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En sjukvårdsorganisation i förändring

Sammandrag

Sjukvårdsfunktionen inom Försvarsmakten genomgår en stor förändring. En minskad
krigsorganisation har givit möjlighet att öka ambitionsnivån i hela
sjukvårdsorganisationen. Den ska ha som mål att kunna prestera samma vårdresultat som
den fredstida civila sjukvården. Detta kommer att ställa stora krav på organisationen och de
som arbetar inom sjukvårdsfunktionen inom Försvarsmakten.

Denna uppsats behandlar hur funktionsmålsättningen implementeras och vilka
konsekvenser detta får för i första hand för krigsorganisationen men även för vårt
internationella engagemang. Beröringspunkter och samordningsvinster med den civila
sjukvården blir allt fler i framtiden.

Med en kvalitativ fallstudie, litteratur och intervjuer, visar författaren på en samstämmig
syn på behovet av en förändring av sjukvårdsfunktionen men även skillnader avseende hur
arbetet med införandet av den nya funktionsmålsättningen skall ske.
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ABSTRACTS

The Swedish Armed Forces are presently undergoing the most extensive

change in its history. This will lead to a great downscaling of the whole

organisation.

The new goals for the Swedish Armed Forces Medical Service are set by the

Surgeon General and aim to provide the same quality of treatment for the

wounded in combat as for the civilian casualties in peace-time.

The new set of objectives will lead to a more efficient treatment in the line of

battle. The personnel active there will have the same protection as the rest of

the unit.

This essay treat the implementation of the new objectives for the health-care in

the Swedish Armed Forces.

The author is using a case-stydy in litterature, but also intervjues of initiated

staff members in trying to clear the picture of the new objectives according to

the theoretic model of Blake and Mouton.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 19100:1069
Chp 99-01 Sida
Mj Timo Rinne 01-06-20 II (IV)

Sammandrag

Uppsatsen avhandlar sjukvårdsorganisationens utveckling efter ominriktningen

och syftet är att beskriva skillnader i synsättet på sjukvårdstjänsten före och

efter ominriktningen. En ny funktionsmålsättning togs fram i samband med

ominriktningen vilken visade på en klar ambitionshöjning av sjukvården i krig.

Vårdresultatet skall i den nya organisationen vara samma i krig som i fred.

Metoden är fallstudie med litteraturstudier och intervjuer av befattningshavare i

olika positioner inom sjukvårdsorganisationen. Uppsatsen stödjer sig på Blake

och Moutons teorimodell om organisationsutveckling.

Uppsatsen visar på ett flertal orsaker till utvecklingen av organisationen utöver

den möjlighet som gavs i samband med ominriktningen. Folkopinionen, den

tekniska utvecklingen  och internationella erfarenheter var viktiga impulser vid

framtagandet av den nya funktionsmålsättningen.

För att kunna nå målet  kommer samarbetet och beroendet av den civila

sjukvården att öka avseende krigskirurgisk kompetens och primärkirurgisk

vård. Våra fältsjukhus i internationella insatser skall ha samma utrustning som

sjukhusen i insatsorganisationen.

Problemområden som inte är lösta är de militära sjuktransporterna och

rekryteringen av kvalificerad sjukvårdspersonal till internationella missioner.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Försvarsmakten har just genomgått sin största förändring i modern tid. Antalet

förband har dramatiskt minskats i en process som inte ännu är avslutad. Den

förändrade hotbilden som ägt rum efter kalla krigets slut och Sovjetunionens

sönderfall har lett till att regering och riksdag i flera överväganden beslutat att

minska storleken på Försvarsmakten. Försvarsmakten har idag fyra

huvuduppgifter, från det traditionella invasionsförsvaret till samhällsstöd vid

svåra påfrestningar. Framtidens försvarsmakt kommer att möta ett stort antal

hot av varierande typer varav storkriget endast är ett och, i nuvarande

omvärldssituation, kanske det minst sannolika hotet.

Grunden för Försvarsmaktens verksamhet är dock, och skall vara, förmågan

till väpnad strid. För att möta framtida hot skall återtagning och tillväxt av

krigsorganisationen kunna ske efter beslut av statsmakterna.

Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation har hittills varit helt anpassad till

storkrigets krav som byggde på prognoser över tusentals döda och skadade per

dygn.1 Grundsynen på sjukvården i krig som gällde för tiden före

ominriktningen fastställdes av Överbefälhavaren 1978.2  I den nya

organisationen kommer sjukvårdstjänsten  att bedrivas med en ny, ökad

ambitionsnivå och detta kommer att ställa mycket högre krav på både

personalen och den materiel som finns vid förbanden. En kraftigt reducerad

insatsorganisation ger möjligheter att öka den medicinska kompetensen hos

personalen och förbättra materielens status för att därigenom på ett bättre sätt

möta kraven. Försvarsmaktens nya uppgifter kräver en förändring av hela

sjukvårdsorganisationen och kravet, som den nya funktionsmålsättningen

ställer på den militära sjukvårdsorganisationen, är att vårdresultatet skall vara

detsamma som för civil sjukvård.

                                                
1 Daleús Eskil, Försvarets sjukvårdscentrum, Läkartidningen 34/00 2000-08-23
2 Överbefälhavarens grundsyn på sjukvården i krig ÖB 1978-04-26 Kvm 081,
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 Den ”gamla” sjukvårdsorganisationen hade kända  svagheter både personellt

och materiellt. Uppsatsen kommer att beröra orsakerna till utvecklingen och

ett intressant forskningsproblem är att påvisa vilka åtgärder som vidtas i den

nya organisationen för att möta både de gamla bristerna och den nya, höjda

ambitionsnivån.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att,  ur ett jämförande perspektiv, belägga skillnader i

synsättet på sjukvårdstjänstens bedrivande i krig före och efter ominriktningen.

Jag kommer att belysa orsakerna till den utveckling som sker av

sjukvårdsförbanden och hur effektiviteten hos dessa ökas. Därvid kommer

beroendet av den civila sjukvården och även kompetensen hos

sjukvårdspersonalen att granskas. För att kunna ge en helhetsbild av

sjukvårdstjänstens bedrivande i krig kommer avslutningsvis även den

internationella verksamheten att belysas.

För att kunna svara på uppsatsens syfte är kommer följande frågor att

behandlas:

• Den nya funktionsmålsättningen utkom i samband med Försvarsmaktens

ominriktning. Naturligtvis är detta en av orsakerna till den. Vilka andra

impulser fanns till att förändra sjukvårdsorganisationen?

• Tidsfaktorn är avgörande i sjukvårdssammanhang. Ju längre tid det tar för

den skadade att få hjälp desto mindre blir chanserna att överleva eller att

undvika resttillstånd. På vilket sätt leder utvecklingen till att göra

organisationen mer effektiv?

• Den militära sjukvården är beroende av den civila för att kunna ta hand om

främst primärkirurgiska fall. Den civila sjukvården har genomgått en

reducering med nedlagda sjukhus och minskad operationskapacitet.

Kommer vi i framtiden att bli mer beroende av den civila sjukvården?
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• Den krigskirurgiska kompetensen hos personalen i sjukvårdsförbanden,

såväl framme i stridslinjen som på primärkirurgisk nivå, är en viktig faktor

för vårdresultatet. Hur säkerställer Försvarsmakten att denna kompetens

bibehålls och utvecklas?

• Sveriges internationella insatser med sjukvårdsförband har ett gott

internationellt renommé. Vi har dock haft problem med rekryteringen av

personal främst på lång sikt. Hur ska Försvarsmakten göra internationella

missioner attraktiva och därmed locka  personalen att deltaga?

För att underlätta för läsaren att följa intervjuerna har jag kallat frågorna efter

det område de berör. Således kallas ovan redovisade frågor teorifrågan,

effektfrågan, beroendefrågan, kompetensfrågan och internationella frågan.

1.3  Avgränsningar

Uppsatsen kommer inte att behandla specialmediciner som flyg- och

navalmedicin. Motivet till att inte behandla dessa delar är att verksamheten  till

stora delar är direkt dimensionerade efter den insatsorganisation som fastställts.

Verksamheten syftar till att redan i fredstid utbilda, bibehålla beredskap, följa

upp samt upprätthålla medicinska krav på personalen. Dessa specialfunktioner

återfinns i insatsorganisationen där flyg- och navalmedicinsk kunskap

erfordras.

Andra delar i sjukvårdstjänsten som inte kommer att beröras är

läkemedelsförsörjning. Läkemedelsförsörjningen i krig planläggs och ett visst

lager förs av läkemedel i fredstid.

Den fredstida sjukvården,  för anställd och värnpliktiga, berörs inte heller

uppsatsen.
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1.4 Metod och material

Metoden i uppsatsen är en  kvalitativ fallstudie av Försvarsmaktens

sjukvårdsorganisation och dess utveckling baserad på dokumentstudier samt

intervjuer.

Jag har till stor del använt mig av reglementen och utgivna målsättningar för

sjukvårdsverksamheten. Stor tyngd har lagts vid den preliminära

funktionsmålsättning som utkom i december 1999. Funktionsmålsättningen

genomgår en omarbetning under tiden uppsatsen skrivs. I kap. 3 presenteras

metod och material mer utförligt.

1.5  Disposition

Kapitel två omfattar en genomgång av den vetenskapliga teori som ligger till

grund för uppsatsen. Eftersom uppsatsen handlar om organisationsutveckling

beskriver jag två olika modeller och väljer en av dessa att använda i mitt

fortsatta arbete.

Kapitel tre handlar om de metoder som jag valt för uppsatsen. Jag beskriver här

hur olika begrepp inom metodläran definieras och hur jag använder dom.

För att få ett bra underlag till uppsatsen ägnas kapitel fyra, fem, sex och sju åt

att beskriva den militära och den civila krigssjukvården. Gällande reglementen

kompletteras med den preliminära funktionsmålsättning som ligger till grund

för utvecklingsarbetet inom Försvarsmakten. I den finns också riktlinjer för hur

samarbetet med den civila sjukvården bedrivs i fred, kris och krig. Den civila

sjukvården är mycket viktig för att få en helhetsbild av krigssjukvården. Den

militära och den civila sjukvårdsfunktionen är tätt förknippade såväl i fred,

genom gemensam planering, och i krig. Krigsorganisationen är till

övervägande del beroende av att den civila sjukvården kan ta hand om våra

stridsskadade, olycksfall och sjuka.

Kapitlet avslutas med ett framtidscenario ur den perspektivplanering som

Försvarsmakten genomför.

Kapitel åtta ger en motivering till mitt val av respondenter och en presentation.
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Därefter följer fem kapitel, nio till tretton där jag redovisar resultaten av mina

intervjuer. Kapitlen är relativt omfattande eftersom jag tar med i stort sett hela

intervjun. Jag har endast tagit bort de delar ur intervjuerna som inte direkt har

koppling till frågeställningen Varje kapitel avslutas med en utvärdering av vad

respondenterna sagt. Här försöker jag att sammanställa respondenternas svar.

I kapitel 14 gör jag en värdering av intervjuerna och jag ger svar på de frågor

som jag inledningsvis ställde och i kap. 15 svarar jag på syftet med uppsatsen.

Framtida forskning inom samma ämnesområde tar jag upp i kapitel 16.   

I slutet av uppsatsen återfinns min källförteckning.

2 Teori

2.1 Teorianknytning

Jag har valt att titta på Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation som en separat

organisation. 3 Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation kan ses som en del av

Försvarsmakten, ett beställare/leverantörsförhållande där Försvarsmakten

strävar efter att få bästa möjliga sjukvård åt förbanden. Eftersom den militära

sjukvårdsorganisationen är tätt förknippad med och mycket beroende av den

civila sjukvårdsorganisationen kan man säga att det är en organisation som

verkar inom organisationen Försvarsmakten.

Ett av de universella dragen i en organisation är att det finns en arbets- och

auktoritetsfördelning.4 Varje organisation behöver såval stadga som rörlighet.

Att organisera innebär därför bla. av att söka balansera behovet av stabilitet

mot behovet av anpassning och god förändring. En god struktur är en

förutsättning för gott resursutnyttjande och god måluppnåelse. Dessutom är

förändringar i organisationen ett medel för öka anpassningen till omgivningen.

                                                
3 Abrahamsson Bengt och Aarum Andersen Jon, Organisation, Liber Ekonomi 1998 s.60 ff
4 ibid s.60
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2.2 Stabilitet och förändringar i organisationer.

Vilken beskrivning av organisationer är mest rimlig: stabilitet eller

förändring?5 Argumentet för att organisationer bäst kan karaktäriseras genom

termen förändring och dynamik, vilar ofta på föreställningen att världen,

omvärlden, samhället idag förändras snabbt och fundamentalt. Typiskt för de

senaste årens organisationstänkande är fokuseringen på förändring, nyskapande

och omvandling. Organisationsförändring- och utveckling bör inte uppfattas

som specialområden inom organisationsteorin utan som omfattande hela

ämnesområdet.

För att kunna förstå hur och varför organisationer förändras och utvecklas,

måste vi först ha förståelse för organisationsfenomenet i sig. Många försök

med organisationsutveckling har i praktiken misslyckat och det gör att man bör

behandla både teoretiska och empiriska resultat med stor försiktighet.

2.3 Organisationsförändring kontra organisationsutveckling

För att undvika att ordet ”organisationsutveckling” bara blir ett tunt slagord är

det nödvändigt att hitta en någorlunda stram definition av begreppet.6 Wendell

French et. Al. (1989:33) använder följande definition:

”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela

organisationen; insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens

effektivitet; genom planenlig intervention i organisationens processer och med

hjälp av beteendevetenskaplig kunskap”.

