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Att förstå och möta människor
i olika kritiska situationer

Kontaktuppgifter:

Annika Hedelin, beredskapschef
Västra Götalandsregionen, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum,

405 44 Göteborg, tel 031-63 07 93, 0705-63 07 93
e-post annika.hedelin@vgregion.se

Ulla Burman, samordningsansvarig för utvecklingsarbetet
Djupviksgatan 20, 941 33 Piteå, tel 0911-196 60, 070-318 37 22

e-post info@sapientia.se



Bakgrund
Omvärldsbilden i och utanför Europa har förändrats. Nya hotbilder påverkar
både individ och samhälle, vilket ställer förändrade krav på större samverkan
och gemensam strategi lokalt, regionalt, nationellt och internationellt när det
gäller kris- och katastrofberedskap också inom det psykosociala området.

Vikten av en gemensam utbildnings- och utvecklingsstrategi kan summeras i
följande punkter:

! Behov av en tvärvetenskaplig utveckling av att möta människor i olika
kritiska situationer.

! Komplement till de spjutspetsfunktioner som redan finns utvecklade
inom olika myndigheter.

! Behov av  en ”röd tråd” inom EU och övriga Europa.

! Hjälp och stöd skall ges ur ett medmänskligt och folkrättsligt
perspektiv.

Kontakter har tagits med bl a WHO, FN och EU, vilket resulterat i att vi den
22 dec 2004 skickade in ett underlag till EU:s ramprogram för att kunna
genomföra en gemensam utveckling inom Europa.

Arbetet är politiskt förankrat i Norrbottens län och i Västra Götaland. Samar-
bete är etablerat med universiteten inom Norrbottens län och i Västra Göta-
land.

Utbildnings- och utvecklingsstrategi
! Basutbildningar
! Universitetsutbildningar
! Seminarier
! Forskning och utveckling
! Kartläggning
! Faktainhämtning

Nivåer för utbildnings- och utvecklings-
strategin
! Nationer
! Regioner
! Landsting eller liknande
! Kommuner eller liknande
! Lokalt

Målgrupper
! Politiker och övriga beslutsfattare
! Personal inom berörda verksamhetsområden
! Arbetsledare för berörda verksamhetsområden
! Företagare
! Trossamfund och andra religioner
! Frivilligorganisationer och andra organisationer
! Forskare, utbildare, handledare och instruktörer inom berörda verk-

samhetsområden

Syfte
Projektets syfte är att i enlighet med Lissabonavtalet för de 25 EU-med-
lemsstaterna - men också för övriga Europa - skapa och utveckla ett inter-
nationellt kriskommunikationssystem för att förstå och möta människor i
olika kritiska situationer. Detta kommer att göras genom tvärvetenskaplig
forskning, utbildning, teknikutveckling och nätverksarbete.

För utecklingsarbetet

Ulla Burman, Norrbottens län Annika Hedelin, Västra Götalandsregionen
Samordningsansvarig Beredskapschef

I samverkan med

Per Örtenwall Tom Lundin
Programdirektör för Kunskaps- Programdirektör för Kunskapscentrum
centrum katastrofmedicin, Göteborg katastrofpsykiatri, Uppsala


