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Till dig som arbetar för Sveriges krisberedskap och som 
har engagerat dig i Samverkansplattform H2020: Säkra 
samhällen så kommer här nu vårt första nyhetsbrev. Vi vill 
dela med oss av det som är aktuellt för plattformen, det 
senaste inom H2020: Säkra samhällen, samt bjuda på lite 
inspiration. 

 

Lyckad nätverksträff 
Tack alla ni som deltog under vår nätverksträff den 27 oktober! Det 

blev en dag för spännande diskussioner och flera möjliga 

samarbeten inför de kommande utlysningarna. Information från 

nätverksträffen hittar du här. 

 

 

 

Träffa oss den 22 november 
Träffa oss på på MSB:s mötesplats för samverkansområdena den 22 

november. Då har ni möjlighet att ställa frågor, diskutera de 

kommade EU-utlysningarna eller få veta mer om hur ni kan dra nytta 

av plattformen. 

 

 

 

Ladda ner rapporten 
Nu finns FOI:s projektportfölj för EU-projekt att ladda ner för er som 

är intresserade av att hitta underlag för utveckling och innovation. 

Plattformen ordnar gärna ett möte, efter initial dialog, där vi kan hitta 

sätt att arbeta med resultaten i projekten för att implementera nya 

arbetssätt för krisberedskapsarbete. Rapporten går att ladda ner här. 
 

 

 

Omvärldsbevakning 
Läs det senaste kring krisberedskap och det som är aktuellt inom H2020 Säkra samhällen: 

Ny utredning om en effektivare och mer samordnad alarmering av polis, räddningstjänst och 
ambulans 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-dc4341d0a042abb931d8c0876283560b-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-46c0a732ff6be2f9c122edbccf08e146-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-8ec59bf92f7eb10ca8986efa25f956ac-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-8ec59bf92f7eb10ca8986efa25f956ac-7E


Konsortium ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zika 

Oviss framtid för brittisk forskning utan EU och H2020 

Antibiotikaresistens - vår tids största hot? 

Sverige och Norge knyter ihop säker radio 

Forskare: Planera för en krigssituation är helt nytt 

Misstro drabbar jordbrukets krisberedskap 

 

Insikt - Tankar kring framtidens krisberedskapsarbete 

 

Forskning behövs för att klara framtidens 
säkerhetsutmaningar 

Världen förändras snabbt. Globalisering och teknisk utveckling skapar 
nya möjligheter, men också nya utmaningar och nya sårbara 
beroendesamband. 

För att identifiera nya hot och risker krävs kunskap och systematiserade 
lärdomar av erfarenheter och därmed forskning. 

Forskningen hjälper oss att formulera frågor kring aktuella problem och 
att upptäcka kunskapsbehov på nya områden. Den ger oss således 
kunskap för att förstå problem och identifiera hur vi kan förebygga eller hantera framtida hot eller 
risker. 

MSB har uppdraget att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning inom området samhällsskydd 
och beredskap. Det gör vi i samverkan med många andra aktörer inom vårt område, till ett värde av 
cirka 110 miljoner kronor per år. 

Ett viktigt syfte med den forskning som MSB stödjer är att den kan nyttiggöras av många. Det är 
forskning vars syfte är att bidra till att göra ett föränderligt samhälle lite säkrare, och det sker bäst i 
breda samarbeten på internationell och nationell nivå. 

MSB deltar i ett flertal internationella forskningssamarbeten, bl.a. nordiskt, inom EU, transatlantiskt 
och bredare internationellt. Där vi kan identifiera gemensamma behov och samarbetsmöjligheter 
försöker vi poola resurser med andra för att uppnå mest effekt för varje satsad skattekrona. 
Resultaten kommer alla till nytta. 

