat i ett antal rekommendationer för att vidare utveckla samverkan mellan de 
civila myndigheterna och Försvarsmakten i ett läge av höjd beredskap. Några områden som 
identifierades var bland annat kommunikationsteknik, rutiner för kommunikation, smittskyddsåtgärder 
och förmåga till provtagning. 
Framgångsfaktorer som gjort det möjligt att planera och genomföra fyra övningar inom loppet av ett år 
har varit att ingående aktörer tillsammans omfatta ett brett spann av kompetenser, att delprojektet har 
utgått från ett befintligt nätverk där de civila myndigheterna redan samverkar och slutligen det stora 
engagemang som samtliga aktörer visat inför uppgiften att stärka Svenskt totalförsvarsförmåga. 
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1 BAKGRUND 
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett nationellt laboratoriesamarbete mellan fyra myndigheter 
som tillsammans täcker kompetensområdena humanmedicin (Folkhälsomyndigheten), 
veterinärmedicin och foder (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA), livsmedel inklusive 
dricksvatten (Livsmedelsverket, SLV) och CBRN-prover (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI). Det 
övergripande målet med FBD är att skapa och förbättra förutsättningarna för att mer effektivt använda 
landets samlade kapacitet och kompetens för diagnostik av högpatogena smittämnen, och att genom 
samordning kunna utföra kvalitetssäkrad diagnostik med god kapacitet och uthållighet i händelse av 
storskalig spridning av allvarlig smitta. Samarbetet har genomförts i projektform, finansierat av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2:4-anslag för krisberedskap. 

Under 2017-2018 har FBD samarbetat med Försvarsmakten (FM) för att genomföra en förstudie kring 
FMs behov av stöd inom området mikrobiologisk beredskapsdiagnostik1. Projektet Civil-militär 
samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap syftade till att 
identifiera vilka behov som finns av förmågeutveckling och av samarbete mellan FM och civila 
aktörer, i händelse av sjukdomsutbrott eller misstänkt antagonistisk spridning av smittämnen vid höjd 
beredskap. Att kunna samverka civilt-militärt avseende mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i kris 
och vid höjd beredskap kräver kännedom om, och förståelse för, varandras resurser, kompetenser, 
kommunikationsvägar och arbetssätt avseende hela analyskedjan (initiering, provtagning, transport av 
prov från provtagningsplats till laboratorium, laboratorieanalys, tolkning av resultat, svar till 
uppdragsgivare m.fl. se Figur 1). 

Bland de slutsatser som dragits ur förstudien kan nämnas:  
 Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik vid höjd beredskap bör 

finnas både för att förebygga och hantera: 
- Naturlig smittspridning (normal förekommande sjukdomar samt smittsamma 

sjukdomar som förväntas öka i en kris- eller krigssituation), vilket kräver ett brett 
spektrum av tillgängliga analyser som kan användas även vid höjd beredskap. 

- Avsiktlig smittspridning, vilket kräver analysberedskap både för diagnostik och för 
bevissäkring från prover med höggradigt farligt innehåll, i avvikande provmaterial 
och av avvikande smittämnen. 

 För ett operativt samarbete behövs etablerade samverkansstrukturer vilket innefattar 
kommunikationsmöjligheter, kommunikationsvägar och provlogistik. 

 Möjligheterna och utmaningarna att med bibehållen informationssäkerhet kunna kommunicera 
mellan FBD-myndigheterna och FM behöver utredas. 

 Samverkansbehov i ett förberedande läge finns inom områden som täcker in hela analyskedjan 
t.ex. provtagning, rådgivning/kunskapsstöd, hantering av stora provmängder och tolkning av 
analyssvar. 

 Det är viktigt att den personal och de funktioner som berörs av samarbetet får möjlighet att 
bygga upp, öva och därmed över tid utveckla den totalförsvarsanpassade gemensamma 
förmågan. 

                                                      
1 Projektrapport Civilmilitär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd 
beredskap. Delprojekt ”Förstudie”. 2018 MSB 1271 ISBN 978-91-7383-873-3 
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Figur 1. Analyskedjan som den definieras i projektet. Hela analyskedjan omfattar initiering, provtagning, transport, 
provberedning, analys, utsvar och eventuellt åtgärder. 

