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En interoperabel sjukvårdskedja?  

En komperativ undersökning av Sveriges och NATO:s sjukvårdskedjor och doktriner 
 

 Interoperabilitet blir viktigare och viktigare för Sveriges del, även för funktionen sjukvård. Denna 
uppsats kommer att behandla likheter och skillnader mellan sjukvårdsdoktriner, handböcker och  
reglementen med NATO:s och framförallt Norges motsvarigheter, för att undersöka om den svenska 
Försvarsmakten sjukvårdsorganisation är interoperabel, och för att finna saker som kan förändras för 
att öka effektiviteten och interoperabiliteten. 
 Under uppsatsen dras slutsatser som att svenska Försvarsmakten tagit åt sig stora delar av de 
kunskaper som NATO tidigare har gjort. Sverige ”kopierar” delar av NATO:s doktrin för sjukvård, 
NATO AJP-4,10 Allied joint medical support doctrine. 
  Saker som skulle kunna påverka samarbete med andra länder på ett negativt sätt, t.ex. att alla länder 
har egna nationella regler samt vissa olikheter i doktriner och handböcker som hur vi i Sverige sätter 
färger på skadade vid olyckor med en stor mängd skadade, medan detta inte nämns i NATO:s doktrin 
diskuteras också i uppsatsen. Vi i Sverige har även vid dessa stora olyckor satt tidpunkter för när 
patienterna kan behövas vård, vilket inte heller går att finna i NATO:s doktrin. 
 Väldigt få skillnader har hittats mellan Sveriges och NATO:s sjukvårdsorganisationer och arbetssätt. 
Däremot är likheterna väldigt många, vilket gör att samarbete mellan Sverige och NATO länder kan 
vara mycket effektivt. Detta gör att man i slutsatserna och diskussionen kan läsa om hur svenska 
Försvarsmaktens sjukvård är interoperabel, men självklart finns saker att förbättra för att öka 
effektiviteten. 
 
Nyckelord: Interoperabilitet, Sjukvård, Svenska Försvarsmakten, NATO, Norges Försvarsmakt, 
Doktrin 
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Title 
 

An interoperable medicalchain? 
 

A comparative study of Swedish and NATO medicalchain and doctrines 
 

 
 

Abstract 
 
Interoperability becomes more and more important for Sweden, also for the medical. This paper 
will discuss the similarities and differences between medical doctrines, manuals, regulations, etc. 
with NATO and particularly the Norwegian similarities, to investigate if the Swedish Armed 
Forces health care organization are interoperable, and to find things that can be changed to increase 
efficiency and to be more interoperable. 
 
In this paper the author’s conclusions that the Swedish Armed Forces have access to large parts of 
the knowledge that NATO had done. Sweden "copy" part of NATO's doctrine for medical care, 
NATO AJP-4, 10 Allied joint medical support doctrine. The author also sees things that could 
affect the cooperation with other countries in a negative way. Things like that all countries have 
their own national rules and some differences in doctrine and manuals like how we in Sweden puts 
colour on damaged in accidents with a large number wounded, while this is not mentioned in the 
NATO doctrine. We in Sweden have also set times for when patients may need treatment in major 
accidents, which again can be found in the NATO doctrine. 
 
Very few differences have existed between Sweden and NATO's healthcare organizations and 
practices. However, many similarities, which makes cooperation between Sweden and NATO 
countries can be very effective. This means that the conclusions and the discussion can be read on 
the Swedish Armed Forces' medical care is quite interoperable, but obviously there are things to 
improve in order to increase efficiency. 
 
 
Key words: Interoperability, Medical, Swedish Armed Forces, NATO, Norwegian Armed 
Forces, Doctrine 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
”Elva danskar sårade i Afghanistan”1 
 
”Två svenska soldater döda”2 
 
”Svensk soldat dödad i Afghanistan(…) För ytterligare en svensk soldat är 
tillståndet kritiskt.)3 
 
 

Under senare tid har sjukvården med bland annat våra helikoptrar (eller bristen på dem) tagits 
upp mer och mer i media, efter de förluster som skett under de senaste åren under 
internationella insatser. Försvarsmakten genomför insatser tillsammans med många andra 
länder runt om i världen. Samarbete med andra nordiska länder (t.ex. Norge) skall eftersträvas 
enligt Försvarsdepartementet. Vi skall öka samarbete med nordiska länder för att bland annat 
öka effektiviteten i det vi gör.4 Egen erfarenhet säger att sjukvårdstjänsten på lägre nivåer 
glöms ofta bort. Sverige har varit förskonad när det gäller förluster av våra egna soldater och 
officerare under insatser, men olyckor sker med sårade och till och med omkomna kamrater. 
Försvarsmakten skall kunna genomföra strid i konfliktområden inom hela skalan. Från 
lågintensiva till högintensiva konflikter.5  
 
Försvarsmakten måste kunna samarbeta med andra länder, men det finns saker som kan 
försvåra samarbetet. Taktiska skillnader, språkskillnader och olika sorters materielsystem kan 
göra det svårt att samarbeta.6 Andra faktorer som skillnader i doktriner, organisation och 
kompetens kan också vara bidra till att en multinationell operation kan vara mer komplex än 
en nationell.7  
 
Visst har vi genomfört insatser tillsammans med andra länder både inom och utom NATO 
(North Atlantic Treaty Organization), men kanske finns det något som kan förbättras eller 
göras smidigare för att öka interoperabiliteten. 
 
Dessa faktorer bör även gälla för Försvarsmaktens sjukvård. Olikheter kan finnas inom 
reglementen, doktriner, utrustning och så vidare. Är Försvarsmaktens sjukvård interoperabel? 
NATO arbetar utifrån samma tanke. Även de måste kunna integrera icke NATO länder.8 
 
                                                
1Svenska Dagbladet (2010)  www.svd.se/nyheter/utrikes/elva-danskar-sarade-i-afghanistan_4667607.svd   
hämtat 2010-05-05 kl. 12.22 
2Sundell Camilla (2010)  www.aftonbladet.se/nyheter/article6561293.ab  hämtat den 2010-05-05 kl. 12.41 
3TT,(2005) www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan_481891.svd hämtad 2010-05-05 kl. 
12.59 
4 Försvarsdepartementet (2009) Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten  s. 8 
  
5 Ibid. s. 2  
6NATO Unclassified, (2002) AJP-4,10 Allied joint medical support doctrine (Förlag och förlagsort saknas) s. 36 
7 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk Doktrin Värnamo: Fälth & Hässler s. 106 
8 NATO (2002) AJP -4,10 s. 37 
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”Det är extremt viktigt att sjukvårdskedjan fungerar”9 
  

Försvarsminister Sten Tolgfors under en förevisning på TrängR 
 
NATO arbetar för att inkludera icke medlemsländer i sitt arbete, detta gäller även 
sjukvårdspersonalen10, frågan är om inte Sverige måste bidra till detta för att vara trovärdiga 
och kunna dra nytta av de andra ländernas sjukvårdsresurser och kunskaper, för att 
effektivisera arbetet. 
 
För att vara interoperabel inom sjukvården bör kanske de svenska doktrinerna, metoderna och 
själva organisationen mm inte säga emot NATO:s motsvarigheter, harmoniseras de med 
varandra? Problemet författaren ställer sig är om de gör det eller inte? Behövs något förändras 
för att öka interoperabiliteten inom sjukvården? 
 
 

1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om interoperabilitet inom logistik har gjorts, med inte i större utsträckning 
inom funktionen sjukvård.  
 
Hans Zettergren (2006) har jämfört Sveriges, NATO:s och Rysslands logistikfunktioner då 
även sjukvård tas upp i mycket liten utsträckning11 Både Sverige och NATO använder sig av 
pull logistik12 främst.13 NATO använder sig av delfunktionen sjukvård medan Sverige har 
stödfunktionen Hälso- och sjukvård.14 
 
I sina slutsatser tar Hans Zettergren bland annat upp att det svenska syftet och definitionen på 
logistik börjar närma sig NATO:s.15 
 
Mj Timo Rinne (2001) har skrivit en C-uppsats angående sjukvårdsorganisationen i 
förändring. Uppsatsen svarar på frågor som varför man förändrade sjukvårdsorganisationen, 
hur beroende vi är av civil personal och hur vi ska behålla och utveckla personalens 
kompetens.16 
 
Mj Elisabeth Skoglund (2006) har skrivit en C-uppsats angående interoperabiliteten mellan 
USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige gällande flexibilitet, tempo och effektiviteten i 
dess logistiksystem. Hon menar på att länderna använder sina logistiksystem på liknande sätt 
för att uppnå förmåga till flexibilitet, tempo, och effektivitet, genom till exempelvis att 

                                                
9Nilsson Eva(2010), http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Trangregementet-
TrangR/Nyheter/Sjukvardskedjan-maste-fungera/  hämtat den 2010-04-19 
10 NATO (2002) AJP -4,10 s. 10 
11 Bolin Anna, Elg Johan (2005), Militär logistik -En essäsamling från Försvarshögskolans chefsprogram åren 
2000-2004, Vällingby: Elanders Gotab AB s.7-32 
12 PULL, som svenskans LAB Leverans av beställning. Innebär att förbanden beställer vilka och hur mycket 
förnödenheter de skall ha, och får sedan dessa. Jämför med PUSH eller LUB Leverans utan beställning, där 
logistikfunktionen baserar vad förbanden vill ha på uppskattade beställningar och prognostiserad förbrukning. 
13 Bolin A (Zettergren Hans) (2005) s. 26 
14 Ibid. s. 27 
15 Bolin Anna (Zettergren H) (2005) s. 26 
16Mj Rinne Timo, (2001), En sjukvårdsorganisation i förändring, FHS beteckning 19100:1069 
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utnyttja uppdragstaktik, använda enkla planer och standardisering av materiel, där Sverige 
inte kommit så långt i denna process17  
 
Vad gäller forskning inom interoperabilitet har en fallstude från Liberia gjorts av Ingvar 
Sjöblom (2005) 18.  Fallstudien försöker definiera begreppet interoperabilitet. Denna 
definition kommer inte användas under denna undersökning, då doktrinen Grundsyn Logistiks 
definition istället kommer att användas.  
 
