
Elva sjukvårdsgrupper från olika förband i landet 
övade och tränade sjukvårdstjänst i en funktions-
övning som genomfördes vid Försvarsmedicincentrum 
i Göteborg.  

FUNKTIONSÖVNINGEN där 200 personer deltog är bara 
en i raden av övningar som kommer genomföras inför den 
stora försvarsmaktsövningen Aurora 17. Målet är att de övade 
enheterna skall få en enhetlig bild, kunskap i och skicklighet på 
försvarsmedicin som grundar sig på försvarsmaktsreglementet 
för försvarsmedicin och sjuktransportledning.

-Förbanden är duktiga på sjukvårdsdelen och behöver även 
öva på funktionsdelen, säger överstelöjtnant Timo Strömwall, 
chef för Försvarsmedicinska enheten vid Försvarsmedicin-

centrum. Förbanden ökar kompetensen 
i hela sjukvårdskedjan där allt från 
omhändertagande, ledning och rap-
portering ingår.
Övningen genomfördes både på 
Göteborgs garnisons område och 
vid Sisjöns övningsfält. Förutom 
sjukvårdsgrupperna övades olika 
vårdenheter. På garnisonen fanns en 
förbandsplats, en motsvarighet till 
vårdcentral med möjlighet till intensiv-
vård samt en EEC, Early Entrance 
Force, upprättad. EEC är en trauma-
enhet med operationsförmåga. På 
Sisjöns övningsfält fanns också en 

förbandsplats och en LTG, lätt traumagrupp, med förmåga att 
snabbt sätta upp en mindre förbandsplats för att stabilisera och 
göra livsupprätthållande åtgärder på patienten innan avfärd till 
nästa vårdinstans.   
/ML
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UNDER funktionsövningen sattes många olika kompetenser på prov.

FÖR att göra övningarna så  
realistiska som möjligt används 
bland annat skademarkörer med 
en amputation från en verklig 
skada.           Foto: Ulrika Roos
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BEMANNINGSAVDENINGEN på Försvars-
medicincentrum i Göteborg önskar er alla en 
riktigt god jul och ett gott nytt år!

Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten

Foto: Maria Löfström

PRÖVA-PÅ-KURS 48H
EN av deltagarna på höstens 48H-kurs instrueras  
av Benny Gradin, sjukvårdsinstruktör på Försvars-
medicincentrum. Kursen genomförs två gånger 
per år, och riktar sig mot legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
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Malaria bedöms vara ett stort medicinskt hot för personalen i Väst- 
afrika och inte minst i Mali där den allvarligaste typen av malaria dominerar.

MED rätt preventivmedicinska åtgärder och medicinering är risken att smittas  
under 1% – utan dessa åtgärder är risken upp till 30% för smitta och allvarlig 
sjukdom. För obehandlad malaria uppskattas dödligheten till ca 20%.
-Malariaprofylax i form av läkemedel ska tas av all personal under hela 
vistelsen i Mali. Behandlingen påbörjas 3-4 veckor innan man åker för att 
se hur man påverkas av medlet, säger Niclas Arvidsson, infektionsläkare vid 
Försvarsmedicincentrum. 
Det finns fler förebyggande åtgärder att göra. Malariamyggan är aktiv på 
kvällen och natten så man skyddar sig genom klädseln – att bära nedkavlade 
ärmar och knäppta knappar från skymning till gryning. Myggmedel används på 
bar hud och smörjs in, ibland flera gånger per dag. Uniformen är impregnerad 
med insektsmedel liksom myggnätet som används på natten. Om man följer 
dessa åtgärder är risken att smittas väldigt låg.  
-Om man ändå skulle smittas har vi världens mest effektiva medicin på plats i 
Mali: Artesunate! som har tagits fram av förra årets Nobelpristagare. 
Med tidig och rätt behandling är prognosen god att man blir helt 
återställd. Därför är det viktigt att man följer den ordination man 
fått och fortsätter med läkemedlet även vid hemkomsten. Skulle 
man trots allt insjukna med bl.a. hög feber måste man omgående 
uppsöka sjukvård, avslutar Niclas Arvidsson.   /ML

”Kursen är till för kirurger i fredliga länder.” Så beskriver Dr Ken Boffard, 
utbildningsansvarig på International Association for Trauma Surgery 
and Intensive Care, IATSIC, som är organisationen som tagit fram  
kursen Definitive Surgical Trauma Care som genomfördes på  
Försvarsmedicincentrum under hösten. 

-VI lär ut hur man tar hand om traumapatienten hela vägen. Från det att den 
kommer in på akuten, vidare till operation och slutligen på intensivvårdssalen. 
Kursen korsar traditionella gränser inom sjukvården, allt för att hela teamet 
måste förstå alla aspekter av vården. fortsätter Boffard. Patienten kan inte 
brytas ner i olika kategorier utan behöver en total, komplett vård genom hela 
kedjan.
Kursen genomfördes under hösten med 48 deltagare, och 16 instruktörer, 
både från den militära och från den civila sidan.  Under kursen får deltagarna  
genomgå både teoretiska och praktiska moment. Per Örtenwall, kurschef:  
-Vi är mycket nöjda med genomförandet denna gång, kursen ger en bra grund 
för att arbeta som ett team med avancerat traumaomhändertagande.  
Boffard avslutar: -Det är när hela teamet pratar samma språk, som patienten 
kan få riktigt god vård.
Som T-anställd kirurg eller ortoped inom Försvarsmakten kan du 
erbjudas att gå kursen som en del av din kompetensutveckling, kon-
takta din närmaste chef för att anmäla ditt intresse. Är du inte redan 
T-anställd men vill bli? Kontakta oss på medicinalrekrytering@mil.se  
  /AD

PRAKTISKA och teoretiska moment 
blandas under kursens gång. 

MALARIA I MALI

DSTC – JOBBA SOM ETT TEAM
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NICLAS Arvidsson är infektionsläkare vid 
Försvarsmedicincentrum. 
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