Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM
Datum

1 (2)
Diarienr

2016-09- 19
Enheten för lärande från olyckor och kriser
Marianne Stålheim
010-240 5665
marianne.stalheim@msb.se

Nationellt forum för olycksutredning, NFO,
verksamhetsåret 2015
Verksamhet 2015
Under året har tre möten genomförts. Värdar för mötena har varit Uppsala
brandförsvar, MTO -säkerhet och SOS- Alarm AB. Ett planerat möte på MSB i
Karlstad har ställts in pga. för lågt antal deltagare. Tio organisationer har
deltagit på två eller alla möten. Sju organisationer har deltagit på ett möte
under året. Ett fåtal organisationer har inte deltagit alls under 2015 men har för
avsikt att fortsätta under 2016.
Den grundutbildning i olycksutredning som arbetats fram av NFO och
Karlstads universitet har genomförts för femte året i rad. Kursutvärderingarna
har överlag varit positiva. Efterfrågan på grundutbildningen har varierat för att
de senaste två åren ha stabiliserats så att det alltid finns en hanterbar kö till
utbildningen. Den avancerade olycksutredningsmetodikkursen, KOM har
fortsatt god efterfrågan och en 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 stor konferens 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. Knappt 100 personer deltog på
konferensen som var mycket uppskattad. Många av de positiva omdömena
gällde föreläsningarna och lokalerna. De negativa var att man saknade tid och
forum för nätverkande, detta trots att det var ett av syftena med konferensen.
Hemsidan uppdaterades i samband med konferensen. Ett faktablad som
beskriver NFO togs också fram och delades ut under konferensen.
En generell utrustningslista för olycksutredare har tagits fram och publicerats
på hemsidan. Fokus på listan har varit personlig skyddsutrustning men
innehåller även tips på nyttiga verktyg och instrument.
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NFO har som vanligt varit självfinansierad, vilket innebär att var och en stått
för sina kostnader i samband med möten.
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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
Folkhälsomyndigheten
Försvarsmakten
KTH
Landstinget Jönköpings län
MSB
MTO Säkerhet
Region Örebro län
Räddningstjänsten (Uppsala kommun)
SKL
Socialstyrelsen
Statens haverikommission
STF Ingenjörsutbildning AB
Strålsäkerhetsmyndigheten
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vattenfall
SOS Alarm AB
Södertälje kommun
NFC
Scania
Volvo