Forskning inom interoperabilitet inom FM sjukvård saknas, det nämns något i Hans 
Zettergrens uppsats, men inte i större utsträckning, därför anser undertecknad att detta är 
viktigt och bör forskas mer om .   

 

1.3 Centrala begrepp: 
 

 Multinationella operationer: 
 
 ”I en multinationell operation deltar stridskrafter från minst två nationer.”19 
 

 Combined operations  
 

”operations carried out by two or more nations consisting of NATO and non-
NATO countries”20 
 

Båda begreppen innebär att det är flera länder inblandade i operationer. 
 

 Interoperabilitet 
Svensk definition ur Grundsyn logistik: 

 
”förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Den ska kunna 
ske genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter 
eller militära styrkor.”21 

 
Många fler definitioner på ordet interoperabilitet finns att hitta, men detta är den definition 
som kommer att användas under uppsatsen, då för att sjukvården är en del av logistiken. 
De viktiga i denna definition är enligt undertecknad orden effektivt tillsammans, utbyts och 
utnyttjas. Detta är ord som delvis präglar denna uppsats. 
 

 Doktrin 
 

”Svensk militär doktrin ska vara viljestyrd och är 
 
                                                
17Mj  Skoglund Elisabeth, (2006) Logistisk interoperabilitet vid multinationella operationer. Finns förmågan till 
samarbete idag mellan logistiksystemen i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige? FHS beteckning 318/6:1 
s. 47-49 
18 Sjöblom Ingvar (2005), Interoperabilitet i multinationella operationer, Fallstudie Liberia (LA01) och tankar 
inför framtiden, Vällingby: Elanders Gotab AB 
19 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin s.106 
20 NATO (2002) AJP -4,10 s. 12 
21Försvarsmakten, (2007)  Grundsyn Logistik Stockholm: Alfa Print AB s.34 
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”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utför den 
viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret” ”22 

 
Detta innebär för mig att en doktrin är grunderna för hur något skall fungera. Det är ingen 
metodhandbok som säger hur detaljer skall genomföras eller hur den enskilde skall bete sig i 
vissa situationer. Det är för mig grunderna i hur ex. Försvarsmakten är uppbyggd och ett sätt 
att förstå vissa grundläggande begrepp och teorier. 
 

 NATO AJP-4,10 
 
Detta är NATO:s doktrin för sjukvård. Den heter ALLIED JOINT MEDICAL SUPPORT 
DOCTRINE. Den tar även upp multinationella operationer med länder utanför NATO, 
och visar på vikten av detta. 23 

 
 FM sjukvård 

”Hälso- och sjukvård (inom FM): Sammanfattande benämning på 
militär(t) 
- hälsovård 
- sjukvård 
- tandvård 
-sjukvårdsförnödenhetstjänst 
- sjuktransporttjänst 
- miljö- och hälsoskydd jämte livsmedelshygien”24 

 
Detta är en nästan tio år gammal definition, men detta är den definition som använts under 
arbetet, då den fortfarande känns väldigt aktuell. 
  
 

2 Syfte 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska doktrinerna och metoderna inom 
sjukvården ser ut jämfört med NATO för att ge förslag på förändringar för att till viss del ge 
förutsättningar för att förbättra Försvarsmaktens interoperabilitet gällande sjukvården vid 
Multinationella operationer. Fler och fler av Försvarsmaktens uppdrag genomförs tillsammans 
med NATO medlemsländer, därför vill jag undersöka om något bör förändras inom vår 
sjukvårdskedja för att öka interoperabiliteten. Då samtliga NATO länderna inte ser exakt 
likadana ut, har exakt samma materiel och organisationer mm, kommer Norge att representera 
NATO under många delar av arbetet. 
 
Är den svenska Försvarsmaktens sjukvårdskedja interoperabel? Vad behövs förändras för att 
öka interoperabiliteten med NATO medlemmar gällande sjukvårdskedjan? 
 

                                                
22Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Värnamo: Fälth & Hässler s. 7 
23 NATO (2002) AJP -4,10 s.10 
24Försvarsmakten, (2000) Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig, (Förlagsort saknas) Novum 
Grafisk AB s. 114 
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2.1 Delfrågor 
 

 Hur ser den svenska sjukvårdens reglementen och handböcker ut? 
 

 Hur ser NATO:s samt Norges sjukvårdsdoktriner ut? 
 

 Vad säger personal från Svenska Försvarsmakten samt Norska Försvarsmakten om 
interoperabiliteten inom sjukvården? 

 
 Vilka likheter samt skillnader finns mellan dessa sjukvårdsdoktriner? 

 
 Vad kan svenska Försvarsmakten tänkas förändra för att öka interoperabiliteten inom 

sjukvården med NATO medlemsländer? 
 
 

2.2 Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat mig till att titta på skillnader och likheter mellan svenska Försvarsmaktens 
och NATO:s sjukvårdsdoktriner, sjukvårdsreglementen och sjukvårdshandböcker. Tid för att 
jämföra övriga länder finns ej. Då djupare redogörelser för NATO: sjukvårdskedjor görs, till 
exempel angående viss materiel, har jag valt att låta Norge att representera NATO, då detta är 
ett land Sverige ofta samarbetar med.  
 
Tid och rum har avgränsats till dagens sjukvård, alltså de regler och metoder som gäller idag, 
i insatsområden, dels för att detta ett måste för framtiden och mest intressant för min fortsatta 
karriär inom Försvarsmakten. Samt för att stora förändringar har gjorts under den senaste 
tiden och görs fortfarande. 
 
Jag har valt att titta på doktriner, viss materiel och hur framtiden kommer att kunna se ut. Tid 
för övriga jämförelser finns ej, samt att jag anser att dessa punkter är viktiga för min förståelse 
och fortsatta karriär inom Försvarsmakten och dess sjukvårdsfunktion.  
 

3. Metod och källkritik, disposition 

3.1 Metod 
Metoden som använts under arbetet är komparation och deskription. Komparation innebär att 
jämföra något med något annat.25  
Deskription betyder att man beskriver hur något ser ut.26  
En fallstudie hade varit intressant att göra. Men då jag vill ge en större bild av 
sjukvårdskedjan, och då tid och rum inte finns genom denna uppsats har jag valt att istället 
göra en komparation genom deskription. 
 
Även kvalitativa27 respondentintervjuer28, för att se hur respondenterna upplever hur 
interoperabiliteten inom sjukvården är, (d.v.s. detta är ingen faktaintervju) Där stora och 
                                                
25 Ejvegård Rolf, (2003) Vetenskaplig metod Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur s. 41 
26 Ibid. s. 32  
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väldigt öppna frågor som kan komma att ge stora och öppna svar att ställas. Både 
personintervjuer där jag mött personen i fråga samt intervjuer då frågorna och svaren skickats 
via e-post har gjorts.  
 
Respondenter: 
Mj Sahlström TrängR 
Mj Rudiløkken Norwegian Deployable Hospital 
Kn Nilsson MSS 
 
Detta innebär att jag genom att beskriva hur den svenska och NATO:s sjukvårdsdoktriner ser 
ut samt genom att intervjua personal därefter skall kunna jämföra dessa mellan varandra i 
syfte att kunna dra slutsatser. 
 

3.2  Källkritik 
Eftersom den största delen av den litteratur som används under arbetet är doktriner, 
reglementen samt handböcker anser jag att dessa har mycket stor trovärdighet. Detta för att 
det är just doktriner, reglementen och handböcker. Det är saker som vi inom FM skall hålla 
oss till, och har inte skrivits under en natt, utan finns av en anledning, därför anser jag dessa 
ha hög trovärdighet. Viss del av litteraturen kan vara några år gammal, men detta beror på att 
undertecknad ej funnit någon senare litteratur. Detta betyder dock inte att litteraturen inte är 
aktuell. 
 