Alla organisationer förändras, förändringar som är mer eller mindre

kontinuerliga men är inte samma sak som organisationsutveckling. French

et.al. (1989:9) anger att vanliga mål för organisationsutveckling är: 7

• Ökad organisationsmässig effektivitet

• Ökad anpassning med hänsyn till marknaden, teknologier och

samhällsutveckling

                                                
5 ibid s.230
6 Abrahamsson Bengt och Aarum Andersen Jon, Organisation, Liber Ekonomi 1998 s.231
7 French et.al. Organisation Development Theory Practise and Research, Homewood Illinois
1989
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• Öka organisationens förmåga att nå sina mål

Avsikten med organisationsutveckling är både att öka effektiviteten och finna

medel för att uppnå denna ( förbättring, anpassningsförmåga)

Organisationsutveckling riktas mot hela organisationer eller viktiga element i

organisationer.

Daft (1992:251) beskriver skillnaden mellan organisationsförändring och

organisationsutveckling på följande sätt: 8

Organisationsförändring Organisationsutveckling

Kontinuerliga framsteg Banbrytande framsteg

Upprätthålla balansen Söka ny balans

Påverka delar av organisationen Förändra hela organisationen

Sker genom normal struktur och

ledningsprocess

Skapa ny struktur och ledningsprocess

Ny teknologi Banbrytande teknologi

Produktutveckling Nya produkter som skapar nya

marknader

Källa: Daft (1992: 251)

2.4 Orsaker till förändringar i organisationer

Varför inträffar förändringar i organisationer?9 Det som ger organisationen sin

identitet är medlemmarnas motivation, antal, sammansättning av grupper,

arbetsuppgifter och ansvar. Ändringar i dessa förhållanden tex. teknologi,

utbildningspolitik, förändringar i efterfrågan av produkter och tjänster och

förändringar på ägarsidan medför förändringar i organisationen. Ibland blir

dessa förändringar små och ibland dramatiska. De externa

förändringsimpulserna tex. när kunderna vill ha nya produkter och

organisationen vidtar omfattande omstruktureringar för att möta kundens krav.

                                                
8 Daft Richard L, Organisation Theory and Design, West Publishing Company, Saint Paul
1992
9 Abrahamsson Bengt och Aarum Andersen Jon, Organisation, Liber Ekonomi 1998 s.232
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2.5 Organisationsutveckling – två modeller

Det finns många olika sätt att beskriva organisationsutveckling på, och dessa

kan utföras med olika teoretisk bakgrund.10 Två intressanta modeller som

beskrivs i boken är Blake och Moutons modell samt Wendell och Frenchs

modell beskrivs nedan.

2.6 Blake och Moutons modell

Blake och Mouton beskriver organisationer med hjälp av faktorerna (1) mål,

(2) människor, (3) makt och (4) kultur.11 Med organisationsutveckling menar

de därför förändringar till det bättre för dessa faktorer. Blake och Moutons

ansats orsakar flera frågor:

• Varför bör organisationen förändras?

• Vilka är impulserna till förändring?

• Vilket är det önskade tillstånd som skall bli resultatet av

organisationsförändringen?

• Hur skapas denna förändring (dvs. efter vilken modell skall

utvecklingsarbetet bedrivas)?

• Bör organisationsförändringen ha ett klart mål eller är själva

förändringsprocessen det centrala (dvs. är det händelserna i sig som är

önskvärda, nödvändiga och tillräckliga)?

2.7 Wendell Frenchs modell

French presenterade 1969 en organisationsmodell som har en helt annan

teoretisk grund än Blake och Mouton. French och Wendell hävdar att till grund

för många organisationsutvecklingsmodeller ligger en

aktionsforskningsmodell.12 Detta är en faktabaserad problemlösningsmodell

där de olika delarna gås igenom flera gånger. Aktionsforskningen omfattar tre

processer: (1) faktainsamling, (2) återkoppling till klienten och (3) en

                                                
10 ibid s. 233
11 Abrahamsson Bengt och Aarum Andersen Jon, Organisation, Liber Ekonomi 1998 s.233 ff
12 ibid s.238
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handlingsplan baserad på insamlade data. Aktionsforskning är både ett

tillvägagångssätt vid problemlösning och en problemlösningsprocess, som

omfattar en serie aktiviteter och händelser.

Modellen förutsätter externa konsulter eller forskare som katalysatorer eller

pådrivare av processen.

2.8 Val av teoretisk modell

Jag har valt att bygga min uppfattning om den utveckling som sker av

Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation ur Blake och Moutons perspektiv.

Deras modell av organisationsutveckling lämpar sig bäst för den typ av

undersökning  som uppsatsen avser att göra.  Sjukvårdsorganisationen inom

Försvarsmakten kan med denna modell ses som en del av en större

organisation. Utöver de frågor som ställs i den teoretiska modellen, dvs

teorifrågan, har jag kompletterat frågeställningarna  för att belysa några

specifika områden inom sjukvårdstjänsten. Dessa är hur effektiviteten ökas,

beroendet av den civila sjukvården, kompetensen hos personalen det

internationella engagemanget. Det är intressant att se hur den nya

sjukvårdsorganisationen behandlar dessa områden och hur utvecklingen sker.

Dessa frågor påverkar direkt huvudfrågan.

Motivet till att inte använda Wendel och French´s modell är att den förutsätter

att man använder sig av konsulter/forskare och att forskningen utgår från att

man inleder med en faktainsamling. Det skulle innebära att man gick ut i

organisationen och efterforskade vilken utveckling man önskade sig av

organisationen. Resultatet skulle sedan kopplas mot klienten, Försvarsmakten,

och en handlingsplan skulle tas fram. Detta har inte varit fallet utan styrningen

av utvecklingen har skett från ledningens sida (Högkvarteret).
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3 Metod

3.1 Metodbeskrivning

Forskning syftar till att få fram giltiga och, ur etisk synpunkt, hållbara

resultat13. Det finns även riktlinjer för hur man etiskt ska gå tillväga när man

gör en kvalitativ forskning. I en uppsats är det av stor vikt att man funderar

över giltigheten och pålitligheten i de slutsatser som man drar av underlaget.

Jag återkommer till detta i avsnittet om etik.

Jag skall nedan beskriva några begrepp i vetenskapen som är centrala i

kvalitativ forskning.

3.2 Validitet

Validitet dvs. giltighet kan delas in i två undergrupper; intern validitet som

beskriver hur resultatet av undersökningen stämmer överens med verkligheten

och extern validitet som beskriver om resultatet går att applicera på andra

undersökningar. 14 I den interna validiteten ställs frågan om resultaten verkligen

fångat det som fanns dvs. om forskaren mäter det han tror sig mäta. Det görs

alltid en tolkning av underlaget vare sig det är intervjuer eller andra källor och

man representerar enbart verkligheten snarare än företräder den.

Hur ska man då kunna avgöra validiteten i kvalitativ forskning när det man

observerar är människors konstruktion av verkligheten baserad på hur de

uppfattar den? Det är viktigt att förstå vilka utgångspunkter och perspektiv som

de inblandade har för att på ett mer rättvist sätt dra slutsatser av materialet.

För att kunna säkerställa den interna validiteten kan man tillämpa

”triangulering” dvs. använda fler informationskällor för att bekräfta resultatet.

Den externa validiteten saknas i min uppsats eftersom den beskriver en specifik

fallstudie och att man näppeligen inte kan generalisera från en

fallundersökning.

                                                
13 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod ,  Studentlitteratur 1994 s. 174
14 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod , Studentlitteratur 1994 s. 177 ff
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3.3 Reliabilitet

Denna definition ställer frågan huruvida resultatet kan upprepas dvs. om någon

annan gör en liknande undersökning, kommer denne då fram till samma

resultat. Reliabiliteten i en forskningsmetod har sin grund i det antagande att

samma studerade verklighet ger samma resultat oavsett hur många

undersökningar som görs. 15  Kvalitativ forskning strävar inte efter ett ge lagar

för hur människor ska bete sig utan försöker istället att beskriva världen utefter

den bild som de som lever i den uppfattar den. Det kan då finnas olika

tolkningar på vad som händer runt omkring personerna beroende på vilken

verklighetsuppfattning de har. För att reliabiliteten skall kunna påvisa logik och

sammanhang krävs att man visar vilka utgångspunkter man hade för

undersökningen början och att man klart definierar den vetenskapliga teori som

ligger till grund för undersökningen.

Reliabilitet och validitet är nära förknippade med varandra och förblir så under

forskningens gång. Det är, oberoende av vilken typ av forskning man bedriver,

viktigt att uppmärksamma både reliabilitet och validitet. Detta kan göras

genom att de grundläggande begreppen, insamlandet av fakta och analys av

informationen ges särskild uppmärksamhet.

3.4 Etik

Analysen av materialet efter insamlandet kan väcka en del etiska problem. 16

Eftersom det är forskaren själv som samlar in sitt material studeras det genom

sina egna värderingar och valda teorimodeller. Forskaren måste hela tiden själv

avgöra vad som är viktigt och vad som skall uppmärksammas. Detta kan leda

till att forskaren utesluter information som inte överensstämmer med hans egen

uppfattning. Forskaren skall sträva efter att ge en så riktig bild som möjligt.

En annan fråga som kommer upp i samband med intervjuer är respondenternas

inbördes förhållande. Försvarsmakten är en hierarkisk organisation där

ledningen har ett stort inflytande på personalen. Forskaren bör därför ta hänsyn

                                                
15 ibid. s.180 ff
16 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod , Studentlitteratur 1994 s. 188 f
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till detta i sina intervjuer då respondenterna kanske inte vill eller kan avge ett

svar på frågorna.17

3.5 Fallstudier som vetenskaplig metod

Inom forskningen skiljer man mellan kvalitativa och kvantitativa

forskningsmetoder.18  Den avgörande skillnaden mellan dessa är att i första

fallet koncentrerar man sig på förhållandet mellan forskaren och det som han

forskar på. I det andra fallet läggs tyngdpunkten vid på vilket sätt det insamlade

materialet bearbetas, analyseras och presenteras.

Utgångspunkten för en kvantitativ metod är att göra det man studerar mätbart

och forskaren ser på ämnet som ett föremål som undersöks utefter ett antal

variabler och försöker ur resultatet pröva eller konstruera en ny  teori. Metoden

är en envägskommunikation och undersökningen sker helt på forskarens

villkor. Litteraturen visar på några olika kännetecknande drag för kvalitativa

studier.19

I den kvalitativa metoden anses finnas en skillnad mellan naturvetenskaplig

forskning och samhällsvetenskaplig forskning. Förespråkarna för denna metod

förnekar att allt kan göras mätbart och därigenom kan samma metoder inte

användas. Forskningsprocessen anses vara en kommunikationsrelation där

forskaren är del i en tvåvägskommunikation.

I min uppsats använder jag en kvalitativ fallstudie.20 Hoaglin m fl 1982

beskriver fallstudien som specificerande, beskrivande av deltagare och motiv,

beskrivande av nyckelfrågor och pekande på lösningar.21

Detta resonemang passar bra att ha som kännetecknande drag för min fallstudie

eftersom jag specificerar och avgränsar uppsatsen till krigssjukvården, försöker

beskriva varför utvecklingen kommit till stånd, tar fram och belyser ett antal

nyckelfrågor samt analyserar ett antal problem och pekar på en möjlig lösning.

                                                
17 ibid s.190
18 Andersen Heine (red), Vetenskapsteori och metodlära En introduktion, Studentlitteratur
1994 s.70
19Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur 1994 s. 26
20 ibid s. 26
21 Hoaglin, DC mfl (1982), Data for decisions, Abt Cambridge Massachusetts
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En kvalitativ fallstudie har ingen given metod för insamling av information

eller analys densamma. Alla vetenskapliga metoder kan användas för insamling

av information. Jag har i min uppsats valt att använda mig av en

litteratursökning och en empirisk del bestående av fem intervjuer. Uppsatsen

riktar sig mot insikt, upptäckt och tolkning av ett fall, sjukvårdsorganisationens

utveckling.

3.6 Intervjuer, teknik och urval

Jag genomför  kvalitativa intervjuer för att få underlag för min uppsats. 22

Syftet med en kvalitativ intervju är att öka informationsvärdet och att skapa ett

utgångsläge för en mer djupare och omfattande förståelse för det vi undersöker.

För att kunna åstadkomma djup i intervjun måste man således fästa stor vikt

vid urvalet av respondenter.  Detta skall ske systematiskt för att få att på så sätt

få en så stor variationsbredd som möjligt i materialet. Litteraturen anger ett

antal olika sätt att göra urval av respondenter.23 För att få bredd i

undersökningen intervjuar jag befattningshavare, både centrala och lokala, på

olika positioner inom sjukvårdsorganisationen genom att göra  ett målinriktat

urval av respondenter. Urvalet består av aktörer på beslutsnivån samt på

genomförandenivån. Respondenterna på beslutsnivån har en central placering i

organisationen. På beslutsnivån återfinns Generalläkaren, Stabsläkaren på

Operativa Insatsledningen (OPIL) samt en befattningshavare på Försvarets

Sjukvårdscentrum (FSC). Dessa befattningshavare har dels varit med om

framtagandet av funktionsmålsättningen och/eller ansvariga för

implementeringen av densamma i Försvarsmakten.

                                                
22 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik Om kvalitativa och
kvantitativa metoder, Studentlitteratur 1997 s.99
23 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod , Studentlitteratur 1994 s. 60 ff
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På genomförandenivån har jag valt befattningshavare som praktiskt agerar

inom funktionsmålsättningen. Detta gäller utbildning av kvalificerad personal

till insatsorganisationen och medverkan i internationella uppdrag. Denna nivå

besitter således inte djup detaljkunskap om framtagandet av

funktionsmålsättningen. Eftersom de just är på genomförandenivå väljer jag att

namnge dessa respondenter istället för att ange deras organisatoriska

tillhörighet.

