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FFI er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk,
informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og
økonomi. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og
utland. FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, 25 km utenfor Oslo. Instituttet har
også en forskningsenhet på Karljohansvern i Horten.

ffi.no

Laboratoriet

Hvordan

CBRNE kan utgjøre alvorlig trussel både mot Forsvarets operasjoner og
sivilbefolkningen. I den nasjonale CBRNE strategien står det at «Forsvarets
forskningsinstitutt (FFI) sin funksjon som mottakende laboratorium for prøver
der det er en potensiell kombinasjon av ukjent kjemisk, biologisk- og radiologisk
agens og eksplosiver i samme prøve (CBRE-prøver) formaliseres og finansieres
av oppdragsgiver». FFI signerte i januar 2018 en avtale med Forsvarsdeparte
mentet, Justis og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av et beredskapslaboratorium ved FFI. Avtalen skal bidra
til å sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgivning og analyse av farlige
stoffer. Avtalen innebærer at FFI kan motta og analysere materiale som
potensielt kan inneholde patogene mikroorganismer, giftige kjemikalier,
eksplosiver og radioaktivt materiale.

Kontaktinfo
Døgnkontinuerligtelefon: 400 33 373
Hvem kan ringe?
Beredskapsaktører innen helse- og omsorgssektoren
Beredskapsaktører innen justis- og beredskapssektoren
Etater i forsvarssektoren
	Etater innen andre offentlige sektorer og privat virksomhet og
institusjoner (ikke enkeltpersoner).

Henvendelser
Ved henvendelser til beredskapstelefonen kan man få råd ved mistanke om
CBRE-hendelser og eventuelt gjøre avtale om analyser av prøver som kan
inneholde CBRE.
Analyser av CBRE-prøver ved FFIs laboratorium gjennomføres i utgangspunktet
innenfor ordinær arbeidstid. Hvis det er fare for liv eller helse eller andre
tungtveiende grunner gjør det nødvendig, kan det raskest mulig foretas en
analyse.
FFI samarbeider med andre relevante instanser som Statens strålevern,
Folkehelseinstituttet og Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin
og/eller varsler disse ved behov
FFI kan i særskilte situasjoner rykke ut til skade-/hendelsesstedet og bistå
oppdragsgiver med analyser og prøvetaking.

CBRNE-hendelser er en fellesbetegnelse på hendelser som
omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive
stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt
farepotensiale.

