
30 000 deltagare från mer än 24 länder deltog i 
�Anakonda 16�, en stor polsk övning med fokus på att 
samöva polska förband med andra Natoländers för-
band. Under 10 dagar i juni övades försvar och anfall 
vid övningsområdet i Drawsko Pomorskiei.  

FRÅN Sverige bidrog Södra skånska regementet, P 7, genom 
främst 711:e kompaniet med cirka 160 soldater som underställdes 
en amerikansk bataljon. I styrkan återfanns delar som på olika 
sätt bidrar med t ex transportledning, underhållsresurser och 
sjukvård.  

Alexander Belin är plutonchef för den sjukvårdsgrupp på fyra 
personer som övade med en amerikansk sjukvårdsgrupp.  
�Samarbetet fungerade väldigt bra. Vi övade logistik och sjuk-

vård och våra sjuksköterskor lärde sig mycket. 
Amerikanarna har mer praktisk erfarenhet 
från krigsskador och delade gärna med sig 
av sin kunskap. De är duktiga på att göra rätt 
åtgärd i rätt tid. Den skadade avtransporteras 
snabbt från skadeplatsen till sjukvårdsgrup-
pen för ett första omhändertagande. Vid stor 
volym av skadade går det fort � upp till 65 
skadade gås igenom på 1,5 timma! All per-
sonal och kompetens nyttjas. Amerikanarna 
var å andra sidan imponerade över vårt sätt 
att arbeta där legitimerad personal gör ett 

kvalificerat första omhändertagande vid skadeplatsen och kan 
utföra vård under transport i ambulansen till rätt vårdinstans.� 
�Övningen har gett oss ovärderlig kunskap och erfarenhet. 
Jag har fått med mig idéer om hur vi kan utveckla sjuk-
vården i min bataljon. Till exempel hade amerikanarna 
ett fältanpassat vakuumförpackat kit för att sätta 
dropp � allt i en förpackning. Den idén vill jag gå vidare 
med!� avslutar Alexander.  /ML
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SAMARBETET FUNGERADE VÄLDIGT BRA, OCH 
VÅRA SJUKSKÖTERSKOR LÄRDE SIG MYCKET.

AMERIKANSKE 2Lt Eric Roggow med sin pluton och den svenska sjukvårdsgruppen på en sjukvårds-
utrustad terrängbil 360.
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Alexander Belin. Foto: 
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LEDIGA TJÄNSTER JUST NU: 
(KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN)

ANESTESILÄKARE MALI

CIVIL-MILITÄR ST GÖTEBORG

FYISOTERAPEUT KARLSBORG

KIRURGER/ORTOPEDER MALI

LÄKARE/OFFICER UPPLANDS-BRO

PSYKOLOG SKÖVDE

PSYKOLOG STOCKHOLM
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TRÄFFA OSS I HÖST:

V35 ORTOPEDVECKAN VISBY

V36 FSL MALMÖ

V38 SFAI KARLSTAD

V40 KARRIÄRKVÄLL KALMAR
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PILOTPROJEKTET för den civil-militära 
ST-utbildningen med fokus på trauma går nu att 
ansöka till. Vi söker legitimerade läkare som vill bli 
specialistkompetenta inom kirurgi, ortopedi och 
anestesiologi (en av varje). Läs mer och ansök här. 
Välkommen med din ansökan!  /AD
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ANSÖKAN är öppen t o m 25/9, klicka här.  /AD



�Närmast väntar en inryckningsvecka där de skall få en uppfräschning i 
soldatkunskaper och en introduktion inom förbandet.� Löjtnant Fredrik 
Sandström, plutonchef på sjukvårdsplutonen på AMF1, förklarar vad de 
nya rekryterna ska göra. 

FJORTON befattningar skulle under våren fyllas med sjukvårdspersonal. �Det 
var ett stort antal kvalificerade sökanden vilket var väldigt roligt. Intresset av att 
arbeta med sjukvård i den miljö vi verkar i är stort, vilket visar på att Amfibiekåren  
är ett starkt varumärke.� berättar Fredrik. �Alla befattningar blev tillsatta och 
2017 skall plutonen som helhet kunna verka i sin funktion, vilket FMÖ Aurora blir 
ett bevis på. Därefter är plutonen beredd att ingå i Försvarsmaktens insatsverk-
samhet.�  
Också Helikopterflottiljen har under våren startat rekrytering av sjukvårdspersonal 
till MEDEVAC-helikoptrarna på de tre Helikopterskvadronerna i Linköping, Luleå 
och Ronneby. Denna rekrytering sker i tre omgångar under 2016 och beräknas 
vara klar och bemannad i början på 2017. Löjtnant Angelica Hammarberg från 
2.helikopterskvadron i Linköping berättar: �Rekryterna kommer under hösten 
bland annat att hämta ut materiel och sedan, under övningen Våreld till våren, 
sätts vår nya personal på prov för första gången.� 
Verksamhetschef kapten Hans Rova tillägger: Vi har sett ett stort intresse 
av anestesiläkare och ambulans-/anestesisjuksköterskor som vill jobba i 
ett MEDEVAC-team, så framtiden ser ljus ut.�   /AD

+XU�I§U�)0�NQXWHQ�SHUVRQDO�KM¦OS�PHG�ULNWLJW�NYDOL�FHUDG�LQIRUPDWLRQV-
sökning inom områdena hälsa och medicin � med försvarsanknytning? 
En som vet det är universitetsbibliotekarien Anna-Carin Wodlén, som 
XQGHU��HUD�§U�DUEHWDW�S§�GHW�)¸UVYDUVPHGLFLQVND�ELEOLRWHNHW�L�*¸WHERUJ�

�TILLSAMMANS med kollegan Jens Annmark arbetar hon brett och med en 
tydlig vetenskaplig inriktning. De kan bland annat hjälpa till med att ta fram 
specifika böcker, publikationer och artiklar. De ger gärna också råd till hälso- 
och sjukvårdspersonal kring hur de kan arbeta med informationssökning, t.ex. 
i studie- eller forskningsprojekt eller inför en internationell insats. Biblioteket 
har också tillgång till flera nationella och internationella databaser.  
�Det gör det möjligt att specialbevaka egna ämnesområden över tid, något som 
uppskattas av många. Inte minst gäller det kliniskt tjänstgörande personal som an-
nars kan känna ett glapp mellan vardag och forskning�, säger Anna-Carin Wodlén. 
Det Försvarsmedicinska biblioteket har idag drygt 1500 volymer inom fram-
förallt hälsa och medicin. Biblioteket prenumererar också på 17 vetenskapliga 
tidskrifter, t.ex. �Journal of Special Operations Medicine� och �Military Medicine�. 
Anna-Carin och Jens nås lättast på fomedc-bibliotek@mil.se eller 
telefon 0721-813639. Det Försvarsmedicinska biblioteket är definitivt 
värt en kontakt � eller varför inte ett besök?   /LH

ANNA-CARINWodlén med en unik bok. 
Vilken? Fråga henne! 

NYREKRYTERADE TILL AMFIBIEs
KÅREN OCH FLYGVAPNET

DET FÖRSVARSMEDICINSKA 
BIBLIOTEKET PÅ FÖMEDC 
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SJUKVÅRDSPLUTONEN från 
AMF1 övar. Foto: Försvarsmakten
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