Urvalsmetoden för respondenter är således  målinriktat eller ändamålsenligt.24

Det grundar sig på antagandet om att göra ett urval för att  förstå och lära sig så

mycket som möjligt. Detta gäller främst respondenterna på den centrala nivån.

Dessutom har jag gjort ett urval baserat på personlig kännedom då jag vill ha

underlag om förhållandena på  lokal nivå.25

Till skillnad från den kvantitativa intervjun låter jag respondenterna själva

påverka intervjun och hur samtalet utvecklas. Jag har en frågeram som stöd för

intervjun och dessutom ett antal specifika frågor som jag vill ha svar på men

låter respondenten fritt resonera kring de övergripande frågeställningarna. Att

göra kvalitativa intervjuer är krävande form av informationssamling eftersom

materialet blir mycket omfattande. Jag spelar in samtliga intervjuer på band för

att senare skriva ut de. Detta ger mig möjlighet att koncentrera mig på att

intervjun håller sig till det som jag vill undersöka och att respondenten fritt kan

och, utan att invänta mig, utveckla sina tankar kring frågeställningarna.

Intervjuerna var mellan 40 och 75 minuter långa och redovisas i uppsatsens

kapitel 9.

Uppsatsen skall även uppfattas heuristisk i det avseende att den ökar läsarens

kunskaper om ämnet och kastar lite ljus på frågan varför utvecklingen går/ har

gått åt ett visst håll. Organisationsutvecklingar med nya perspektiv och nya

strukturer är inte alltid självklara att ta till sig och kanske kan uppsatsen

underlätta förståelsen för utvecklingen.

                                                
24 ibid s.61
25 ibid s.63
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4 Funktionsmålsättning för Försvarsmaktens hälso- och

sjukvård

4.1 Beskrivning av funktionsmålsättningen

Den militära hälso- och sjukvårdsorganisationens uppgift är att tillgodose de

behov som Försvarsmakten har av hälso- och sjukvård för att kunna lösa de

uppgifter som den tilldelats av statsmakterna. 26 Dessa uppgifter är:

• försvara landet mot väpnat angrepp

• hävda territoriell integritet

• deltaga i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

• stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred

Uppgiften att stödja samhället skall dock inte innebära några förberedelser

eller anskaffning av materiel i fred utan grundar sig på att använda befintlig

organisation och resurser som redan finns knutna till Försvarsmakten.

Funktionen sjukvård innefattar inom Försvarsmakten omhändertagande av

både stridsskadade, olycksfall och sjuka. Andra uppgifter är att vidta åtgärder i

sjukdomsförebyggande och hälsoskyddande syfte, genomföra sjuktransporter

samt försörja organisationen med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Försvarsmaktens hälso- och sjukvårdsorganisation skall vara ett komplement

till den civila sjukvårdsorganisationen. Försvarsmakten skall vara beredd att

genomföra verksamhet som inte kan lösas av den civila

sjukvårdsorganisationen. Detta innebär uppgifter på stridsfältet och i miljöer

utan infrastruktur såsom vägar mm. Försvarsmakten har materiel och

kunskaper som väl lämpar sig för denna uppgift.

                                                
26 Funktionsmålsättning för försvarsmaktens hälso- och sjukvård  1999-12-03 OP 22110:74677
bil.1 s. 2
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 Hälso- och sjukvården skall anpassas till Försvarsmaktens nya inriktning i

dess helhet. Bland annat skall stridsskadade ges tillgång till akutsjukvård med

vårdresultat som motsvarar den civila fredsjukvårdens. Den medicinska

målsättningen för sjukvården i krig skall vara att den skadade ska få samma

vård som han skulle ha fått i den civila organisationen. Patienten skall alltid ha

tillgång till rätt medicinsk kompetens på alla nivåer. Dessutom skall de

skadade få tillgång till rätt utrustning och läkemedel.

Den militära sjukvårdsorganisationen är dimensionerad för en del av de totala

militära behoven, främst inom de delar av landet där den civila sjukvården är

otillräcklig, övre Norrland och Gotland.

Försvarsmaktens sjukvårdsresurser är framför allt organiserade och utrustade

för att ge första hjälpen och kvalificerad första hjälp åt militära stridsskadade,

att utföra akuta sjuktransporter av dessa skadade samt att genomföra

primärkirurgiska operationer inom de delar av riket där den civila sjukvårdens

resurser tillfälligt är otillräckliga.27  Huvuddelen  av de militära sjukhusen är

flyttbara vilket ges möjlighet att gruppera dom beroende på lokalt och regionalt

skadeutfall.28 Däremot tar det upp till fem dygn efter mobilisering för att de

militära sjukhusen skall vara fullt driftfärdiga vilket gör att den civila hälso-

och sjukvården kommer att få stödja med sjukhusvård för militära enheter i

början av ett krig.

Den grundläggande principen för ansvarsfördelning inom totalförsvaret är att

den myndighet som ansvarar för viss verksamhet i fred även har detta ansvar i

krig. Detta innebär att Socialstyrelsen ansvarar för planering för och

förberedelser för den civila sjukvården. I arbetet innefattas bl.a. lagerhållning

av viss materiel, katastrofberedskap samt utbildning av personalen i

katastrofmedicin.

                                                
27 Funktionsmålsättning för försvarsmaktens hälso- och sjukvård  1999-12-03 OP 22110:74677
bil.1 s. 2

28 flyttbara förband, utan egna transportresurser till skillnad från rörliga förband som har egna
fordon och förare. Förf anm.
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Hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten skall utvecklas och moderniseras

i samma takt som de övriga krigsförbanden.

Sjukvårdsorganisationen skall struktureras och dimensioneras utifrån

Försvarsmaktens uppgifter.

Strävan skall vara att sjukvårdsenheter på stridsfältet har samma taktiska

skydd, rörlighet och mörkerkapacitet som de stridande enheterna. Detta

kommer att ge sjukvårdsförbanden förutsättningar att verka i en framtida

stridsmiljö.

Samordning med hälso- och sjukvården inom den civila delen av totalförsvaret

är av vital betydelse för uppgiftens lösande i krig.

5 Totalförsvarets sjukvårdsresurser i krig

5.1 Ansvar och planering

En väl fungerande hälso- och sjukvård i krig är en grundförutsättning för att de

militära förbandens stridsvärde bibehålls.29 På samma sätt är det en

förutsättning för totalförsvarets och samhällets uthållighet. Behovet av

sjukvård i krig är kraftigt ökat jämfört medbehovet i fred. Även arten av den

sjukvård som erfordras är annorlunda. Tillgången på sjukvårdsförnödenheter

kan i krig komma att minska till följd av blockader eller andra handelshinder.

Kriser som inte direkt berör Sverige kan påverka oss tex. i form av

internationell hamstring vilket innebär att vi inte kan få tag i nödvändig

materiel.

Planläggning av totalförsvarets sjukvård i krig skall i första hand avse angrepp

med konventionella stridsmedel. Huvuddelen av samhällets sjukvårdsresurser

finns även i krig inom den civila sjukvården. En stor del av de militära

patienternas behov av behandling förutsätts bli tillgodosett inom de civila

hälso- och sjukvården. Ansvaret för hälso- och sjukvård åvilar landstingen.

                                                
29 Sjukvårdsreglemente för Försvarsmakten 2000, Allmänna grunder, M7752-702021 s.11 ff
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Planering i fred av denna verksamhet genomförs på uppdrag av

Socialstyrelsen. I krig kan regeringen besluta om förflyttning av patienter,

personal och förnödenheter samt om de civila sjukhusens utnyttjande.

5.2 Samverkan inom Totalförsvarets hälso- och sjukvård i krig

Den högsta ledningen av totalförsvaret utgörs av regering och riksdag. På den

centrala nivån samverkar Överbefälhavaren med Överstyrelsen för civil

beredskap samt funktionsansvariga myndigheter. I detta fall är det

Socialstyrelsen.

På den regionala nivån finns länsstyrelser, landsting och andra civila

ledningsorgan. Den militära samarbetspartnern är här Militärdistriktet.

På lokal nivå finns kommunerna och dessa samarbetar med den lokala militära

chefen.

5.3 Sjukhusvård

De civila beredskapssjukhusen, drivna av landstingen,  bibehålls i krig och nya

avdelningar öppnas.30  Omstrukturering sker till krigsorganiserade akutsjukhus

med huvudsakligen uppgifter inom kirurgisk sjukvård. Personalen som i

fredstid tjänstgör vid sjukhusen krigsplaceras där. Landstingen ansvarar för

krigsplaceringen men kan vid behov få tillgång till krigsplaceringsbar personal

från andra verksamheter.

Socialstyrelsen genomför i fred planering avseende hur och var den

krigsrelaterade sjukvård skall bedrivas.

5.4 Sjuktransportsresurser

Fredssamhällets bestånd av ambulanser, bårbilar, bussambulanser osv. används

främst för civila skadade och sjuka eftersom de inte kan ta sig fram i terräng. 31

Ett annat problem är att Försvarsmaktens bårsystem inte överrensstämmer med

                                                
30 Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig, HSjvKrig, 2000 M 7742-704121
s.18
31 ibid. s.21
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det som finns i de civila bilarna. Andra typer av sjuktransportresurser som

finns är mobila akutvårdsresurser som kan användas vid tex. räddningsinsatser

i tätorter. Ett mindre antal civila helikoptrar finns också att tillgå för civilt bruk.

5.5 Hälso- och sjukvårdspersonal

Genom omfördelning och krigsplacering säkerställs att tillgången på hälso- och

sjukvårdspersonal är adekvat i förhållande till ställda uppgifter.32 I första hand

omfördelar landstingen personal inom det egna området och om dessa åtgärder

är otillräckliga, beslutar Pliktverket om krigsplacering från annan verksamhet.

Hälso- och sjukvårdspersonal är en totalförsvarsresurs som måste tillgodose

såväl den civila som den militära organisationens behov. Ett stort antal

yrkesgrupper är nödvändiga för krigssjukvårdens bedrivande, såväl medicinskt

specialutbildade av olika kategorier som olika former av stödpersonal. Denna

personal utnyttjas i krig med stöd av pliktlagar.

5.6 Totalförsvarsplikt och sjukvårdspersonalregister

Fr o m 1/7 1995 gäller Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt Förordning

(1995:238) om totalförsvarsplikt.33 Tillsynsmyndighet för verksamheten är

Pliktverket. Hälso- och sjukvårdspersonal som tas ut genom förenklad

uttagning har sin grundutbildning i sin profession. Dessa kan vara

privatanställd sjukvårdspersonal eller personal som slutat sin anställning hos

landsting eller kommun, och där arbetsgivaren fortsättningsvis behöver

disponera vederbörande för att bemanna sin krigsorganisation. Den tidigare

lagen om tjänsteplikt har tagits bort.

                                                
32 ibid. s. 21
33 ibid. s. 23
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6 Militära hälso- och sjukvårdens genomförande i krig

6.1 Ledning på central nivå

Överbefälhavaren fastställer de operativa planer som skall tillämpas för

Försvarsmakten. 34 Dessa innehåller förbandstilldelning, krav på krigsduglighet

för krigsförbanden. Operationsplanerna innehåller även order för beredskap

och uthållighet. ÖB biträds i ledningen av Försvarsmaktens hälso- och

sjukvårdsavdelning, vars chef är Generalläkaren. Högkvarteret (HKV)

samverkar med Socialstyrelsen, SoS, som under regeringen är

funktionsansvarig för den civila hälso- och sjukvården. HKV

sjukvårdsavdelning är samgrupperad med delar av SoS. Hälsoskyddet i krig

leds centralt av SoS och Statens Livsmedelsverk, och inom Försvarsmakten av

HKV. Försvaret Sjukvårdscentrum (FSC) ansvarar för planeringen av

försörjningen med sjukvårdsförnödenheter och sjukvårdspersonal i krig.

6.2 Ledning på regional nivå

Chefen för militärdistrikt (C MD) leder med biträde av stabsläkare hälso- och

sjukvården inom MD under kris och krig. 35 I fredstid skall stabsläkaren vid

MD samverka med landstingen för att planera för krigsbehovet.

6.3 Ledning inom operationsområde

Den operativa insatsledningen (OPIL) leder verksamheten inom

operationsområdet och ger erforderliga order för den. I orderpunkt 22 finns

inriktning av verksamheten, indelning/gruppering och uppgifter till förbanden,

och underhållssäkerhet mm. C MD leder sjukvården inom operationsområdet.

Stabsläkaren i den taktiska staben medverkar i bedömandearbetet som skall

innefatta möjligheterna att realisera hälso- och sjukvården i de olika framtagna

alternativen.

                                                
34 Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig, HSjvKrig, 2000 M 7742-704121
35 ibid. s.30
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När taktisk chef fattat beslut om alternativen skall en skadeprognos

sammanställas. Denna prognos är grund för MD och hans samverkan med

landstinget.

6.4 Akut omhändertagande

Försvarsmakten skall med egna resurser kunna, akut omhänderta och

transportera militärt stridsskadade, olycksfallsskadade och sjuka.36 När den

operativa kraftsamlingsriktningen är beslutad skall den kunna förstärkas med

rörliga sjukvårdsresurser. Dessa kan bestå av rörliga operationslag mm. I

områden som är infrastrukturellt svaga kan förstärkning med nämnda enheter

göras. Stridsskadade skall ges tillgång till akutvård med vårdresultat som

motsvarar den civila fredssjukvårdens. Således skall den skadade, inom de

tidsgränser som nödvändiggörs av biologiska förlopp, vid skada och sjukdom,

alltid ha tillgång till rätt medicinsk kompetens på alla nivåer samt rätt

utrustning och läkemedel.

