
 

Handlingsplan för hantering av 
misstänkta postförsändelser 
(”pulverbrev”) som kan innebära hot  
Rutinen är en sammanställning över ansvarsfördelning och uppgifter i samband med 
omhändertagande av misstänkta postförsändelser och är framtagen av en händelsegrupp 
för F samverkan i Jönköpings län 
 

Antagen vid TIB möte 2015-01-22 /GM 

Polismyndighetens åtgärder 
Riktlinjer för hantering av försändelser med misstänkt farligt ämne 

Inledning 

Under tiden 150105-150113 har NOA/Nationella bombskyddet hanterat cirka 10 
ärenden rörande s.k. ”pulverbrev”. Det har vid samtliga tillfällen kunnat 
konstateras att det rört sig om helt ofarliga ämnen såsom t.ex. vetemjöl, bakpulver 
och tvättmedel. Vår uppfattning är att Polisen ska ta bort fokus från pulver och 
istället benämna det försändelser med misstänkt farligt ämne vilket kan innebära 
att det rör sig om pulver, vätskor eller explosivämne. 

Det känns också angeläget att ta bort fokus från Anthrax (mjältbrand) eftersom 
sannolikheten för att påträffa detta ämne är ytterst liten, för att inte säga obefintlig 
eftersom tillgången på detta ämne är ytterst begränsad. 

Riktlinjer 
 
 

1. Inhämta information 
 

• Vem är adressat? 
• Kontakta adressaten och fråga om försändelsen är väntad 
• Vem är avsändare? 
• Förekommer hot? 
• Vilken mängd av ämnet? 
• Symptom hos de som hanterat försändelsen? 
• Förekommer lukt? 
• Vilken lukt? 



• Etablera kontakt med NBS via vakthavande befäl NLC, för rådgivning dygnet 
runt 

• Inhämtad information utgör underlag för beslutsfattare i regionen huruvida det 
är en polisiär uppgift. Om det inte är brott, sker ingen fortsatt handläggning av 
Polisen. 

 
 

2. Misstanke att händelsen är brott 
 

• Skicka polispatrull till platsen 
• Polispatrullen håller sig utanför aktuellt rum/utrymme 
• Spärra av lokalerna. Då spridningsrisken är liten, oavsett ämne och mängd, är 

det lämpligt att avspärrning sker i samråd med NBS. I normalfallet är det 
tillräckligt att spärra av aktuellt utrymme 

• Uppmana rättsägaren att möta polispatrullen på icke kontaminerad plats 
• Uppmana utsatta personer att ta av kläder som kommit i kontakt med ämnet 

och lägg dessa i en hög på golvet i aktuellt utrymme 
• Lämna rummet, gå till närmaste toalett/duschrum. Tvätta exponerade 

kroppsdelar med tvål och vatten. Om möjligt duscha. 
• Stanna på toalett/duschrum tills polispersonal ger andra direktiv efter samråd 

med NBS 
• Om toalett eller duschrum saknas, invänta polisen i ett annat närliggande rum, 

avvakta vidare direktiv från polispersonal vilka har samrått med NBS 
• Spärra av aktuellt rum 
• Stäng av ventilation 
• Utrym övriga lokaler 
• Fortsätt informationsinhämtning både via RLC och via polis på plats 

 
 
 
 

Riktlinjer för hanteringen av försändelser med misstänkt farligt ämne i 
Region Öst 
 
Bakgrund 
 
Pulverbrev eller misstänkta föreändelser med vitt pulver innehållande Anthrax var aktuellt 
2001 i USA då de sändes till myndigheter. Detta renderade i ett stort antal pulverbrev till 
myndigheter och företag under åren efter 2001. Denna typ av brev hur på nytt blivit aktuellet 
med ett antal fall den senaste tiden. Anthrax är mjältbrandsbakterier/sporer i pulverform. 
Mjältbrand är en djursjukdom som även drabbar människor med mycket hög dödlighet. Dessa 
bakterier finns bara på ett fåtal ställen i världen och är mycket hårt bevakade.  De brev som 
senaste tiden sänts till företag och myndigheter har alla innehållit ofarliga ämnen så som 
bakpulver och mjöl. Även om det nästan till 100 % går att utesluta att det inte rör sig om 
Anthrax måste polisen hantera alla ärenden med största allvar tills dess att vi kan utesluta att 
aktuellt ämne inte är farligt. Huvudansvaret för hanterandet av dessa farliga ämnen ligger på 
det Nationella bombskyddet (NBS)  
 



Åtgärder vid anträffad försändelse med misstänkt farligt ämne. 
 

• Ärendet hanteras initialt av lokalt VB/LKC 
 

• I regionen skall de nationella riktlinjerna för hantering av misstänkt farligt ämne följas 
(se ovan).  
 

• Informera regionchefen och polisområdeschefen om händelsen. 
 

• Informera TIB i aktuellt Landsting och Räddningstjänst 
 

• Media skall i första hand hanteras av presstalesman/info enhet.  Skulle detta inte vara 
möjligt skall de framtagna talepunkterna användas.  
 

