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Almedalsveckan är till ända och sommarvärmen är verkligen här. Vi 
i Samverkansplattformen hoppas att ni har möjlighet att njuta 
ordentligt. Missa inte chansen att anmäla er till en simulering av en 
katastrofmedicinskt insats vid en olycka till sjöss vid 
Sveriges östkust hos KMC den 5 september.  

 

 

 

Hur resilient är vår krishanteringsförmåga? Var med den 5 
september under en simulering av en katastrofmedicinsk insats 
vid en olycka till sjöss vid Sveriges östkust 

Välkommen till ett unikt tillfälle där vi genomför en praktisk utvärdering av riktlinjer för mer resilient 
krishantering genom exemplet katastrofmedicinsk beredskap vid Region Östergötland. 

Det blir en heldag med simuleringsövning och diskussioner kring samverkan och ledning, resiliens, 
krisberedskap och hur vi kan utveckla dessa områden med hjälp av simulering. Simuleringsövningen 
kombinerar KMC:s metodik för att simulera och värdera katastrofmedicinska insatser med FOI:s 
simuleringsverktyg. FOI:s verktyg stödjer simulering av ett stort antal resurser (mark, sjö, luft) och 
logistiska processer med faktisk geografi. 

Plats: Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) 

Vill du veta mer eller anmäla dig redan nu? Kontakta oss via plattform@foi.se 

OBS: Begränsat antal platser, anmäl dig i tid. Anmälan sker senast 20 augusti. 

  

Programpunkter: 

09:00-10:00 Ankomst, registrering 

09:30-10:00 Fika 

10:00 - Besökarprogrammet påbörjas 

10:00-10:45 Presentation av dagen 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-5FC1-7E
mailto:plattform@foi.se


10:45-12:00 Visning av olika övningsstationer och övningsmoment såsom motspelssalen, 
simuleringscellen, situationscentret med realtidsövervakning av övningen, etc. 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-13:30 Presentation och diskussion kring vägval som gjorts vid utveckling av övningen 
(övningsmetodik, utvärdering, modellering och simulering av ledning och samverkan) 

13:30-14:30 Visning av olika övningsstationer och övningsmoment inkl. fika 

14:30-15:15 Diskussion - vad innebär detta för framtida studier/projekt samt övning och utbildning? 

15:15-15:30 Avslutande ord 

15:30 - Besökarprogrammet avslutas 

15:30-16:30 Möjlighet att mingla och besöka övningsstationerna individuellt (övningen är avslutad 
cirka 15:00) 

 

 

 

Insikt - tankar om framtidens forskning 
inom krisberedskap 

Vi behöver genusperspektivet för att forskning ska nå högsta 
kvalité 

Att ha med genussynvinkeln i forskning och utveckling är först och 
främst en fråga om kvalité. Hur kan man tänka sig att investera sina 
resurser, idéer och framtida möjligheter i något som inte är av högsta 
kvalité? Det är bevisat att genusperspektivet höjer innovationsnivån, 
produktivitet och attraktionskraft i forskningsmiljöer och 
forskningsprojekt. Det är därför mycket uppmuntrande att EU har tagit till 
sig detta och sett till att genusperspektivet har blivit ett krav för hela sitt 
forskningsprogram Horizon 2020. Precis som innovation, 
internationalisering, tvärvetenskaplighet och samhällsnytta, är 
genusperspektivet en tvärgående - s.k. "cross-cutting" - princip, som alla 
ansökningar för forskningsfinansiering måste ha med på ett förtroendegivande sätt. 

På kort sikt är den viktigaste utmaningen att få alla som vill söka forskningsfinansiering att få med 
genusperspektivet redan från början i utformandet av själva projektidén. Det är inte bara av taktiska 
skäl som man ska göra det, utan det skapar en ökad potential för att de eventuella forskningen 
kommer att leverera ännu mer kunskap och av högre värde och nytta i samhället i stort. På längre sikt 
handlar det om att inse att även bemanningen av projekt - och inte minst när det gäller 
grundforskning - spelar en roll i hur lyckad själva forskningen kommer att bli. 

 

Richard Langlais, forskare 

aReL Scientific AB 

 



 

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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