6.5 Hälso- och sjukvårdens utveckling

Sjukvårdsorganisationen måste ta hänsyn till utvecklingen av taktiken och

hotbilden, bland annat vad gäller omhändertagandet på det fragmenterade

stridsfältet och inom mekaniserade förband.37 Detta kommer att innebära en

inriktning mot splitterskyddade och mer rörliga enheter på nivåerna för första

hjälpen. Personal med kvalificerad, civil medicinsk utbildning, skall tidigare än

hittills delta i omhändertagandet av de stridsskadade. Även sjukvårds- och

sjuktransportledningen kommer i framtiden att behöva förbättras för att kunna

lösa sina uppgifter.

                                                
36 Första hjälpen, kvalificerad första hjälp, primärkirurgisk operation samt akuttransporterna
mellan dessa nivåer benämns tillsammans akut omhändertagande. (förf anm)
37 Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig, HSjvKrig, 2000 M 7742-704121
s.33



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 19100:1069
Chp 99-01 Sida
Mj Timo Rinne 01-06-20 22 (69)

6.6 Organisation

Den militära sjukvårdsorganisationen skall ha resurser för första hjälpen och

kvalificerad första hjälp till sin egen personal. Omhändertagna patienter skall

kunna transporteras till enhet som kan erbjuda kirurgiskt omhändertagande

inklusive den vård som krävs efter operation. Organisationen skall kunna

genomföra omfördelningstransporter för att avlasta sjukhusen efter genomförd

primärkirurgi. Endast en liten del av verksamheten skall bestå av sekundär

kirurgi. För patienter som bedöms tillfriskna inom sju dygn och

öppenvårdspatienter skall sluten vård kunna erbjudas.

En noggrann prioritering av kvalificerad personal vid skadeplatsen skall

medföra att patienter avtransporteras i den ordning som deras medicinska

tillstånd kräver. Högst prioritet ges till patienter som kan räddas till livet med

en rimlig insats. Mycket svårt skadade patienter får, om transportläget är

ansträngt, lägre prioritet. Före avtransport skall en ny avvägning göras av den

skadades tillstånd och den påfrestning en transport medför.

6.8 FM Hälso- och sjukvårdspersonal

I krig bemannas Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation dels med anställd

militär personal och dels med totalförsvarspliktig personal. 38 I hemvärnet finns

frivilligpersonal rekryterad från Röda Korset. Yrkesofficer i Försvarsmakten

kan efter civil utbildning och  MedOHS anställas som läkare, tandläkare,

apotekare och veterinär.39

Som reservofficer kan, efter MedOHS anställas samma kategorier men utöver

dessa även sjuksköterskor och hälsoskyddsinspektörer. Värnpliktig personal

inom hälso- och sjukvården omfattar personal med civil medicinsk utbildning

såsom läkare, tandläkare och receptarier. Denna grupp genomför

militärmedicinsk utbildning vid FSC. Värnpliktig personal omfattar även

personal som erhåller sjukvårdsutbildning under sin militära grundutbildning.

                                                
38 Handbok för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig H Sjv Krig 2000, M7742-704121
s.42
39 Medicinska Officershögskolan, alla läkare som avser att bli reservofficerare skall genomgå
en ettårig officersutbildning.
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Civil hälso- och sjukvårdspersonal kan av Pliktverket efter samråd med FSC

och SoS krigsplaceras vid Försvarsmaktens sjukhus och omfattar i princip

samma kategorier som ovan.

7 Försvarsmaktsidé 2020

7.1 Försvarsmaktsidé och målbild

Rapport 4 är en redovisning av Försvarsmaktens perspektivplanering där

omvärlds-, doktrin- och teknikutvecklingen i framtida konflikters karaktär har

analyserats.40  Denna analys, tillsammans  med Sveriges säkerhetspolitiska

inriktning och samhällsutveckling, låg till grund för överväganden avseende

utformningen av den framtida Försvarsmakten. I rapporten redovisas bla.

framtida konflikter och den framtida stridens karaktär.

Krigföring kommer även fortsättningsvis att vara en viljornas kamp Den som

kommer innanför motståndarens beslutscykel och knäcker hans tro på sin egen

förmåga och möjlighet att nå framgång kan avgöra kriget till sin fördel. Hela

operationsområdet på marken, till sjöss, på och under ytan och i luften torde

utnyttjas för manöverkrigföring och snabba omgrupperingar Det framtida

kriget blir också frontlöst, fragmenterat, och kommer att utkämpas över stora

ytor med snabba och intensiva stridsförlopp. Insatsområden kommer hela tiden

att växa upp och försvinna.

Förmågan till kraftsamling kommer att bli ännu viktigare i framtiden även om

den inte sker i själva stridsområdet utan består av att kraftsamla

långräckviddiga vapensystem.41

Specialförband kommer i större utsträckning än idag utnyttjas för spjutspetsar i

form av dold krigföring. Markstridsförband kommer att utvecklas till mer

slagkraftiga, rörliga och flexibla samt mindre personaltäta förbandsstrukturer.

Tempot kommer att öka på det framtida slagfältet. I takt med att antalet

förband minskar blir kravet på taktisk och operativ rörlighet hos kvarvarande

förband allt viktigare. Den allt mer komplicerade tekniska miljön kommer att

                                                
40 Årsrapport från perspektivplaneringen 1999-2000 M7740-779002 s.63
41 ibid. s.65



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 19100:1069
Chp 99-01 Sida
Mj Timo Rinne 01-06-20 24 (69)

ställa högre krav på personalen. Förloppen tenderar att bli mycket snabba och

automatiserade.

Sjukvårdsenheterna kan, liksom andra system, minskas när kravet inte längre är

att stödja stora truppsammandragningar.42 I analysen klarar den civila

sjukvården det skadeutfall som beräknas uppstå. Däremot finns det behov av

att kunna understödja med militära sjukhus i Norrland och på Gotland

8 Respondenterna

8.1 Val av respondenter

De kriterier som jag valt respondenter efter grundar sig på att författaren vill

belysa samma frågeställningar från HKV- nivå av organisationen ner till

taktisk/förbands nivå. För att kunna klara detta genomfördes fem intervjuer.

• Generalläkaren med sjukvårdsavdelningen på HKV, funktionsansvarig för

sjukvårdstjänsten.

• Stabsläkaren vid OPIL med ansvar för den operativa planeringen av

sjukvårdstjänsten

• Chefen för funktionsavdelningen på FSC ansvarig för utbildning och

utrustningsfrågor samt författande av reglementen.

• Läkare vid Taktiskt Kommando med förbandserfarenhet på regementsnivå

och internationella uppdrag.

• Sektionschefen vid utbildningsavdelningen vid FSC med goda

internationella erfarenheter.

Härigenom skapas möjlighet att, genom intervjuer, få en god helhetsbild av

sjukvårdsorganisationen och dess utveckling inom FM.

                                                
42 ibid. s.143
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9 Teorifrågan

Vanliga mål vid organisationsutveckling är att öka organisationens effektivitet.

Syftet är att bl.a.  anpassa organisationen till samhället i övrigt. Utöver det

granskas organisationens förmåga att nå sina mål. Respondenterna får här

tillfälle att utveckla sina tankar om organisationens utveckling.

9.1 Beslutsnivån/Generalläkaren

När den gamla funktionsmålsättningen togs fram 1978  hade vi, enligt GL, en

Försvarsmakt med 28 brigader och   tvungna att använda

sjukvårdsorganisationen inom hela totalförsvaret för att kunna ta hand om ett

skadeutfall som kunde ligga på en tre till fyra tusen skadade per dygn. Detta till

och med kanske i bara en operationsriktning. Eftersom huvuduppgifterna var

att klara två operationsriktningar så kunde vi komma ännu högre upp i

skadeantal om det ville sig illa, åtminstone i en del av de planläggning vi hade

då. Det gjorde att vi inte kunde ha tillräckligt hög medicinsk kompetens på alla

nivåer i försvaret även om  vi önskade det. Vi var tvungna att acceptera militärt

utbildade sjukvårdare fast vi egentligen tyckte att det borde vara en sjukskötare

där. Det gick bara inte, resurserna fanns inte inom riket, menar GL.

Generalläkaren anger flera orsaker till att organisationen behövde förändras:

”Det första är att den gamla organisationen inte var tillräckligt bra.

Förutsättningen för att kunna göra förändringen är att hotbilden har förändrats

och att Försvarsmaktens uppgifter och den miljö vi kommer att strida i har

förändrats. Allt runt om har förändrats och då blir vi tvungna att anpassa

sjukvårdsorganisationen till det.”

Det andra anges vara att vi har en annan hotbild. ”Vi har minskat

Försvarsmakten vilket gör att volymen på det antal människor vi behöver i

sjukvårdsorganisationen har minskat proportionellt till volymen i hela

Försvarsmakten. Antalet skadade som man räknar med har minskat över hela

landet därför att man inte räknar med storanfallet över gränsen från Ryssland
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och över Finland i norra Sverige. Sverige har inte tre fördelningar i Norrland

längre utan en helt annan situation att anpassa sig till.”

Den tredje orsaken är att den medicinska utvecklingen har gjort att man inte

kan ha kvar en målsättning för sjukvården som är drygt 20 år gammal. Det

krävs ett helt nytt grepp, anser GL.

Detta var förutsättningarna och när de fanns  var det redan klart åt vilket håll vi

skulle gå. Vi skulle se till att höja kvalitén, fastslår GL. ”Vi skall inte styra om

funktionsmålsättningen men det kommer naturligtvis att bli en fråga om hur

snabbt är det möjligt att genomföra den. Vilka möjligheter har vi tex. att

vidareutbilda vara instruktörer och vårdlärare? Vilka möjligheter har vi att

skaffa tre stycken SISU per kompani?  43  Vi får inte vakantsätta dessa utan om

det är så att vi inte har tillräckligt många får vi ha en ersättning. Vi får köra

med något annat tex.  MTLB eller i värsta fall Terrängbil 13-14.44

Organisationen skall se ut på ett visst sätt och sen får vi se vad materielplanen

och ekonomin klarar av tidsmässigt. Det beror naturligtvis på hur hotbilden ser

ut och hur mycket pengar vi avser att avsätta på materielen. Där kan det bli

förändringar men inte i slutmålet, vi måste uppfylla det här.” Det är

nödvändigt, anser GL.

9.2 Beslutsnivån/OPIL

”Vi fick en störd balans i och med att hotbilden förändrades och att var vi

tvungna att se över situationen. Vi valde då att höja ambitionsnivån vilket

kanske kan vara ologiskt. Det tycker jag var rätt, ett språng och ett nytt

tänkande. Man kunde nämligen ha fortsatt ha sagt att vi får fortfarande lika

många skadade, detta kommer aldrig att gå och därmed fortsätta sänka

ambitionsnivån ännu mer.”

Respondenten funderar över hur vi uppnår detta med att höja ambitionsnivån

med minskade resurser. Där är Lundquist inte alldeles övertygad och anser att

                                                
43 SISU, finsktillverkat splitterskyddat trupptransportfordon
44 MTLB, östtyskt splitterskyddat trupptransportfordon, kallas i Sverige Bandvagn 301



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 19100:1069
Chp 99-01 Sida
Mj Timo Rinne 01-06-20 27 (69)

vi söker en ny balans men att det känns som att vi har lite svårt att släppa det

gamla i vårt sätt att betrakta omhändertagandet.

”Den stora förändringen är att man har ändrat ambitionsnivån och sagt att

samma kvalitet eller samma vårdresultat gäller i krig som i fred. En förändring

i vårt sätt att se på omhändertagande i krig. Då kan man fråga sig varför vi har

ändrat på det. Varför fattades beslutet om att vi ska ha samma vårdresultat? Vi

stod med en massa gamla resurser som skulle minskas. I början tror jag inte

riktigt att vi förstod hur pass mycket mindre både resurser och eventuellt

skadeutfall skulle kunna tänkas bli. Det var incitamentet till att börja fundera

på hur vi skulle hantera situationen. Kartan såg inte ut som den gjorde igår.

Respondenten tror att alla tyckte att det var helt rätt att nu ska vi göra något

nytt utifrån den situation som fanns.”

Lundquist menar att vi har satt en nytt mål som är betydligt tuffare än det

gamla även om hotet har minskat. ”Vi försöker hitta en ny balans och förändrar

hela organisationen, en förändring som även påverkar Försvarsmakten på ett

mycket påtagligt sätt. Funktionsmålsättningen har fått ett stort genomslag även

utanför sjukvårdsorganisationen.” Hon anser att vi skapar en ny struktur och

ledningsprocess, därför att vi måste men där är vi inte i mål än. ”Om vi pratar

ledningsprocess så har vi ett samarbete med SoS och håller på att utveckla ett

ledningssystem för att leda hälso- och sjukvården, SWEDE. 45 Det är egentligen

en utveckling av ORION sjukvård, med respondenten som projektledare.”
46Därmed anser hon att hon har ganska bra kläm på de tankar som låg bakom

den. ”Man kan säga att de tankar som tänktes var före sin tid och är det

fortfarande. Men dom byggde på den gamla organisationen och på det gamla

scenariot. SoS utvecklar systemet och försöker få ett system att använda i fred.

