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Rutin för olycksundersökning RäddSam F
Bakgrund
Detta dokument är en riktlinje för arbetet med olycksundersökning inom RäddSam F.
Med olycksundersökning menas här uppfyllande av 3 kap 10 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
och 3 kap 8 § i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
Olycksundersökning består av ett antal olika delmoment och processer vilka beskrivs övergripande i
aktuell riktlinje. I den mån en organisation inom RäddSam F vill förtydliga riktlinjen har den
organisationen egna dokument för detta.

Lagstiftning
Enligt 3 kap 10 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen efter varje avslutad
räddningsinsats ”se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatserna har genomförts”. Det innefattar att varje olycka som inträffar inom
kommunernas geografiska område ska utredas.
Vidare finns det beskrivet att ”Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en
undersökningsrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad undersökningsrapporten ska
innehålla.”
Enligt 3 kap 8 § i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen biträda vid utredning som
polismyndigheten eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid vilken kommunen
ska ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en sådan olycka.
I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal
räddningsinsats MSBFS 2021:5 finns beskrivet vilka uppgifter som ska finnas i en undersökningsrapport.
Där finns också föreskrivet att en undersökningsrapport ska skickas in till MSB senast två månader efter
att rapporten färdigställts.

Syfte med olycksundersökning
Den primära anledningen till att göra olycksundersökning är för att skapa ett lärande för såväl det
förebyggande arbetet som för det operativa och därigenom utveckla räddningstjänstverksamheten.
Utöver det kan en olycksundersökning fungera som del i underlag för handlingsprogram,
övningsverksamhet, materielinköp och tillsynsverksamhet.
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Olycksundersökningens innehåll
En olycksundersökning kan innehålla en eller flera av nedanstående huvudbeståndsdelar. Vid samtliga
huvudbeståndsdelar ska händelseförloppet beskrivas och undersökningens erfarenheter framgå tydligt.
Därutöver bör förslag till åtgärder ges.
• Orsaksundersökning
Orsaksundersökningen ska ge svar på vad som orsakade olyckan. Här ska såväl direkta som
bakomliggande orsaker beskrivas. Orsaksundersökningen ligger normalt till grund för det förebyggande
arbetet.
• Olycksförloppsundersökning
Olycksförloppsundersökningen ska beskriva hur och varför olyckan utvecklade sig på det sätt som
skedde. Olycksförloppsundersökningen ska också beskriva varför konsekvenserna blev som de blev. Den
enskildes insats bör beskrivas häri. Olycksförloppsundersökningen ligger normalt till grund för såväl det
förebyggande arbetet som räddningstjänstens operativa planering.
• Insatsutvärdering
Insatsutvärderingen ska beskriva och utvärdera insatsen.
Insatsutvärderingen ligger normalt till grund för räddningstjänstens operativa planering.

Olika typer av olycksundersökning
Olycksundersökning kan grovt delas upp två nivåer:
• Fördjupad olycksutredning
Vid ett eller flera av nedanstående kriterier ska en fördjupad olycksundersökning göras.
• Olycka med omkommen eller svårt skadad person (Se MSBFS 2021:5 avseende omkommen
vid brand).
•

Olycka med stort antal skadade personer

•

Olycka med komplicerad räddningsinsats

•

Olycka med intressant räddningsinsats

•

Olycka med intressant olycksförlopp

•

Olycka med omfattande skador på egendom

•

Olycka med betydande miljöpåverkan

•

Olycka där räddningspersonal skadas

•

Olycka där RäddSam F, en organisation i RäddSam F eller en myndighet beslutar att en
undersökning ska göras. Exempel härpå kan vara utifrån ett tema.

• Förenklad olycksundersökning
Efter samtliga räddningstjänstinsatser ska en förenklad olycksundersökning göras och utmynna i en
händelserapport i organisationens verksamhetssystem. Normalt ansvarar den som varit
Räddningsledare för räddningsinsatsen att händelserapporten skrivs.
Huvuddelen av denna undersökning är faktainsamling med förutbestämda fakta som inhämtas. I
organisationens verksamhetssystem finns det en tilläggsdel för utökad datainsamling. En förenklad
undersökning ligger till grund för en fördjupad undersökning.
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I samband med räddningstjänstinsatsen ska datainsamling påbörjas. Det kan handla om
dokumentation/fotografering av förhållandena, intervju med drabbade, vittnen samt resultat från en
AAR.
Speciellt viktigt att dokumentera initialt är sådan data som går förlorad inom några timmar efter
olyckan. Exempel härpå är väderförhållanden, fordonsplacering och byggnaden i det tidiga
räddningsarbetet.
Kompetens vid utförande av olycksundersökning
Förenklad olycksundersökning utförs av den som varit räddningsledare för insatsen.
Fördjupad olycksundersökning bör utföras av utredare som genomgått någon av MSB:s/Karlstads
universitets utbildningar i olycksundersökning eller motsvarande.
I den mån organisationens egen utredare inte kan utföra undersökningen bör i första hand någon annan
av RäddSam F:s utredare utföra arbetet.
Med fördel kan en annan organisations utredare göra olycksundersökningen för att få opartiskhet i
undersökningen.
AAR bör utföras av härför utbildad person.

