
-”Lystring! Då har vi en skottskadad patient på ingå-
ende. Ni är beredda på att söva och vi är beredda på 
att stoppa stora C!” Kirurgen, som samtidigt får hjälp 
med att ta på sig de sterila skyddskläderna, informerar 
operationslaget i det lilla tältet om vad som väntar. 

DEN lätta kirurgiska gruppen, som benämns Forward Surgical 
Team (FST), skall snabbt kunna gruppera för att kunna leverera 
sjukvård. Snart väntar i grunden samma uppgifter men i en 
helt annan miljö – de är på väg till FN-insatsen i det heta 
Mali. Gruppen har börjat gruppera en timma tidigare, snabbt 

satt upp tält och monterat all medicinteknisk utrustning. 
FST:t ingår i den försvarsmedicinska övningen Meteor som 
genomförs på Försvarsmedicincentrum för att bland annat öva 

sjukvårdsdelarna ur förbandet Mali 
04 och 13.telekrigbataljonen. Under 
övningen bedriver man traumasjuk-
vård hela vägen från skadeplats till 
kirurgiskt omhändertagande under 
mycket realistiska förhållanden. 
Den skadade patienten bärs in i 
tältet och flyttas snabbt över till 
operationsbordet. Vana händer går 
över kroppen och letar efter skador 
samtidigt som kläder skärs bort. Under-
sökningen går snabbt och kirurgen 
bestämmer i samråd med anestesiologen 

att man skall söva patienten och gå vidare med livräddande 
kirurgi. Samtidigt samverkar FST-chefen med högre chef för 
att planera transport av patienten till högre vårdnivå.  
Kvällen hinner övergå till natt innan teamet kan börja 
packa ihop sin utrustning. Trötta men med mycket ny 
kunskap kan de nu leverera ännu bättre sjukvård, både 
här hemma men också i Mali.  /LH

FÖRSVARSMAKTEN har, i samarbete med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska 
Institutet, påbörjat planeringen av en traumatung 
civil/militär ST-utbildning (inriktning kirurgi, 
ortopedi och anestesiologi). En pilot planeras till 
våren 2017, och mer information kommer i  
framtida nyhetsbrev och på Försvarsmaktens 
hemsida.  /AD
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