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MSB Revinge som ligger i Lunds kommun är ett av myndighetens två verksamhets-
ställen som bedriver utbildning och övning inom samhällssäkerhet och beredskap. 

Vi har en unik lärarkompetens bestående av ingenjörer och forskare, yrkes-
erfarna räddningsbefäl och brandmän samt beteendevetare, samhällsvetare  
och sjukvårdslärare. Många har dessutom internationell arbetslivserfarenhet. 

MSB Revinge har ett nära samarbete med näringsliv och organisationer såväl  
i som utanför regionen. Bland annat arbetar vi med Försvarsmakten, ett antal  
universitet och högskolor, statliga myndigheter som Kustbevakningen och Polisen, 
räddningstjänsterna och länsstyrelserna. 

Vi har även ett väl utvecklat internationellt nätverk och bedriver ett samarbete 
med internationella aktörer som EU och FN.

MSB Revinges utbildningar 
MSB Revinge ligger i framkant vad gäller utbildning och övning inom samhälls-
säkerhet och beredskap. Verksamhetsstället fungerar idag som ett nav för 
kunskapsutveckling inom området.

Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av grund- och vidareutbildningar inom 
området skydd mot olyckor.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar där vi skräddarsyr kurser inom 
bland annat krisledning och samverkan, skydd mot olyckor och brandmetodik 
till kommuner, landsting, myndigheter och privata företag. 

Dessutom tillhandahåller MSB Revinge ett stort utbud av internationella utbild-
ningar för olika FN-organ och EU. Bland annat står MSB Revinge för 25 % av 
EU-kommissionens utbildning inom det som kallas ”Civil Protection”.

Urval av utbildningar 
Skydd mot olyckor: En tvåårig eftergymnasial utbildning för dem som vill 
arbeta operativt och förebyggande med räddning och säkerhet. Efter utbild-
ningen kan man arbeta som brandman inom kommunal räddningstjänst eller 
med säkerhetsfrågor inom den privata sektorn. 

Räddningsinsats: utbildning för dem som vill arbeta operativt som deltidsbrand-
män. För att vara behörig sökande måste man vara anställd inom kommunal 
räddningstjänst (kommunen ansöker om studieplats till sina anställda efter 
behov).

Räddningsledare A och Räddningsledning B: vidareutbildning och påbyggnads-
utbildning i ledning vid räddningsinsatser. För att vara behörig sökande måste 
man vara anställd inom kommunal räddningstjänst (kommunen ansöker om 
studieplats till sina anställda efter behov).

Tillsyn A och Tillsyn B: vidareutbildning och påbyggnadsutbildning i tillsynsverk-
samhet inom området skydd mot olyckor. För att vara behörig sökande måste 
man vara anställd inom kommunal räddningstjänst (kommunen  ansöker om 
studieplats till sina anställda utefter behov).

Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer: En ettårig operativ räddningstjänst-
utbildning för brandingenjörer. Efter genomförd utbildning kan man arbeta 
som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst. För att vara behörig 
krävs det att man har en brandingenjörsexamen. 

Stabs- och ledningsutbildningar: (stabsmetodik och stabschef) utbildningar i hur 
man arbetar i berednings- eller stabsfunktioner i den egna organisationen vid 
olyckor och kriser. Riktar sig till personer som arbetar inom området samhälls-
skydd och beredskap som kan komma att inneha en stabsbefattning vid olyckor 
och kriser.

Samhällskydd och beredskap: (grundkurs samhällskydd och beredskap, samver-
kan vid stora olyckor och samverkan vid extraordinära händelser) utbildningar 
inom ledning och samverkan med fokus på att öka deltagarnas förmåga att 
planera, leda och samordna insatser. Riktar sig till personal som arbetar inom 
samhällskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå och som har 
mandat att företräda sin organisation i beslutsfattande vid exempelvis stora 
olyckor och katastrofer.
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Hur utbildar MSB Revinge?
MSB Revinges utbildningar består av en mix av föreläsningar, förevisningar, 
simuleringar, rollspel, egenträning och autentiska övningar. 

Vi satsar på tillgänglighet inom utbildningsområdet och erbjuder kurser på  
distans via ”blended learning” (både distans och platsbunden undervisning).  
Därutöver förläggs alltfler av MSB Revinges kurser regionalt runt om i Sverige.

Vi har ett väl utrustat övningsfält där vi kan genomföra komplexa övningar på 
en liten yta, t.ex. stora kemövningar, brandförlopp, rökdykning, trafikolyckor 
och tågkrascher. 

Varför utbilda sig vid MSB Revinge?
Vi har unik kompetens och expertis inom området samhällskydd och beredskap. 
Vi erbjuder utbildningar av hög kvalité som integrerar teori med verklighets-
trogna övningar och scenarier.

Vårt geografiska läge gör MSB Revinge lättillgängligt, både från ett nationellt 
och ett internationellt perspektiv. Kastrups och Sturups flygplatser ligger båda 
inom mindre än en timmes färdväg. 

MSB Revinges kursdeltagare har möjlighet att bo på verksamhetsstället under 
utbildningen. Vi har även restaurang, mötesrum, bibliotek och tränings lokaler 
vid MSB Revinge. 

Fakta om MSB Revinge
•	  Utbildar 4000–6000 studenter årligen

•	  Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 

•	  Miljöcertifierat enligt ISO 14001

•	  Drygt 100 heltidsanställda 

•	  Hotell- och restaurangverksamhet för studerande 

Vill du veta mer om våra utbildningar? 
www.msb.se/utbildning eller kontakta: utbildning@msb.se