De personer som intervjuas anser jag ha hög trovärdighet, då de arbetar inom den svenska 
eller norska Försvarsmakten och dess sjukvård samt utvecklingen av sjukvården. Dock har 
hänsyn tagits till beroendekritik, då det kunna tänkas att de vill ge en positiv bild av den 
svenska och norska sjukvården. 
 

3.3 Disposition 
Fram till Kapitel 3 beskrivs bakgrunden till denna uppsats. Vilka delfrågor och syften den har 
samt avgränsningar och en kort sammanfattning av tidigare forskning inom ämnet sjukvård 
och interoperabilitet. I kapitel 3 beskrivs vilken metod som använts samt källkritik. 
 
Under Kapitel 4 - 6 följer själva empirin där en beskrivning av hur NATO:s doktriner samt 
delar ur den norska Försvarsmaktens sjukvård ser ut. Vad säger doktriner och handböcker 
angående t.ex. golden hour, role-inrättningar och triage? Senare görs en liknande beskrivning 
av Sveriges Försvarsmakts motsvarigheter inom Hälso- och sjukvård. Empirin avslutas med 
Kapitel 6 där redovisas delar ur intervjuer med tre personer, en svensk Major, en Norsk Major 
samt en svensk Kapten. Vad tycker de om t.ex. om interoperabiliteten i Sverige? 
 
I Kapitel 7 redovisas jämförelserna mellan dessa två, där både likheter och skillnader tas upp. 
Detta följs upp av en diskussion i Kapitel 8 som sedan resulterar i slutsatser i Kapitel 9 där 
svaret om Sveriges Försvarsmakts sjukvård är interoperabel eller inte samt om det finns något 
vi kan förändra för att öka interoperabiliteten. 
 
                                                                                                                                                   
27Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar,(År saknas) Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt- En introduktion i metodlära (Förlag och förlagsort saknas) s. 13 
28 Ibid. s. 18 
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4 Empiri 
 

4.1 NATO och Norge 
 

”The mission of medical support in military operations is to support the mission, 
through conservation of manpower, preservation of life and minimisation of 
residual physical and mental disabilities. Appropriate medical support makes a 
major contribution to both force protection and morale by the prevention of 
disease, rapid evacuation and treatment of the sick, wounded and injured and the 
return to duty of as many individuals as possible.”29 

 

4.1.2 Doktriner 
NATO har till skillnad från Sverige doktriner för Sjukvården. Doktrinen AJP-4,10 ALLIED 
JOINT MEDICAL SUPPORT DOCTRINE. 
 
Nedan följer noga utvalda delar ur NATO:s doktrin.  
 

4.1.2.1 Rolebegreppet 
 
Vid insatser runt om i världen delas sjukvårdsinrättningar in i något som kallas Role. 
Beroende på vilken sorts förmåga och personal som finns på de olika inrättningarna, delas de 
in i Role 1, Augmented Role 1, Role 2, Augmented Role 2, Role 3, Augmented Role 3 samt 
Role 4. Man skulle kunna jämföra dem med till exempel skillnaden på ett sjukhus och en 
vårdcentral. Dessa har olika förmågor och möjligheter till vård. Det samma gäller för de olika 
Role inrättningarna. Vilken nation som står för de olika inrättningarna kan variera. 
 
Role 1 
 
Detta är något som varje kontingent borde ha. Vid en Role 1 inrättning finns möjlighet till 
bland annat återupplivning och första hjälpen. Även för stabiliseringar och triage. Ibland finns 
även möjlighet till bland annat rutin sjukbesök och förberedelser för evakuering av den 
skadade till ett bakre läge.30 
 
 ”…first aid, triage, resuscitation and stabilisation”31 
 
Augmented Role 1 (Role1+) 
Förutom delarna i Role 1 ingår även något av följande för att ha en Role + inrättning. Där 
finns en något begränsad plats för att behålla patienter, primär tandvård, ett grundläggande 
testlaboratorium, preventiv medicin och eller hantering av stress. 32 
 
Role 2 

                                                
29 NATO (2002) AJP -4,10 s. 13 
30 Ibid. s. 16 
31 Ibid. s. 16 
32NATO (2002) AJP -4,10  s. 16 
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En Role 2 inrättning är en mellanliggande plats där man har möjlighet att ta emot skadade, 
samt att behandla patienter till dess att de kan återgå till tjänst eller evakueras, då den har 
förmåga att genomföra prioriteringar (triage) och stabilisering inför själva evakueringen.33 
Detta är en inrättning som själva missionen står för, speciellt vid större missioner med mycket 
personal och hög risk för många skadade. 
 
Augmented Role 2 (Role 2+) 
Innehåller förutom Role 2 minst en av följande: 
Finns nöjligheter till att genomföra bland annat akut kirurgi eller ersättning av blod, 
laboratorium, ultraljud. 34 Man kan se detta som en lite mer extrautrustad och kapabel Role 2. 
 
Role 3 
Vid Role 3 finns en lite bättre möjlighet till bland annat kirurg och intensiv vård. Den har 
även möjlighet till bland annat tandvård och sjukvård.   

 
“Role 3 medical facilities include the capability of Role 2 extended by surgery, 
intensive and post-operative care, medical, dental and nursing care, and relevant 
diagnostics. Role 3 units can provide lower level units medical personnel 
replacement. Resupply of Role 2 facilities and either control of or ready access 
to patient evacuation assets are included within the minimum capability.”35 
 

Augmented Role 3 (Role 3+) 
Vid en Augmented Role 3 eller Role 3+ inrättning finns antingen kirurgiska specialister, till 
exempel neuro kirurgi, den kan också innehålla bland annat specialister inom tandvård mm.36 
Detta är precis som Role 2 + en förbättrad inrättning, med lite bättre utrustning och mer 
utbildad personal. 
 
Role 4 
Vid en Role 4 inrättning behöver patienten tid för längre vård. Det finns plats för t. ex 
rehabilitering och längre vård. Detta görs oftast i hemlandet, men kan även finnas i det land 
där operationen eller insatsen genomförs. (Theatre of Operations) 37 
 
 
Norska Role inrättningar 
 
Role 1  Hjelpeplass   BN 
 
Role 2  LFSH   BRIG 
 
Role 3  TFSH, FYLKESSH  DIV 
 
Role 4  RSH, sentarlsh, regionsh  FK38 
 

                                                
33 Ibid. s. 16 
34 Ibid. s. 17 
35 Ibid. s. 17 
36 Ibid. s. 18 
37 Ibid. s. 18 
38 Aabakken Lars, Rosén Leif,(1997) Håndbok i krigskirurgi, Utgave 2, (Förlag och förlagsort saknas) 
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultetsbibliotek s. 30 
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Denna modell visar vem som står för och vart inrättningarna finns enligt norsk litteratur. 
 
 

4.1.2.2 PRIORITERINGAR 
Vid större olyckor med ett stort antal skadade, prioriteras de skadade genom T1, T2, T3 och 
T4. De prioriteras på ett annat sätt än om de skulle vara en eller få skadade. Man ser inte till 
individen, utan till den stora skaran.39 
 
Group T1 (Immediate Treatment) 
I denna prioritering ingår de som har en stor chans att överleva. De behöver livräddande 
kirurgi och akut vård. Denna vård skall ej behöva ta lång tid.40 
 
Group T2 (Delayed Treatment) 
Denna grupp är också i behov av kirurgi, men kan vänta utan risk att riskera sitt liv. 41  
 
Group T3 (Minimal Treatment) 
Under denna grupp ingår de skadade som har ganska små skador, och vilka kan klara sig 
genom hjälp av kamrater utan sjukvårdsutbildning. 42 
 
Group T4 (Expectant Treatment) 
I denna grupp ingår de som fått sådana skador som är så pass allvarliga att de behöver vård 
som är väldigt tidskrävande och komplicerad, och patienterna har små chanser att överleva. 
De skall ändock inte lämnas själva för att dö, utan få den hjälp som går för att öka deras chans 
att överleva samt för deras komfort. 43 
 
Norge har precis som Sverige ett sätt att ”koda” de skadade vid masskadetillfällen. De 
organiserar de skadade enligt T1-T4 precis som enligt NATO, men har precis som Sverige 
satt olika färger på de olika prioriteringarna.  
 
T1 som de kallar Hastar behövs omedelbar livräddning. Denna grupp av människor får färger 
Röd. 
 
T2 Kan vente är i behov av kirurgi, men kan vänta, vilka får färgen orange. 
 
T3  Må vente där patienterna har relativt små skador, får färgen grön. 
 
Och sista T4 Håpløse vilka har mycket små chanser att överleva får färgen blå.44 
 
 

4.1.2.3 Medical Intelligence 
 

                                                
39 NATO (2002) AJP -4,10 s. 13 
40 Ibid. s. 13 
41 Ibid. s. 13 
42 Ibid. s. 14 
43 Ibid. s. 14 
44 Forsvarets Sanitet, (2004) Lærebok i Sanitetsfagtjeneste Oslo: PDC Tangen AS s. 311 
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Detta är NATO:s beskrivning av Medicinsk underrättelse. 
  