Beslut om att påbörja en fördjupad olycksundersökning
Oavsett om en olycka uppfyller kriterierna eller ej har organisationens utsedde utredare rätt att påbörja
en fördjupad undersökning.
Behörig person i organisationen beslutar om att en fördjupad undersökning påbörjas. Denne person
anger också undersökningens omfattning och inriktning.
I det fall en olycka uppfyller ett eller flera av kriterierna för fördjupad olycksundersökning bör
organisationens utredare informeras senast nästkommande vardag.
I det fall polisen har för avsikt att påbörja sin tekniska undersökning på icke vardag ska organisationens
utredare varskos direkt efter olyckan. Detta för att organisationen ska kunna ta ställning till ett
eventuellt deltagande.

Initiera/föreslå att en fördjupad olycksundersökning påbörjas
Den som varit räddningsledare för räddningsinsatsen har rätt att initiera att en fördjupad undersökning
påbörjas.
Alla och envar som deltagit i en räddningsinsats har rätt att föreslå att en fördjupad olycksundersökning
ska göras.
Alla räddningstjänstorganisationer inom RäddSam F har rätt att föreslå att en fördjupad
olycksundersökning ska göras i det fall olyckan varit inom RäddSam F.
En icke räddningstjänstorganisation kan föreslå att en olycksundersökning ska göras. Exempel härpå är
SOSAlarm, Regionen och Polisen.

Biträde till annan myndighet
Enligt 3 kap 8 § i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen stödja när
polismyndigheten eller någon annan myndighet gör en undersökning av en olycka vid vilken kommunen
ska ansvara för räddningstjänsten. Det kan även gälla undersökning av ett tillbud till en sådan olycka.
En undersökning bör ske i samverkan med organisation, myndighet, kommunal förvaltning eller
motsvarande som kan antas tillföra något till undersökningen.
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Kompetens vid biträde till annan myndighet
Deltagande vid polisens brandplatsundersökning ska göras av person som genomgått MSB:s
”Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst”.
Sakkunnigyttrande (ex vis ”brandspridningsyttrande”) till polismyndigheten/åklagare ska skrivas av
person som genomgått MSB:s ”Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst”.
Deltagande vid annan myndighets olycksundersökning (ex vis Trafikverkets djupstudie vid dödsolycka)
bör göras av person som genomgått någon av MSB:s/Karlstads universitets utbildningar i
olycksundersökning eller motsvarande.
I den mån organisationens egen utredare inte kan delta vid biträde till annan myndighet bör i första
hand någon annan av RäddSam F:s utredare utföra arbetet.

Spridning av undersökningens resultat
En presentation av en undersökning bör minst utföras enligt RäddSam F:s gemensamma mall för
undersökning.
En undersökning ska delges andra organisationer (myndigheter, kommunala förvaltningar, företag eller
motsvarande) som kan antas ha nytta av undersökningen.
En undersökning ska skickas in till MSB enligt MSBFS 2021:5 föreskrifter om undersökningsrapport efter
kommunal räddningsinsats.

Sätt att sprida undersökningsrapporten
Utredaren ska tillse att en artikel om olyckan publiceras i RäddSam F:s Plankan.
Utredaren bör också tillse att övriga organisationer i RäddSam F får del av undersökningsrapporten i sin
helhet. Detta sker genom att undersökningen läggs ut på RäddSam F:s lärplattform. Därutöver kan
spridning ske via någon av RäddSam F:s arbetsgrupper, såsom till exempel grupp för lärande, grupp för
övnings- och utbildningsansvariga grupp för metodutveckling eller förebyggande.
Utredaren ansvarar för att skicka in den fördjupade undersökningsrapporten till MSB enligt MSBFS
2021:5 föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats.
Räddningsledaren för räddningsinsatsen alternativt, i förekommande fall, organisationens
statistiksamordnare ansvarar för att skicka in den kompletta händelserapporten.
I det fall deltagarna i en AAR bedömer att det finns erfarenheter nyttiga för andra
räddningstjänstorganisationer bör erfarenheterna presenteras antingen genom en artikel i Plankan eller
en presentation enligt RäddSam F:s gemensamma mall. Mallen finns i dokumentbanken på RäddSam F:s
hemsida.

Organisation mm RäddSam F
I RäddSamF finns det en gruppering för lärande. Den grupperingen är uppdelad i dels grupp för utredare
och dels i grupp för statistiksamordnare. Grupperingarnas uppdrag beskrivs i verksamhetsplanen för
RäddSam F.

