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Vi i Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen arbetar ständigt för
att hitta fler möjligheter där innovationen når svenska slutanvändare.
Just nu finns det exempelvis all möjlighet att engagera sig
i ansökningar för de EU-projekt som startar 2018 inom säkra
samhällen. Kontakta gärna oss i Samverkansplattformen om du vill
ha mer information.

Aktörer kan engagera sig i ett EU-projekt på minst fyra olika sätt. På bilden redovisas de i fallande engagemangsnivå,
där punkt ett avser ett avsevärt större engagemang än övriga.

En fullspäckad inspirationsdag
Tack till alla som medverkade under Inspirationsdag för utlysningarna inom Säkra Samhällen.
Det blev en interaktiv dag med fokus på nyheter och trender inom EU och säkerhet,
projektexempel och information kring utlysningar och ansökningar. För er som inte hade
möjlighet att vara med så går det att se en inspelning av förmiddagens pass:
Klicka på länken för att komma till sändningen.

Insikt - Tankar om framtidens krisberedskapsarbete

Via DNA-analys kommer allt mer information om
en person att kunna tas fram
Den snabba teknikutvecklingen inom sekvenseringsmetoder för att
avkoda DNA-innehållet på en brottsplats innebär många spännande
möjligheter. Exempelvis så kan portabel sekvenseringsutrustning
användas direkt på brottsplatsen där analyserna genomförs i real-tid
och resultaten kan jämföras/matchas mot tillgänglig
databasinformation. Detta gäller inte bara klassiska forensiska bevis
som fingeravtryck, utan hela bakteriesammansättningen som kan
användas som en provsignatur som kan ge information om källan till
bevismaterialet. Med hjälp av kraftfulla datoralgoritmer kan sedan
ursprunget till beviset skattas utifrån de forensiska hypoteser som
utredarna vill undersöka.

Jon Ahlinder, forskare, FOI

Hur vi kan utnyttja de nya teknikerna som kommer med avseende på standardisering (av dels
instrument samt programvaror) och utan att bryta den forensiska provkedjan är utmaningar som vi
måste jobba vidare med. Möjligheten att generera referensdata kommer att förenklas och
undersökningarna kan göras mer lokalt och med relevanta källor. Via DNA analys kommer allt mer
information om en person att kunna tas fram, som exempelvis utseendemässiga egenskaper.

Omvärldsbevakning
Terrorism kan drabba mindre städer
Har kriget redan börjat?
Ny kampanj ska öppna ögonen
Nato godkänner holländska Sectra Tiger
Försvarsutskottet vill ha översyn av regional civil-militär samverkan

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen
SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN
Samverkansplattformen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas
för att kunna 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
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