Förvarsmakten är med i SWEDE i styrgrupp och annat.” Däremot saknas,

enligt Lundquist, helhetsgreppet om vår egen ledningsstruktur och hur göra

med de få resurser vi har kvar. Resten av organisationen har förändrats, vi har

HKV, OPIL och MD. På MD nivå är den största förändringen och där har vi

                                                
45 SWEDE, ett nationellt IT-baserat ledningssystem för akuta sjukvårdsinsatser, respondentens
anm.
46 ORION, ett informationssystem för att hantera operativ ledning, förf. anm.
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inte kommit särskilt långt, menar Lundquist. Vi har ingen FO-

sjukvårdsledning, den är borta och är inte ersatt med någon annan funktion som

kan lösa de uppgifterna och här tycker respondenten att vi ibland håller fast vid

det gamla.

”Den civila ledningsstrukturen underlättar ju inte heller det samarbete som

krävs. På något vis ser vi den gamla bilden då vi  satt tillsammans och hade

upparbetade kontakter på varje nivå med CB,  MB, Försvarsområde och

landsting. Dessa finns inte längre och jag tycker inte att vi har klarat av att hitta

en ny modell för att leda. Det finns en del saker kvar att göra.”

Det viktiga är behandlingsresultatet, anser Lundquist och säger vidare att vi

aldrig kommer att uppnå samma miljö i krig som i fred. ”Det är inte samma sak

att vara på en skadeplats i innersta Norrland med snö, minusgrader och tält

mm. som det är att stå på en akutmottagning. Det viktiga är  att

behandlingsresultatet av patienten som skadas i de militära systemet skall vara

lika frisk,  sjuk eller åtminstone ha samma resttillstånd som om han skadats i

det civila systemet när han är färdigbehandlad. Det ska inte vara sämre bara för

att han råkade skadas i ett militärt system. Detta gäller även utomlands där det

finns speciella förhållanden.”

”Funktionsmålsättningen är det vi kunde se framför oss i december 1999.”

Funktionsmålsättningen som  helhet tycker respondenten är bra och behovet av

den var stort när den kom. ”Den togs fram väldigt hastigt och jag tycker ändå

att den fyllt sin funktion väldigt väl, men det är inte slutmålet. Slutmålet är

visionen med vårdresultatet. Det är dit vi  ska komma någon gång med de

resurser vi har.”

Lundquist anser att funktionsmålsättningen är ett sätt att beskriva delmål för

det här och lite hur man ska uppnå det. Den sträcker sig från stora,

övergripande ner till exakt hur många sjukvårdsgrupper det skall vara per

kompani. Orsaken till det, tror hon, är att man på ett handfast och konkret satt

ville visa att detta kan vara en väg att göra det. Ungefärligen som riktlinjer för

hur vi ska ta oss fram. Men det är inte målet egentligen. För henne är en del av

målsättningen mål medan annat är mera vägen dit och saker som kommer att
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förändras. Tanken var att den skulle revideras årligen men vi har inte orkat med

det, menar Lundquist. ”Målsättningen är inte fullständig på något sätt, vissa

delar saknas helt. Vi har använt den för att få fram försvarsgrensspecifika

funktionsmålsättningar eller funktionsinriktningar. Ska man ha en målsättning

så behöver den inte vara särskilt lång medan en inriktning kan behöva vara lite

längre.”

Lundquist arbetar just nu  med att göra en inriktning för operativa

stödfunktioner och försöker skriva den i kravform med vad vi bör klara av.

Dokumenthierarkier dvs. vilket dokument som styr vad är inte det lättaste och

det är svårt att se var funktionsmålsättningen kommer in. Det är HKV

strategiska inriktning även om den innehåller krav på operativ, taktisk och ännu

lägre nivå avslutar Lundquist.

9.3 Beslutsnivån/FSC

Dalenius jämför det vi gör med amerikanarnas ”quantum leap”, det stora

skuttet. Tidigare, under kalla kriget , gick planeringen ut på att göra mesta

möjliga nytta för största möjliga antal. ”Vi skulle aldrig att kunna hjälpa alla

men  göra så gott vi kunde och genomleva hela kriget i en kontinuerlig

masskadesituation där vi aldrig kan bli lika bra som vi skulle vilja önska.”

Dalenius menar att vi inte längre har samma krigsplanering som kalla krigets

epok innebar. En svängning skedde under de första åren av nittiotalet där

fienden inte längre fanns och de röda pilarna försvann från kartan. Man såg inte

längre scenariot med 3000 skadade per dygn i en månad i enbart Övre

Norrland. Dessa skulle då tas om hand med otillräckliga resurser.

GL:s funktionsmålsättning, menar Dalenius, kan vi använda i alla steg av

utvecklingen från skadeplats till sjukhus. Från utbildning av värnpliktiga till

dito av läkare. Målsättningen förklarar tankegången i arbetet för både fänriken

och generalen. Den funkar faktiskt, vilket förvånar respondenten. Arbetet leds

av GL och HKV sjukvårdsavdelningen där GL  har ett övergripande ansvar och

chefen för sjukvårdsavdelningen är den operativa ledaren av

sjukvårdsutvecklingen. Vi är därför måna om att sjukvård förblir en egen del
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av Försvarsmakten och inte ingå i logistikparaplyet och det konsekvenser det

medför, fastslår Dalenius. Sjukvård är en egen flytande tjänstegren och det

finns många synpunkter på om det ska förbli så.

Erfarenheter dragna utomlands spelade en stor roll och då tänker respondenten

framför allt på USA i Somalia. Landstigning där det passar CNN och om den

amerikanska publiken får se en enda skadad eller dödad amerikansk soldat dras

stödet direkt in. Detta är vad som brukar kallas CNN-effekten. Amerikanarna

blev överfallna och fick förluster i en operation som från början bara syntes

vara att bara åka in och mottaga folkets jubel. Detta ledde till att flera länder

har omprövat situationen och sagt att när det mesta de sysslar med är PSO och

inte krig då måste vi ha en nollvision, för att använda ett i Sverige misslyckat

och slitet uttryck.47 ”Nollvisionen skall innebära att i PSO får ingen dö

egentligen och de som skadas skall få ett kvalitativt fredsmässigt

omhändertagande.” Det har skrivits in i tex. det tyska försvarets riktlinjer, de

har något som liknar vårt, att fredskvalitet skall eftersträvas i internationella

operationer. Detta framgår tydligt i GL:s funktionsmålsättning, menar

Dalenius, där hon anger att i krig skall man inom Försvarsmakten bli

omhändertagen med ett ”vårdresultat” som motsvarar civil fredstida sjukvård.

Metoderna  för att uppnå detta kan förstås vara lite annorlunda, fortsätter

Dalenius. ”Detta är en hög ambitionsnivå och en viktig som  signal och talar

om att vi inte accepterar någon sorts andra klassens sjukvård med

hobbykirurger”. När det principbeslutet var fattat om nivån var första steget att

införa den på våra utlandsmissioner. Där har det varit tradition att lägga på mer

sjukvårdsresurser än vad förbandsstorleken motiverar. Detta gjorde man för att

vara säkra på att kvalitén var tillräcklig. När man bestämde att detta måste gälla

även krigsorganisationen hemma och planeringen för denna kom snabbt

problemet att vi måste, i grunden, förändra omhändertagandeprinciperna. Både

tider och vem man träffar. Den gamla sjukvårdskedjan klarar inte svårt

skadade, länkarna i kedjan var för många. Respondenten trycker på att

                                                
47 PSO, Peace Support Operations
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resurserna måste fram till patienten och de som krigsplaceras skall vara rätt

utbildade för uppgiften.

Den gamla organisationen med 29 brigader medförde att vi tog alla manliga

sjuksköterskor och läkare vi kunde få. Det medförde att sjukskötaren på

kompanisamlingsplatsen var kanske läkemedelsrepresentant eller jobbade på

laboratorium och läkaren barnpsykiater eller hade annan utbildning. Detta

skulle inte sätta personalen i stånd att ta hand om svårt skadade soldater.

Tandläkarna sk. läkarassistenter tog vi in i enheterna  för att de hade en vit rock

och ersatte  läkarna för att det inte fanns tillräckligt av läkare att inkalla, menar

Dalenius.

Med dagens organisation med ett fåtal brigader kan,  enligt Dalenius, målet

vara att den läkare som krigsplaceras på bataljonsförbandsplatsen respektive

den skötare som placeras i det splitterskyddade fordonet ha traumasjukvård

som sin dagliga uppgift i det civila. De skall komma från akutmottagningen,

kirurgkliniken eller intensivvårdsavdelningen på sjukhuset och vara vana vid

att ta hand om svårt skadade patienter. Det Försvarsmakten måste göra är att

förklara skillnaden mellan krigsskador och trafikolyckor. I grunden skall de

dock vara medvetna om vilka problem det innebär att vara svårt skadad. Detta

är den största omvälvningen, menar Dalenius. Att  kräva denna kompetens  är

ett problem för Pliktverket eftersom de håller register och listor aktuella. Det

kommer fortsättningsvis att bli en handplockning av lämplig personal och

eftersom registren inte är dagsfärska  måste systemet förändras och göras mer

aktuellt, tycker Dalenius.

Nästa steg i utvecklingen var att inse vad det fragmenterade stridsfältet innebar,

menar Dalenius. ”Man kan inte låta en plutonssjukvårdare irra omkring som en

brevbärare med väska i den miljön, han blir förmodligen snabbt utslagen.”

Alltså måste de åka splitterskyddat, rycka till sig patienter och snabbt lämna

området. Därför behövde vi skaffa fordon. När man skaffade de öst-europeiska

fordonen på 90-talet köpte man samtidigt ett 50-tal höga fordon av typen

MTLB. Där fick Försvarsmakten en pott på 24 fordon till sjukvårdstjänsten,

resten blev stabsfordon. Dessa räckte bara till 8 kompanier. Vi har även använt

MTLB 401, 302 och SISU. Det blev väldigt många typer tyvärr och de flesta
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har någon allvarlig nackdel utrymmesmässigt. Men då fås en miljö där

personalen överlever och den skadade kommer från platsen skyddad. Vi

standardiserar inredning så att personalen känner sig ”hemma” oavsett vilket

fordon som för stunden används, menar Dalenius.

Nästa  steg, säger han, är en effektivare förbandsplats där det häftigaste tidigare

har varit bandvagn 2069 med utdragbart släp. Den är inte optimal i vintermiljö

där den ska göra tjänst och är svår att bryta pga. nedisning mm. Den är

dessutom trång att jobba i eftersom den har begränsade utrymmen.

Arbetsmiljön är överlägsen bandvagnens i tex. sjukvårdstält 4. Grupperings-

och omgrupperingstiden, om man jämför tältet med bandvagnen, är dessutom

samma.

Därefter skall vi, enligt Dalenius, anskaffa container till sjukvårdsförbanden

och redan finns ett antal olika lösningar att välja mellan.

Container är ett grupperingssätt som är på frammarsch i hela Försvarsmakten.

Sista steget är fältsjukhusförnyelsen, menar Dalenius, och det arbetar vi

hektiskt med just nu. Våra stolta, tidigare 57 sjukhus, idag är nere i fyra. Men

på samma sätt som vid läkarförändringen, vi byter kvantitet mot kvalitet. Dessa

fyra sjukhus skall innehålla utrustning som möjliggör att vi kan uppfylla GL:s

målsättning. Resultat motsvarande civil sjukvård. Arvet från de gamla

sjukhusen är inte användbart pga. åldern på utrustningen så anskaffningen blir

ganska dyr. Det enda ur arvet som vi vill rädda är sjukvårdstält 4 som mycket

väl kan ingå som en del i det nya sjukhuset. Vi räknar med att behöva investera

ungefär 320 miljoner kronor per sjukhus, tror Dalenius. Han utesluter inte

möjligheten att köpa in ett färdigt koncept från tex. Frankrike eller Tyskland

och sedan anpassa det till våra förhållanden.

Sjukhusen kommer även i framtiden att behöva säker mark att gruppera på men

även egna fordon där sjukhusets egen personal tjänstgör som förare. Det

kommer inte att bli lätt att flytta sjukhusen i krig enligt ”hoppa-bock”-

principen. Det finns dock röster i HKV, menar Dalenius, som anser att det

kommer att finnas ett behov av att omgruppera sjukhusen i en krigssituation.

Det är möjligt att flytta sjukhuset maximalt en gång i veckan, tror Dalenius,

eftersom det inte är realistiskt att tro att man kan tömma sjukhuset på patienter
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mm. som krävs för en omgruppering. Sjukhuset kommer även i framtiden och

med egna transportresurser bara att vara flyttbart, tror Dalenius.

Utgångsgrupperingen för dessa sjukhus måste vara förberedd och

rekognoscerad på olika platser redan i fredstid.

9.4 Genomförandenivån/Grönkvist

Grönkvist anser att organisationen bör förändras därför att förutsättningarna

förändrats såtillvida att vi inte längre räknar med den stora väpnade invasionen

av Sverige. Detta tycker han är en rent militär förändring. ”Dessutom har

sjukvården utvecklas mycket snabbt till skillnad från den militära sjukvården

där vi har varit mer statiska i vårt synsätt under många år. Det fanns ett

uppdämt behov av att ta till sig det nya och att standardisera. Det finns idag en

koppling till  ”verkligheten” och en bättre kommunikation med det  civila

tänkesättet. Detta gäller inte bara inom sjukvårdsområdet utan sett över hela

Försvarsmakten.” Detta gör att man dels kan fokusera på det som är viktigt och

ta till sig förändringar som har relevans för Försvarsmakten, menar Grönkvist.

Detta tillsammans med det faktum att vi ska göra ”krigiska” insatser utomlands

med svenska förband i djupaste fred så måste vi ställa avsevärt högre krav på

sjukvården, rent funktionellt sett, än vad vi gör om Sverige blir väpnat

angripet.

