
En skadad soldat släpas i skydd för att tas om hand 
av sina kamrater. Soldaterna är ukrainska, och många 
av dem har nyss kommit direkt från det hårt utsatta 
Donetskområdet. De har lämnat fronten för att gå en 
svenskledd sjukvårdsutbildning i västra Ukraina.

UTBILDNINGEN bygger på det svenska konceptet ”Taktiskt 
omhändertagande av stridsskadad” (TOS), som alla svenska 
soldater skall kunna. De svenska instruktörerna har alla en 
gedigen utbildarbakgrund som stridssjukvårdarinstruktörer och 
har jobbat mycket med TOS. Insatsen benämndes ”Swedish 

Armed Forces Military Medical Training Mission to Ukraine 
2015” (SE AF MMTM UA 15). Den genomfördes september  
till oktober 2015 med sammanlagt 23 svenska deltagare, de 

flesta under ledning av personal från 
Försvarsmedicincentrum i Göteborg. 
Chefen för insatsen, överstelöjtnant 
Ulf Jedborg var nöjd efter att ha 
utbildat 114 godkända instruktörer 
enligt principen ”train the trainers” 
och 378 soldater. - Vi har på ett 
otroligt påtagligt sätt kunna göra 
verklig nytta här i Ukraina. Samti-
digt har vi sett att det vi idag lär ut 
hemma i Sverige faktiskt fungerar på 
riktigt, säger Ulf Jedborg. Flera av de 

ukrainska soldaterna hade inte fått någon sjukvårdsutbildning 
under sin korta grundutbildning.  
Deras tacksamhet efter kursen gick inte att ta miste 
på. En ukrainsk veteran gav som tack för utbildningen 
en av sina instruktörer en medalj han nyligen själv 
hade fått. Någon varaktig lösning på konflikten finns 
inte ännu. Kanske blir det fler utbildningsinsatser i 
Ukraina i framtiden.   /LH

BEMANNINGSAVDELNINGEN på Försvars-
medicincentrum vill tillönska alla läsare en god jul 
och ett riktigt gott nytt år!  
Välkomna till vår monter under våren. Vi finns på 
Läkartidningens event i Karlstad v 08, Stockholm  
v 11 och Skellefteå v 15.
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KUNNAT GÖRA VERKLIG NYTTA HÄR I UKRAINA.”

SJUKVÅRDSUTBILDNING Försvarsmedicincentrum på plats i Ukraina. 

INSTRUERAS 
Ukrainska soldater under över- 
inseende av svenska instruktörer. 
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LEDIGA TJÄNSTER JUST NU: 
(KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN)
ANESTESIOLOGER DELTID GBG
ANESTESIOLOG KARLSBORG 
ANESTESIOLOG MALI
DISTRIKTSSKÖTERSKOR DELTID GBG
FLYGLÄKARE UPPSALA
KIRURGER/ORTOPEDER DELTID GBG 
KIRURG/ORTOPED MALI
LÄKARE FÖRSVARSHÄLSAN SKÖVDE
OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR GBG 
PSYKIATER DELTID STHLM
SJUKSKÖTERSKA AMB/AN DELTID  
 SKÖVDE
SJUKSKÖTERSKA KARLSBORG
SJUKSKÖTERSKOR VÅRDPLUTON GBG
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA SKÖVDE
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”Helnöjd!”, ”Kompakt och utförligt!”, ”Kommer att söka när 
tjänst finns!” var några av omdömena som trötta men nöjda 
deltagare lämnade när det på söndagen var dags för hemfärd. 
De hade då spenderat 48 timmar i uniform, i syfte att få ett 
smakprov av hur det är att arbeta som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal inom Försvarsmakten. 

EN HÖSTIG helg i mitten av november genomfördes Försvarsmedicin-
centrums pröva-på-kurs 48H. 33 förväntasfulla deltagare dök upp på 
Göteborgs Garnison på fredag lunch. Under helgen skulle de bjudas 
på ett antal moment. Bland dessa märktes till exempel ett fyspass 
och ett, av Elfsborgsgruppen med bravur genomfört, omhänderta-
gande av skadad.  
Kursen startade vid Serviceförrådet, där uniform och annan utrust-
ning hämtades ut. Eftermiddagen fortsatte med Försvarsmakts- 
information. Även ett föredrag av Per Örtenwall, kirurg och anställd i 
Försvarsmakten, nyss hemkommen från Mali, hanns med.  
Lödagen ägnades åt bland annat förevisningar av Försvarsmaktens 
sjukvårdsmateriel, samt SIMman, simuleringsdockan som används i 
utbildningar. På kvällen var det sen dags att lyssna till anestesi- 
sjuksköterskan Leif Dobrin, också han nyss hemkommen från Mali. 
Kursen avslutades på söndagen med en tur med stridsbåt 90 ut till 
Känsö, i det fina vädret.  
Major Lennart Hammarstrand, kurschef:  ”48H ger en bra bild 
av hur det är att arbeta inom Försvarsmakten. Jobbet passar 
inte alla, men de flesta som går kursen återkommer i en eller 
annan form till Försvarsmakten.”    /AD

Smattret hörs på långt håll, och luften virvlar runt. En Medevac- 
helikopter som flyger patienter mellan Försvarsmedicincentrum  
(FömedC) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) landar på 
helikopterplattan på SU:s tak.

UNDER hösten genomfördes Arméövning -15. Avslutningen skedde med 
en samverkansövning mellan mellan SU, Försvarsmakten Militärregion Väst, 
FömedC, Prehospitalt Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC) samt Region- 
service. Två helikopter 16 (Black Hawk) med Medevac-konfiguration (intensiv- 
vårdsutrustning) flög kontinuerligt mellan FömedC och SU. Helikoptrarna 
bemannades av medicinska team, en anestesiolog och en prehospital sjuk-
sköterska, specialutbildade och med erfarenhet från Medevac-helikopter i 
Afghanistan.  
På tre timmar transporterades 27 patienter till SU. Försvarsmaktens mål med 
övningen var att pröva hela sjukvårdskedjan, från skadad soldat i terrängen, 
hela vägen in till civilt sjukhus.   
Eva Ringvall, en av övningsledarna säger: ”Det var spännande att för 
första gången samöva med ett civilt sjukhus i en övning som ger oss 
möjlighet att lära av varandra i en verklighetstrogen miljö.”   /AD

EN BLACK HAWK transporterar  
”skadade” till helikopterplattan på taket 
till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

48H PRÖVA-PÅ-KURS

KRISÖVNING STÄRKER  
CIVIL-MILITÄRT SAMARBETE
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PRÖVA PÅ Några av deltagarna från 48H 
provåker Hemvärnets Bandvagn 206.
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