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Samma Sjukvård, 
nya perSpektiv

Utmana din kompetens i en annorlunda vardag
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Därför behövs du. Med toppmodern utrust-
ning och kvalificerade, erfarna medarbetare 
kan du bli en viktig del av vår väl fungerande 
hälso- och sjukvård. 

Rätt utrustade för att minimera lidandet
Vår hälso- och sjukvårdspersonal arbetar både 
förebyggande och akut, för att minimera fysiskt 
och psykiskt lidande. De är utrustade med 
den sjukvårdsmateriel, de läkemedel och den 
utrustning som krävs för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Detta är en förutsättning för att våra 
soldater och sjömän ska kunna fokusera på sina 
uppgifter och känna sig trygga även i utsatta 
situationer.

Hemma och utomlands, i krig och fred
Hälso- och sjukvården i Försvarsmakten måste 
fungera i alla lägen. I fredstid, vid internationella 
insatser, i händelse av kris och katastrof samt 
under väpnad konflikt. Det innebär allt från 

våra Soldater och 
Sjömän behöver 
kvalificerad vård,
var de än 
befinner Sig

•  Sverige har ett insatsförsvar. Våra förband är redo att sättas in direkt när det behövs,  
 i strid och andra krissituationer, i Sverige eller utomlands.

• Vår främsta uppgift är att försvara Sverige och nationens intressen.

•  Försvarsmakten leds av Överbefälhavaren, utifrån regeringens och riksdagens beslut.

•  Försvarsmakten är Sveriges största myndighet, med enheter på många platser i landet. 

•  Vår värdegrund utgår från demokratiska grundprinciper och ledorden för vår verksamhet 
 är öppenhet, resultat och ansvar.

om förSvarSmakten

traumavård i fält till mental hälsa och preventiv-
medicinska åtgärder som att kontrollera livs-
medel och vatten.

Alla soldater och sjömän utbildas i att ta hand 
om sig själva och sina kamrater om de skadas, 
för att sedan lämna över till kvalificerad sjuk-
vårdspersonal. Därför behövs den kunskap och 
erfarenhet som du har. Därför behövs du.

”Det var en fantastisk 
upplevelse att få göra  
GSU, ett privilegium att  
vid min ålder få vara  
med om något sådant.  
Jobbigt, men roligt.”  
Pia BRattlUnD, Röntgensjuksköterska vid 
1.sjukhuskompaniet
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Du hittar samma yrkesroller i Försvarsmakten  
som i din vardag. Vår vardag ser bara lite annor-
lunda ut. Oavsett om du deltar i en insats under 
väpnad konflikt eller arbetar hemma på ditt för-
band, innebär ditt arbete att du alltid är mentalt 
och fysiskt förberedd för extrema och oförutsäg-
bara situationer. 

upplev en annan vardag i  
kampen för demokrati

laganda och fokus
I Försvarsmakten blir du en del av ett team 
med en speciell laganda. Du är den medicinska  
specialisten, tydligt fokuserad på skickligt hant-
verk och problemlösning.

De kompetenser och erfarenheter som du har 
med dig är värdefulla för oss, eftersom vår hälso- 
och sjukvårdspersonal är kunniga och engage-
rade yrkesmänniskor som vill göra skillnad och 
vågar utmana sig själva.

Hälso- och sjukvårdspersonalen i Försvars-
makten tillhör oftast ett av våra krigsförband, 
någonstans i Sverige. Samtidigt som du i första 
hand ger god vård till dina kollegor, förbereder 
du dig för lokala, nationella och internationella 
extraordinära situationer. 

När behovet uppstår kommer du att vara  
mentalt och fysiskt redo, och när du kommer 
hem igen är du en rikare person än förut, med 
nya erfarenheter, färdigheter och kontakter.

Personlig utveckling och unika utbildningar
Hos oss får du nya möjligheter att utvecklas 
som människa och professionellt. Arbetet och 

nationell tjänSt med  
internationella möjligheter

träningen bygger upp dig och gör dig till en 
bättre ledare med god förståelse för hur du  
och andra fungerar i en grupp. 

Förutom militära utbildningar kan du få tillgång 
till eftertraktade hälso- och sjukvårdsutbild-
ningar som DSTC (Definitive Surgical Trauma 
Care) eller utbildningar som bygger på BATLS 
(Battlefield Advanced Trauma Life Support).  

Vi kan även erbjuda andra meriterande utbild-
ningar och internationella utbyten, till exempel 
grundutbildning i dykmedicin och NATO-utbild-
ningen Senior Medical Staff Officers Course.

”Jag valde att bli reservofficer 
för att kunna vara med och 
påverka, och för att kombinera 
min civila kompetens som 
specialistsjuksköterska med  
det militära intresset.”
MicHael iHRMan, Reservofficer och anestesisjuk-
sköterska ombord på HMS Carlskrona 2010 och 2013
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Hälso- och sjukvårdspersonal i Försvarsmakten  
arbetar både i Sverige och utomlands, i extra- 
ordinära situationer såsom krislägen, natur- 
katastrofer och väpnade konflikter. Utöver 
huvuduppgiften att ge stöd till våra soldater och 
sjömän, hjälper de också civila där så är möjligt. 
I fält börjar sjukvårdskedjan med kamrathjälp 
och stridssjukvårdare som vidtar akuta, ibland 
livräddande åtgärder. 