Som uppföljning till förstudien1 har FBD-myndigheterna och FM tillsammans genomfört en serie 
praktiska, lärande övningsmoment under samlingsnamnet Bjära18. Under andra halvan av 2018 
utfördes fyra övningar där personal från de ingående aktörerna övade olika aspekter av 
beredskapsdiagnostik, bland annat: hantering av smittsam händelse i fält, objektsutredning, reach-back 
mellan civila och militära aktörer för råd och analysstöd samt skyddad kommunikation. 

Denna rapport utgör en sammanfattning av arbetet inför Bjära18, utförande av övningarna och 
övergripande lärdomar i form av framgångsfaktorer och rekommendationer för framtida aktiviteter 
inom det nu utökade nätverket. Till detta biläggs övningsrapporter från respektive delövning (Bilaga 
3-6). 

2 MÅL 
Behovet av stöd till FM av den samlade kapaciteten vid FBD-myndigheterna är utrett och civil-militär 
samverkan avseende beredskapsdiagnostik har på grundläggande/inledande nivå testats och 
utvärderats. 

2.1 DELMÅL 
 Mål med gemensam övning inom området beredskapsdiagnostik har formulerats. Detta görs 

genom behovsanalys utifrån förstudien. 
 Gemensam övning har planerats för att testa och öva analyskedjan för smittämnen med 

perspektivet civil-militär samverkan. I detta ingår både ”torra” delar (t.ex. kommunikation) 
och övning av laboratorieanalys. Detta omfattar även utredande av behov av 
kunskapsuppbyggande hos berörda aktörer innan övningen. 

 Gemensam övning som syftar till att stärka och utvärdera civil-militär samverkan inom 
beredskapsdiagnostik (inklusive laboratorieanalys) har genomförts. 

 Övningen har utvärderats och följts upp för att ringa in både styrkor och brister som påvisats 
för den civil-militära samverkan inom beredskapsdiagnostik. 

2.2 IMPLEMENTERING 

Direktiven om implementering var att respektive myndighet ansvarar för framtida löpande 
förvaltningskostnader samt att resultaten från det övningsförberedande arbetet och de genomförda 
övningarna kommer införas i myndigheternas egna arbete med totalförsvarsplanering. Den 
myndighetsgemensamma dialogen bedöms kunna utmynna i bilaterala diskussioner mellan enskilda 
myndigheter och försvarsmakten och dessa dialoger inryms i respektive myndighets normaluppdrag. 
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2.3 AVGRÄNSNINGAR 
 Eventuella brister eller förbättringsområden som upptäcks vid övningarna kommer inte att 

åtgärdas inom ramen för projektet. 
 Övningarna omfattar inte analyser på laboratorium. 
 Övningarnas omfattning begränsas till FBD-myndigheter samt berörda delar av FM och 

inkluderar inte aktörer som kommuner, smittskyddsenheter och länsstyrelser 
 Övningarna utvärderade inte transport av prov. 

3 MATERIAL OCH METOD 
3.1 ÖVNINGSPLANERING 

3.1.1 Utbildning i metod för övningsplanering 

Projektdeltagarna gick en komprimerad utbildning i MSB:s metod för övningsplanering, Öva enkelt. 
Utbildningen var skräddarsydd till en tvådagarsutbildning utifrån utbildningsmaterialet Öva enkelt2 
och anpassad till vårt uppdrag. Under utbildningen påbörjades planeringen för övningen samt 
preliminärt syfte och mål för övningen togs fram. 

3.1.2 Planeringskonferenser 

Enligt MSBs modell Öva enkelt genomfördes den fortsatta övningsplaneringen i tre 
planeringskonferenser (PK). Vid dessa konferenser (PK1-3) deltog projektgruppen och resurspersoner 
som arbetade gemensamt med olika steg i övningsplaneringen. 

3.1.3 Gemensam intern hemsida 

FBD-nätverket har en intern hemsida på säker server. Syftet med den interna hemsidan är att ge 
deltagarna tillgång till kontaktuppgifter, mötesschemat, information om avslutade, pågående och 
framtida projekt. Den interna hemsidan fungerar även som kunskapsbank för FBD, där deltagare kan 
hämta och lämna information och därmed bidra till kunskapsöverföringen. 

