
Det är inte bara kulor och krut som kan slå ut ett för-
band. I Mali finns en helt annan ”medicinsk” hotbild, 
väsensskild från svensk midsommaridyll! Hög värme-
belastning, skarpt solljus och mycket stoft i luften. 
Giftiga djur och växter, malariainfekterade myggor 
och snabbfotade fästingar…  

HUR kan vi då verka i en sådan miljö? Jo, det går oftast bra, 
men det gäller att tänka till före… Genom medicinska 
underrättelser får vi en bra lägesbild. Ett preventivmedicinskt 
program omvandlar höga hot till acceptabla risker. Det inkluderar 

krav på materiel, utbildning och verksamhetsanpassning. Sam-
tidigt måste soldaterna agera rätt utifrån den utbildning de ges 
– att ta onödiga risker kan vålla stora problem för såväl individ 

som förband.  
En som har en gedigen internationell 
erfarenhet av dessa frågor är veterinären 
Folke Cerenius på Försvarsmedicincentrum. 
”Som prevmedofficer jobbar jag väldigt 
brett när jag är ute på insats”, säger han. 
”Vi förbereder insatserna noggrant, när 
vi sen är på plats ser vi till så att planerade 
åtgärder genomförs och stödjer förban-
det med råd hela tiden”. Det kan krävas 
omfattande åtgärder för att komma till 
rätta med ett problem, men ibland räcker 

det med så enkla saker som att införa obligatorisk handtvätt i 
samband med måltider.   
”Sammantaget är det här ett otroligt spännande och 
mångfacetterat område”, avslutar Folke Cerenius som 
gärna vill att fler duktiga miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
och veterinärer skall börja arbeta i Försvarsmakten 
med det viktiga område som prevmed utgör.   
/LH
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PREVMED MALI Viktigt med handhygienen för att förebygga problem.

VETERINÄR Folke Cerenius 
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GLAD SOMMAR!
ÖNSKAR Bemanningsavdelningen på  
Försvarsmedicincentrum. Efter Almedalen tar vi 
semester, men är åter igen i augusti. Det går bra 
att nå oss på medicinalrekrytering@mil.se om du 
har akuta frågor.  /AD
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”Pulsen går upp till 130, saturation på 89%.” Utbildningssjuksköterska 
Jonas Hellnevi gör ett inspel till deltagarna på vårens pröva-på-
kurs, 48H. 

FLERA av deltagarna står runt en SimMan 3g, en simuleringsdocka som 
är mycket värdefull för att kunna utbilda och träna personal inom sjukvård. 
”SimMan kan simulera en mängd olika situationer för sjukvårdspersonal att 
öva på, allt ifrån traumafall till enklare medicinska omhändertagande. Det ger 
oss en unik möjlighet att öva på olika undersökningar och åtgärder som är 
omöjliga att göra på en figurant och tillhandahålla väldigt specifika och mer 
realistiska situationer än vad en figurant kan ge oss. En figurant kan såklart 
ge en viss upplevelse, men SimMan kan blöda, och det går att justera både 
puls och blodtryck samt återskapa till exempel olika ljud från hjärta, lungor 
och buk och även justera andra värden. SimMan är extra värdefull för sjuk-
vårdspersonalen när det gäller teamträning. ” De 35 deltagarna som kom till 
Försvarsmedicincentrum i Göteborg för en helgs pröva-på-kurs fick förutom 
SimMan-genomgång också känna på försvarsmedicinsk materiel, genomföra 
några av Försvarsmaktens fysiska tester, samt få en mycket uppskattad före-
visning av ett omhändertagande av skadad.  
Nästa 48H genomförs 28-30 oktober, och ansökan öppnar i augusti.   
/AD

”Det ska bli oerhört spännande.” Ann-Sofie Schöön, tillförordnad 
chef på Bemanningsavdelningen på Förvarsmedicincentrum i Göteborg 
berättar om arbetet med att införa en civil/militär ST-utbildning som 
Försvarsmedicinska enheten påbörjat.

”INTE nog med att läkarna måste ha rätt civila kompetens, utöver det så måste 
det passa i tid, med familj, samt att den fysisk biten inte får glömmas bort; 
man måste vara helt frisk och i god fysisk form.” Ett led i att öka underlaget 
för rekrytering är att fånga upp intresserade läkare tidigare, innan de kanske är 
helt färdiga i sin civila roll, och därför startar nu Försvarsmakten tillsammans 
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett pilotprojekt med en civil/
militär ST-utbildning för läkare. ”Vi kommer göra ett försök med en kirurg, en 
anestesiolog och en ortoped. De kommer att få en traumatung ST-utbildning 
kombinerad med en deltidsanställning i Försvarsmakten. På så vis blir det en 
win-win-situation för alla parter, där vi i slutändan får en välutbildad trauma-
inriktad läkare, som dessutom har den militära kompetensen med sig.”  
Ansökan öppnas i mitten på augusti, med urval och tester i september/
oktober. Därefter genomförs en grundläggande soldaututbildning, GSU INT, 
innan året är slut, för att sedan påbörja den medicinska biten under första 
kvartalet 2017.  
”Vi ser fram emot att kunna erbjuda denna möjlighet för läkare som är 
intresserade av att arbeta med den medicinska biten inom Försvars-
makten, men som ännu inte har kommit så långt i sin karriär.”  avslutar 
Ann-Sofie.   /AD

TF CHEF på Bemanningsavdelningen, 
Ann-Sofie Schöön.  Foto: Adriana Dobrin

SIMMAN PÅ 48H
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FÖREVISNING av SimMan 3g.  
Foto: Adriana Dobrin
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