Våra sjuksköterskor och läkare har tillgång till 
medicinteknisk utrustning av hög klass, från 
välutrustade ambulanser till fältsjukhus med 
kompletta traumarum och operationssalar.

I vissa förband och staber är veterinärer och 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer viktiga 
resurser ur ett preventivmedicinskt perspektiv. 

I våra mest kvalificerade sjukvårdsförband finns 
också specialister som tandläkare, psykiatriker 

en väloljad  
SjukvårdSkedja  
med toppmodern  
utruStning

På www.forsvarsmakten.se hittar du allt du behöver veta om boende, resor, lön, pension, försäkring, 
sjukvård och semester med mera. Du kan också maila frågor till medicinalrekrytering@mil.se.  
Det finns flera goda förmåner, till exempel tre timmars träning per vecka på arbetstid. 

förmåner och villkor 

”Jag var ständigt beredd och kände mig 
betydelsefull i min roll. Det har gett mig 
en grundtrygghet och en bredare kunskap 
som gör att jag står lugnare och säkrare vid 
operationsbordet här hemma.”
Stina cHRiStenSen, Kirurg i Afghanistan 2010

och psykologer som med sina expertkunskaper 
skall kunna ta hand om våra soldater.  
Här finns också apotekare, biomedicinska analy-
tiker, medicinska sekreterare och medicintekniska 
ingenjörer som alla bidrar med sina högt specia-
liserade kunskaper för att förbanden  
skall kunna lösa sina uppgifter.

Minimera risker och hot
När du jobbar i Försvarsmakten kan du utsättas 
inte bara för risker och hot utan också för skador 
och sjukdomar. Det kan vara allt från strids-
skador, hemmabyggda bomber och trafikolyckor 
till sjukdomar som direkt eller indirekt orsakas 
av klimat, djur eller insekter. Vi arbetar alltid för 
att minimera riskerna genom att kombinera rätt 
utrustning och utbildning med hur vi agerar.  
För att skydda dig själv, dina kamrater och inte 
minst dina patienter bär du i enlighet med  
Genevekonventionen vapen för självförsvar. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal är ofta singel- 
kompetenta vilket gör att kompetens och  
erfarenhet är viktigt. Normalt sett ställer vi 
följande krav:

• Läkare skall vara legitimerade med specialist-
examen eller i undantagsfall ha fullgjort minst 
3 år av specialistutbildningen i relevant klinisk 
specialitet. De skall också ha kunskap om basalt 
traumaomhändertagande (motsvarande ATLS 
eller likvärdig utbildning). 

• Sjuksköterskor skall vara legitimerade med 
specialistexamen och i de flesta fall ha minst två 
års relevant arbetslivserfarenhet i sin specialitet. 

• Tandläkare skall vara legitimerade och ha 
minst 5 års aktuell klinisk erfarenhet i samtliga 
av allmäntandläkarens discipliner.

• Övriga personalkategorier skall vara legitime-
rade (där så är möjligt) och ha mångsidig ut-
bildning i kombination med gedigen erfarenhet 
inom de arbetsområden som är aktuella.

• Alla måste ha god soldatkunskap, även hälso- 
och sjukvårdspersonal. Har du inte det kommer vi 
att se till så att du får den utbildning som behövs.

• Du måste vara svensk medborgare och skall 
vara beredd att tjänstgöra både nationellt och 
internationellt.

• Du måste bli godkänd vid den säkerhetsprövning 
som genomförs vid anställningen (inkluderar 
också en registerkontroll).

• God förmåga att uttrycka dig på svenska och 
engelska (tal och skrift).

• Du skall uppfylla Försvarsmaktens fysiska och 
medicinska krav.

Att ta anställning i Försvarsmakten är ett viktigt 
beslut som påverkar både familj och nuvarande 
arbetsgivare, så ta dig tid att diskutera med dem. 
Detaljerad information om aktuella befattningar 
och insatser hittar du på:  
jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster.  
Där finns också anvisningar om hur du ansöker 
och vem du kan vända dig till med frågor.  

Så här tar du 
Steget mot en 
karriär i riketS 
tjänSt

nedanstående specialister är de 
vi oftast rekryterar till Försvars-
makten, men även andra behov 
kan uppstå. Kontakta oss gärna 
om du har en annan specialist-
kunskap.

Prehospitala enheter
• Bemanna ambulanser, sjöambulanser, helikoptrar  
 och flygplan på våra krigsförband. 

Förbandsplatser/vårdcentraler
•  Arbeta med daglig sjukvård och lösa allmän-
 medicinska frågeställningar. 

Kvalificerade sjukvårdsförband
•  Bedriva liv- och extremitetsräddande kirurgi och  
 intensivvård.
•  Se till så att patienten kan transporteras till en  
 högre vårdnivå.