MSB har också regeringens uppdrag att samordna det nationella arbetet under de bilaterala 
samarbetsavtalen som Sverige har med USA (2007) och Kanada (2014) inom området 
samhällssäkerhet. Ur det samarbetet har vi också lärt oss att tålmodigt och proaktivt internationellt 
forsknings- och utvecklingssamarbete kan ge resultat av betydelse, som kan stärka förmågor hos 
båda parter. 

Det förhållningssättet är naturligtvis också en framgångsfaktor inom EUs multilaterala arrangemang 
för gemensam forskning. 

EU är en tung forskningspolitisk aktör på området samhällsskydd och beredskap. Den forskning som 
utlyses inom området de samhälleliga utmaningarna i Horizon 2020 är problemfokuserad, 
behovsdriven och framåtblickande. MSB är engagerad i ett antal styrorgan kopplade till EU:s 
forskningsverksamhet. Vi har en koppling till programmet Säkra samhällen, där MSB deltar med en 
expert i programkommittén och en biträdande nationell kontaktpunkt. 

 

Helena Lindberg, GD, MSB 

 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-d67a04339d1d02a6ff3af1b368b0ac8b-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-c917fa2e86770f0149bb3abb1bd4b85d-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-42d06631ab79e03ce63e3f31a928e7cd-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-6d6b0e1bd5b59b5c54d7df2aafe5751c-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-23e015bd08d9a3fa6eb9a18e83c218f6-7E
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Själv har jag fått förtroendet av Kommissionen att delta i arbetet som enda nordiska ledamot av 
expertorganet, Protection and Security Advisory Group (PASAG). Min roll där är att företräda ett 
användarperspektiv, medan andra ledamöter besitter expertkunskaper inom olika forskningsfält. 
Gruppen av fristående ledamöter i PASAG har uppdraget att bistå Kommissionen i arbetet med att 
formulera kommande arbetsprogram inom området Säkra samhällen, ett arbetsfält under snabb 
omdaning. Vi diskuterar större europeiska forskningssatsningar som skulle kunna ge värdefulla 
effekter inom verksamheten kring 2030. 

Inom forskningspolitik måste man arbeta med långa ledtider och inte lägga alla resurser på mer akuta 
behov. 

Programmet Säkra samhällen inom Horizon 2020 syftar till att skapa en kunskapsbas för att kunna 
skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet. Säkerhetsfrågorna är inriktade på nya 
mångfasetterade och gränsöverskridande hot och risker som vi måste möta tillsammans. När 
svenska aktörer deltar i och nyttiggör resultat från av EU finansierade forskningsprojekt, bidrar detta 
till att utveckla svensk samhällsskydd och beredskap. Som ett led i att uppmuntra ett ökat svensk 
deltagande i detta forskningssamarbete har MSB därför nyligen satsat på ett nytt verktyg, 
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. 

Jag hade förmånen att delta i en extern högnivåpanel när EU:s gemensamma forskningscentrum, 
Joint Research Centre (JRC) skulle utvärderas 2014. Tolv oberoende experter från akademi, institut 
och användarorgan synade de JRC-aktiviteter som hade finansierats av FP7. Vi tog även fram 
rekommendationer till förbättringar, vilka sedan inarbetades i JRC strategiska handlingsprogram från 
2016. En reflektion panelen gjorde var det värdefulla med att äga ett EU-gemensamt 
forskningscentrum, en del av Kommissionen, som kan ge oberoende, kunskapsbaserade råd och 
stöd till europeisk policyutveckling inom unionens olika verksamhetsområden. 

Det som EU har lyckats skapa genom JRC har man ännu inte åstadkommit på nationell nivå inom 
mitt verksamhetsfält. 

Sammanfattnigsvis: forskningsbaserad kunskap som delas och används av många utförare ökar våra 
möjligheter att klara framtida säkerhetsutmaningar i Europa, trans-atlantiskt och globalt. 

 

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/samverkansplattform 

   

FOI  
Totalförsvarets forskningsinstitut  

mailto:plattform@foi.se
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E1B-61656777ff705d8ba9d5ab25ca52ed21-7E


 

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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