”Vid en katastrofsituation, som vi inte kan påverka eller är orsaken till, kan

man kanske acceptera att kvalitén och förmågan minskar lite i förhållande till

fred.” Men om vi skickar folk på uppdrag elektivt  på planerad uppdrag är det i

högsta grad tveksamt om vi ur etisk synpunkt kan acceptera att de får en

avsevärt sämre omhändertagande än de skulle få i fred hemma, fastslår

Grönkvist.

Nollvisionen håller inte, den är en populistisk pamflett utan den absoluta

strävan måste vara att jobba med största möjliga säkerhet. Kalkylen måste

innehålla att folk dör eller blir invalidiserade. Vad som är viktigt, tycker

Grönkvist, är att vården som gavs var av bästa möjliga kvalitet.
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En annan viktig impuls, menar Grönkvist, är just att vårt folk kan komma ut i

det skarpa kriget trots att vi har fred och pekar på att övning och militära

förberedelser  tidigare varit i högsta grad teoretisk där man övade för en sorts

krig och alla övningar var framgångsrika. Fullskaleövningar i sjukvård

prioriterades bort av ekonomiska skäl och soldater blev inte utslagna eller

skadade, menar Grönkvist. Uppfattningen var att sjukvårdmoment förstörde

övningar och krånglade till det och ledde till en bristande förståelse för

funktionen. Nu har man insett att det här har stor betydelse och är

gränssättande för förbanden. Samarbetet mellan sjukvård och övriga funktioner

i förbanden har blivit bättre samtidigt som sjukvården blivit mer realistiskt

målinriktad. Utlandsmissionerna har varit viktiga för utvecklingen i det här

avseendet. PfP- verksamheten där vi kommit i kontakt med personer som har

varit med i verkligheten har också öppnat våra ögon. Försvarsmaktens

öppenhet i kommunikationen gentemot övriga samhället har bidragit till att vi

har närmat oss verkligheten, tycker Grönkvist.

Däremot upplever Grönkvist visionen, beskriven i funktionsmålsättningen, som

lite orealistisk. ”Det kommer aldrig att gå att uppnå den. En vision skall ligga

lite bortom det möjligas ram och fungera som ett styrmärke, menar Grönkvist.

Så länge vi är medvetna om att det är just ett styrmärke då är det en bra vision

men om vi blir frustrerade över att vi inte kommer ända fram är det en dålig

vision och därmed, i vissa moment, kontraproduktiv. Vi kan inte ha

specialkliniker för thorax och neurokirurgi mm i bakfickan ute på fältet.” Vi

kan däremot skicka fram kompetent personal så långt fram det praktisk är

möjligt men om vi ska jämföra det med de civila multidisciplinära

traumacentra så blir det ett problem att nå visionen, tror Grönkvist och pekar på

att om  vi kan inte täcka in Norrland i fredstid  med systemet blir följaktligen

uppgiften helt omöjlig i tex. Kosovo.

Detta skapar även andra tankegångar enligt Grönkvist. ”Visionen skapar ett

behov av ständiga omvärderingar, omprioriteringar och anpassningar av vårt

system till verkligheten och detta blir mer och mer uppenbart för oss.” Ett bra

exempel är sjukvårdstjänsten ombord. Regeln är ett man ska kunna vara hos

kvalificerad sjukvård högst sex timmar efter traumat. Detta kunde inte infrias

varken när ubåten Halland skickades till Medelhavet eller när HMS Carlskrona
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for på utlandsexpedition. Problemet löstes på ett bra och smidigt sätt i båda

fallen men visar på att problemen finns och kan ställas på sin spets. Vi ställer i

båda dessa, och fler fall finns, en mycket lägre sjukvårdsberedskap till

besättningarnas disposition än vad vi gör hemma. Vi lever då inte upp till

visionen angiven av GL, tycker Grönkvist.

9.5 Genomförandenivån/Hernes

Hernes tror att det finns en grundtanke bakom  hela utvecklingen. Den har

Generalläkaren fastställt och hennes funktionsmålsättning visar på att det är

kvalitén som ska bli bättre till skillnad från den gamla målsättningen som var

mer kvantitativ. ”Militär sjukvård var ett kvantitativt problem och man skulle

försöka ge en så bra sjukvård som möjligt utifrån de förutsättningar som var.”

Nu försöker man vända på det här istället och man skall erbjudas samma

sjukvård som man får civilt, menar Hernes. Detta är en ledtråd i det hela och då

är  det som skall vara styrande för den nya organisationen att man inte skall ha

en kvalitetsförändring för att vi är i gröna kläder. Det är den stora skillnaden

och den medför konsekvenser i organisationen om man analyserar den.

Hernes vet inte om ominriktningen eller minskningen av krigsorganisationen är

orsaken till det hela utan tror att det är den nya GL och ny

funktionsmålsättning. Han anser vidare att  det är möjligt  att GL ändå hade

försökt driva igenom en förändring av sjukvårdsorganisationen även om

krigsorganisationen hade bestått av 32 brigader. Frågan är intressant om

förändringen hade kommit till stånd utan ominriktningen och kanske hade man

fått ta det i många olika steg just av ekonomiska orsaker. Det hade förmodligen

blivit ofantliga kostnader för att genomföra förändringen. GL driver frågan på

ett bra och seriöst sätt. Han konstaterar vidare att den nya GL har en ny policy

som hon driver igenom. Den kanske hade kommit i vilket fall som helst. Nu

har man koncentrerat sig på stridsfältsnivån och kommer successivt att arbeta

sig bakåt i organisationen.
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9.6 Utvärdering av teorifrågan

Den förra sjukvårdsorganisationen för försvarsmakten fastställdes 1978. Vid

den tiden fanns ett uttalat hot och kravet var en stor försvarsmakt som skulle

kunna möta en fiende varifrån han än valde att angripa Sverige. Redan då fanns

tankar om en sjukvårdsorganisation bestående av mer eller mindre

professionella sjukvårdare långt fram i stridslinjen. Den tanken gick aldrig att

genomföra och man var tvungen att utbilda militära sjukvårdare till dessa

uppgifter. Nackdelen var att dessa militära sjukvårdare inte hade sjukvård som

civil sysselsättning utan kompetensen gick snabbt förlorad. Den gamla

organisationen upplevdes inte som tillräckligt bra och det fanns inget

förtroende för att den skulle kunna fungera i en krissituation och än mindre i en

invasion mot Sverige. Den tjänade endast som en teoretisk förmåga. Denna

uppfattning understryks av samtliga respondenter.

På 90-talet inträffade ett antal internationella kriser som tillsammans gav

impulser om att sjukvårdsorganisationen borde förändras. Även vårt

internationella deltagande med sjukhus runt om i världen visade på att vår egen

organisation hemma  hade stora brister och inte skulle kunna att lösa sina

uppgifter.

Ominriktningen gav möjlighet att utveckla sjukvårdsorganisationen. Hotet

utifrån minskade dramatiskt och därmed även Försvarsmakten. Det minskade

antalet krigsförband och resurser till Försvarsmakten gav ett gyllene tillfälle att

höja ambitionsnivån och kvaliteten i organisationen. Målet är att skapa en

organisation som har samma vårdresultat som den civila vården.

Försvarsmakten kommer  att koncentrera på det som är organisationens styrka

dvs. att verka i stridsmiljö. Det prehospitala omhändertagandet kommer i den

nya sjukvårdsorganisationen att bli mycket kvalificerat. Detta är ett svårt mål

att nå och kommer att ta tid eftersom det kräver en total översyn av alla

parametrar knutna till det. En av respondenterna pekar särskilt på de problem

som utformningen av en ny ledningsstruktur innebär.  På vägen kommer det att

finnas behov av att omvärdera målsättningen främst av tids- och ekonomiska

skäl. Här är respondenterna inte överens utan några anser att målsättningen

kanske inte kan förverkligas fullt ut till alla delar.
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10 Effektfrågan

Med organisationsutveckling menas förändringar som är till det bättre för de

som verkar i den. 48  Detta gäller målen, människorna, makten och kulturen.

Detta orsakar ett antal frågor som syftar till att få svar på varför organisationen

bör förändras, vilka impulserna till den är och vad som är slutmålet. Vidare

efterfrågas hur förändringen skapas och om utvecklingen ska ha ett mål eller

om det är processen som är det viktiga.

10.1 Beslutsnivån/Generalläkaren

GL menar att vi bestämde oss för att införa plutonssjukvårdare i

Försvarsmakten fanns det en tro att det skulle finnas tillräckligt med manliga

underskötare i landet, menar GL. De började komma i mitten på 70-talet och då

trodde vi att det skulle bli så pass många att det skulle gå att hitta folk som

jobbade inom sjukvården och att dessa skulle kunna användas som

plutonssjukvårdare. Det visade sig att det var en fullständigt felaktig prognos,

fastslår GL. ”Det var inte många unga män som blev underskötare och det i sin

tur innebar att den lilla klick vi trodde oss kunna hitta inte fanns utan det fick

bli militärt utbildad personal. Därmed föll en del av det som fanns i

utbildningsplaner tex. att de skulle kunna sätta dropp. Hur många gånger kunde

vi låta dom öva sig i att sätta dropp? Kanske tre-fyra gånger. Det är dessutom

en annan sak att göra det i en stridssituation. Det är kallt, mörkt, han är rädd

och skall sätta nål på en cirkulationschockad patient och han ska få den att

fungera när han inte har gjort det på ett antal år. Detta tror vi inte på. Då ska vi

inte heller ha den målsättningen.” Det är att lura både oss själva och de

skadade, säger GL eftertryckligen. Det är  inte att ta ansvar för den utbildning

vi ställt krav på att han ska genomgå när vi vet om att det inte kommer att

fungera i praktiken. Det var en teoretisk modell.
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Kompetensen är flyttad närmare skadeplatsen enligt GL, det är egentligen det

vi har gjort. Den kompetensen försöker vi sen uppnå och säkerställa att

personalen kan genomföra uppgifterna som är lagda på den. Nu har vi sagt att

på den nivån där ska vi ha sjuksköterskor och inte vilka som helst, menar GL.

Det ska inte vara den sjukskötare som arbetar på vårdhemmet bland dementa

utan den som jobbar på akuten eller inom ambulanstjänsten. På det sättet kan vi

säkerställa att den personal som kommer till skadeplatsen klarar av att göra det

som vi vill att de ska kunna göra. Det är den viktiga grejen egentligen. Vi ska

även ha samma splitterskydd som förbandet. Vid ett mekaniserat förband kan

man inte komma i terrängbil. Då får man bara ett antal skadade till.

”Vi vill inte att man ska bli sämre omhändertagen hos Försvarsmakten än man

skulle ha blivit civilt. Detta hoppas vi kunna uppfylla och tror vi att vi kan.”

Det är ingen vision utan vi ställer nu de här kraven, förklarar GL. Om man tex.

råkar ut för en trafikolycka så kommer det att ta ett tag innan ambulansen är på

plats. Vi ska se till att vi har samma kvalitet i omhändertagandet som om det

hade varit fred. Det är inte bara Sverige som har dom här målsättningarna. När

vi tittar oss om i Europa och när jag träffar mina kollegor inom NATO så har vi

ungefär samma målsättning. Detta är inget vi planerat gemensamt utan vi är

alla tvungna att göra det. Samhället har förändrats och ser annorlunda ut och

accepterar inte längre ett antal skadade som avlider för att de inte blivit

ordentligt omhändertagna, säger GL. Det är skillnad på Vietnamkriget och

Gulfkriget. Acceptansen för att komma hem med plastpåsar finns inte längre,

fastslår GL. Det har hänt en del med sättet att se på saker och ting. Vår vision

för sjukvårdstjänsten ligger till grund för funktionsmålsättningen.

10.2 Beslutsnivån/OPIL

Den stora skillnaden, enligt Lundquist, är att den skadade kommer i kontakt

med legitimerad sjukvårdspersonal betydligt tidigare än förut. Vi har konkreta

tidsmål i funktionsmålsättningen den skadade ska träffa en sjuksköterska inom

en viss tid som kan ge första hjälp. Den skadade ska träffa en läkare som kan

ge kvalificerad första hjälp inom en viss tid efter skadan. Detta är rätt högt

                                                                                                                                
48 se 2.4 om ”Orsaker till organisationsutveckling”
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ställda mål och kan vi uppnå dessa har vi kommit en bit  på vägen till att uppnå

de mer övergripande målen med behandlingsresultaten, menar Lundquist. Där

är naturligtvis en stor skillnad. Förr hade vi en sjukvårdskedja och på något sätt

var det som om alla skulle passera igenom alla stegen innan han kom fram till

slutmålet primärkirurgi. Det vi försöker göra nu är att inte ha en kedja alls

egentligen, förklarar Lundquist. Vitsen med det här är ju egentligen att den

skadade inte ska få mer vård än han kräver men inte heller mindre än han

behöver. Om vi har ett skadeutfall kommer vissa bara att behöva träffa en

sjuksköterska, hon kommer dit och skall vara där inom en halvtimma och det är

jättebra. Hon ska sortera och prioritera och ta hand om dom, menar Lundquist.

”Patienten behöver inte gå längre än så. Vissa kommer att behöva träffa en

doktor och få kvalificerad första hjälp i någon form och det kan räcka för vissa

med tex. sy ihop ett sår varefter han kan återgå till förbandet. Några måste till

primärkirurgi och vissa kommer att behöva komma till primärkirurgi väldigt

fort, kanske inom en timma. Kvalificerad första hjälp måste i dessa fall ges

väldigt tidigt och kanske ett operativt ingrepp för att den skadade

överhuvudtaget ska överleva. Då kan vi egentligen inte ha någon kedja utan

den skadade kan mycket väl passera en eller flera nivåer och åka direkt från

skadeplatsen direkt till primärkirurgi. Vi för fram  personalen och den teorin är

jättebra men det som kan vara ett hinder är transporten Egentligen är det så att

för att leva upp till det här konceptet så behöver vi tillgång till

helikoptertransporter.” Så är det bara och det har vi inte idag, menar Lundquist.