 

 
  



Räddningstjänstens åtgärder 
 

Räddningstjänsten  
• Informera berörd brandingenjör och insatsledare 
• Skicka ledningsenhet för att samverka på plats tillsammans med polis och sjukvård. 
• Vid behov skickas räddningsenhet med specialenhet kem för hjälp med sanering. Behovet är 

normalt två personer med kemskyddsdräkt.  
• Sanerar exponerade personer efter samråd med sjukvårdsledare och smittskyddsläkare. 

Saneringsväska finns på alla räddningsenheter i RäddSam F. 
• Om exponerad person redan duschat med tvål och vatten behövs dock som regel ingen 

ytterligare sanering.  
• Exponerade personer får hjälp med avklädning av räddningstjänst.  
• Kläder och andra tillhörigheter försluts i speciella plastsäckar.  
• Lämnar vid behov klädbyte (overall) till exponerade  
• Sanerar all insatspersonal om behov finns.  
• Mobil saneringsstation finns i Eksjö och körs ut av räddningstjänst. 
•  Avancerad indikeringsenhet (AI) finns i Stockholm och Göteborg och larmas via TIB MSB eller 

direkt via SOS Alarm 

  



Sjukvårdens åtgärder 
Sjukvården  

• Ambulans skickas till platsen för samverkan med polis och räddningstjänst 
• Tjänsteman i beredskap (TiB)vid Region Jönköpings län informerar smittskyddsläkare.  
• Personlig skyddsutrustning finns inom ambulansorganisationen och på akutmottagningarna  
• Räddningstjänsten genomför livräddande personsanering  
• Efter beslut om fullständig sanering ansvarar räddningstjänsten för den i samverkan med 

sjukvårdsledaren på plats 
• Sjukvårdsledare ska samråda med smittskyddsläkare angående handläggning av sanering och 

vidare åtgärder 
• Om inte fullständig personsanering kan göras på skadeplatsen finns saneringsplats för 

fullständig sanering på sjukhusen i Jönköping, Värnamo och Eksjö 

 

Smittskyddsläkaren  
• Informera vid behov exponerade personer och annan berörd personal.  
• Beslut om sanering av exponerade personer tas i samråd med räddningstjänsten. Om 

allvarligt hot enligt polisens bedömning (något mellanläge finns inte) ska exponerade 
personer saneras så snart som möjligt.   

• Kontakta räddningstjänsten för livräddande personsanering för sanering av exponerade 
personer och insatspersonal. 

•  Om exponerad person redan duschat med tvål och vatten behövs dock som regel ingen 
ytterligare sanering.  

• Om positivt provsvar (=Antrax), informera i samverkan med TiB Region Jönköpings län, 
räddningstjänst, berörd verksamhetschef eller motsvarande, exponerade personer, 
ambulanspersonal och eventuellt andra aktörer.  

• Etablera kontakt med bakjouren på infektionskliniken om positivt provsvar eller mycket stark 
misstanke.  

• Vid mycket stark misstanke eller positivt antraxsvar beslutas om att antibiotikaprofylax 
(ciprofloxacin) ska ges till exponerade personer inom 24 timmar efter exposition (effektueras 
via Infektionskliniken).  

• Vid mycket stark misstanke eller positivt svar översänds listan över exponerade personer till 
bakjourerna på Infektionskliniken 

• Om positivt svar, kontakta Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen, som kan fatta beslut om 
sanering av lokaler.  

• Om negativt provsvar städas rummet enligt fastighetsägarens gängse rutiner.  
• Etablera kontakt med Folkhälsomyndigheten (i första hand Enheten för högpatogena 

bakterier) telefon 010-205 20 00 (vxl) eller med TiB vid Folkhälsomyndigheten telefon 010-
205 24 00, kan nås dygnet runt. 

 



Infektionskliniken  
• Vid mycket stark misstanke eller positivt antraxprov ska infektionskliniken se till att 

exponerade personer får antibiotikaprofylax inom 24 timmar efter exposition. 
Rekommenderad profylax är f.n. ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10 dagar (alternativt doxycyklin 
100 mg x 2 eller amoxicillin 500 mg x 3 om stammen är känslig). Kontakta 
infektionsbakjouren och vid behov barnklinikens bakjour.  

  



 

SOS Alarms åtgärder 
• Vid larm om pulverbrev skall samtalet kopplas till polisen 
• Berörd insatsledare och brandingenjör skall informeras för vidare samråd med polisen och F 

samverkan. 
• TIB Region Jönköpings län skall informeras för vidare samråd inom F samverkan 
• TIB Länsstyrelsen skall informeras för vidare samråd inom F samverkan 

Vid behov av sanering eller omhändertagande av personer 
• Larma berörd insatsledare och brandingenjör 
• I samråd skickas personal med kemskyddsdräkt från någon av länets specialenheter för kem 

till platsen och räddningsenhet med personsaneringsväska 
• Ambulans skickas till platsen 

OÖ vrigt 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  

• Kan, om positivt prov, besluta om sanering av lokaler, om detta inte görs på frivillig väg.  
• Kontaktas via kommunens säkerhetschef.  

Hemsidor (sök på antrax/anthrax)  
www.folkhalsomyndigheten.se 

www.socialstyrelsen.se 

www.smittskyddstockholm.se 

www.krisinformation.se 

www.who.int/csr 

www.cdc.gov 

www.gov.uk/government/organisations/public-health-england 

För F samverkan 

Göran Melin Räddningstjänsten 

Tomas Wibble Region Jönköpings län 
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