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God jul önskar Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen!  
Vi vill tacka för de givande samarbeten och samtal som vi har haft 
under 2016 och ser fram emot fler intressanta samarbeten i det nya 
året.  

 

Har du börjat planera ansökningsarbetet?  
- Anmäl dig till Inspirationsdag 
inför utlysningarna 2017 

Varmt välkommen den 9 februari då Vinnova tillsammans med MSB 
och Samverkansplattformen bjuder in till en inspirationsdag 
inför utlysningarna 2017. Det blir ett tillfälle att få aktuell 
information kring utlysningar, trender inom området och tips inför 
ansökningsskrivning. Du får också lyssna på projektexempel och det 
ges möjligheter till interaktivitet och dialog med deltagare, stödfunktioner 
och projektexempel.  
Klicka på länken för att komma till anmälan  

 

 

 

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

  

Nordsam har stärkt sitt krisförebyggande arbete 

  

Kommunerna vill ha statsstöd för att återuppta försvarsplanering 

  

SOS Alarm välkomnar lagändring kring VMA via SMS 

  

Brexit slår mot svensk forskning 

  

MSB:s brev till samtliga kommuner: Rusta för krig 
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http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E4F-fa21cb8634e4244918cd175a46352d26-7E
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http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E4F-1d5ace36a70bba6e15fb3e71fd4cfdd4-7E


50 miljarder till försvaret och samhällets krisberedskap 

  

 

Insikt - Tankar kring framtidens krisberedskapsarbete 

 

Pandemier utgör ett större hot nu än någonsin 
tidigare mot mänskligheten 

Bekämpning av pandemier är en framtida utmaning som vi måste bli 
bättre på att hantera. Både vid utbrottet av Ebola och Zika epidemierna 
fanns det tidiga "signaler", men de togs inte på allvar. Man har ofta en 
tendens att negligera tidiga tecken. 

Sedan 1940-talet har fler än 60 % av de cirka 400 nya smittsamma 
sjukdomar identifierats som zoonoser; smittsamma sjukdomar hos djur 
som naturligt kan överföras till människor. Det är därför mycket troligt att 
vi kommer att stöta på nya infektionssjukdomar också framöver, och vi 
antar att dessa patogener redan nu cirkulerar i vissa zoonotiska 
reservoarer, och kan sprida sig och infektera människor. Nya typer av 
patogener med pandemisk potential som högst sannolikt kommer att drabba oss i framtiden är; (1) 
RNA-virus från icke-humana reservoarer; (2) virus med en anpassningsförmåga till att utnyttja ett 
flertal olika värddjur och (3) virus med en förmåga att öka överföringspotentialen (smittsamheten). 

Vill du veta mer? Läs om EU-projektet PAMDEM här: www.pandem.eu.com 

 

Göran Bucht, forskare, FOI 

 

 

Det krävs smarta visualiserings- och 
analysverktyg i kombination med kunskap och 
förståelse kring metodik och samband för att 
hantera morgondagens säkerhetsproblem. 

Både forskare och användare vill få bättre förståelse, insikt och kunskap 
kring morgondagens samhällssäkerhetsutmaningar. Genom att forskare 
och användare samarbetar med industrin får de tillgång till kunskap och 
erfarenheter kring ny teknologi och hur den kan appliceras. Jag ser det 
som naturligt att industrin är med i samarbetskluster för kunskapsutbyte. 

Esri är ett världsledande teknologiföretag inom området geografiska 
informationssystem (GIS). Med GIS kan man analysera och visualisera 
samband mellan händelser, personer och objekt som är kopplade till tid 
och plats. Både forskare och användare får bättre insikt och kan 
upptäcka mönster och relationer som annars lätt försvinner i all mängd 
information och parametrar. 

Samarbeten mellan industri, myndigheter och forskning skapar medvetenhet kring vilken teknologi 
och vilka verktyg som finns tillgängliga och kan användas för att lösa komplexa och tidskrävande 
samhällssäkerhetsproblem. Vidare så ger samarbetet industrin en tydligare behovsbild vilka nya 
verktyg som behövs. Jag ser det som en "win-win-win situation" för alla tre parter (forskare, 
användare och industrin) att samarbeta kring samhällssäkerhetsutmaningar. 

 

Gabriel Sahin, Team Lead 

Esri National Security Team 

 

 

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5E4F-ed5296cb9cba8f7a92a3adbd2b6b3586-7E
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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 

   

 

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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