Detta gör att vi inte når målet i dagsläget så länge vi är beroende av

helikoptertransporter. Det finns även andra saker som kommer att krävas. Från

förbandsplatsen där patienten får sin kvalificerade första hjälp så ska vi ta oss

vidare till primärkirurgi. Även där har vi ett transportproblem och det består av

att vi inte riktigt klarar av att hålla kontinuitet på vården från skadeplatsen till

primärkirurgi, tror Lundquist. Där har vi sjuktransportresurser, men vi har inte

den kvaliteten på sjuktransportresurserna. Vi kan varken övervaka eller vårda.

Man kan kanske säga att patienterna skall vara stabila men det är ingen

ambulanstransport. Vi klarar alltså inte av att hålla kontinuiteten i vårdkvalitet

under tiden som patienten tar sig från skadeplats till primärkirurgi enligt mitt

sätt att se det. Det är en sak som vi får jobba på, menar Lundquist. Detta hade
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vi inte före ominriktningen heller så det är ingen skillnad egentligen men  nu

när vi försöker höja nivån så är det klart att man börjar titta på alla delarna.

Alla delar måste fungera om vi ska nå samma vårdresultat, avslutar Lundquist.

10.3 Beslutsnivån/FSC

Dalenius anser att i krig skall man inom Försvarsmakten bli omhändertagen

med ett ”vårdresultat” som motsvarar civil fredstida sjukvård. Metoderna  för

att uppnå detta kan förstås vara lite annorlunda. Detta är en hög ambitionsnivå

och en viktig  signal för alla både inom och utanför Försvarsmakten.

10.4 Genomförandenivån/Grönkvist

Grönkvist tycker att i den tidigare organisationen ansåg man att det räckte med

en doktor och en tandläkare framme i stridslinjen. ”Nu har man insett att det är

skillnad på de olika sorterna av doktorer och att tandläkare i första hand är bra

på att laga tänder.” Detta innebär att man nu plockar ut kompetenta kirurger

och sätter dom i första ledet. Resonemanget att man, med annan inriktning på

den civila verksamheten, tränar upp sig efter hand håller inte.

10.5 Genomförandenivån/Hernes

Hernes utvecklar frågan och anser att man tidigare hade en teoretisk förmåga

och nu kanske man kan säga att man har en reell, praktisk förmåga att bedriva

en bra krigssjukvård. Tittar man tillbaka så hade man plutonssjukvårdare,

värnpliktig och ej legitimerad personal i första ledet. De fick en militär

sjukvårdsutbildning för att göra vissa livräddande ingrepp tex. sätta dropp mm.

Dessa medicinsk/tekniska åtgärderna som de skulle utföra kunde de kanske

göra hjälpligt, under goda förutsättningar under sin värnpliktstid. Därefter

sysslar de med helt andra saker och att efter ett mobiliseringsskede tro att de i

en stridsfältsituation skulle kunna sätta dropp på en patient i  prechock, tappar

tryck och kärl är näst intill omöjligt. Därför anser Hernes att man bara skapade

en teoretisk förmåga. ”I praktiken  skulle det inte fungera och man skulle tappa

många soldater som hade haft en chans att överleva. Nu får man fram

legitimerad personal och det hade inte varit möjligt om inte organisationen
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minskat som den gjort. Det hade inte funnits sjuksköterskor i tillräcklig mängd

för att fylla krigsorganisationen.” Här är det utan tvekan, anser Hernes, den

minskade krigsorganisationen som givit en möjlighet för sjukvården att höja

kvalitén.

Värnpliktiga plutonssjukvårdare har försvunnit ur krigsorganisationen och

ersatts av sjukvårdsgrupper (tre per stridande kompani) bestående av

sjukskötare och en värnpliktig sjukvårdare. Sjukvårdsmannen är borttagen till

förmån för en ökad sjukvårdsutbildning av varje soldat från 17 till 40 h. Alla

soldater kan mer och kamratomhändertagandet blir bättre, avslutar Hernes

10.6 Utvärdering av effektfrågan

Ominriktningen och möjligheten att utveckla sjukvårdsorganisationen kommer

att ha stor betydelse för effekten i sjukvårdsorganisationen. Kompetensen

flyttas mycket närmare skadeplatsen med legitimerad sjukvårdspersonal, i

splitterskyddade fordon, närmare skadeplatsen.  Utrustningen vid

sjukvårdsenheterna kommer successivt att moderniseras. Nästa steg är att titta

på de förbandsplatser som ska verka i krig. Olika förslag finns men ingen är

fastställd. Den gamla sjukvårdskedjan där de skadade nästan regelmässigt

passerade alla nivåer är förkastad. Det kommer att gå mycket fortare att

komma till kvalificerade sjukvårdsresurser med den nya organisationen

eftersom kvalificerad prioritering görs tidigare.

Ett problem även i framtiden är transporterna. Helikopter kommer att behövas

för en del patienter vars skador är allvarliga. Det finns idag inget

helikoptersystem som motsvarar sjukvårdsorganisationens krav och

sjukvårdsfunktionen är inte varit med i processen för ett nytt helikopterköp.

11 Beroendefrågan

Den militära sjukvårdsorganisationen har alltid varit beroende av den civila.

Ominriktningen inom Försvarsmakten och förändringar av den civila

sjukvården har förändrat förutsättningarna.   Hur påverkas Försvarsmaktens

beroende av den civila sjukvården?
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11.1 Beslutsnivån/Generalläkaren

Vi har minskat antalet fältsjukhus från 50 till fyra. Hur stor den procentuella

nedgången? Den kanske inte är så stor om man tittar på antalet sjukhus, menar

GL. ”Men det är klart att vi är beroende av att dom kan genomföra

primärkirurgi. Vi kommer att kunna sätta in vara fyra på ett fåtal platser.

Samtidigt ser vi inte storanfallet utan ett punktutfall av skadade.” Sannolikt blir

det inte heller en ansamling av ett stort antal skadade på samma plats utan det

blir en spridning över ytan, menar GL. ”Detta gör att vi förhoppningsvis har

förutsättningar att lösa uppgiften. För det håller vi på med ett

sjukvårdsledningssystem tillsammans  med SoS kallat SWEDE med vilket vi

ska kunna skicka den skadade till ett sjukhus där det finns kompetens och

möjlighet att ta hand om patienterna inom den tidsram som vi har sagt.” Vad vi

säkerställer nu är att vi kan ta oss fram till skadeplatsen splitterskyddat och sen

får vi lasta om, menar GL. Sen är det en fråga om att styra transporten,

egentligen en logistikfunktion, och det gäller att se till att få den att fungera. Vi

kommer naturligtvis att koppla in oss på det civila ambulansnätet också. En

civil ambulans kan man inte skicka fram till ett mekaniserat förband och

skadeplatsen utan dit skickar vi våra splitterskyddade sjukvårdsgrupper med

sjukskötare. Sen kör vi bakåt, ur stridslinjen, och lastar om på en lämplig plats.

”Det är naturligtvis så att när man bygger upp en funktionsmålsättning så

kommer vi efter hand att upptäcka att vi kommer saker som vi inte hade tänkt

igenom.” Därför är den självklart ett levande dokument som skall rullas, menar

GL. Det är inte frågan om att fastställa den som vi gjorde 1978 och sen händer

ingenting utan den här kommer vi att ta upp med jämna mellanrum och

uppdatera den. ”Det ligger ett antal studier på FSC som ska genomföras. Nu

inför vi den här organisationen och utbildar personalen på den och sen börjar vi

öva för att se vad som händer. Vi kanske blir tvungna att andra på saker och

ting och föra till nya saker.” Vi förutsätter även att Försvarsmakten inte

kommer att se exakt likadan ut om fem till tio  år, tror GL.

”Vad vi har behov av på transportsidan är helikoptrar avsedda enbart för det

här. Detta har vi pratat om inom sjukvårdsfunktionen de senaste 50 åren.” Vi

behöver helikopter, fastslår GL klart. Dock är detta en av de uppgifter som står
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ganska långt ner på listan. Idag är den lilla helikoptern är för liten, man får bara

in en skadad i den och man kan inte genomföra vårdåtgärder under transport.

Den stora är för stor och vi har inte behov av att kunna plocka upp tio skadade

samtidigt från en förbandsplats Vi behöver helikopter när det är bråttom, menar

GL.

För att samarbetet mellan civila och det militära skall fungera måste vi göra

planeringen ihop och det gör vi, säger GL. ”SoS har inte bara medel för att

köpa materiel  och läkemedel utan de har också medel att dela ut till

landstingen för att de ska genomföra planeringen. De ger inte bara råd utan

direktiv på tex.  hur många sängplatser som skall kunna ställas till förfogande

och sedan planerar det enskilda landstinget utefter det.” SoS kan visserligen

inte ge order i fred men i och med att de betalar för åtgärderna kan de det,

förklarar GL. Det pågår en utredning just nu där SoS förhoppningsvis kommer

att få möjlighet att peka med hela handen. Detta är idag ett problem.

Landstingen är direkt underställda regeringen och har sina egna ideer om hur

de ska göra. För att få dom att ställa upp bjuder SoS på den civila

katastrofplaneringen som ju utgör grunden för krig som egentligen bara är en

större katastrof. Den planeringen är alla landsting intresserade av att göra pga.

att alla våra civila sjukhus måste ha en katastrofplan. Vi träffar SoS

beredskapsenhet en gång i månaden och sitter och jobbar tillsammans. Annars

skulle det här inte fungera, tror GL.

Vi måste ha hela Försvarsmaktens organisation klart för oss innan vi kan säga

hur sjukvårdsorganisationen kommer att se ut, menar GL. ”Vi kan inte själva

driva utvecklingen av krigsförbanden utan vi måste vänta tills övriga delar är

klara och sedan beskriva vilka konsekvenser detta får för

sjukvårdsorganisationen. Vi har inte fått alla de ingångsvärden vi vill ha så vi

ligger lite i väntläge och kan inte komma så mycket längre.”

Som ett led i personalfrågan nämner GL den arbetsgrupp tillsammans med SoS

personalförsörjningssystemet gås igenom. All personal  kommer att vara

krigsplacerad från början till skillnad från övriga förband eftersom vi har

kravet på civil utbildning. Vår personal blir tvungen att stanna kvar i sin

befattning med en annan förbandsomsättning än i det övriga delar av förbandet,
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menar GL. Detta kommer att medföra problem i krigsorganisationsvarvet och

det måste vi försöka lösa. Vi kommer även att ha personal krigsplacerad i en

funktion istället för ett förband, tror GL. Det kommer även tex. att finnas

pooler av operationslag som kan jobba antingen i Försvarsmakten eller civilt.

Dessa ska då kunna förstärka militära sjukhus eller civila sjukhus som ligger

isolerat. All denna personal skall utbildas på FSC eller civilt och det kan vi

göra nu när vi har minskat volymen, menar GL.

11.2 Beslutsnivån/OPIL

Förut hade vi många fältsjukhus och idag har vi fyra, fastslår Lundquist.

Samtidigt har antalet vård- och operationsplatser sjunkit generellt i Sverige

framför allt i de infrastrukturellt svaga områdena. Det har skett en sk. korsvis

kortning, vi har dragit ner på kapaciteten båda två, menar Lundquist. Det finns

inga större marginaler civilt idag utan man har ”just in time” där också. Förr

fanns det lite luft i organisationerna. Nu har man det man behöver och måste

hålla ”ruljans” på sina patienter för att klara sig med så få platser och små

operationsresurser. Om man tittar på Försvarsmakten sa har det dragits ner på

den  primärkirurgiska kapaciteten rejält och vi kan inte förstärka

infrastrukturen på det sätt som vi kunde tidigare tex. i Norrland, tror Lundquist.

Man kan tycka att det inte är så stora resurser som vi har men fältsjukhusen är

ändå en resurs om man använder dessa i ett bristområde. Det behövs någon

form av rörliga sjukhus i Sverige som helhet, menar Lundquist. ”Det kan finnas

andra situationer även om de inte står beredda och personalen inte finns, men

visst kan vi använda fältsjukhusen, och inte minst för den internationella delen.

Där gäller det inte bara Gulfkriget utan även andra situationer kan komma i

fråga. Försvarsmakten håller i de rörliga sjukhusen både vad gäller utrustning

och utbildning.” Vi är mer beroende när det gäller primärkirurgi, fastslår

Lundquist. I det prehospitala omhändertagandet så vet respondenten inte om vi

är mer beroende än tidigare, men det tror hon inte. Beroendet var stort även

före ominriktningen, kanske uppåt 90%, så förändringen kanske inte blir så stor

även om vi idag är beroende till 95%, avslutar hon.
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11.3 Beslutsnivån/FSC

Beroendet har gradvis ökat , inte minst pga. att vi går från 57 till 4 sjukhus,

säger Dalenius. ”Vi talade tidigare att 90% av den kvalificerade kirurgin skulle

tillhandahållas av civila inrättningar. Idag är den siffran 95-98.

