Nationellt nätverk för samverkan om forskning,
metodutveckling och utbildning om efterforskning av
försvunna och saknade personer (NEFP)

Hej alla intresserade och anmälda till nätverksmötet i mars som hamnade i Corona!

Vi vill be dig reservera samma tid och plats 2021 dvs onsdagen den 31 mars. Mitt i ”Coronaröran” har Anders Nordström lyckats reservera våra medel för nätverksmöte, men vi tror att
hösten redan nu är rätt tjock av framflyttade saker så vi satsar på 2021. Notera det nya datumet
och håll tummarna! En formell inbjudan kommer senare.

Vi vill också berätta lite vad som händer på olika håll, så här i Coronatider. En del saker och
initiativ har blivit ställda på vänt men absolut inte allt. Här kan vi bara dra lite av det vi själva
har överblick över och vad vi planerar.

Inom Polisen pågår färdigställandet av en nätbaserad kurs EFP Introduktion riktad till
nyutbildade poliser och blivande RLC-operatörer (RegionLedningsCentral).
Under året kommer det även att ske en periodiskt återkommande tillsyn av polismyndighetens
efterforskningsverksamhet, både räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor och
efterforskning enligt polislagen.
Det pågår en översyn av Polismyndighetens handbok för efterforskning av försvunna personer
och ett arbete med att skapa en nationell metodik för den efterforskning av försvunna personer
som inte är minutoperativ. Under året kommer framtagande av Riktlinjer för efterforskning av
försvunna personer att påbörjas (riktlinjerna är mer styrande än handboken).

Undervisningsmoment i EFP finns nu i Södertörns och Umeås polisutbildning och ligger som
mindre moment eller seminarier i kurser som Organisation och beteende och Planering av
räddningssystem, Linköpings universitet. Webbutbildningar planeras.

De flesta konferenser är inställda eller framflyttade. Dit hör även mötet för PEN-MP (Police
Expert Network – Missing Persons) som förhoppningsvis kan genomföras i september. Några
av de frågor som kommer att diskuteras är ett spanskt initiativ för att utveckla AI-beslutsstöd
vid försvinnanden, samt gemensamma problem inom området. Sverige är medlemmar i coregroup och just nu kommunicerar vi frågorna i ett forum på Europols plattform EPE, och ett
frågeformulär har skickats ut till samtliga medlemsländer i syfte att få fram underlag för
gemensamma åtgärder inom ramen för varje lands juridiska förutsättningar.
International Consortium on Dementia and Wayfinding är ett omfattande internationellt
nätverk inriktat mot forskning/utveckling som omfattar såväl universitet som frivillig- och
intresseorganisationer och polisorganisationer. I stället för konferens kommer det att
genomföras ett antal webinarier i sommar där du är välkommen att delta efter anmälan till
nätverket som skickar ut inbjudan. Programmet liksom hemsidan är under utveckling. Mer
kommer.
Det blev ett massivt intresse för det sök-inriktade seminariet 25/6 så vi letar tid för ytterligare
ett Polis/Sökorganisation/Forskar-webinarium i höst. Mer information om det kommer att
läggas ut på CARERs hemsida (där en plattform för detta nätverk skapas i juni).

Rebecca Stenberg, Centrum för forskning om räddningssystem och respons vid
Linköpingsuniversitet (CARER) och Anders Leicht, Polisen har ett pågående projekt om
jämförelse av objektprofiler från Sverige UK och Skottland. Länkat till det samlas data om hur
personer i friluftsliv resonerar för att inte gå vilse, respektive när de kommit vilse.
Forskningsvolontärer som vill hjälpa till att sammanställa och tolka ”vilse-materialet” kan höra
av sig till Rebecca på e-post enligt nedan.
Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås har vidareutvecklat ”The Herbert Protocol” till ett
”trygghetsdokument” som i likhet med Levnadsberättelsedokumenten som redan används i
demensvård och äldreomsorg ska innehålla information av vital vikt för att finna en person
med demens som försvinner. Det återstår att ge en juridisk och praktisk form och begränsning
som både ger Polisen access till dokumentet 24/7 och uppfyller GDPR samt gör det lätt för
anhöriga att fylla i och uppdatera ett sådant dokument tillsammans med personen det gäller.
Dokumentet behöver testas och remissas. Vill du ge synpunkter på eller prova dokumentet –
kontakta Maria på epost maria.wolmesjo@hb.se

I juni kommer Rebecca Stenberg att börja göra omfattande uppdateringar av CARERs hemsida
på Linköpings universitet. Där ingår att göra plats för EFP-nätverket och det vore roligt om du
ville skriva ytterst kort vad som händer hos er som du anser är av relevans för andra i nätverket,
speciellt nu - ja jag vet att det är mycket att göra, fråga mej! E-posta mig direkt på
rebecca.stenberg@liu.se !
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