3.1.4 Säkerhet och sekretess 

Under övningsplaneringen har säkerhetsfrågorna kontinuerligt diskuterats för att hitta en lämplig 
säkerhetsnivå för respektive övning. Kontakt med jurister och signalskyddspersonal har varit 
nödvändigt och värdefullt. Utgångspunkten i arbetet inom projektet har varit att hålla en nivå som inte 
kräver att material skyddas med hänvisning till rikets säkerhet. Säkerhetsklassning av personal är en 
viktig fråga som tidigt måste tas hänsyn till och hanteras beroende på vilken information som ska 
delges till vilken personal. 

I respektive övningsrapport finns beskrivet de erfarenheter gällande säkerhet och sekretess som 
framkommit vid respektive övning. 

                                                      
2 https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/Verktyg--Stod/Ova-enkelt1/ 

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/Verktyg--Stod/Ova-enkelt1/
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3.2 ÖVNINGSFÖRBEREDANDE INSATSER 

3.2.1 Sammanställning av erfarenheter från tidigare FBD övningsprojekt 

FBD-nätverket har sedan 2007 genomfört ett 20-tal projekt och bland dem flera genomförda övningar. 
För att på bästa sätt ta vara på tidigare erfarenheter gjordes en genomgång av de erfarenheter som 
finns från tidigare övningar inom nätverket. En sammanställning finns i Bilaga 1. 

3.2.2 Försvarsmaktens behov av stöd från FBD-myndigheterna 

Utgångspunkten för övningsplaneringen var förstudieprojektets analys av försvarsmaktens behov av 
stöd från FBD-myndigheterna. Detta sammanfattas i rapporten från förstudieprojektet1. De områden 
som projektgruppen tillsammans med resurspersoner identifierade som fokus för övning kan 
sammanfattas i några punkter: 
 Reach-back i frågor som rör hela analyskedjan (Figur 1) 
 Kommunikationsmöjligheter, kontaktvägar och bibehållen informationssäkerhet 
 I läge av naturlig smitta och av avsiktlig spridning 

Rapporten pekar också tydligt på behovet att den personal och de funktioner som berörs av samarbetet 
får möjlighet att bygga upp, öva och därmed över tid utveckla den totalförsvarsanpassade 
gemensamma förmågan. 

3.2.3 Förmågehöjande arbete gällande signalskydd 

Inför övningarna gjordes ett arbete med att identifiera möjliga krypterade samband hos de olika 
myndigheterna. En grundläggande information om krypto PC, krypto Tele och krypto Fax gavs till 
projektdeltagarna från signalskyddschef på FOI. Vid några myndigheter hölls också myndighetsintern 
utbildning av signalskyddspersonal. 

Gemensamma nycklar för krypterade samband finns framtaget specifikt för kommunikation inom det 
utökade nätverket där FOI är nyckelansvarig myndighet. 

3.2.4 Metod för flerpartssamtal via videomöte 

De former av krypterad förbindelse som i dagsläget finns tillgängliga tillåter tvåpartssamtal. Under 
övningsplaneringen blev det tydligt att det finns ett behov för flerpartssamtal. En metod att hålla 
gemensamma videomöten genom befintliga konferenssystem togs fram. Dessa videokonferenser är för 
öppen information och beskrivs i Bilaga 2. Metoden är framtagen och testad för de i projektet 
ingående aktörerna och fungerar med de givna tekniska och säkerhetsmässiga restriktioner som finns 
vid de olika myndigheterna. Videokonferensen sker via respektive myndighets interna 
konferenssystem (gäller SVA, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och FOI) men det finns också 
möjlighet att delta via web-länk (gäller Försvarsmedicincentrum och Totalförsvarets skyddscentrum). 

3.2.5 Vägledning för myndighetssamverkan avseende beredskapsdiagnositk vid laboratorium 
med skyddsnivå 3 i ett läge av höjd beredskap 

Tidigt under övningsplaneringen identifierade projektgruppen ett behov av en vägledning för att 
beskriva förutsättningar och processen för myndighetssamverkan vid diagnostik av högpatogena 
smittämnen vid höjd beredskap. Ett utkast till en vägledning finns formulerad, ambitionsnivån var att 
utveckla utkastet till vägledning efter genomförd seminarieövning, vilket i slutändan inte utfördes på 
grund av resursbegränsningar. 
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Som komplement till utkast till vägledning finns FM:s Handbok civil-militär samverkan3 som riktar 
sig till personal inom FM med information om sådan samverkan. 