Medical intelligence is a form of finished intelligence that is the end product of 
”all source” information and intelligence analysis, processing, and production by 
professional intelligence staffs. Medical Intelligence is defined as “that category 
of intelligence resulting from collection, evaluation, analysis, and interpretation 
of medical, bio-scientific, epidemiological and environmental information. It 
also includes the assessment of foreign medical capabilities in both military and 
civilian sectors.””45  

4.2 Norge 
 

4.2.1 Dokumentation 
 
För att ha kunskap om hur patienten mår och dess historia inom sjukvårdskedjan är det viktigt 
att dokumentera patienternas vård. I den norska läroboken står att hjälpmedel för 
dokumentation är under förändring på grund av allierade. 46 Boken beskriver just nu olika 
sorters sätt att dokumentera den skadade.   
 
Feltsykelappen: 
Denna blankett skall följa den skadade från olyckan fram till sista vårdinrättning på militärt 
eller civilt sjukhus. Den innehåller uppgifter som persondata, vilken sorts sjukdom eller skada 
det är, vilken behandling som getts före samt under evakueringen, vart personen skall 
evakueras, vilken sorts prioritering patienten har, om det finns något speciellt att ta hänsyn till 
under evakueringen samt om det finns något radioaktiva, biologiska eller kemiska smittor.47 
 
Hänvisning finns också i boken till bland annat  STANAG NO 2977 Medical Situation 
Reporting48 
 

5. Svenska försvarsmaktens sjukvård 
Hälso- och sjukvårdstjänst 
 

”Försvarsmaktens hälso- och sjukvårdstjänst innefattar omhändertagande av 
skadade och sjuka, åtgärder i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande syfte, 
fälthygien, sjuktransporter, försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel, 
mm.” 49 

5.1 Doktriner 
Svenska Försvarsmakten har för tillfället ingen självklar doktrin för Hälso- och sjukvård. Vi 
använder oss i stor utsträckning av NATO:s. doktrin AJP-4,10 ALLIED JOINT MEDICAL 
SUPPORT DOCTRINE, egna handböcker och reglementen. Nu under 2010 kommer två 
metodhandböcker ut. Den ena MSS Handbok sjukvårdsgruppchef vilken beskriver hur 
                                                
45 NATO (2002) AJP -4,10 s. 20 
46 Forsvarets Sanitet (2004) Lærsobok Sanitetsfagetjenst s. 273 
47 Ibid. s. 274 
48 Ibid. s. 275 
49 Försvarsmakten, (2007) Handbok Logistk, Stockholm: Sörman Information & Media AB s. 16 
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sjukvårdsgruppchefen inom en manöverbataljon skall agera. Där 9-liner, helikoptertecken mm 
beskrivs. Denna är en del av Metodanvisning Sjuktransportledning Mark som är den andra 
metodboken som precis har kommit ut nu under 2010. Den beskriver inte exakt hur vi skall 
bete oss, utan skall istället ses mer som riktlinjer och rekommendationer.50Detta innebär att 
fler och fler reglementen, metodböcker och anvisningar kommer. Men en direkt doktrin finns 
ännu inte.  
 

”Jag har aldrig sett en doktrin på det sättet. Det du kan hitta det är TOEM:et.51 
Och titta om det finns något doktrinliknande. Men det är nog snarare så att vi 
har de regler vi har, det står nämnt hur snabbt man skall få sjukvård… det är ju 
någon form av doktrin eller regler det också.”52 
 
”För annars finns det risk tillslut att doktrinerna talar emot varandra i vissa 
stycken”53 

 
 
Under intervjun menar även respondenten att ju fler doktriner och reglementen vi har, kan 
innebära att de tillslut säger emot varandra, och att man kan om man tittar i TOEM och andra 
dokument kan hitta hur det skall gå till och hur det skall se ut.  
 
Nedan följer några delar ur TOEM och handböcker som skulle kunnat ha funnits i en svensk 
doktrin. 
 

5.2 Role begreppet 
Sverige använder samma nivåindelning när det gäller vilken medicinsk förmåga som finns 
under insatsen som NATO. Det är Rolebegreppet med nivåerna Role 1, Förstärkt Role 1, Role 
2, Förstärkt Role 2 Role 3, Förstärkt Role 3 och Role 4 som används. Samma innebörd av 
begreppen som NATO använder sig av.54 
 
Role 1  
Vid en Role 1 kan man förvänta sig att första hjälpen av kamrat, sjuksköterska eller av läkare 
finns. Den är inbyggd i eller tillfört till en enhet.  
Bland annat skall prioritering, och stabilisering av skadad inför evakuering samt livräddande 
åtgärder, kunna genomföras.55 
 
Förstärkt Role 1 
Här tillkommer till exempel akut tandvård och/ eller enklare laboratorieundersökningar.56 
 
Role 2 

                                                
50 Försvarsmakten (2010) FM Sjukvårdssystem Metodanvisning Sjuktransportledning Mark (Förlag och 
förlagsort saknas) s. 4 
51 TOEM Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning 
52 Intervju Mj Sahlström 
53 Intervju Mj Sahlström 
54 Försvarsmakten (2007) Handbok Logistik  s. 105-107 
55Försvarsmakten (2007) Handbok Logistik    s. 105 
56 Ibid. s. 105 
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Förutom det som finns på Role 1 och Role 1+ finns här bland annat sjuktransport från Role 1, 
uppföljning av den skadade. Mer kvalificerad första hjälpen och kortvarig vård av den 
skadade.57 
 
Förstärkt Role 2 
Här kan tillföras förmågor som tandvård, blod, livräddande kirurgi och intensivvård.58 
 
Role 3 
Finns då mycket personal genomför insatsen eller då den lokala infrastrukturen kräver det. 
Den innehåller förutom allt som finns vid Role 2 även förmågor som primärkirurgi och övrig 
medicinsk sjukhusvård.59   
 
Förstärkt Role 3 
Vid denna inrättning finns specialist förmågor av olika slag som tillexempel neurokirurgi och 
tandvård.60 
 
Role 4 
Rehabilitering och sekundärkirurgi finns vid en Role 4, det är oftast en nationell 
angelägenhet.61 
 
Role 1  Kompani/Bataljon  Förbandsplats 
     Kirurgitropp 
 
Role 2  Brigadnivå, 

EU snabbinsatsstyrka  Sjukhuskompani 
 
 
Role 3  Missionsansvar (lead nation) Sjukhus (primärkirurgi) 
 
 
Role 4  Sverige   Sjukhus62  
 
Modellen visar precis samma sak som exemplet från norska inrättningar vem som står får 
inrättningen samt vart den kan finnas. 
 
 

                                                
57 Ibid. s. 106 
58 Ibid. s. 106 
59 Ibid. s. 106 
60 Ibid. s. 107 
61 Ibid. s. 107 
62 Ibid. s. 80, 106 
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63 
Denna modell visar även att begreppen Role 2 LM och Role 2 Enhanced finns. Role 2LM 
(Light Maneuver) betyder att det finns liv-/extremitetsräddande kirurgi. Role 2 E (Enhanced) 
innebär att det finns primärkirurgi, vård och CBRN sjukvård.64 

5.3 Triage 
 
Prioritering (även kallad treatment) innebär i vilken ordning de skadade skall tas omhand, 
behandlas och transporteras.65 
 
Prioriteringarna används vid rapportering av skadad. Modellen för rapporteringen är tagen 
från NATO:s sätt att rapportera in sina skadade. Prioritering är det första som sker vid en 
skadeplats. 66 
 

                                                
63 Andersson Bengt, Lindström Anders (2010) Utvecklingsplan Logistik (LogUP) 2011—2020 Utgåva 1 ver. 0.9 
100329 s. 51 
64 Försvarsmakten (2010) Sjukvårdssystem Metodanvisning Sjuktransportledning Mark s. 7 
65 Försvarsmakten, (2000) Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig, s. 117 
66 Försvarsmakten Markstridsskolan, (2010) Handbok sjukvårdsgruppchef Stockholm: FMLOG/APSE ToD/ s. 
12 
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Man använder T1, T2, T3, T4 (T för triage) och färgerna röd, gul, grön och blå, för att 
prioritera de skadade. En sårad person som omedelbart är i behov av livräddande åtgärder får 
prioriteringar T1 och färgen Röd. Behöver personen kirurgiska eller medicinska åtgärder för 
sin skada inom två till fyra timmar får personen T2 och färgen Gul. Skulle personen ha en 
sådan skada att han/hon klarar sig utan medicinsk behandling mer än fyra timmar blir 
prioriteringen T3 och Grön. Är personen däremot så pass sårad att han/hon har ytterst liten 
chans att överleva blir prioriteringen T4 och blå.67 
 
Prioriteringen delas även in i två grupper. Beroende på plats för prioriteringen. Dels gör man 
en prioritering vid skadeplatsen, då kallad sållningstriage. Detta görs före det första 
omhändertagandet.68 Vid transport av de skadade görs ytterligare en prioritering av de 
skadade. Detta sker oftast vid samlingsplats för skadade, då kallad sorteringstriage69 
 
Vid rapportering av skadefall Medevac Request 9-liner genomförs ytterligare prioriteringar. 
Fast då används uttrycken ”Mycket brådskande” (med eller utan kirurgi) inom två timmar, 
brådskande inom fyra timmar ej brådskande inom ett dygn eller kan vänta.70 Dessa används 
alltså då man kallar efter extern medicinsk resurs hos Bataljonstaben.71 
 

5.4 Dokumentation 
Sverige använder sig av flera sätt att dokumentera den skadade. En överlämningsrapport 
kallad MIST är en av dem72 
 

”M (Mechanism of injury)= Skademekanism (orsak till skada) 
 

I (Injuries found) = Skador (upptäckta kroppsskador) 
 

S (Signs and symptoms) = Symtom och vitalparametrar (andningsfrekvens, 
pulsfrekvens, blodtryck, medvetandegrad etc) 

 
T (Treatment given) = Behandling (Utförda åtgärder)”73 

 

5.5 Sambandssystem 
En viktig del under insatser tillsammans med andra länder är kommunikation. Då menar jag 
inte bara att kunna tala med varandra med ett språk som båda förstår, utan om våra 
ledningssystem.  
 

