HUVUDSPONSOR:

SYMPOSIUM

Samverkan för hållbara
innovationer i spåren av kris,
katastrof och klimatförändringar
9.30–16.30, 30 maj 2022, Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm
Dagligen hör vi om plötsliga skyfall, översvämningar, orkaner,
skogsbränder, jordskred, pandemier, krig och flyktingströmmar. Över hela
världen, på alla kontinenter – och allt oftare även i Sverige.
Hur kan vi förebygga och göra en verklig insats
samt bidra genom samarbete och innovationer
– nu och i framtiden? Hur kan civilsamhället,
näringslivet, myndigheter, akademi och FN tillsammans effektivt bidra till ett långsiktigt och
robust samhälle i spåren av klimatförändringarna?
Hur kan vi förbättra tillvaron för människor i nöd?
Sustaid bjuder in berörda parter till en workshop
om möjligheten att samarbeta genom den mötesplats och kunskapsforum som Sustaid byggt upp
de senaste åtta åren. Sustaids uppdrag är att
genom tvärsektoriellt partnerskap underlätta
för att få fram hållbara lösningar och innovationer i kris och katastrof i Sverige, Europa och
världen.

Ämnen för dagen:
lV
 ilka är behoven i fält, och hur kan vi möta dem?
l Inom vilka produktområden finns störst behov?
lV
 ilka lösningar kommer att behövas för att möta
framtidens ökande kriser och katastrofer?
lH
 ur kan vi samverka för att minimera riskerna
här och nu, skapa långsiktigt värde och förbättra
situationen i världen utifrån ett helhetsperspektiv?
Vi samlas i ett aktivt forum för dialog, ökad
medvetenhet, utbyte av kunskap, erfarenhet och
kontakter. Dagen ska leda till aktiv handling för att
skapa bättre förutsättningar till att driva utvecklingen av funktionella innovativa lösningar framåt,
både produkter och tjänster. Med målet att bygga
ett hållbart och mer motståndskraftigt samhälle.

HUVUDSPONSOR:

PROGRAM
INTRODUKTION

Moderator: Josephine Sundqvist,
Generalsekreterare, Läkarmissionen.
Tove Engström, verksamhetsledare, Sustaid.

HUVUDTALARE

1. D
 arja Isaksson, Generaldirektör, VINNOVA:
Vikten av hållbar innovation i kris och
katastrof i Sverige och internationellt.
2. Patrik Stålgren, Enhetschef Strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder
(SPINN), Sida: Vikten av tvärsektoriellt partnerskap för att uppnå FN:s mål.
3. Fadi Barakat, styrelseledamot Svenska Röda
Korset: Hur arbetar Svenska Röda Korset med
hållbara innovationer och utveckling?
4. Viktoria Ostrenius, logistiker centrallagret, MSB
och Kristina Lövgren, enhetschef på materielutveckling, MSB: Så jobbar MSB med materiel
och logistik vid kriser och katastrofer.
5. Marcus McKay, Manager Sustainable Procurement, UNOPS: Hållbar upphandling inom FN.
6. Maria Sätherström Lantz, VD, WIN:
Introduktion av WIN:s mingelkarta.
• • • Fika och mingeltid • • •

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR:

WORKSHOP

Mål: Ökad förståelse och intresse för att
accelerera och leverera hållbara innovationer
i kris och katastrof. Skapa förutsättningar
för tvärsektoriella samarbeten och effektiva
partnerskap i samhället för att effektivt och
tidsbesparande uppnå hållbara och funktionella innovationer inom området.
Målgrupp: Engagerade samt ansvariga inom
NGO/civilsamhället, akademi och näringsliv
samt myndigheter och departement.
Grupp 1. Tema/Frågeställning: Hållbara
innovationer Facilitator: VINNOVA.
Grupp 2. Tema/Frågeställning: Hållbart
partnerskap. Facilitator: WIN.
Grupp 3. Tema/Frågeställning: Upphandling
inom innovation och hållbarhet som viktigt
verktyg. Facilitator: KTH.
• • • Fika och mingeltid • • •

SAMMANFATTNING AV WORKSHOPEN
SLUTORD FRÅN SUSTAID

Vi är redan där, och vi har gjort det!

