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Hösten är igång och snart kommer de nya EU-utlysningarna att bli 
officiella. Det kommer att annordnas flera aktiviteter under hösten 
med information för den som är intresserad av att sätta sig in i vad de 
nya utlysningarna har att erbjuda. Läs mer om två av evenemangen 
här i nyhetsbrevet.   

 

Informationsdag om de sista utlysningarna i Horisont 
2020 
  

Den 25 oktober bjuder Vinnova in till en informationsdag i Stockholm med fokus på 

arbetsprogrammet 2018-2020. Samverkansplattformen är självklart med och pratar om 

utlysningarna inom Säkra samhällen.  

  

Ungefär 300 miljarder kronor finns kvar att söka i Horisont 2020's sista utlysningar 2018-2020 

som lanseras i oktober. Programmet är öppet för deltagande från hela världen och riktar sig till 

såväl högskola/universitet och forskningsinstitut som till näringsliv, offentlig sektor och 

civilsamhället. 

  

Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av att söka medel i Horisont 2020 eller 

arbetar med stöd kring finansieringsmöjligheter. Den riktar sig särskilt till dig som redan är 

bekant med Horisont 2020. 

  

Informationsdagen hålls på svenska med presentationsmaterial på engelska. Nationella 

kontaktpersoner (NCP) och inbjudna talare deltar för att ge information om utlysningar och dela 

med sig av erfarenheter från deltagande och utvärderingsprocessen. I den anslutande 

utställningsdelen kan du nätverka, ta del av pågående Horisont 2020-projekt och träffa 

koordinatorer som delar med sig av sina erfarenheter. 

Klicka på länken för att komma till anmälan  

 

 

 

 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-63E8-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-63E8-8f238823ec9b5d238ffcf0a547a5404c-7E


Visst ses vi på Mötesplats Samhällssäkerhet i november? 
  

Mötesplats Samhällssäkerhet hålls den 28-29 november på Kistamässan i Stockholm. Utöver 

mässans program så kommer Samverkansplattformen att anordna flera aktiviteter kring de nya 

utlysningarna inom H2020: Säkra samhällen samt visa på möjligheten till utveckling inom 

krisberedskapen genom deltagande i EU-projekt och tillgång till EU-medel. 

  

Mer information och detaljerat program för Samverkansplattformens aktiviteter under 

mässan kommer längre fram. 

 

 

Stor svensk katastrofövning med EU-projektet DARWIN   

Om ett kryssningsfartyg och ett fraktfartyg skulle kollidera utanför Östergötlands kust, och 
kryssningsbåten har drygt tvåtusen personer ombord som måste evakueras inklusive 
hundratals skadade, hur skulle det svenska krisberedskapssystemet hantera en sådan 
katastrof? 

  

 

På språng! Krisberedskapsexperter och observatörer igång under övningen Cornflower Wind. 

  

Som en del av EU-projektet DARWIN, genomfördes simuleringsövningen Cornflower Wind den 5 
september med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) för 
att studera resiliensen i Sveriges krishanteringssystem. 

- Resiliens handlar om anpassnings- och återhämtningsförmåga, säger Rogier Woltjer, FOI:s 
projektledare för DARWIN-samarbetet. 

Scenariot var en större fartygsolycka i Östersjön med många skadade. Under övningen testades 
Region Östergötlands katastrofmedicinska beredskap och sjukvårdsledning. Utöver de tiotal personer 
som övades från sjukvårdsledningen fanns övriga aktörer i krisberedskapssystemet som SOS Alarm, 



Sjöfartsverket och de lokala sjukhusen på plats för att göra övningen så realistisk som möjligt. Här 
fanns dessutom Polisen, Räddningstjänsten och samhällsaktörer som kommuner och Röda Korset. 

En sak som blev tydlig i övningen är hur viktig kommunikationen är. Övningen tydliggör möjligheterna 
och hindren vid samverkan, vilket i sin tur möjliggör framtida utveckling av krisberedskapssystemet. 

- Det är väldigt positivt för utvecklingen av Sveriges krishantering när hela systemet testas samtidigt 
och vi utvecklar vår förmåga att samverka, säger Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator, KMC. 

Genom besöksprogrammet som anordnades av Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen hade 
besökare ifrån övriga krisberedskapssverige också möjlighet att följa hela övningen och dra lärdom 
och förståelse från erfarenheterna. En besökare beskriver att: 

-En sån här övning belyser komplexiteten, när alla aktörer i krisberedskapssystemet blir inblandade. 
När allt ska ihop till en fungerande helhet. Det man inte får glömma är att situationen vid en katastrof 
konstant förändras och att sjukvårdsledningen ständigt måste ta nya beslut. 

- Projektet DARWIN utvecklar och utvärderar nya riktlinjer för mer resilient krishantering. De berör 
arbetssätt, verktyg, strategier, planer, träning och övning, förklarar Rogier Woltjer. 

Övningen kombinerar på ett innovativt sätt FOI:s simuleringsverktyg med KMC:s simulerings- och 
träningsmetodik för katastrofmedicinska insatser. 

- Cornflower Wind ingår i utvecklingsprogrammet som vi nu testar. Den innebär en praktisk 
tillämpning av DARWIN:s riktlinjer, anpassade för regional sjukvårdsledning. Både 
utvecklingsprogrammet och övningsupplägget kan användas för att utveckla samverkan och ledning 
inom krishantering både i Sverige och inom hela EU, konstaterar Rogier Woltjer. 

Vill du veta mer om arbetet i DARWIN? Klicka på länken 

 

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

 
 
 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrunsub.asp?q=1CB9-8DB-63E8-7E