”Det har varit en brist tycker jag. När vi var i Bosnien senast då tilldelades nog 
alla larmenheter den finska RATEN , för Finland var ju ansvariga på platsen, 
den campen och de var ju Leading Nation, och då tilldelades alla de enheter som 

                                                
67Försvarsmakten Markstridsskolan (2010) Handbok sjukvårdsgruppchef  s. 13 
68 Ibid. s. 12 
69 Ibid. s. 12 
70 Ibid. s. 19 
71 Ibid. s. 18 
72 Ibid. s. 14 
73 Ibid. s. 14 
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skulle ingå i operationer, de hade den här radioapparaterna. Men jag kunde inte 
nå dem och prata med dem på olika sätt.”74 

 
 
I TOEM står följande: 
 

 ”Skall säkerställa informationsöverföring inom eget förband med Radio (VHF, 
UHF och HF).  

 Medge att ansluta till Fast – och mobil Telekommunikationsstruktur 
 Med egna resurser (VHF, HF och TS 9000) ansluta i högre chefs sambandsnät. 
 Med tillförda resurser (t.ex. Satellitkom) ansluta i högre chefs sambandsnät såväl 

multinationellt som internationellt” 75 
 
Den sista punkten att man skall kunna kommunicera med högre chef både internationellt som 
multinationellt är verkligen något att tänka på.   
 
 

5.6 Framtiden 
Nedan följer delar ur Försvarsmaktens utvecklingsplan, där man kan se hur man vill att 
Försvarsmakten skall se ut. Dessa delar skall nedan jämföras med delar ur NATO doktrinen, i 
viss utsträckning. 
 

5.7 Medicinsk underrättelseverksamhet 
Utvecklingsplanen för Logistiken visar på vikten av Medicinsk underrättelse. 76 
 

”Erfarenheter visar att stor del av belastningen på sjukvårdsresurserna utgörs av 
sjukdomar och icke stridsrelaterade skador 77 Genom preventiva åtgärder 
kommer DNBI78 att kunna minimeras. En förutsättning för detta är en väl 
utvecklad Medicinsk Underrättelseverksamhet som resulterar i adekvata 
preventivmedicinska åtgärder”79. 

  
MedUnd (Medicinsk underrättelser) avser: 
 

”…inhämtning, utvärdering, analys, tolkning och delgivning av medicinsk, 
epidemiologisk, biovetenskaplig, miljörelaterad eller annan information 
relaterad till människors- och djurs hälsa.”80 Försvarsmedicin omfattar bland 
annat medicinsk underrättelser. 81 

                                                
74 Intervju Mj Sahlström 
75 Almlöf Johan, Lindström Anders (2010) Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning Sjukhuskompani 
11 (TOEM Sjukhuskomp 11) HKV Beteckning 01 630: 52055 s. 10 
 
76 Andersson B (2010) Utvecklingsplan Logistik s. 50 
77 DNBI Disease Not Battle Injured 
78 DNBI Diseare and Non-Battle Injuries 
79 Andersson B (2010) Utvecklingsplan Logistik s. 50 
80  Högkvarteret (2010) Riktlinjer för försvarsmedicin vid insatser 
81 Ibid. 
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5. 8 Golden hour 
Golden hour har tidigare inneburit att då en olycka sker skall man få kamrathjälp eller Första 
hjälpen inom max fem minuter i närheten till den plats där olyckan skedde. Man skall få 
primär kirurgi inom en timme, eller livräddande kirurgi inom två timmar och primär kirurgi 
inom fyra timmar om det ej är möjligt med primär kirurgi inom en timme.82 Men efter tidigare 
erfarenheter har detta uttryck nu bytts ut. Istället gäller just nu ”the 10-1-2 Rule”, vilken både 
NATO och Sverige har tagit sig an.83  Insatser från bland annat Afghanistan har visat att 
många av de dödsfall som sker vid insatser, sker själva dödsfallet redan inom fem minuter 
efter det att skadan skett, vilket betytt att den skadade inte kunnat räddats även om det funnits 
bättre sjukvårdsresurser på plats. Det viktiga är att stoppa blödningar och fria luftvägarna på 
de andra skadade. ”The 10-1-2 rule innebär: 
 

     ”Att första hjälpen kan ges på skadeplats/olycksplats inom 10 minuter av 
kamrat eller stridssjukvårdare 
     MEDEVAC ska finnas på skadeplats inom en timme från skadetillfället. 
     Livräddande kirurgi, för de som behöver, ska kunna påbörjas inom två 
timmar från skadetillfället”84 

 
Viktigt att komma ihåg är att detta är riktlinjer vid insatser. Det är alltid chefen som bedömer 
vilken risk som skall tas.85 
 

6  Intervju 
 
Under detta kapitel kommer vissa av de svar som getts från intervjuer av svenske Mj Stefan 
Sahlström, Kn Henrik Nilsson samt norske Mj Ståle Rudiløkken att sammanfattas.  
 

”… vi har anpassat våra sjukvårdsgrupper, våra ambulanser, våra SISU vagnar 
med ett nytt bårsystem som är mer anpassat mot NATO, med NATO bårar. Jag 
har varit med under Kosovo tiden, då man var med på en gemensam samling, 
och skulle testa de olika bårsystemen. Vilka vagnar gick de in i och vilka 
helikoptrar gick de in i? Och våra gamla Alfabårar som var mer 
ambulansinriktade som vi använder civilt då, ja, de passade väl in i någon 
enstaka vagn och någon helikopter. Men med NATO bårar så blev de 
kompatibla med de flesta andra rörliga enheter. Och det är ju också viktigt, det 
är ju också ett sätt att visa att vi är interoperabla.”86 

 
 
Norges motsvarighet till Mj Sahlström , Mj Ståle Rudiløkken som tidigare tjänstgjort som 
chef inom sjukvården i bland annat Sudan och Chad anser att det finns både likheter och 
skillnader mellan de svenska och norska försvarsmakternas sjukvård. Han har dock inte 
samarbetat med svenska sjukvårdsenheter i utlandet.   
 
                                                
82  Härdig Leif, (År saknas) Stabsläkarhandboken ver 1.1 s. 1 
83 Starfelt Bertil (2010) Försvarsmedicin vin insatser- riktlinjer 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Intervju Mj Sahlström 
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”Vi har mange likheter som gjør at det på mange måter er lett å samarbeide våre 
to nasjoner imellom. Det er likevel også noen ulikheter i regelverk og prosedyrer 
som kan være utfordrende. Det kan være ulike prosedyrer mht medisinske 
prosedyrer og godkjenninger og også når det gjelder godkjenning av personell 
for bruk av materiell. Svenske doktriner er ulike de norske på mange felt. Detter 
gjelder operativt og administrativt. Medisinsk ligger vi nære hverandre og dette 
er nok derfor et felt hvor samarbeid er enkelt.”87 
 
”Jag har aldrig sett några begränsningar med att jobba med norrmännen på det 
sättet. De har ett litet annat sätt att leda sin sjukvårdsledning, de har haft en 
separat motsvarande PECC, alltså en sjukvårdsledning redan nere på 
plutonsnivå, där vi har använt våt bataljonsstab, vi utnyttjar sambandsmedlerna 
där, så det funkar på olika sätt. De har däremot gått ut på skadeplats med delar 
av sin plutonsledning, vilket vi inte gör, utan vi låter våra vagnar sköta det på 
plats istället. Men det behöver inte bero på NATO, utan det beror nog på taktik, 
teknik ”88 

 
 
Mj Ståle Rudiløkken anser att Sverige är ett lätt land att samarbeta med. Men han har både 
positiva och negativa erfarenheter. 
 