4 BJÄRA 18 - EN SERIE AV FYRA ÖVNINGAR 
Under andra halvan av 2018 genomfördes fyra övningar, under samlingsnamnet Bjära18. Deltagare 
från de ingående aktörerna övade olika aspekter av beredskapsdiagnostik, bland annat: hantering av 
smittsam händelse i fält, objektsutredning, reach-back mellan civila och militära aktörer för råd och 
analysstöd samt signalskydd vid kommunikation. 

Ett övergripande ramscenario användes för samtliga fyra övningar inom Bjära 18. Händelsen 
utspelade sig två år framåt i tiden, hösten 2020 och kan kort sammanfattas: 

Ett antal händelser med orolig omvärld/grova kränkningar av luftrum och vatten resulterar i 
mobilisering av svensk trupp i form av övningar. Ytterligare händelser har stor inverkan på import till 
svensk hamn vilket leder till att regeringen i april 2020 fattar beslut om höjd beredskap i syfte att ge 
utrymme för att beslut om nödvändiga ransoneringar ska kunna tas. Mobiliseringen av svensk trupp 
stöter på inhemska protester i form av militanta pacifister som menar att den svenska mobiliseringen 
borde avslutas då den har en negativ effekt på möjligheterna till fortsatt fred i Europa. 

Gemensamt för övningarna var också att samtliga i projektet deltagande aktörer var representerade vid 
alla övningar. I och med att icke-övade aktörer deltagit som observatörer har övningarna haft en 
värdefull kunskapshöjande funktion för alla projektdeltagarna. 

De fyra övningarna inom Bjära18 sammanfattas här i korthet, för utförliga övningsrapporter se 
Bilagorna 3-6. 

 

4.1 SMITTSKYDDSÖVNING VID FÄLTSJUKHUSET MED 
OBJEKTSUTREDNING AV MOBILISERINGSFÖRRÅD SOM 
MISSTÄNKT KÄLLA TILL HARPESTSMITTA 

Denna övning fokuserade på hur en händelse med misstänkt smittsam sjukdom hanterades av personal 
från Fältsjukhuset och från en av två preventivmedicinska grupper (Prevmed grupp) samt hur stöd från 
de civila myndigheter som ingår i FBD och från Akademiska sjukhusets infektionsbakjour kan 
användas vid en sådan händelse. Syftet var framförallt att höja kunskapen hos de övade aktörerna om 
vilka möjligheter till stöd som finns hos civila myndigheter, att FM:s personal skulle få tillfälle att 
praktiskt hantera en händelse med misstänkt högpatogen smitta för att undersöka vilka resurser som 
finns för sådan hantering, vilka förbättringar som bör göras, hur civila aktörer kan stötta vid händelse 
samt vilka hinder som finns för detta stöd. Se Bilaga 3 för en komplett erfarenhetsrapport från 
delövningen. 

                                                      

3 https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/handbocker/h-samv-2016.pdf 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/handbocker/h-samv-2016.pdf
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Observatörer på plats i fältsjukhusets vårdsal medan sköterska i PPE tar hand om de (i övningsscenariot) insjuknade 
hemvärnssoldaterna. Foto Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten 

 

4.2 KOMMUNIKATION, DELNING AV PROV OCH 
PROVTRANSPORT MELLAN TOTALFÖRSVARETS 
SKYDDSCENTRUM BIOLOGISKA 
FÄLTANALYSLABORATORIUM OCH TOTALFÖRSVARETS 
FORSKNINGSINSTITUT (FOI) 

Övningen fokuserade på samverkan mellan FM:s biologiska fältanalyslaboratorium (B-FAL) och FOI 
CBRN Skydd och Säkerhet vid frågeställningar som kräver diagnostik på laboratorium med 
skyddsnivå 3. Deltagare från Försvarsmedicincentrum, Folkhälsomyndigheten, FOI, Livsmedelsverket 
och SVA agerade observatörer vid övningen. Syftet var att testa skyddad och öppen kommunikation, 
delning av prov och provtransport mellan aktörerna under höjd beredskap. Se Bilaga 4 för en komplett 
erfarenhetsrapport från delövningen. 



