
    

  

Julhälsning 2021 från CriseIT 2  
Så har det blivit dags att för sista gången i projektet CriseIT 2 hälsa er alla en riktigt God Jul och 

ett Gott Nytt År!  

Samarbetet går efter årsskiftet in i en ny fas när innevarande Interreg Sverige-Norge-program 

avslutas och ett nytt program beräknas vara på plats tidigast våren 2022. Under tiden vi ser på 

möjligheterna att söka nya projektmedel kommer CriseIT fungera som nätverk och 

informationsnod. Via webbplatsen och Facebookgruppen kommer vi att informera om det arbete 

som pågår och bjuda in till  aktiviteter. Vi kommer också fortsätta forska om digitala krisövningar 

och det finns självklart möjlighet att få demonstrationer av de verktyg och metoder som utvecklats 

inom ramen för projetet. Det är bara att ni hör av er!  

CriseIT 2 blev på flera sätt inte det projekt vi hade planerat för på grund av Coronapandemin. 

Denna gjorde att intresset för krisövning och krisberedskap ökade liksom den digitala mognaden 

och efterfrågan av att öva digitalt. Samtidigt kunde vi inte arrangera de möten och konferenser för 

erfarenhetsutbyte som varit så givande. Krisberedskapsansvariga i kommuner och län/fylke har 

fullt förståeligt inte haft möjlighet att delta i projektet som planerat. Sammantaget har vi fått leva 

som vi lär med digitala möten som de primära kommunikationskanalerna. På det stora hela har 

det ändå fungerat bra och vi har haft såväl kreativa workshops som flera ”demo-övningar” online.  

Vi är mycket glada att vi kunde träffas och genomföra projektets slutkonferens den 18 november 

på plats i Arvika. Tack alla som kom, från Norge och Sverige! Tack också för alla erfarenheter ni 

så generöst har delat med er av under åren! Tillsammans har vi kommit en bra bit på vägen men 

det finns mycket kvar att åstadkomma!  

Läs mer om projektet och dess resultat på www.criseit.org Där hittar ni bland annat en länk till den färska 

rapporten ”Digitalisering av krisövning – Erfarenheter från CriseIT-projekten”. 

På återseende – på gjensyn! 

Ledningsgruppen  

Om du inte vill ha fler utskick från CriseIT maila info@criseit.org 

http://www.criseit.org/