”Sverige er generelt et lett land å samarbeide med. Våre kulturer både nasjonalt 
og militært er like nok, selv om forskjellene er større enn jeg trodde. Den største 
forskjellen er nok at Norge som NATO-land har implementert NATO 
prosedyrer og doktriner gjennom mange år og har en annen måte å utøve militær 
makt på enn nøytrale Sveriga. Dette vises i doktrine, men også i planprosesser 
og taktiske operationer.89 
 
 

Under frågan: Vad är svårast med att samarbeta med svenska sjukvårdsförband svarar den 
norske Majoren: 
 

”Forskjellig regelverk er nok det vanskeligste. Vi er begge bundet av våre 
nasjonale retningslinjer og dette kan være en utfordring dersom det ikke er 
avklart på forhånd.”90 

 
”Det styrs ju mycket av nationella regler, vad förväntas man få för sjukvård när 
man genomför en insats? Där har kanske Sverige sina mått, USA sina mått, 
Österrike sina mått, så det kan skilja sig på det sättet. Så jag tror inte det bygger 
så mycket på att vi inte är med i NATO som det skiljer sig, utan det är snarare så 
av andra skäl... Man kan bli väldigt avhängd på andra länders nationella regler… 
Så de här nationella reglerna som inte alltid är så tydliga, att veta vad de säger.  
Man styrs fortfarande av respektive lands lagar och förordningar.91 

 

                                                
87 Intervju Mj Rudiløkken 
88 Intervju Mj Sahlström 
89 Intervju Mj Rudiløkken 
90 Ibid. 
91 Intervju Mj Sahlström 
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Mj Sahlström pratar om att de nationella regler som finns är några av de negativa erfarenheter 
han har från tidigare insatser. De nationella reglerna vekar vara något de båda är överrens om, 
är något av en svårighet under insatser. 
 
Rudiløkken tror trots många positiva tankar om samarbetet följande: 
 

”…men tror samtidig at man ikke kan sette en norsk medic inn i et svensk sjv-
gruppe eller motsatt, utan videre.”92. 

 
Kn Henrik Nilsson är tjf. Logistikföreträdare på MSS (Markstridsskolan) som även varit med 
och tagit fram den nya handboken för sjukvårdsgruppchefen:  
 

”Vad gäller interoperabilitet så har FM en hel del att arbeta med bl.a. inom 
området du skriver om. Med erfarenhet inom värderingsområdet så vet jag att vi 
ofta tvingas underkänna förbanden inom bl.a. området HoS93. Dock uppfattar 
jag att det arbetas mycket på olika hål med att titta på och se vad som måste 
förbättras på låg nivå. Exempel på detta är så enkla saker som att använda 
STANAG knutna mallar som t.ex. Methane och 9-liner.”94 

7 Likheter och skillnader 

7.1 Likheter 
 
Role begreppet. 
Sverige har använt sig av samma Role system som NATO länderna. Innebörden är som 
undertecknad tolkar den exakt samma?  
De svenska och norska indelningarna på vem som står för vad är också de samma. Role 1 till 
exempel är en Bataljonsresurs både i Sverige och Norge.  
 
Prioriteringar, Triage 
Sättet vi prioriterar våra skadade vid större olyckor är det samma som NATO:s. Vi använder 
oss av samma benämning (T1-T4) och innebörden av benämningarna är nästan exakt de 
samma. En skadad med T2 får samma sorts prioritering av en svensk som av en Norsk till 
exempel.  
 
Medicinska Underrättelser 
Försvarsmedicin har ännu inte kommit hela vägen fram vad gäller Medicins underrättelser, 
men enligt utkastet för Utvecklingsplan för Logistik kan man tyda att utveckling inom 
området kommer att ske. Ord som inhämtning, utvärdering och analys nämns både i svensk 
och NATO litteratur. Vilket visar på att vi tänker i samma banor som NATO i denna fråga. 
 
Kultur 
Den norske majoren pekade på hur det var lätt att samarbeta med oss svenskar på grund av 
likheter i vårt kulturella sätt.   

                                                
92 Intervju Mj Rudiløkken 
93 Hälso- och sjukvård 
94 Intervju Kn Nilsson H 
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7.2 Skillnader 
Sambandssystem 
Under intervjun med Mj Sahlström framgick att problem med samband nationerna emellan 
kan vara svårt på grund av de olika sorternas samband vi använder oss av.  
 
Prioriteringar 
Vid prioriteringar av skadefall använder sig den Svenska Försvarsmakten sig av samma 
system. Dock har vi satt färger på de olika betydelserna. Exempelvis Blå för skadad med 
mycket låg chans att överleva. Detta kan inte finnas i NATO:s beskrivningar av prioriteringar. 
Men i norska läroböcker går det att finna exakt samma färgsystem. Vi har satt färgen gul på 
T2 medan Norge har Orange, men den skillnaden är minimal. 
 
I NATO doktrinen står inget om vilka tidpunkter som gäller vid prioriteringar. Exempelvis T3 
där i den svenska beskrivningen står att personer klarar sig i mer än fyra timmar, vilket inte 
nämns i NATO doktrinen. Där står heller ingenting om olika färger för prioriteringar.  
 
Doktriner 
Faktum är  att NATO har en doktrin för sjukvård, då Sverige inte har det. Vi har handböcker 
av olika slag, reglementen som är några år gamla och våra TOEM där man kan utläsa vissa 
förmågor och krav. Men dessa säger inte riktigt lika mycket som NATO doktrinen gör. Visst 
är NATO doktrinen inte till för till exempel en sjukvårdssoldat, men kan vara bra vid 
planering mm.  
 
Övrigt 
Skillnader på hur vi använder oss av teknik och taktik kan skilja sig. Detta är inget som jag 
har gått djupare in på, men skulle kunna vara en väldigt stor skillnad. 
 
Alla länder har egna nationella regler för hur saker och ting skall vara. Detta är självklart en 
skillnad mellan samtliga länder i en multionationell insats. 
 
Det finns saker som t.ex. dokumentation som jag anser mig inte nått i botten med. Hur vida 
dessa dokument är standardiserade eller ej. Det finns mängder av dokument och rapporter 
som skall in. 

8. Diskussion  
Just nu finns inte mycket forskat om den Svenska sjukvården. Vi har inga egna doktriner och 
väldigt få handböcker och reglementen som talar om för oss hur vi ska agera. Visst dyker fler 
och fler handböcker upp, men det är just det att det bara är handböcker, inte doktriner eller 
reglementen. Vi använder oss i ganska stor utsträckning av ett färdigt koncept, NATO 
doktrinen. Detta kommer att bidra till ökad interoperabilitet, om vi övar tillsammans med de 
andra NATO länderna. Att vi använder oss av samma doktrin bidrar till att vi talar samma 
språk, och oavsett vilket land vi samarbetar med så vet både vi svenskar och det andra landet 
vad vi kan förvänta oss för omhändertagande vid tillexempel en minolycka eller vid en 
skottskada. Man vet hur lång tid det tar innan MEDEVAC kommer och så vidare. 
 
Sverige måste fortsätta utveckla handböcker och reglementen eller en doktrin, eller kanske 
fastställa att det är NATO:s doktrin som gäller, i alla fall vid insatser med ett NATO land som 
Lead Nation. Vi måste inte göra allt på vårt eget sätt. Använd något som redan är klart, för att 
göra det enkelt i framtiden.  
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Sverige är bra på sjukvård, men vi kommer varken ha råd, tid eller personal att klara oss 
själva. Vi måste samarbeta med andra länder. Sett till utrustning, materiel och utbildning har 
vi kommit långt, men vi måste fortsätta öva tillsammans med andra länder. Vi måste 
tillsammans  öva, öva, öva och sedan  pröva. 
   
För att göra det enklare och undvika missuppfattningar gällande vilka regler mm vi skall hålla 
oss till anser jag att man borde samla alla dokument till en och samma plats. Detta skulle 
kunna göra det enklare vid multinationella operationer genom att man ser hur vi ställer oss till 
saker och ting jämfört med NATO länderna. Detta skulle i och för sig bero på att 
undertecknad ej tidigare har arbetat inom FM sjukvård och får då svårt att hålla dokumenten 
isär. Detta skulle kanske kunna vara lättare för personer med mer erfarenhet inom ämnet. 
 
Vi kanske inte behöver ändra på så mycket. Genom att göra precis som alla andra gör att vi 
blir väldigt förutsägbara, och andra sidan så kanske inte gör så mycket när det gäller sjukvård. 
Oförutsägbarheten kanske är viktigare när man tänker på strid? Men sjukvården är en stor del 
i logistikkedjan och skulle kunna vara viktig för motståndaren att påverka. 
 
Att vi i Sverige använder oss av två olika sätt att prioritera skadade, kan förvirra för våra 
samarbetspartners. Det ena sättet då vi rapporterar till brigadstaben med Medevac Request  9-
liner, genomförs enligt handboken på svenska, och skulle kunna förvirra om man blandar ihop 
den med det andra sättet att prioritera på med T1-T4 och med färgerna enligt NATO. Detta 
skulle kunna bidra till att fel person skickas iväg. Vore det inte enklare om vi utnyttjade 
begreppet fullt ut, och inte sparade delar av vårt arv från tidigare? Detta skulle i och för sig 
kunna vara något som kommer att försvinna, och är ett sätt för oss svenskar att komma in i det 
nya sättet att tänka? 
 
