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PÅ PLATS I MALIÖKNEN
Varmt, dammigt och torrt – det är ett sätt att        
sammanfatta den nyligen påbörjade insatsen i Mali.  
Det påverkar allt, från det preventivmedicinska          
arbetet till hur man skall ta hand om stridsskador.   

Camp Nobel
800 km nordost om Bamako ligger Timbuktu, och här är den 
svenska huvudcampen nu till stora delar färdigställd. Det är 
förbandets sjukvårdspluton nöjda med.  
 
- Det mest spännande just nu är att vi håller på att flytta 
in i våra nya lokaler på campen. Det är som att flytta in i en 
svensk vårdcentral med modern medicinsk utrustning. Den 
stora skillnaden är att den är inrymd i tält och att den ligger      
i en öken mitt i Afrika, säger löjtnant Wallentin Gottlieb    
som är ställföreträdande sjukvårdsplutonchef. 

I plutonen ingår en campenhet med vårdcentral, traumalag 
och kirurgilag som skall kunna ge de svenska soldaterna 
i Mali 01 daglig sjukvård och ta hand om skadade soldater.  
Här finns också lätta och rörliga sjukvårdsgrupper som 
följer med andra enheter som verkar utanför campen. 
Deras uppgift är b.la. att ta hand om skadade och transportera 
dem till högre vårdnivå för fortsatt behandling.

Övad för svåra förhållanden
Sjukvårdsplutonen har sjukvårdsberedskap alla dygnets timmar 
om något skulle hända. Under tiden inne på campen övar och 
utbildar man mycket för att hela tiden utveckla funktionen sjukvård. 

- Sjukvårdsplutonen är övad för att ta hand om och vårda 
skadade under krävande och svåra situationer, understryker 
löjtnant Gottlieb.  Inte minst därför att miljön här i Mali ställer 
höga krav på oss, det är mycket varmare, dammigare och 
torrare än vad vi är vana vid i Sverige.  

Sjukvårdsplutonen har en tuff men viktig uppgift framför sig 
innan det blir dags att rotera hem i maj/juni. /HAM

STABSLÄKARE BEHÖVS 
-Försvarsmakten kommer att behöver fler stabsläkare nationellt 
och internationellt, säger chefen för Sjukvårdslednings-    
avdelningen vid FömedC, major Johan Öhlén. Han ser behov 
av läkare i t.ex. bataljons- och brigadstaber men också i   
grundorganisationen som exempelvis FömedC. Särskilt viktigt 
är det att ha en tidigare militär bakgrund som reserv- eller 
yrkesofficer. Samtliga tjänster annonseras ut under ”Lediga 
tjänster” på Försvarsmaktens webbsida. 

FÖRBANDSBEHOV
Även om många förband nu har anställt huvuddelarna av den 
hälso- och sjukvårdspersonal som behövs, finns det fortfarande 
lediga tjänster som t.ex de nedan. Mer information finns på 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/

Anestesiolog   Mali 02, Timbuktu 
Ambulans/anestesisjuksköterska Livgardet, Stockholm
Kirurg    FömedC, Göteborg 
Anestesiolog   FömedC, Göteborg 
Anestesissjuksköterskor  FömedC, Göteborg 
Psykolog   K3, Karlsborg
Arbetsmiljöingenjör/FH  3.sjöstridsflj, Haninge
Stabsläkare    Mali 02, Timbuktu
Operationssjuksköterska   FömedC, Göteborg 
Tandläkare    FömedC, Göteborg 
Radiolog    FömedC, Göteborg 
Psykiatriker    FömedC, Göteborg 
Psykolog   Ing 2, Eksjö 
Företagsläkare/FH  F17, Ronneby
Arbetsmiljöingenjör/FH  F7, Såtenäs 
Psykolog/FH   F7, Såtenäs
FH = Försvarshälsan

Flygbild över Camp Nobel där Sverige än så länge är ensamma. Foto: Försvarsmakten

Trafiken i den 1000-åriga staden Timbuktu kan ibland skapa 
rejäla problem. Klokt att köra försiktigt! Foto:Leif Dobrin
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VAD ÄR BATLS?
Att hantera trauma är krävande uppgift oavsett om 
det är i en ambulans eller på ett sjukhus. Att göra 
det med ett kroppsskydd som väger 10-12 kilo i               
40 graders hetta i en främmande och kanske fientlig 
miljö gör inte saken lättare. 

