
SPECIALKOMPETENSER

• CBRNE (farliga ämnen)
• Strategisk sjukvårdsledning
• Beredskapsplanering
• Krisberedskap
• RAKEL
• Terrorism
• Pedagogik och retorik
• Omvärldsbevakning
• Akutsjukvård som utbildningskoncept
• Posttraumatiskt Stressyndrom
• Bemötande
• Hot och våld
• Att arbeta i andra kulturer
• Att arbeta i utsatta områden
• Att leda i kaos

VILJAN ATT FÖRSTÅ OCH MOTIVERA

Inom min bransch och samhället i stort pratar vi 
mycket om vad vi ska göra. Vi skriver våra anvis-
ningar och instruktioner, men sedan kommer vi 
inte längre. Jag kanske vet att jag ska ta på mig 
min höger sko först, men HUR gör jag det? Jag vill 
lägga tid på att pröva instruktionerna, på att hitta 
det där hur:et och öva praktiskt.

Jag har 20 års erfarenhet av strategisk och ope-
rativ sjukvårdsledning, har haft flertalet chefs-
positioner inom ambulansverksamhet, vid flera 
tillfällen arbetat som utbildare och sjuksköterska 
i utsatta länder och har genomfört flertalet upp-
drag som utbildare och medic åt Försvarsmakten. 
Genom att utmana mig själv i nya situationer 
befinner jag mig själv i ett ständigt lärande. Och 
just lärandet är något som ligger mig varmt om 
hjärtat. 

Officiellt är jag ambulanssjuksköterska, men jag 
har även en utbildning som fjäll- och vildmarks-
ledare i bagaget och har läst kurser inom CBRNE 
(farliga ämnen). När det gäller CBRNE är jag en 
av få konsulter i Sverige med erfarenhet av detta 
specialistområde. Jag  har drivit stora projekt så-
väl på regional som nationell nivå. Det som driver 
mig är möjligheten att jobba med och driva smala 
frågor som har stor betydelse för samhället, men 
som de flesta organisationer inte har resurser till 
att driva själva.

PETER PALMÉR 

curruculum vitae

- Telefon 0706-307900 - Mail peter@preparedness.se - Twitter NPreparedness 
- LinkedIn se.linkedin.com/in/cbrne - Webb www.peterpalmer.se
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UTBILDNINGSPROGRAM

Här hittar ni en förteckning över utbildningsprogram och projekt inom CBRNE som jag har 
drivit. 

Utbildning för blåljuspersonal
Samarbete mellan Umeå universitet, Räddningstjänsten, FOI, Polisen och CBRN-centret. 
Projektet syftar till att göra samhället i stort mer förberett på händelser som har med farliga 
ämnen att göra. Målgruppen för detta projekt är blåljuspersonal.

Kemambulans – kemresurs för ambulanssjukvården
Uppbyggnad och utbildning. Sveriges första ambulans med personal som har speciell kompe-
tens för att hantera händelser med kemikalier och radioaktivitet.

Projekt Skyddsutrustning för händelser med farliga ämnen  
Genomgång av vilken befintlig skyddsutrustning som finns inom sjukvården och en specifika-
tion utifrån det material som tidigare var framtaget. 

Projekt med FOI samt Socialstyrelsen gällande toxiska industrikemikalier. 
Ett urval av de vanligaste och farligaste kemikalierna inom industri.  

Utbildning inom First Responder samt CBRNE inom ambulanssjukvården. 
I samarbete med polisen.

Utbildning för ambulanspersonal angående ebola
Utbildning i samband med ebolautbrottet i Västra Afrika.

Planering och genomförande av stabsövning vid C-händelse
Övning där det förelåg ett hot om utsläpp av farlig gas över Helsingborgs centrala delar. 

Planering och genomförande av R-övning Skåne
Övning tillsammans med bl.a försvarsmakten, polisen, Region Skåne och Länsstyrelsen Skå-
ne. Övningen byggde på en trolig antagonistisk händelse där man av en slump fann en strål-
källa på ett tåg. Övningen genomfördes med skarpa strålkällor. 

Medverkar i referensgrupp för RIB (Resurs och Integrerat Beslutsstöd) MSB:s databas med 
farliga ämnen.
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TIDIGARE ARBETESGIVARE OCH TJÄNSTER

Ägare Nordic Preparedness AB
2015- nuvarande
Företag som genomför utbildningar för myndighet, företag, kommun och landsting inom kris-
hantering, sjukvård, farliga ämnen. 