• • • Mingel och alumni VIP • • •

1. G
 lobhe, Helena Samsioe, grundare och CEO:
5 000 drönare i 102 länder ger nya perspektiv
på klimat och katastrof.

*Delar av programmet är på engelska

2. Solvatten, Petra Wadström, VD och grundare.
3. Separett vattenfria toaletter, Christian Davidsson.
4. Better Shelter i samarbete med IKEA, Johan Karlsson, managing director.
• • • Mingel och LUNCH med wraps • • •

MEDVERKANDE OCH PARTNERS

HUVUDSPONSOR:

RISKER OCH MÖJLIGHETER FÖR HÅLLBARA
INNOVATIONER I KRIS OCH KATASTROF
Tema för dagen: l Hållbar innovation l Hållbar upphandling l Hållbara partnerskap
Ämnen: l Vilka är behoven i fält, och hur kan vi möta dem? l Inom vilka produktområden
finns störst behov? l Vilka lösningar kommer att behövas för att möta framtidens ökande kriser
och katastrofer? l Hur kan vi samverka för att minimera riskerna här och nu,
skapa långsiktigt värde och förbättra situationen i världen utifrån ett helhetsperspektiv?
Symposiets mål: Öka förståelse,
kunskap och intresse, både för
vikten av att snabbare få fram
hållbara innovationer i kris och
katastrof samt att samarbeta
för att effektivare kunna uppnå
målen i Agenda 2030. Samt att

deltagarna ska få konkreta
kontakter och nätverk för
framtida partnerskap.

Målgruppen för symposiet:

och näringsliv samt myndigheter
och departement.

Värd: Sustaid med partners.

Engagerade samt ansvariga inom
NGO/civilsamhället, akademi

Nu har du chans att få ta del av ett unikt symposium.
Arrangerat av Sustaid tillsammans med medverkande och
samarbetspartners. Målet är ökad förståelse och intresse
för att accelerera och leverera hållbara innovationer till
kris- och katastrofmarknaden. Skapa förutsättningar för
tvärsektoriella samarbeten och effektiva partnerskap
i samhället för att effektivt och tidsbesparande uppnå
hållbara och funktionella innovationer inom området.
Sustaid är uppbyggt i partnerskap mellan näringsliv/
innovatörer, civilsamhället, akademi/forskning samt
myndigheter , med målsättningen att genom konkret
samarbete få fältanpassade och hållbara innovationer
och lösningar ut till behövande i fält på ett mer resurseffektivt sätt.

MEDELSTOR VERKSAMHET: 3.490 kronor.
MULTINATIONELL VERKSAMHET: 6.490 kronor.

Sundqvist, Läkarmissionen.

OBLIGATORISK ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 23 maj
Anmäl dig hos Eventbrite. Du
hittar eventet genom qr-koden,
eller genom att söka på
Sustaid på eventbrite.se
Du kan också maila till tove@
sustaid.se och betala in via
bankgiro-nummer: BG 409-8083
Obs! Viktigt att ni uppger ert namn
och skriver Sustaid i meddelanderutan på Bankgoirot samt i mail
meddelar eventuella allergier eller
specialkost.

DELTAGARAVGIFT
Medverkande betalar en avgift baserad på företagets storlek.
MICROFÖRETAG/VERKSAMHET: 1.490 kronor.

Huvudmoderator: GS, Josephine

Frågor om symposiet?
Maila: info@sustaid.se
Kontaktperson: Tove Engström
Telefon: 073 83 63 331

• Vid eventuell avbokning av sitt
deltagande ska detta ske minst en
månad innan start, det vill säga senast
den 30 april. Därefter kommer hela
deltagaravgiften att debiteras.

