
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 upp- 
levelser och utmaningar som berikar dig för resten av livet.

kontakta oss
Kanske är du redo att söka jobb direkt. Kanske vill du först 
veta mer. 

 fomedc-faltsjh@mil.se
 www.forsvarsmakten.se/forsvarsmedicincentrum
 www.forsvarsmakten.se/medicinalrekrytering 
 www.forsvarsmakten.se/ledigajobb

VILL DU VETA MER ELLER 
JOBBA MED OSS?

Vi rekryterar, utbildar och utvecklar hälso- och sjukvårds-
personal till Försvarsmakten. Första- och Andra sjukhus- 
kompaniet hör till Försvarsmedicincentrum i Göteborg. 

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I FÖRSVARSMAKTEN:

FÖRSTA- OCH ANDRA  
SJUKHUSKOMPANIET

Första- och Andra sjukhuskompaniets fanor anknyter 
med sin röda färg till Försvarsmedicincentrum.
Genom symbolerna för skansarna Westgötha Leijon 
och Kronan knyts också förbanden till Göteborg.



Första- och Andra sjukhus-
kompaniet är operativa krigsför-
band och Försvarsmaktens mest 
kvalificerade sjukvårdsförband. 

Första- och Andra sjukhus kompaniet tillhör 
Försvarsmedicincentrum i Göteborg men är en 
nationell, flyttbar resurs. Kompanierna stöder 
med personal till Försvarsmaktens interna-
tionella insatser och ger vid behov stöd till 
samhällets totalförsvar.

FÖRSTA- OCH ANDRA 
SJUKHUSKOMPANIET

SJUKHUSKOMPANIET
Ett sjukhuskompani grupperar och verkar  
normalt i en tältmiljö med påbyggnadsbara 
moduler. Systemet är flexibelt men för att 
gruppera samtliga medicinska verkansdelar 
fullt ut behövs en yta stor som en fotbollsplan. 
Till det kommer plats för boende, hygien, 
stabsplats, militärt kok, verkstad, tvätteri, upp-
ställningsplats för containrar och fordon samt 
avsides helikopterlandningsplats. 

Sjukhuskompaniet består av tre grundläggan-
de funktioner: sjukvård, samband/ledning och 

logistik. Bredden inom respektive funktions-
område är stort och i varje kompani finns runt 
170 befattningar med heltids- (tillsvidare) eller 
tidvis anställda soldater, officerare och civila 
specialister. Därutöver finns även pliktpersonal 
placerad vid förbanden.

SJUKVÅRD
Förmågan hos ett sjukhuskompani motsvarar 
den initiala traumavården som finns i den civi-
la sjukvården. Kompaniet bedriver även daglig 
sjukvård. All utrustning är funktionell och 
ändamålsenlig för att möta kliniska vårdprinci-
per för fred, kris och krig. Tillvägagångssättet 
avgörs utifrån patientvolymer. Större delen av 
hälso- och sjukvårdspersonalen i kompaniet är 
tidvis tjänstgörande och har ofta landstingen 
som huvudarbetsgivare. Sjukvårdsfunktionen 
är uppdelad i en vårdpluton och en kirurgi-
pluton.

Vårdplutonen har personal och utrustning 
som är dimensionerad för en primärvårds-
mottagning samt sju vårdavdelningar. Dessa 
skall klara att hålla 48 vårdplatser samtidigt. 
Därutöver finns apotek, laboratorium, och 
tandläkarmottagning.

Kirurgiplutonen har personal och utrustning 
som är dimensionerad för två akutrum, fyra 
operationsbord, röntgen, två intensivvårdsav-
delningar samt en sterilenhet för iordningstäl-
lande av operationsutrustning. Tillsammans 
skall dessa klara att vårda åtta intensivvårds- 
patienter samtidigt och genomföra upp till 12 
kirurgiska ingrepp under ett dygn. 
Kirurgitroppen ingår i kirurgiplutonen och har 
personal och utrustning som är dimensionerad 
för att vara en rörlig mindre kirurgisk enhet.

SAMBAND/LEDNING
Stabsplutonen strukturerar militär- och 
medicinsk ledning internt enligt såväl militära 
reglementen som civila lagar, förordningar och 
regler. Stödjer även vid underhåll och repara-
tion av medicinteknisk utrustning.

LOGISTIK
Logistikplutonen har personal och utrustning 
som är dimensionerad för att driftsätta sjukhu-
set med el, vatten, avlopp, diesel, ventilation, 
värme och kyla. Plutonen kan utspisa upp till  
250 personer per måltid och har ett eget tvätteri. 
Sjukhuskompaniet är självförsörjande på el och 
och kan lagra och rena stora mängder vatten.