Ägare No-RISK
Konsult och utbildare – Hälso- och sjukvård
2003-2015
Ett fåmannaföretag som genomförde konsulttjänster relaterade till den enskildes förmåga. 

Projektledare, Handläggare CBRNE/Farliga ämnen 
2013-2014
Ansvarig för CBRNE-projekt inom Region Skåne 

Ambulanssjuksköterska, Halmstad 
2012–2012
Medicinskt ansvarig i ambulansteamet 

Driftchef Sirius ambulans
2011-2012
Första linjens chef, ansvar för ca 55 personer.
Inom Sirius även ansvar för CBRN samt avancerad räddning. 

Arbete inom Försvarsmakten, Arvidsjaur
2010
Medic och utbildare för Armens Jägarbataljon. 

Instruktör/medic SRV, Pakistan
2008, 2009
Initialt i Pakistan för att utbilda brandmän och sjukvårdspersonal för omhändertagande av 
skadade samt arbete efter jordbävning med Urban Search and Rescue. Var även i Pakistan 
och genomförde medical assessment, på olika platser. Detta för att ha färdiga planer vid sjuk-
dom eller olycka inom vårt team. 
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Kursansvarig specialistutbildning ambulans
2004-2005, Högskolan Halmstad 
Ansvarig för de praktiska ambulansspecifika momenten inom ambulansutbildningen. 

Ambulanssjuksköterska
2003 – 2012
I min tjänst ansvarade jag för den medicinska insatsen, planering och övning inom projekt 
Hallandsås (Hallandsås tunneln) Jag gjorde en specifik insatstaktik för ambulanssjukvården 
samt var ansvarig för CBRNE-beredskapen. 

Medic räddningsverket, Algeriet USAR
2003
Jag ingick i det svenska sök- och räddningsteamet som var i Algeriet efter jordbävningen 
2003.

Stationschef ambulans
2000-2003
Chef för ambulanssjukvården i Höganäs.

Brandman/sjuksköterska ambulans, Helsingborgs Brandförsvar
1997-1999
Heltidsbrandman samt sjuksköterska i ambulanssjukvården. Under slutet 1998 och 1999 
arbetade jag enbart inom ambulans

Sjuksköterska Hjärtintensivvård, Helsingborg  
1996-1997
Sedvanliga arbetsuppgifter inom hospital vård
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UTBILDNINGAR

Utbildning inom radioaktivitet och strålning - 2015 
Prehospital Sjukvårdsledning, Region Skåne - 2014 
Handledarutbildning skyddsmask 90, Försvaret - 2014 
CBRNE fördjupningsutbildning, Umeå Universitet - 2014 
CBRN grundutbildning, Umeå Universitet - 2012 
Utvärderingsutbildning, för att utvärdera övningar, MSB 2011 
Traumaövningar, Live Tissue Training, Försvaret - 2010 
Operativ ledning fördjupning, Region Skåne - 2008 
Utbildning C-händelse för prehospital personal, Socialstyrelsen - 2008 
Fältövning för stödstyrkan, MSB - 2008  
Grundutbildning för stödstyrkan, MSB - 2007  
UN Advance Security in the field - 2007  
Övning med Alpina gruppen i Kebnekaise - 2007 
”Civila i krisdrabbat samhälle” - 2006 
Disability in Emergency Situations Course - 2006 
Search and Rescue: methods and techniques, MSB - 2006 
USAR (Urban Search and rescue) assessment course, MSB - 2006  
”Grundutbildning överlevnad” - 2005 
Befattningsutbildning för legitimerade sjuksköterskor - 2003 
Course Certificate LUCAS - 2003 
”Känn pressen – möt journalisten” - 2003 
Examensbevis specialistsjuksköterskeexamen - 2003 
Kemutbildning för sjukvårdspersonal i keminsatsstyrkan (OPCW) - 2002 
Intyg ”Stresshantering” - 2002  
”HLR huvudinstruktör” - 2001 
Intyg ”MALTE 2000” (medic i försvarets hkp 4 och 10) - 2000 
Huvudinstruktörsutbildning D-HLR 2000 
PreHospital Trauma Life Support - 1999 
Instruktörsutbildning i Avancerad Hjärt-Lung Räddning - 1999 
Kursintyg ”Ledningsambulansutbildning” - 1998 
Livräddande första hjälp till barn - 1998 
Fjäll och vildmarksledarutbildning - 1991