9 

 

 
Ett prov med misstänkt smitta saneras ut från det biologiska fältanalyslaboratoriet för att sedan kunna transporteras till FOI. 
Foto: Joakim Bergqvist FBD 

4.3 SIGNALSKYDDSÖVNING 

Signalskyddsövningen baserades på existerande lösningar för krypterad kommunikation. Syftet var att 
höja kunskapen och förmågan att utbyta sekretessbelagd information mellan FBD-myndigheterna samt 
FM. Övningen var en uppföljning av det förmågehöjande arbete som bedrivits avseende säker 
kommunikation inom detta projekt. Förutom säker kommunikation har även metoder för 
videokonferens för flera parter utarbetats, metoder som fungerar med de givna tekniska och 
säkerhetsmässiga restriktioner som finns vid de olika myndigheterna. Se Bilaga 5 för en komplett 
erfarenhetsrapport från delövningen. 

4.4 SCENARIOBASERAD SEMINARIEÖVNING 

Denna övning fokuserade på myndighetssamverkan; hur och när de civila myndigheterna kan stödja 
FM avseende diagnostik vid höjd beredskap, framförallt när det gäller högpatogena smittämnen som 
kräver hantering och analys vid laboratorium av skyddsnivå 3. Övningen genomfördes som en 
scenariobaserad seminarieövning med fokus på ledning och samordning av analyskedjan. Scenariot 
byggde på en situation där regeringen beslutat om höjd beredskap. Syftet med övningen var att 
förankra och vidareutveckla det utkast till vägledning som hade tagits fram inom projektet som ett led 
i förberedelserna inför Bjära 18 (Vägledning myndighetssamverkan avseende beredskapsdiagnostik 
vid laboratorium med skyddsnivå 3 i ett läge av höjd beredskap). Syftet med övningen var 
kunskapshöjande och att ge de ingående aktörerna möjlighet att lära känna varandra och förstå 
varandras roller och perspektiv. Se Bilaga 6 för en komplett erfarenhetsrapport från delövningen. 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Under 2017 och 2018 har de deltagande civila och militära aktörerna samarbetat för att skapa 
förståelse för varandras förmågor, roller och behov. Genom att praktiskt öva tillsammans har denna 
förståelse ökat avsevärt. Vi har fått inblick i varandras organisationer och i hur arbetet i realiteten kan 
se ut. Vi kan också tydligare se vad som fungerar väl, vad som behöver utvecklas och tillsammans 
definiera möjliga vägar för att bygga en totalförsvarsförmåga för att kunna hantera sjukdomsutbrott 
eller misstänkt avsiktlig smittspridning under höjd beredskap. Detta kräver ett närmare samarbete 
mellan civila och militära aktörer i ett förberedande och uppbyggande skede med målet att kunna 
verka och samarbeta operativt vid en sådan händelse. Flera olika delar behöver förbättras för en god 
förmåga: kommunikationsteknik, rutiner för kommunikation, smittskydd, provtagningsmaterial och 
instruktioner, kris och beredskapsorganisation och gemensamma förvaltningsplaner. 
Rekommendationer för fortsatt arbete för stärkt totalförsvarsförmåga finns nedan. 

Vi har genomfört fyra delövningar med fokus på civil-militär samverkan i läge av höjd beredskap med 
moment som identifierats i förstudieprojektet. Detta har inneburit test av områden som reach-back, 
kommunikationsmöjligheter, kontaktvägar och krypterad kommunikation. Övningarna har genomförts 
med inspel som indikerar att smitta kan ha uppkommit antingen genom naturlig smittspridning, eller 
avsiktligt genom antagonistisk användning av smittämne. 

I det övningsförberedande arbetet har flera kunskapshöjande aktiviteter genomförts framförallt kring 
uppdatering av kontaktuppgifter och förutsättningar för kommunikation, både öppen och krypterad. I 
och med att samtliga deltagande myndigheter fanns representerade vid alla övningar (antingen som 
övad eller som observatör) innebar detta en kunskapshöjning och ökad förståelse för respektive aktör, 
dess roll och mandat vid händelser som i det övade scenariot. 

Övningarna har utvärderats, i vissa fall mot befintliga instruktioner och handböcker. Utvärderingarna 
redovisas i respektive övningsrapport (Bilagorna 3-6). Här nedan sammanfattar vi erfarenheter från 
projektet som framgångsfaktorer och rekommendationer för vidare utveckling av samverkan för att 
stärka totalförsvarsförmågan. 