För att förbereda våra sjuksköterskor och läkare på hur deras 
civila traumakunskaper skall användas fältmässigt, utbildas de 
sedan 1998 enligt det brittiska BATLS-konceptet. Det står 
för Battlefield Advanced Trauma Life Support, och ursprung-
ligen bygger på kursen Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
fast den är inriktad mot en militär miljö. 

BATLS-kurserna som ges vid Försvarsmedicincentrum bygger 
på en stabil medicinsk grund och utvecklas kontinuerligt. 
De genomförs normalt två till fyra gånger per år. 

- BATLS bygger på ett systematiskt omhändertagande av 
skadade med fokus på vad som är möjligt att göra vid det 
specifika tillfället, säger kurschefen Jonas Hellnevi. 
Han trycker också på den skillnad i skadepanorama som 
existerar mellan en civil och en militär miljö. Det kan vara vilka 
medicinska resurser som finns tillgängliga, det taktiska läget, 
omgivande miljö och transporttider. 

För den enskilde läkaren eller sjuksköterskan ger kursen ofta 
rejäla aha-upplevelser. Särskilt de många praktiska momenten, 
som alla sker i full stridsutrustning, skapar värdefulla insikter 
hos kursdeltagarna. De lär sig att utnyttja sina kunskaper 
maximalt i miljöer som skiljer sig mycket från det de är vana 
vid. Att tänka utanför de vanliga ramarna och att våga jobba 
utanför den vanliga bekvämlighetszonen gör att man blir 
bättre på att ta hand om svenska soldater och sjömän oavsett 
var de befinner sig.  /HAM

OPERATION I BAMAKO
De svenska sjukvårdsdelarna i Mali har redan fått 
bekänna färg. I samband med ett bombattentat i 
huvudstaden Bamako fick ett svenskt operationslag 
på plats ta hand om en av de skadade. 

- Patientens tillstånd när han kom till oss och det vi såg när 
vi undersökte honom gjorde att vi ville utesluta pågående inre 
blödning eller annan allvarlig organskada. Det var en relativt 
okomplicerad operation som gick mycket bra. Hela teamet 
gjorde ett väldigt bra jobb, säger kirurgen Jan-Ove Skånberg.

Han är en av de svenskar som sedan någon månad tillfälligt 
är placerad i Bamako i ett svenskt operationslag. FN-insatsen är 
fortfarande i ett uppbyggnadsskede vilket gör att alla resurser 
ännu inte finns på plats överallt. Det gäller även sjukvården 
där det svenska teamet genom sin närvaro skapar en välbehövlig 
trygghet för den FN-personal som finns i Bamako. 
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PÅ GÅNG ...
- Arbetet med att se över Försvarsmaktens sjukvårdssystem har precis påbörjats
- Pröva-på-kursen 48H genomförs 10-12 april. Nästa kurs planeras till 13-15 november
- Reservofficersträff i maj för de knappt 300 medicinalreservofficerarna
- Vi deltar på Läkartidningens event i Malmö den 26 mars resp.Stockholm den 9 maj. Möt oss där! 
- Två kirurgitroppar tillförs FömedC från Trängregementet
- Syntesutbildning syftande till befordran av våra senast examinerade reservofficerare sker i maj

För att skapa realistiska övningar anställs ibland amputerade personer som 
figuranter. Foto: Sgt Anna Norèn/Combat Camera/Försvarsmakten 
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