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Vi inleder snart den sista månaden det här året, men det är 
fortfarande mycket kvar som ska hända. Den 28-29 november är det 
äntligen dags för alla Samverkansplattformens aktiviteter på 
Mötesplats Samhällssäkerhet.  
  
Om du har funderingar kring de nya EU-utlysningarna inom Säkra 
samhällen, är intresserad av utveckling och kunskapshöjning inom 
krisberedskap eller bara vill kika på hur krisberedskapen skulle kunna 
se ut 2025, så är du varmt välkommen till vår innovationslounge. Du 
ser hela schemat längre ner i brevet.  

 

Få inspiration och information i vår innovationslounge på 
Mötesplats Samhällssäkerhet 

Sveriges totalförsvar, Våldbejakande extremism, och Informations- och cybersäkerhet är några av de 
teman som tas upp på 2017 års Mötesplats Samhällssäkerhet. Samverkansplattformen kommer att 
anordna en innovationslounge med temat "Krisberedskap 2025", där det kommer att pågå aktiviteter 
under hela mässan, i anslutning till pauserna i konferensprogrammet. Varmt välkomna! 

Innovationsloungen är placerad i lokalen M3 som ligger i anslutning till caféet i nivå med 
mässhallen. 

28 november 

10.45-11.15 Demonstrationer (Verktyg i krisberedskapen 2025?) 

12.15-13.30 EU:s utlysningar 2018 för utveckling av samhällssäkerhet (Bland annat tillsammans med 
Anna Halldén, VINNOVA; nationell kontaktperson för Säkra samhällen) 

14.30-15.15 Nätverk för nytänkande inom krisberedskapen 

15.15-17.00 Demonstrationer (Verktyg i krisberedskapen 2025?) 

29 november 

10.30-11.15 Innovation i krisberedskapen - hur tas den fram? (Bland annat med Åsa Fritzon, MSB; 
Karin Lintrup, WIN Guard; Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt centrum) 

12.30-13.30 Ett samtal om testbäddar i Sverige. (Tanja Ståhle, MSB, och Svenja Stöven, Safety & 
Security Test Arena/Europeiska CBRNE-centret) samt verktyg för sjukvård/katastrofmedicin 2025? 

 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-6432-7E


 

 

Verksamhetsutveckling genom 
kunskapsöverföring ifrån EU-projekt 

En av uppgifterna som Samverkansplattformen arbetar med är sprida 
resultat från EU-projekt inom Säkra samhällen till svenska aktörer så att 
de kan bygga kunskap till nytta för krisberedskap och samhällsäkerhet. 

Tullverket är ett exempel på en slutanvändare som har använt resultat 
från olika EU-projekt i sin verksamhetsutveckling. Vi ställde några frågor 
till Peter Kröjs på Tullverket om deras erfarenheter. 

  

  

Hur gjorde ni för att identifiera vilka EU-projekt vars resultat Tullverket var intresserade av? 

- Tillsammans med FOI och Samverkansplattformen arrangerade vi ett arbetsmöte på Tullverket där 
processägare för Tullverkets kärnprocesser deltog. Vi fick en övergripande information om Horisont 
2020 samt exempel på projekt med relevans för Tullverket. Tullverket berörs främst av områdena 
"Border and External Security" samt "Fight Against Crime and Terrorism" inom Horisont 2020. 

Hur valde ni ut mottagare i er organisation och formerna för resultatspridningen? 

- I ett senare skede engagerade vi relevant operativ personal för en workshop på FOI för att ringa in 
vilka områden och resultat som kunde vara av intresse att arbeta vidare med. Därefter tog Tullverket 
ställning till vilka områden vi skulle gå vidare med och formerna för detta i dialog med FOI. Så här 
långt har resultatspridningen lett till flest aktiviteter inom kärnprocessen "Analysera och selektera". 

Har du något tips att ge till andra slutanvändare som är intresserade av att ta del av resultat 
från EU-projekt? 

- Skaffa en övergripande bild över Horisont 2020 och vilken typ av utlysningar samt projekt som berör 
er verksamhet. EU-kommissionens hemsida CORDIS har information om projekt och resultat. Delta 
på informationsmöten som ordnas av Vinnova på plats eller via webbsändning. Ta hjälp av 
Samverkansplattformen för information på din egen myndighet. 

Vilken tycker du är största nyttan med att ha tagit del av resultat från EU-projekt? 

- Den största nyttan är att resultaten bidrar till att utveckla Tullverkets kärnprocesser. Dessutom har vi 
kommit in i loopen bland aktörer och fått möjlighet att delta i ansökningar om medel för projekt inom 
Horisont 2020. Sammantaget stimulerar detta till nytänkande som ingår i Tullverkets värdegrund. 
Nytänkande i Tullverkets värdegrund innebär att allas idéer och erfarenheter är viktiga och alla bidrar 
i arbetet med Tullverkets utveckling. Vi arbetar i en verksamhet i ständig utveckling, där nytänkande 
och förmåga till förnyelse är en förutsättning för vår framgång. 

  

 

Peter Kröjs,  

Internationell samordnare,  

Tullverket 

 

 

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen 



SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN  
Samverkansplattformen skapar forum där forskare och slutanvändare möts för att skapa 
framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och 
samverkanstillfällen genom att plattformen tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna i EU-
ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap. 

DELTA I SAMVERKANSPLATTFORMEN  
Vi välkomnar alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Plattformen bjuder 
in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera samarbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi 
kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap 
som tagits fram inom ramen av EU-projekt. 

KONTAKT  
Kontakta oss på plattform@foi.se för frågor eller funderingar. 

MER INFORMATION  

Gå in på hemsidan för att läsa mer eller för att se hur ni kan delta: www.foi.se/plattform 

   

 

FOI  
Totalförsvarets forskningsinstitut  

Postadress 

164 90 STOCKHOLM  

Telefon 

08-555 030 00  
plattform@foi.se  
www.foi.se/plattform   

 

Avregistrera från nyhetsmail  
Är du inte intresserad av att få framtida nyhetsmail klicka här. 
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