
Svenska soldater skall få kvalificerad vård var de än 
befinner sig. Det gäller i Mali och det gäller i Reving-
ehed på P7, eller Södra Skånska Regementet som 
förbandet heter.

”VÅRA soldater skall i alla lägen känna att våra sjukvårdsre-
surser finns till för dem. Därför skall vi hela tiden jobba för 
ett offensivt och framåtriktat omhändertagande”, säger major 
Daniel Vendel. Han är en av kompanicheferna på 72.mekani-
serade bataljonen och har huvudansvaret för förbandets 
sjukvårdsresurser som nu förstärks. 

Vid bataljonen utbildas soldater för att kunna genomföra 
markstrid med pansarfordon. Förbandet har framför allt na-
tionella uppgifter, och de flesta av bataljonens 900 soldater 

är deltidsanställda. Framför allt 
används Stridsfordon 90 som är 
ett beväpnat bandfordon, men 
man använder också hjulfordon. 
För att förbättra bataljonens 
sjukvårdsförmåga tillförs nu 
både nya förbandsplatser och 
ambulansversionen av Bandvagn 
410. Det innebär samtidigt att 
man måste anställa fler sjukskö-
terskor och läkare.
”Det viktiga för oss är att 
hitta blivande kollegor som 

är kompetenta på flera plan. För att kunna stödja sina 
kamrater fullt ut måste de ha en stenhård vilja att 
lösa sina arbetsuppgifter även om det innebär att de 
får improvisera friskt”, avslutar Daniel Vendel som är 
mycket nöjd med de nya sjukvårdsresurser förbandet 
nu får.  
/LH
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UNDER maj månad genomfördes en mycket 
givande och trevlig RO-träff på Känsö, där totalt 
82 personer deltog. Preliminärboka 19-20/5 
2016 för nästa års RO-träff redan nu hälsar 
Carina Hellekant, vår reservofficershandläggare.
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”DET VIKTIGA FÖR OSS ÄR ATT HITTA BLIVANDE 
KOLLEGOR SOM ÄR KOMPETENTA PÅ FLERA PLAN.” 

SIMULERING Ambulansbesättning tar hand om en 
skadad simuleringsdocka under vårens Funktionsövning.

BANDVAGN 410 I ambu-
lansutförande är den 8,3 meter 
lång och väger ca 15 ton. Be-
sättningen utgörs av vagnchef, 
förare och två sjuksköterskor.
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I slutet av mars genomfördes på Försvarsmedicincentrum en 
nationell funktionsövning inom försvarsmedicin. 

DELTOG gjorde hälso- och sjukvårdspersonal och soldater från Lv6, 
K3, Ing2, P4 och Försvarsmedicincentrums 1.a sjukhuskompani. 35 
deltagare övades under veckan i allt från hjärtstopp och akuta psykis-
ka reaktioner till stridsskador med katastrofblödningar och svåra inre 
skador.  
Ett av övningsmomenten var ett fordon i en konvoj som gått på en 
mina. Flertalet mer eller mindre svårt skadade var utspridda över ett 
större område, och sjukvårdarna som var först på plats måste prio-
ritera och ta hand om dem. Kort därefter kom förstärkning i form av 
sjuktransportfordon som började transportera skadade bakåt i leden, 
till fältsjukhuset där personal ur sjukhuskompaniet tog över.
Försvarsmedicincentrum är ett kompetenscentrum inom området 
försvarsmedicin och stödjer med att omsätta den medicinska utveck-
lingen till försvarsmedicinska krav. En del av detta är utbildning för 
insatsförband. Funktionsövningens mål var att deltagande förband 
skulle få möjlighet att delta i en övning som helt koncentrerats till 
försvarsmedicinsk verksamhet. 
”Funktionsövningen syftar även till att visa på utbildningsmetoder 
vi har utvecklat som de kan ta med sig till sina egna förband”, säger 
kurschefen Stefan Good. Han fortsätter: ”Till 2016 vill vi ut-
veckla  övningen så att alla arenor (land, hav, luft) medverkar, 
och att vi övar från skadeplats genom hela omhändertagan-
dekedjan till slutgiltig kirurgi.”  
/AD

Fungerar en T-båge (digital mobil röntgenutrustning) i 50 graders 
hetta med fin sand som letar sig in överallt?

OSÄKERHETEN fanns där när de svenska sjukvårdsresurserna till FN-insat-
sen i Mali togs fram. Tidigare hade liknande utrustning testats ombord på HMS 
Carlskrona under insatsen utanför östra Afrika 2013 med bra resultat, men hur 
skulle det gå i Timbuktu? 
”Det blev lite provisoriskt i början men det fungerade faktiskt över förväntan”, 
säger Pia Brattlund. Hon är röntgensjuksköterska och var en av de första sjuk-
sköterskorna som åkte till Mali 2014. Hennes viktigaste uppgift var att se till 
så att röntgenutrustningen fungerade fullt ut. Eftersom sjukvårdsenheten inte 
var färdigbyggda fick hon till att börja med installera utrustningen temporärt 
– en spännande uppgift! Under hennes tid i Mali fick det svenska OP-laget vid 
flera tillfällen möjlighet att visa vad man gick för. 
”Att bilddiagnostik underlättar vid hantering av bland annat trauma tycker jag 
att vi med tydlighet visade under vår tid i Mali”, anser Pia Brattlund. För att få 
uthållighet under framför allt kommande internationella insatser hoppas hon 
på att få fler kollegor som kan arbeta med bilddiagnostik. 
Allt för att ge våra soldater och sjömän så bra vård som möjligt.  
/LH

FN-MISSION 
Pia Brattlund, 
röntgensjukskö-
terska på 1.sjuk-
huskompaniet.  
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ILASTNING En av patienterna förbereds för 
avtransport.
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