Projektets omfattning har varit mycket ambitiöst redan från start, med mycket planerad verksamhet i 
förhållande till tilldelade medel. Projektgruppen har kontinuerligt stämt av frågan med FBD styrgrupp 
som accepterat att rapportering sker under 2019. Den ambitiösa planeringen har ändå kunnat 
genomföras, mycket tack vare stort engagemang hos alla inblandade. 

6 IMPLEMENTERING 
Till stor del sker implementeringen av resultat från det övningsförberedande arbetet och övningarna 
aktörsvis bland annat genom uppdaterade rutiner, instruktioner och handböcker. 

Nätverksspecifika kryptonycklar och metod för videomöte upprätthålls genom att FBD:s styrgrupp en 
gång per halvår håller styrgruppsmöte över videolänk med dagordning skickad med krypto. Metoden 
för videokonferens är spridd till FBD-myndigheternas respektive IT-avdelningar. 

7 FRAMGÅNGSFAKTORER 
Nedan listas framgångsfaktorer som identifierats under projektets gång, som på ett positivt sätt 
bidragit till projektets genomförande och till civil-militär samverkan för ett stärkt totalförsvar. 
 Det stora engagemang och kompetens inom respektive område som samtliga aktörer visade i 

projektet bidrog till att alla övningar kunde genomföras 
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 Att utgå från ett etablerat nätverk där civila myndigheter redan samverkar inom ett område har 
underlättat samverkan med FM 

 Det finns en FBD-manual som upprättats inom nätverket och ger en tydlig projektstruktur med 
roller, ansvar och vägledning för planering och uppföljning vilket underlättade arbetet i 
projektet. 

 Ett tydligt formulerat gemensamt projektmål med tydliga förutsättningar underlättar planering 
och genomförande av projekt. 

 Att nätverkets kärna är praktiska och gemensamma projekt som bedrivs i förberedande syfte, i 
ett läge innan smitta sprids 

 Det har varit mycket värdefullt för projektets utformning och genomförande att det fanns både 
områdesspecifik kompetensen (beredskapsdiagnostik) och kompetens på planering, 
genomförande och utvärdering av övningar i projektgruppen. 

 Tydliggörande av att gemensam FBD-ingång inte finns: kontakt tas med relevant myndighet, 
som avgör eventuella vidare kontakter inom nätverket efter behov – utgår från erfarenheter 
från förberedande arbeten, formell process för samverkan finns inte 

 Det utökade FBD-nätverket är bara ett exempel på samverkan, det finns många andra i 
Sverige, men arbetet i FBD-nätverket har visat sig vara ett bra sätt att identifiera områden för 
utveckling av totalförsvaret (se rekommendationer nedan). 

8 REKOMMENDATIONER 
Arbetet med övningsförberedelser och övningsgenomförande har resulterat i förslag på områden för 
kommande samverkansprojekt. Rekommendationerna är generiska och har fokus på områden att 
utveckla för stärkt samverkan i ett totalförsvarssammanhang och i ett läge av höjd beredskap: 
 
 Fortsatt övning inom det nu utökade nätverket är viktigt för att utveckla och befästa de 

förmågor som krävs för fungerande samverkan inom Totalförsvaret. De genomförda 
övningarna visar på nyttan av det övningsförberedande arbetet. För att samarbetet skall 
fungera väl i samband med höjdberedskap krävs ett väl etablerat samarbete under 
normalförhållanden. 

 Hålla fokus för verksamheten inom det utökade nätverket till samverkan kring analys av 
smitta med stor utbrottspotential, som är FBD nätverkets kärna och rör rutiner för reach-
back inom hela analyskedjan (initiering av prov, provtagning, provpackning, transport, analys, 
analyssvar och åtgärd). FBD-nätverket har aktivt arbetat för en harmonisering, av metoder och 
procedurer knutna till laboratorium av skyddsnivå 3, mellan civila myndigheter sedan 2007. I 
och med detta arbete fanns goda förutsättningar att utvidga samverkan till att inkludera FM 
samt även omfatta smittämnen som normalt inte räknas som högpatogena, men som kan 
orsaka stora konsekvenser i samhället. 

