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Nationellt forum för olycksutredning, NFO,
verksamhetsåret 2020
Verksamhet 2020
2020 var det första året som pandemin Covid19 präglade samhället,
verksamheter och arbetssätt på många sätt. Inget undantag för NFO. Av fyra
planerade fysiska möten kunde två genomföras. Det första hölls fysiskt hos
Kriminalvården i Stockholm medan det andra mötet på hösten var helt digitalt
på grund av smittspridningen.
Ett möte hölls som en temadag om arbetsmiljö för olycksutredare.
Det till kom inga nya medlemsorganisation under året. Däremot byttes en del
representanter för de ingående organisationerna.
Den kurs i fördjupad intervjumetodik för olycksutredare, som NFO varit med
om att ta fram tillsammans med Karlstads universitet, kunde genomföras för
första gången i mars 2020.
Grundutbildning i olycksutredning som också arbetats fram av NFO och
Karlstads universitet har genomförts för tolfte gången och tionde året i rad.
Kursutvärderingarna har fortsatt vara positiva. Efterfrågan på
grundutbildningen har stabiliserats från att det alltid funnits en kö till att det
numera finns ett underlag för att genomföra utbildningen en gång per år. Delar
av utbildningen skedde digitalt medan de praktiska delarna kunde genomföras
fysiskt med lite specialarrangemang.
Den avancerade olycksutredningsmetodikkursen, KOM som genomförts 17
gånger tidigare fick tyvärr ställas in 2020 på grund av pandemin.
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. www.msb.se/nfo
Den arbetsgrupp som startade ett arbete runt kvalitet har gjort uppehåll i
arbetet på grund av pandemin. Målet är att ta fram någon typ av dokument för
vad NFO menar med kvalitet i olycksutredningsprocessens olika skeden.

MSB-51.1

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 intervjumetodikutbildningen genomfördes som
uppdragsutbildning via Karlstads Universitet.
Under året har följande organisationer varit verksamma inom NFO:
Arbetsmiljöverket
Elsäkerhetsverket
Flens kommun
Folkhälsomyndigheten
IPS
Kriminalvården
MSB
MTO Säkerhet
Scania
SKR
Statens haverikommission
Storstockholms brandförsvar
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vattenfall AB
SOS Alarm AB
Nationellt forensiskt centrum, NFC
Volvo Cars

