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MSB – avd. för krisberedskap och civilt försvar, CBRNE-samordning 

 

 

Aktörsgemensamt CBRNE-möte  

22-23 januari 09:30 dag 1 – 15:00 dag 2 

Näringslivets Hus, Storgatan 15-21, Stockholm 

Välkommen till årets aktörsgemensamma CBRNE-

möte. Mötet är ett forum där alla som arbetar med 

frågor inom området CBRNE (farliga ämnen) kan 

träffas och dela med sig av vad som sker från lokal till 

central nivå. 

22 januari 

Moderator: Anna Tubbin 

09:00 Registrering – Kaffe o macka 

09:30 
Välkommen – CBRNE-aktörsgemensamt arbete 
MSB Åsa Kyrk Gere 

10:00 
EU och Internationellt arbete CBRN 
EU CBRN Actionplan rapport från senaste mötet och pågående 
arbete – Mirja Lenz Torbjörnsson, Stefan Tangen, MSB 

10:30 
Den robusta sjukhusbyggnaden – Cecilia Westerlund 

4C Strategies 

11:00 
Beredskap för omhändertagande av patienter med 
smittsamma allvarliga sjukdomar – David Ekqvist, 

Universitetssjukhuset Linköping 

11:30 LUNCH 

13:00 
Kan era kemikalier användas för terrorattacker?- 
Vägledning om kemikalier i terrorism och annan allvarlig brottslighet 
– Anna-Karin Engström, Lorens van Dam, Claes Löfström, MSB 

13:45 
IHR Internationella hälsoreglementet och 

Riskkommunikation – Anders Klahr, FoHM 

14:45 FIKA 

15:30 
Nationellt arbete för att stärka konventionen mot 
biologiska vapen och toxiner – vad gör Sverige – Tina 

Broman FOI 

16:15 Summering av dagen 

16:30 Dag 1 avslutas 

 

 

Aktörsgemensamt 

CBRNE-möte 

Mötet riktar sig till alla aktörer 

inom CBRNE-området, från 

lokal till central nivå, och där 

alla har ett gemensamt 

ansvar för innehållet i mötet. 

 

C-ämnen är kemiska ämnen 

som kan orsaka skada på 

växter, djur och/eller 

människor och kan 

exempelvis vara toxiska 

industrikemikalier eller 

kemiska stridsmedel. 

B-ämnen avser de 

mikroorganismer, cellkulturer, 

toxiner och parasiter som kan 

orsaka infektion, allergi eller 

förgiftning hos människor, 

djur eller växter. En 

egenskap som skiljer B 

ämnen från övriga CBRNE-

¬ämnen är att de kan vara 

smittsamma. 

R&N-ämnen består av 

radiologiska och nukleära 

ämnen. Dessa kan orsaka 

strålskador och är i många 

fall även starkt giftiga. 

Beroende på halveringstid 

kan strålning finnas kvar 

under lång tid efter utsläpp 

eller spridning. 

E-ämnen är explosiva 

ämnen och explosiva 

blandningar. De kan 

förorsaka direkt skada 

genom tryckvåg, splitter 

och/eller värmestrålning, men 

de kan också användas för 

att sprida farliga ämnen, 

exempelvis genom så kallade 

smutsiga bomber där t.ex. E-

¬ämnen och R-¬ämnen 

kombineras. 
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OBS: Programmet är endast preliminärt och kan komma att 

förändras genom tillkommande eller bortfallande 

föreläsningar. 

 

 

 

 

23 januari 

Moderator: Anna Tubbin 

08:30 Summering dag 2 

08:40 
CBRN-kompani – resurs – förmåga – möjlighet – 
Philip Baccus, FM SkyddC 

09:20 
Det aktuella området ”Dricksvatten” – Magnus 

Simonsson, Livsmedelsverket 

10:00 KAFFE 

10:45 
Arbete med den aktörsgemensamma CBRNE-
strategin kopplat till totalförsvaret – Anna Tubbin, 

Maria Muribi, Ingrid Persson 

11:15 B-samverkan -  

11:30 

RescEU – CBRNE ett prioriterat område - Mirja Lenz 
Torbjörnsson, MSB 

Nordiskt samarbete förstärkningsresurser CBRNE - Mirja Lenz 
Torbjörnsson, MSB 

12:15 LUNCH  

13:20 
Tillsyn – MSB:s tillsyn av länsstyrelsernas planer och program för 

räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka – , MSB 

13:40 
Utvecklad nationell förmåga vid CBRNE-händelser 
– , , MSB 

14.00 

Korta nyheter 

- Skyddsmask 90 

- Regeringsuppdrag -  Uppdrag att kraftsamla för att 

öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva 
varor och den illegala användningen av dessa. 

- Nationella RSF-träffar 

14:50 Avslutande – summering av mötet 

15:00 Kaffe to go 

 