Sverige använder sig av samma Role indelning på sjukvårdsinrättningar. Detta är mycket 
positivt, då patienten vet exakt vilken sorts vård han/hon kan förvänta sig då denna kommer 
till en sjukvårdsinrättning. Detta kan också underlätta för sjuktransportledningen. Om nu detta 
är fallet, att samtliga NATO länder har samma indelning av sjukvårdsinrättningarna är detta 
mycket positivt, och till stor fördel för vår interoperabilitet. Men och andra sidan måste man 
då lita på att det andra landet verkligen har samma kapacitet som man själv har, och det 
kanske kan vara så att det är detta som sätter stopp för samarbetet. Att man måste lite på 
varandra vid dessa tillfällen. Varför evakuera patienten hela vägen hem till Sverige om det 
finns liknande vård på plats? Vi måste lite på att detta fungerar för att rädda liv. Kanske kan 
det vara så att patienten alltså soldaten eller officeren känner sig tryggare hemma i Sverige, 
likaså känner säkert den sårades familj att de så fort som möjligt vill ha hem sin 
familjemedlem hem till Sverige. Men att rädda personens liv måste ändå  komma i första 
hand. 
 
Tidskraven för vård förändras med jämna mellanrum efter erfarenheter från tidigare 
operationer och andra länder. Detta göra att det kan förvirra och försvåra för vården enligt 
undertecknad. Vilka tider är det som gäller egentligen, det är av stor vikt enligt mig att man 
verkligen klarar ut dessa tidskrav och eventuella frågetecken som kan finnas innan insatsen 
startar. Man ska inte som sårad behöva vänta mer än nödvändigt för att tiderna inte klarats ut. 
Då undertecknad genomförde utbildning på Swedint och en föreläsning om sjukvård i 
Afghanistan, lärde läraren ut begreppet Golden hour. Det nya begreppet ”the 10-1-2 rule” 
verkar inte riktigt tagit sig ut ner till personalen på fältet. Detta skulle kunna bero på att 
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begreppet är väldigt nytt, men borde ändå implementeras ordentligt om det nu är det som 
gäller. 
 
Under en av intervjuerna framgick att sambandet tidigare varit ett problem. Detta kanske inte 
kommer vara ett större problem i framtiden. I TOEM för Sjukhuskompani 11??, står att man 
skall ha förmåga att ) ”ansluta i högre chefs sambandsnät såväl multinationellt som 
internationellt” 95, detta borde innebära att problemet börjar lösas. Det är säkert fortfarande så 
att det ännu inte är löst, och att det kan ta tid innan alla kan kommunicera med alla, men då är 
nog istället våra och våra samarbetspartners språkkunskaper ett större problem. Det hjälper 
inte att ha samband om man inte förstår varandra. Här måste samtliga vara duktiga på språk, 
för att undvika missförstånd. Kanske gör gemensamma rapporter och gemensamma begrepp 
och begreppsinnebörder att detta problem blir minimalt? 
 
Behovet av Medicinsk underrättelse har visats sig vara viktigt, detta anser både 
Försvarsmakten och NATO. Om Medical Intelligence senare kommer att ha samma innebörd 
för Sverige som för NATO är svårt för mig att säga (detta har inte tagits upp till större del i 
uppsatsen), men faktum att man nu börjar se över frågan visar ju på att något håller på att ske. 
Jag anser att detta är viktigt, att man tillsammans med andra länder genomför Medical 
Intelligence, för att undvika att göra dubbelt arbete. Detta kommer troligtvis att öka 
interoperabiliten någorlunda. Här hoppas jag att Försvarsmakten inte går sin egen väg, utan 
ser över NATO:s syn på frågan, för att göra det så enkelt som möjligt vid framtida samarbete. 
 
Det är nog den mänskliga faktorn som kan göra att det blir svårt med interoperabiliteten. Vi 
måste lite på varandra. Tro att någon från en annan nation klarar av sjukvården precis lika bra 
som någon från vår egen nation. Jag hade själv hellre velat få vård av svensk personal, där jag 
vet att jag kan kommunicera med dem och jag vet att vården är bra och personalen är 
kompetent. Men vad är det som säger att personal från en annan nation skulle vara sämre?  
Ska vi klara oss själva, eller ta hjälp av andra? Våra egon kan inte sätta stopp, när det gäller en 
människas liv. Vi åker på insatser till platser där det finns risk för att bli skadad. Soldater 
kommer troligtvis att skadas och kanske till och med dödas, men vi måste göra allt för att vi 
tillsammans med andra länder gör vårt yttersta för att rädda deras liv. 
 
Mj Rudiløkken påpekade att Sverige och Norge har lika kulturella sätt, både nationella och 
militära kulturella likheter. Detta är positivt när det gäller samarbete med Norge. Men det 
skulle kunna bidraga till svårigheter med andra NATO länder. Detta är dock inget som bara 
gäller för sjukvården utan för hela den militära organisationen i en multinationell insats med 
länder från olika kulturer.  
 
Taktik och teknik är något som skiljer sig en del mellan Sverige och Norge och säkerligen 
mellan oss och andra länder med. Detta skulle kunna vara både negativt och positivt. Positivt 
på det sätt att vi inte blir så förutsägbara, och att vi försöker utveckla våra sätt att arbeta på två 
håll. Ser man det från den andra sidan skulle det kunna vara negativt då det kan bli svårare 
och ta längre tid att blanda personal (svensk och norsk) i organisationen.  
 
Kanske hade fler synpunkter på denna fråga kunnat leda till något mycket större. Fler 
personer med kunskap inom sjukvård var inbjudna till intervju, dock var deltagandet väldigt 

                                                
95 Almlöf J (2010) Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning Sjukhuskompani 11  s. 10 
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lågt på grund av stor övning som genomfördes under stor del av denna uppsats skrivande. 
Kanske hade dessa personer kunnat förtydliga skillnaderna och likheterna gällande taktik och 
teknik.  
 
Om man läser Utvecklingsplanen för Logistik, inser man ganska snabbt att vi kommer att 
närmar oss NATO mer och mer för varje år. Ordet interoperabel nämn otaliga gången, och 
vikten av att standardisering är ganska självklar. Detta innebär att om utvecklingsplanen följs 
kommer vi att fortsätta arbetet med interoperabilitet, och sjukvården kommer bara att bli 
bättre och bättre.  
 
Ett annat positivt steg vi tagit är det faktum att vi anpassar våra bårar till NATO vilket 
framkom under intervjun. Det kan vara fler sådana här små enkla saker man kan ändra på för 
att öka interoperabiliteten. Tid har ej funnits för att gå djupare in på dessa ”småsaker”. 
Likheterna mellan den svenska och NATO:s sätt se på sjukvården är slående. Sverige kopierar 
nästan NATO:s doktrin rakt av i vissa hänseenden. Detta skulle kunna ses som att vi själva 
inte mäktar med att hitta egna begrepp och hitta egna sätt att agera. Men varför skall vi göra 
det? Sverige är ett litet land och är då även en liten del i den stora kakan. Vi måste anpassa oss 
efter andra, och inte tro att alla andra skall anpassa sig efter oss. Vi har säkerligen långt kvar 
till dess att vi är helt interoperabla, men ju längre tiden går, desto fler nyheter och sätt att 
arbeta med sjukvården kommer garanterat att dyka upp. Därför anser jag att den svenska 
sjukvården inom Försvarsmakten är interoperabel. Det viktigaste av allt är att vi människor är 
interoperabla, och det är ett måste om vi skall lyckas i våra insatser i framtiden. 
 

9 Slutsats och behov av ny forskning 

9.1 Slutsatser 
Om den svenska sjukvården inom Försvarsmakten är interoperabel eller ej går inte att svara 
på. Att vara helt interoperabel på samtliga nivåer, från materielfrågor till doktrinfrågor, med 
språk och kultur är nog en omöjlig uppgift. Vi är delvis interoperabla. Sverige använder sig 
till stor del av samma begrepp och indelningar som NATO. Role begreppet, prioriteringar och 
tid till omhändertagande är exempel på detta. Det finns både likheter och skillnader. 
Skillnaderna är inte så stora eller av större betydande karaktär. 
Det Sverige skulle kunna förändra för att öka interoperabiliteten anser jag är att vi måste börja 
implementera de NATO direktiv vi anslutit oss till fullt ut. Detta kommer även enligt mig öka 
effektiviteten vid multinationella operationer, bland annat under planeringsskedet. Då 
skillnader mellan ländernas agerande kan minskas. Jag anser även att man bör införa 
någonting som liknar NATO doktrinen. Ett dokument där man kan hitta det mesta. Detta är 
enbart min egen uppfattning. De personer som har intervjuats anser inte att det behövs. Men 
p.g.a. att ämnet är så stort och så många regler finns, anser jag att detta skulle förenkla allt. Vi 
måste även få ut ny kunskap ner till personalen på fältet snarast, som exempel ”the 10-1-2 
rule”, det hjälper inte att föra in nya regler och riktlinjer om personalen på fältet inte har 
kunskap om den.  
 