Utbildning
•  Utbilda soldater och sjömän.
•  Vidareutbilda annan försvarsmedicinsk personal.

Stabsbefattningar
• Samordna sjukvårdsinsatser och nyttjande  
 av sjukvårdsresurser som förutsätter kvalificerad  
 medicinsk och militär kompetens.

de här  
kompetenSerna  
Söker vi…

…för att utföra de här  
arbetSuppgifterna på land, 
till SjöSS och i luften

läKaRe
• Kirurgi
•  Ortopedi
• Anestesi
• Allmänmedicin
• Psykiatri

SJUKSKöteRSKoR 
• Anestesi
• Operation
• Intensivvård
• Distriktssjukvård
• Ambulans

övRiGa SPecialiSteR 
• Miljö- och hälsoskydds-  
 inspektörer
• Psykologer
• Tandläkare 
• Apotekare 
• Veterinärer
• Biomedicinska analytiker

”Jag har lärt mig mycket 
som hade varit svårt att 
tillskansa sig på annat sätt.  
Därför rekommenderar 
jag verkligen den som 
vill utvecklas att jobba 
i Försvarsmakten.”
Jan-oloF SväRD,  
Kirurg i NBG 2008, 2011 och i Afghanistan 2014
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tjänstgöring på heltid (GSS/K)
GSS/K står för gruppbefäl soldat sjöman, kon-
tinuerligt tjänstgörande. Det innebär att du är 
anställd av Försvarsmakten och tillhör ett av våra 
krigsförband. Anställningen är tidsbegränsad till 
åtta år med möjlighet till fyra års förlängning.

tjänstgöring på deltid (GSS/t)
GSS/T innebär att du fortsätter din civila karriär, 
samtidigt som du har möjligheten att utvecklas  
i Försvarsmakten genom tidvis tjänstgöring. 
Du har en civil arbetsgivare, men tar tjänst- 
ledigt enligt en rullande tjänstgöringsplan för  
att tjänstgöra i Försvarsmakten. Anställningen  
är tidsbegränsad till åtta år med möjlighet till  
fyra års förlängning.

Direktrekrytering 
Den här typen av anställning görs vid akuta 
insatser eller särskilda kompetensbehov. 
Det innebär att du kan direktrekryteras till en 
specifik insats, i Sverige eller utomlands, istället 
för att först anställas av ett krigsförband.

Reservofficer
Som reservofficer får du bland annat utbildning 
i ledarskap och stabsmässigt nyttjande av sjuk-
vårdsresurser. Du har en civil huvudarbets- 
givare, samtidigt som du är deltidsanställd  
i Försvarsmakten, med rullande tjänstgöring. 
Anställningen kan vara upp till 67 års ålder.

anStällningSformer

Hemvärnsanställning
Kanske är Hemvärnet där du bor ett bra alterna-
tiv? Här får du ett mycket gott kamratskap och 
intressanta arbetsuppgifter. Samtidigt kan du 
själv påverka när du skall tjänstgöra. Läs gärna 
mer på hemvarnet.se. 

civil anställning
Du som har en kvalificerad hälso- eller sjukvårds- 
utbildning kan också vara civilanställd på  
Försvarsmaktens förband, skolor och centra.

Fördelar för din arbetsgivare?
Din civila arbetsgivare kommer ha stor nytta  
av de färdigheter du får med dig från Försvars-
makten. Du får unika erfarenheter, eftertraktade 
utbildningar och viktiga certifieringar som 
ökar din kompetens. Den fysiska och mentala 
träningen gör dig dessutom till en person som 
man kan lita på när det gäller.

ofta rätt till tjänstledighet
Beroende på vilken militär anställningsform  
du väljer, har du ofta rätt till tjänstledighet  
från din civila arbetsgivare för att tjänstgöra  
i Försvarsmakten.  

På www.forsvarsmakten.se finns mer  
information om detta. 

”Det är spännande att lära sig umgås med 169 personer ombord 
som man aldrig har träffat förut. Det blir till en otrolig inre resa som 
jag kommer att ha med mig resten av livet – jag bara njuter!”
SUSanne BURSviK, Operationssjuksköterska ombord på HMS Carlskrona i Adenviken 2010
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Våra soldater och sjömän behöver kvalificerad vård, var de än befinner 
sig. Därför behövs din kunskap och skicklighet i Försvarsmakten.  
I gengäld får du erfarenhet och utbildning som du inte kan få någon 
annanstans. Ta chansen till upplevelser och utmaningar som berikar 
dig för resten av livet.

ta nästa steg
Kanske är du redo att söka jobb direkt. Kanske vill du först veta mer.  
Oavsett vilket, kontakta oss!

Rekryteringsmobil: 072-181 15 28
Telefon: 031 - 69 20 00, fråga efter Bemanningsavdelningen
E-post: medicinalrekrytering@mil.se
Webb: www.forsvarsmakten.se

du har det Som krävS

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg. Vi rekryterar,  
utbildar och utvecklar hälso- och sjukvårdspersonal till  
våra krigsförband.

om förSvarSmedicincentrum


