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Nationellt forum för olycksutredning, NFO,
verksamhetsåret 2014
Verksamhet 2014
Under året har tre möten genomförts. Värdar för mötena har varit STF
Ingenjörsutbildning AB, Södertälje kommun och Vattenfall AB. Drygt hälften
av alla organisationer har deltagit på flera möten. På grund av
omorganisationer, arbetsbelastning och delvis ändrade arbetsuppgifter har nio
organisationer inte deltagit alls under 2014. Merparten av dessa har för avsikt
att fortsätta under 2015. MTO säkerhet har tillkommit som ny
medlemsorganisation under året. Ytterligare två organisationer har inbjudits
under hösten och kommer att delta från och med 2015.
Den grundutbildning i olycksutredning som arbetats fram av NFO och
Karlstads universitet har genomförts för fjärde året i rad. Kursutvärderingarna
har överlag varit positiva. Efterfrågan på grundutbildningen har varierat över
åren. Från att ha varit väldigt stor efterfrågan de första åren infann sig en viss
mättnad för två år sedan då antalet kurser minskades från två till en per år. Nu
har efterfrågan ökat igen vilket inneburit att det finns en kö till utbildningen. I
dagsläget finns dock inga planer på att öka antalet kurser.Den kvalificerade
olycksutredningsmetodikkursen, KOM har fortsatt stor efterfrågan och en
välfylld kurs har genomförts under året.
NFO:s hemsida finns på MSB:s webb och sköts fortlöpande av MSB. Syftet med
sidan är att informera om NFO och NFO:s aktiviteter som utbildningar,
konferenser och publikationer. Det finns även möjlighet för i NFO ingående
organisationer att informera om egna utbildningar och publikationer inom
området. www.msb.se/nfo
En arbetsgrupp på fyra personer har funnits under året med uppgift att planera
en konferens till 2015. Konferensen genomfördes 3-4 feb 2015. Fokus på
konferensen var ”att lära av varandra” och planerades som en
tvådagarskonferens med flera valbara seminarier med möjlighet till mingel och
frågor. I samband med konferensförberedelserna har ett faktablad om NFO
tagits fram och hemsidan har uppdaterats.
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Sammanfattningsvis har 2014 varit ett mellanår för NFO där
konferensförberedelser och diskussioner om hemsidan varit de största
frågorna.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM
Datum

2 (2)
Diarienr

2015-02- 27

NFO har som vanligt varit självfinansierad, vilket innebär att var och en stått
för sina kostnader i samband med möten.
Grundutbildningen och KOM genomfördes som uppdragsutbildning via
Karlstads Universitet.
Under året har följande organisationer varit verksamma inom NFO:

AkzoNobel Pulp and performance Chemicals AB
Arbetsmiljöverket
Chalmers
Elsäkerhetsverket
Försvarsmakten
KTH
MSB
Rikspolisstyrelsen
Räddningstjänsten (Uppsala kommun)
SKL Linköping (polisen)
Socialstyrelsen
SOS Alarm AB
Statens haverikommission
STF Ingenjörsutbildning AB
Strålsäkerhetsmyndigheten
Södertälje kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vattenfall
Örebro läns landsting