Men för att ens ha chansen att vara interoperabel måste vi fortsätta att öva tillsammans med 
andra länder på alla nivåer. Det är då skillnader och svårigheter upptäcks och kan rättas till för 
att få ett effektivare samarbete.   
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Magdalena Rydh 2010-07-02 26 (29 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Viktigt att minnas är definitionen på interoperabilitet. Och orden effekt och tillsammans. Jag 
anser att så långt som vi kommit redan nu kan vi tillsammans med andra länder få ökad effekt 
och göra det tillsammans, och med vissa ändringar kanske öka effekten. Men jag har inte 
under undersökningen hittat några enorma skillnader mellan våra sätt att tänka och agera, så 
jag anser att Försvarsmaktens sjukvård är interoperabel, men att vi självklart kan bli mer 
interoperabla.  

9.2 Behov av ny forskning  
Forskning inom ämnet saknas i stor utsträckning. Intressant vore att göra jämförelser  
med fler länder både inom NATO och utanför och gå djupare in i frågeställningarna. 
 
Jämför andra logistikfunktioner med exempelvis NATO.  
 
Sjukvården inom Försvarsmakten håller fortfarande på att utvecklas. Gå djupare in i våra egna 
doktriner, reglementen och de nya metodböckerna för att se om de hänger ihop med varandra 
eller möjligtvis talar emot varandra.  
 
Genomför en fallstudie under en multinationell insats kopplat till sjukvårdskedjan. 
 
Intressant vore att gå djupare in i punkterna dokumentation, rapportering samt 
sambandsfrågan. Reda ut vilka dokument och rapporter som är standardiserade, och om 
förbanden verkligen använder sig och utbildar på dessa. Samma sak vad gäller sambandet och 
radiokommunikation. Utbildas förbanden på engelsk signalering och hur ser det ut med 
sambandet länderna emellan?  
 

10 Sammanfattning 
Den här uppsatsen har berört sjukvården i Försvarsmakten, och dess interoperabilitet. En 
jämförelse mellan svenska och NATO (med tyngdpunkt i Norska) doktriner, handböcker och 
reglementen mm, för att undersöka om den svenska Försvarsmaktens sjukvårdskedja är 
interoperabel,  och för att finna saker som kan förbättras eller förändras för att eventuellt öka 
interoperabiliteten. Jämförelser av begreppen och dess innebörd som Role, triage, golden hour 
och medical intelligence visar på hur Sverige ur dessa perspektiv faktiskt är ganska 
interoperabelt. 
 
Vid intervjuer av bland annat en svensk och en norsk Major, berättas om deras egna 
erfarenheter från samarbete länderna emellan, och de berättar om både positiva och negativa 
erfarenheter från samarbetet. De berättar båda två bland annat om svårigheter med de 
internationella regler som länderna har, men även om positiva saker som våra kulturella 
likheter vilket kan öka effektiviteten och interoperabiliteten.  
 
Slutsatserna visar på hur Sverige delvis är interoperabelt. Men små skillnader och förslag till 
förändringar redovisas också. 
 

11 Litteratur- och källförteckning 
 
Källor: 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Magdalena Rydh 2010-07-02 27 (29 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
 Aabakken Lars, Rosén Leif,(1997) Håndbok i krigskirurgi, Utgave 2, (Förlag och 

förlagsort saknas) Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultetsbibliotek 
 

 Forsvarets Sanitet, (2004) Lærebok i Sanitetsfagtjeneste Oslo: PDC Tangen AS 
 

 Försvarsmakten, (2000) Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig, 
(Förlagsort saknas) Novum Grafisk AB 

 
 Försvarsmakten, (2007) Handbok Logistk, Stockholm: Sörman Information & Media 

AB 
  

 Försvarsmakten (2010) FM Sjukvårdssystem Metodanvisning Sjuktransportledning 
Mark (Förlag och förlagsort saknas) 

 
 Försvarsmakten Markstridsskolan, (2010) Handbok sjukvårdsgruppchef  Stockholm: 

FMLOG/APSE ToD/ 
 

 Härdig Leif, (År saknas) Stabsläkarhandboken ver 1.1 (Förlag och förlagsort saknas) 
 
Doktriner: 
 

 NATO Unclassified, (2002) AJP-4,10 Allied joint medical support doctrine (Förlag 
och förlagsort saknas) 

 
Dokument: 

 
 Almlöf Johan, Lindström Anders (2010) Taktisk, organisatorisk och ekonomisk 

målsättning Sjukhuskompani 11 (TOEM Sjukhuskomp 11) HKV Beteckning 01 630: 
52055 

 
 Högkvarteret (2010) Riktlinjer för försvarsmedicin vid insatser HKV 2010-02-05 

22 100.52460 Bilaga 1 
 

 Lindström Anders, Andersson Bengt (2010) Utvecklingsplan Logistik (LogUP) 
2011—2020 Utgåva 1 ver. 0.9 100329 

 
 Starfelt Bertil (2010) Försvarsmedicin vin insatser- riktlinjer HKV 2010-02-05 

22 100.52460 Missiv Försvarsmedicin vid insatser  
 
Intervjuer: 
 
Mj Sahlström Stefan (2010) TrängR 2010-04-27 Personintervju 
Mj Rudiløkken Ståle (2010) Norwegian Deployable Hospital 2010-05-28 E-postintervju 
Kn Nilsson Henrik (2010)  Markstridsskolan 2010-05-06 E-postintervju 
 
 
Litteratur: 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Magdalena Rydh 2010-07-02 28 (29 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
 Bolin Anna, Elg Johan (2005), Militär logistik -En essäsamling från 

Försvarshögskolans chefsprogram åren 2000-2004, Vällingby: Elanders Gotab AB,  
 

 Ejvegård Rolf, (2003) Vetenskaplig metod Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur 
 

 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar,(År saknas) Om konsten 
att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt- En introduktion i metodlära 
(Förlag och förlagsort saknas) 

 
 Sjöblom Ingvar (2005), Interoperabilitet i multinationella operationer, Fallstudie 

Liberia (LA01) och tankar inför framtiden, Vällingby: Elanders Gotab AB 
 
 
 
Doktriner: 
 

 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk Doktrin Värnamo: Fälth & Hässler 
 
 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Värnamo: Fälth & Hässler 

 
 Försvarsmakten, (2007)  Grundsyn Logistik Stockholm: Alfa Print AB 

 
 
Dokument: 
 

 Försvarsdepartementet (2009) Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende 
Försvarsmakten 

 
C-uppsatser: 
 

 Mj Rinne Timo, (2001), En sjukvårdsorganisation i förändring, FHS beteckning 
19100:1069 

 
 Mj Skoglund Elisabeth, (2006) Logistisk interoperabilitet vid multinationella 

operationer. Finns förmågan till samarbete idag mellan logistiksystemen i USA, 
Storbritannien, Tyskland och Sverige? FHS beteckning 318/6:1 

 
 
 
Hemsidor: 
 

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Trangregementet-
TrangR/Nyheter/Sjukvardskedjan-maste-fungera/  2010-04-19 

 
 Sundell Camilla, Håkansson Catarina, Balksjö Jessica, Aziz Linda 

www.aftonbladet.se/nyheter/article6561293.ab  (2010) hämtat den 2010-05-05 kl. 
12.41 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Magdalena Rydh 2010-07-02 29 (29 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
 www.svd.se/nyheter/utrikes/elva-danskar-sarade-i-afghanistan_4667607.svd    (2010) 

hämtat 2010-05-05 kl. 12.22 
 

 www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan_481891.svd      hämtad 
2010-05-05 kl. 12.59 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Magdalena Rydh 2010-07-02 30 (29 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Bilaga: 
 
 
Intervjufrågor: 
 
Frågor: 
 
-Vem är du? Namn befattning? Tidigare erfarenheter internationell tjänst, 
befattning mm 
 
- ser du några begränsningar med samarbete med ett NATO land som t.ex Norge 
gällande sjukvård? 
 
-hur långt anser du att vi kommit med interoperabiliteten inom sjukvården? 
 
-behöver vi vara interoperabla? 
 
-finns det några fördelar/ nackdelar med samarbete med NATO länder som 
Norge? 
 
-vad kan vi förbättra för att öka interoperabiliteten? 
 
-hur ser det ut på utrustningssidan? Standardiserad? Bårar, sambandsutrustning 
mm 
 
-har du några positiva/negativa erfarenheter gällande samarbete inom sjukvård 
med något NATO land? 
 
-behöver Sverige en doktrin för sjukvård? Varför/varför inte? 
 
-Får jag använda dina citat och sätta ditt namn på dem? 
 
-Får jag kontakta dig igen om jag har ytterligare frågor? 
 
 
 
Liknande frågor ställdes till den Norske respondenten, fast dessa var vridna till hans 
synvinkel. 
 


