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. Vi tar det säkra
för det osäkra och gör en video-konferens denna gång. Det är tråkigt att inte kunna ses men å
andra sidan kan vi ta med fler personer som bör delta i nätverket men begränsades av
lokalstorleken och avstånd tidigare.
Fundera på om det finns andra kompetenser, nyckelfunktioner etcetera som bör medverka och
e-posta rebecca.stenberg@liu.se om det. Vi kommer att ha ett videokonferenssystem som alla
kommer in på.

Tanken med ett nätverk är ju att man ska kunna utbyta erfarenheter tips, information och få
nyheter. Vi har tänkt oss en konferens som pågår från 09.00 till 16.00 med gemensamma
delar för alla men också parallella webinarier på teman. Vi ska också besluta en grupp som
driver nätverket med representanter för såväl Poliser som forskare, frivilliga och utbildare.
Där hoppas jag vi har förslag att ta ställning till.
Några förslag på teman för både gemensamma och parallella webinarier är:
1. Årets statistik, 2. Teknik & metodutveckling, 3. Demens, 4. Profilering, 5.
6. Internationellt arbete med efterforskning, 7. Samverkan och nya arbetssätt,
8. Försvunna ungdomar, 9. EFP som utbildningsinslag på grundutbildning och avancerat.
Föreslå gärna eller stryk och hör av dig till rebecca.stenberg@liu.se

Nedan presenterar vi lite av vad som är på gång på området.

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. Tipsa gärna!

Inom Polisen pågår färdigställandet av en nätbaserad kurs EFP Introduktion riktad till
studenter på polisutbildningarna, 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 Samhällsvetenskapliga metoder och Planering
av räddningssystem, Linköpings universitet.
Under våren undersöks om det går att lära sig mer om och av prio 3 ärenden som en
analysuppgift inom Samhällsvetenskapliga metoder. Momentet genomförs i samverkan med
Polisen
I oktober gjordes ett test av drönarbaserad scanning av WiFi-enheter för EFP tillsammans med
ca 25 studenter som läser kursen Positioneringssystem vid LiU. Med vid testet var också
Missing
People,
Sjöfartsverket
och
Polisen.
Se
även
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-teknik-ska-hitta-forsvunna-personer
och
https://sverigesradio.se/artikel/7578186. Tester på detta tema har gjorts tillsammans med
LiU-studenter sedan 2018 och målet är att ha det som ett återkommande inslag i kursen.

De flesta konferenser 2020 blev inställda eller framflyttade.
Ett möte som genomfördes digitalt var för PEN-MP (Police Expert Network – Missing Persons)
den 3 november, med över 80 deltagare från hela Europa. Några av de frågor som diskuterades
var on-line grooming kontra försvunna barn, genom en presentation av ett fall i Polen, samt
problematiken med icke-existerande lagstiftning som stöd för inhämtning av viss information.
Sverige är medlemmar i core-group för PEN-MP och har presenterat problemet för Eurojust
under ett digitalt möte. Under hösten skickades ett frågeformulär ut till samtliga
medlemsländer i syfte att få fram underlag för gemensamma åtgärder inom ramen för varje

lands juridiska förutsättningar. Arbetet presenterades under konferensen, som du kan ta del
av här: https://www.amberalert.eu/successful-digital-conference-2020/
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 somras genomfördes en webinarieserie där
CARER och den svenska Polisen medverkade i ett. Webinarierna är tillgängliga på Youtube
https://youtu.be/rKAQ2eR9f-4b

Rebecca Stenberg, Centrum för forskning om räddningssystem och respons vid
Linköpingsuniversitet (CARER) och Anders Leicht, Polisen, har genomfört ett mindre projekt
i form av ett första steg för att jämföra och diskutera utveckling av objektsprofiler från Sverige
UK och Skottland. En rapport publiceras under våren som pekar på vikten av anpassning
mellan sök-kompetens och profilens utformning. Vidare föreslås mer avancerade profiler och
kombinationer med GIS och geografisk profilering för personal/sökplanering med hög
kompetens på området.
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
Vinnova finansierar projektet Radiospaning för eftersök av saknade personer (RASP). Målet
är att utveckla och testa en drönarbaserad plattform för att detektera aktiva
kommunikationsenheter som exempelvis WiFi-enheter för att stödja EFP. Projektet pågår
under 2021 och leds av David Gundlegård och Fredrik Gustavsson från Linköpings universitet,
i samarbete med Svenska Räddningsdrönare och Condir AB med Missing People, Polisen och
Sjöfartsverket som kravställare. För mer information kontakta david.gundlegard@liu.se.

Demensförbundet publicerat en app med information som riktar sig till poliser och
ordningsvakter; Om demens. Info: https://www.demenscentrum.se/nyheter?nyhet=5932

Dokumentation och nyheter för NEFP-nätverket ska ha både nationell och internationell plats
på CARERs hemsida på Linköpings universitets webb 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 mig! E-posta mig direkt på
rebecca.stenberg@liu.se !
God jul och gott nytt år!
Rebecca Stenberg