 Fortsatt dialog mellan försvarsmakt och civila myndigheter krävs eftersom behov av 
samverkan och möjligheten att ge stöd kan komma att förändras. På civila sidan har 
FBD-nätverket arbetat i över 10 år för att underlätta samverkan mellan olika aktörer och 
förmågor, på samma vis har Försvarsmakten resurser för hantering av olika biologiska 
frågeställningar inom olika enheter. 

 Inkludera fler aktörer. I hantering av händelser med smittämnen som hotar människors 
och/eller djurs liv och hälsa är fler aktörer än de som nu deltagit i övningen involverade. Ett 



 12  

 

fortsatt steg i detta civil-militära samarbete kan vara att utöka det till fler deltagare, vid 
informationsinsatser eller vid kommande övningar. 

 Använda befintliga samverkansstrukturer. Det finns ett behov av att utreda hur olika 
aktörer kan involveras i befintliga samverkanssystem, sett ur ett totalförsvarsperspektiv. 
Samverkan ska ju finnas inom alla områden i svensk krisberedskap och FBD-nätverket är bara 
en del av detta större sammanhang. Det bedöms rimligt att utnyttja de samverkanssystem som 
redan finns och vid behov bjuda in och utöka befintliga forum med de myndigheter (inte minst 
Försvarsmaktens olika enheter) som berörs. I och med detta uppkommer ett behov av 
kunskapshöjning om befintliga samverkansgrupper. Som ett exempel kan nämnas 
Zoonossamverkan, som sker i ett läge där det finns fastställd diagnos om en alvarlig sjukdom 
och där en myndighet bedömer att det är nödvändigt med en gemensam aktion. SVA kan 
sammankalla till möte vid konstaterad högpatogen fågelinfluensa, Folkhälsomyndigheten kan 
sammankalla till möte vid onormalt många fall av human smitta med campylobakter. 

 Det finns flera lager i respektive aktörs strategier för beredskap och krishantering. Finns 
där tillräckligt bra kontakt mellan säkerhetsklassad personal från respektive myndigheter för 
att minimera risken för dubbelarbete på grund av att information inte är tillgänglig för alla 
(delning av information för att vara så effektiv som möjligt i att utveckla samverkan). 

 De juridiska förutsättningarna för samverkan i ett läge av höjd beredskap och krig, 
bland annat frågan kring sekretess, behöver lyftas fram och utredas vidare. Former för 
samverkan bör tydliggöras i respektive aktörs beredskapsplan. 

 Hur man bygger upp en samlad lägesbild och vem som ska ta ledning vid en händelse är 
två frågeställning som behöver prövas ytterligare. Det kan vara oklart vem som har 
helhetsbilden - särskilt vid en händelse som först ter sig som naturlig men senare ger 
indikation på antagonism. Det är i dagsläget oklart vem som kopplar ihop två sådana 
händelser och vem som ska gå i täten. I enlighet med ansvarsprincipen har respektive 
myndighet ett uppdrag inom sitt beredskapsområde men det finns ingen utpekad att leda vid 
en händelse som inkluderar flera områden4.  

 Samla och knyta ihop säcken kring de många projekt och nätverk som under de senaste 
åren har arbetat inom området. Det finns flera initiativ till att främja den civil-militära 
samverkan i frågor som rör beredskapsdiagnostik, t.ex. Totalförsvarsgemensam metodik för 
provtagning och C-nätverket. I dagsläget finns ingen överblick över dessa arbeten. Detta 
kräver samverkan från flera delar av beredskapsorganisationer som fältarbete, laboratorier, 
samordning och ledning från alla berörda aktörer. 

 Kunskapshöjning är särskilt efterfrågad inom några områden: 
- Kontaktvägar och kommunikation. Vad det gäller kontaktvägar har ett behov av att 

klarlägga vilka kommunikationsvägar som finns mellan FM och civila aktörer för 
reach-back identifierats. När det gäller kommunikation så är det särskilt tekniska 
lösningar och procedurer för att kommunicera krypterat som är efterfrågat. 

- Provtagningsmaterial, rutiner och instruktioner för provtagning, ivägskickande 
av prover samt mottagande av analysresultat. 

- Enkla och snabba metoder för analys av B-ämnen i en fältsituation. 
- Korrekta smittskyddsåtgärder vid misstänkt smitta hos patienter eller i miljö. 

  

                                                      
4 Sektorsansvar - ansvarssystem eller semantik? 2017 FOI-R--4542--SE  
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