Grundalternativet för stridsskadade är civil sjukvård.” Vår nisch är att FM

sjukvård skall bedriva verksamhet som vi är kunniga inom och speciellt

lämpade för, menar Dalenius. Vi ger oss ut i terrängen och verkar i hotfulla

miljöer. Skadade kommer även fortsättningsvis att hamna direkt hos civila

sjukvårdsinrättningar och civila i våra. Bekymret är att de civila

sjukvårdsresurserna kasar utför om man tittar på antalet vårdplatser i sluten

vård, 100000 för ett par år sedan har blivit 30000 nu. 49

”Vårdtiderna har blivit kortare och ekonomin ansträngd.” Förr fanns det

möjligheter att flytta ut patienter för att göra plats för stridskadade, det är inte

möjligt idag eftersom inneliggande patienter är sjukare än de var förr, menar

Dalenius. Bufferten med möjligheter till mottagande av soldater finns inte

längre, tror Dalenius. ”Trots det är vi beroende av den civila sjukvården därför

att vi i framtiden bara kommer att ha 600 vårdplatser totalt i

krigsorganisationen. 50

Försvarsmaktens resurser kommer inte att räcka långt i ett krig mot Sverige.”

Socialstyrelsen har med dagens lagar inte möjlighet att förelägga landstingen

till att göra något i fredstid, varken uppgifter eller förberedelser för krig. De

kan komma med förslag och idéer men landstingen styrs inte av SoS. Förut

ställde SoS uppgifter till CB som, inom sitt område, ansvarade för

primärkirurgi mm och jobbade mot landstingen. SoS delade ut pengar till

landstingen för denna verksamhet och landstingen hade en viss beredskap

avseende materiel och personalutbildning mm, förklarar Dalenius. Det enda

som kan sägas gagnar Försvarsmakten i nuvarande system är att, eftersom

landstingen skall ha en viss beredskap för katastrofer, denna beredskap även

kan användas vid krig, menar Dalenius.

                                                
49 Många vårdplatser har övergått i kommunal regi. Förf. anm
50 4 fältsjukhus med vardera 150 vårdplatser. Förf.anm
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Ett annat problem tycker Dalenius är att militärbefälhavarna försvann och

ersattes med ett litet militärdistrikt som inte fick någon samarbetspartner inom

landstinget därför att ingen överordnad organisation finns.51 Inte heller

sammanslagningen till regioner har fått effekt avseende planeringen i fred. Det

var, politiskt sett, ingen bra lösning och har lett till samarbetsproblem inom

regionerna, menar Dalenius.

3 MD med enbart en stabsläkare, jämfört med den gamla organisationen med

5-7 man i sjukvårdsavdelningen, har svårt att ensam ta alla kontakter med

sjukhusen i distriktet. Det vi saknar idag är planeringsresursen på regional nivå,

fastslår Dalenius.

11.4 Genomförandenivån/Grönkvist

Grönkvist pekar på att om vi blir utsatta för ett anfall mot Sverige infinner sig

bekymret att vi kommer att, i större utsträckning än tidigare, bedriva den

kvalificerade kirurgin på civila sjukhus. ”Detta innebär att vi inte kan lyfta ut

så många kompetenta kirurger som vi kanske skulle vilja vid en stor väpnad

insats mot Sverige. Detta kan lösas antingen på regional nivå genom

omfördelning inom riket och en faktisk kapacitet i sjuktransporterna.”

Dessutom, fortsätter Grönkvist, kan det bli problem vid krigsplaceringen av

personalen. Kanske ska man krigsplaceras i en funktion istället för att placeras

i ett förband. Fördelen med att placeras i en funktion skulle vara att den inte är

geografiskt bestämd utan man kan komma att insättas där det behövs.

Han avslutar med att ställa frågan;

- Om det blir ett väpnat anfall mot Sverige i Norrland, kommer vi att hinna

gruppera fältsjukhuset innan kriget är över?

                                                
51 Landstingsförbundet finns, men de hanterar i huvudsak  löner och arbetstidsavtal mm. Förf
anm
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11.5 Genomförandenivån/Hernes

Hernes anser att beroendet kommer att öka och är ett nationellt problem och

inte bara i isolerade delar av Sverige. ”Den lokala, civila

sjukvårdsorganisationen kommer att belastas enormt där man befinner sig pga.

Försvarsmakten saknar egna resurser. Vårdcentraler och sjukhus kommer att

engageras för militära skadade, sårade och sjuka.”

De militära fältsjukhusen, fortsätter han, kommer i framtiden att utgöra endast

en lokal förstärkning i ett traditionell invasion mot Sverige. Det är osäkert om

förmågan kommer att räcka till. Det beror till del på var i landet angreppet sker.

I södra Sverige finns bättre förutsättningar medan det i norra delen av landet

kanske blir en katastrof. Det är alltid svårt att göra en bedömning av hur många

skadade det blir. Det är lätt att fastna i storkrigsscenariot med en invasion för

beräkningen men det finns andra scenarion där förbanden mycket väl kan fylla

det behov som uppstår. Storkriget är inte det enda tänkbara, det finns andra

påfrestningar som gör att FM blir engagerat utan att det blir ett mycket stort

mängder patienter. Däremot vet Hernes inte vilka operativa krav som

förbanden kommer att få.

11.6 Utvärdering av beroendefrågan

Respondenterna är överens om att beroendet av den civila sjukvården har ökat

ännu mer avseende behovet av primärkirurgi. En reducering av antalet

fältsjukhus skall dock kopplas till reduceringen av det totala försvaret. Vi har

en förändrad hotbild och planerar inte längre för en invasion av Sverige. Detta

kombinerat med den civila reduceringen av sjukhus och vårdplatser ger en,

totalt sett, avsevärt minskad sjukvårdsorganisation. De fältsjukhus som  blir

kvar kommer att behöva sättas in i infrastrukturellt svaga områden.

Ett minskat antal sjukvårdsenheter kommer att medföra ett högre krav på

transporter och speciellt omfördelningstransporter mellan olika regioner i

landet. Den militära organisationen för sjuktransporter är idag kraftigt

reducerad och vi kommer att få förlita oss på civila resurser. Våra egna

transportresurser kraftsamlas till korta akuttransporter från skadeplats till
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omlastning eller akutsjukhus. En av respondenterna fäster stor vikt vid att

vårdkvalitén  i dessa transporter som måste ses över och förbättras.

Det pågår ett samarbete mellan Försvarsmakten och Socialstyrelsen för att

arbeta fram ett gemensamt ledningssystem för sjukvården. Försvarsmakten har

tidigare arbetat ned samma frågor under projektet ORION, men varit tvungna

att överge den planeringen av ekonomiska skäl.

Hur krigsorganisationen slutligen kommer att se ut vet ingen och än mindre

vilka konsekvenser detta får för sjukvårdsorganisationen.

12 Kompetensfrågan

Förutsättningen för att Försvarsmakten ska kunna krigsplacera läkare och

annan kvalificerad sjukvårdspersonal är att den finns i landstingets regi i

fredstid. Försvarsmakten åtar sig sedan att utbilda dessa i förbandstjänst. Den

kirurgiska utvecklingen går snabbt framåt och det gäller för Försvarsmakten att

nyttja den kompetens som finns civilt för att utbilda sin egen personal.

12.1 Beslutsnivån/Generalläkaren

GL menar att vi förr hade en betydligt större volym av personal i

krigsorganisationen och att vi idag lämnat tillbaka en avsevärd mängd

kvalificerad sjukvårdspersonal till landstingen. Exempel på det är alla våra

fältsjukhus och personal ur brigaderna. Vårt totala behov är betydligt mindre

men vi vill ha bättre kvalitet på de som vi krigsplacerar, menar GL. ”Vi vill

inte ha vilken sjukskötare eller doktor som helst.” Vi vill krigsplacera

akutmedicinskt utbildad personal, fastslår GL. Även om vi nu vill ha två läkare

på förbandsplatsen istället för en så är antalet förbandsplatser betydligt färre i

fem brigader inklusive amfibiekåren. Detta måste man ta med i beräkningen.

Kraven på sjukskötarna har ökat eftersom vi har dom i kompaniet i tredubblat

antal. Där har vi även ökat antalet och ett led i att säkerställa kompetensen gör

vi i och med att vi utbildar ett stort antal sjuksköterskor till reservofficerare.

Den volymen kommer vi att öka därför att vi vill att  åtminstone en av
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sjukskötarna på bataljonen skall vara reservofficerare med

tjänstgöringsskyldighet i Försvarsmakten.

Försvarsmakten ställer även  krav på de som är lärare i krigskirurgi att med

jämna mellanrum gå ut civilt för att upprätthålla sin kompetens. ”Vi har ett

avtal med Karolinska Institutet och betalar lön för tre specialistkompetenta

kirurger, som jobbar halvtid åt Försvarsmakten. Under den tiden skall de kunna

vara lärare i krigskirurgi, kunna tjänstgöra utomlands och att kunna gå in i

befattning under större övningar. Vi säkerställer härmed den kompetensen.”

Alla läkare som finns i Försvarsmakten skall tjänstgöra civilt under en månad

per år för att upprätthålla kompetensen. Vi måste se till vilket krav vi ställer på

vår personal och sedan se hur vi ska kunna lösa det och ta de konsekvenser det

medför. Det måste vara balans mellan uppgifter och resurser precis som i

övriga Försvarsmakten, avslutar GL.

SoS planeringscentrum för all operationslagsutbildning i katastrofmedicin och

krigskirurgi kommer att grupperas på FSC. Tillsammans med SoS,

professorerna i katastrofmedicin i Linköping- Umeå- SOS- KI och

katastrofenheten i Västra Götaland. Skapar vi ett nätverk med

universitetsklinikerna där försvaret blir en likvärdig part. Allt, även helt civil

utbildning, kommer att administreras av Försvarsmakten. GL ser detta som en

förutsättning för att det ska fungera.

12.2 Beslutsnivån/OPIL

I och med att vi bara har fyra fältsjukhus är det betydligt färre som behövs just

avseende primärkirurgisk förmåga. Generalläkaren tror att problemet har

minskat. Å andra sidan har specialiseringen gått mycket längre nu än vad den

hade tidigare när det gäller kirurgispecialiteterna. Det finns inga allmänkirurger

längre, menar Lundquist, och vi måste anpassa oss till det genom att dels ha ett

system där vi faktiskt kan plocka ut folk som har de kvalifikationer som vi

söker på ett mycket mer noggrant och detaljerat sätt. Vi måste ha uppföljning

av vilka kompetenser folk har, inte bara formella utbildningar utan även annat
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och det är inte lätt. Det är en fråga för Pliktverket. Dels måste vi kunna ge en

tilläggsutbildning för att kunna förvissa oss om att kunskaperna finns.

Det blir inte så många egentligen om man talar om våra fyra fältsjukhus. Vi

måste kunna utbilda i vissa specifika saker inom Försvarsmakten. När vi

skickar folk utomland får de gå igenom BATLS - kursen dvs. det prehospitala

omhändertagandet och den utbildningen måste vi kunna ge dom.52 För

sjuksköterskor är det likadant om vi ska ha ut dom på skadeplatsen, de måste få

en tilläggsutbildning. Det blir ganska många att utbilda eftersom det finns tre

per kompani. De ska hittas och utbildas i de delar som behövs. Lundquist

tycker att det finns många duktiga akutsjuksköterskor som jobbar på

akutmottagningar och IVA osv. Även andra, av båda könen, kan komma i fråga

med en viss utbildning.

”Vi är beroende av att skapa ett samarbete med civila intressenter.

Försvarsmakten är en liten organisation med i och för sig många duktiga

individer i den men för små för att upprätthålla kompetensen. Vi behöver

samverka med civila universitet och högskolor. Det finns ett intresse och

samarbetet har påbörjats redan på lite olika håll. En annan förutsättning är ett vi

har kontakter internationellt med länder som sysslar med samma saker som vi.

Vi har inte så mycket traumafall i Sverige totalt sett så internationella kontakter

och samarbete är viktiga.” Vi har, inom FM, ett särskilt intresse för den har

kompetensen vilket gör att vi mycket väl kan ta ett ansvar men behöver stöd

från olika håll, avslutar Lundquist.

12.3 Beslutsnivån/FSC

Den stora lättnaden är att vi skall placera så mycket färre individer i

insatsorganisationen, förklarar Dalenius. Antalet har gått ner enormt. Samtidigt

har den civila utbildningen i traumasjukvård blivit så mycket bättre. Man har

krav, civilt och i fredstid att man ska bedriva omhändertagandet av

olycksfallsskadade med en högre ambitionsnivå. De civila kurser som finns i

                                                
52 Battlefield Advanced Trauma Life Support, en standardiserad metodsystem för
omhändertagandet av stridskadade. Kursen är avsedd för läkare.
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typ ATLS för läkare, TNCC  för sjuksköterskor, PHTLS för sjukhus är på väg

att bli standard för omhändertagandet av skadade i den civila sjukvården,

menar Dalenius. Detta utgör naturligtvis en enorm tillgång i krigssituationen.  53

54 55 Alla läkare som finns har snart gått kursen och har mycket bättre ideer om

hur han ska behandla skadade.

Nedläggningen av små sjukhus på landsorten har fördelen att kompetensen

ökar vid de stora sjukhusen, säger Dalenius, och förklarar detta med att  de små

sjukhusen inte är rationella och inte har kapacitet att ta hand om en svårt

skadad. ”Den skadade behöver kompetens av många olika slag, på ett adekvat

sätt. Detta vill oftast befolkningen inte medge utan vill hellre ha nära till sitt

sjukhus. Jag tror att den civila kompetensen ökar och vårt behov av att

krigsplacera har minskat. Därmed är situationen bättre nu.”

12.4 Genomförandenivån/Grönkvist

Grönkvist anser att det blir det allt färre av den gamla tidens breda

allmänkirurger/traumatologer av i kraft av att kvalitén skall höjas och därmed

specialisera sig. ”Denna ekvation går inte ihop om man ser till ett stort väpnat

angrepp mot Sverige.” Grönkvist trycker på att  oavsett antalet förband att

krigsplacera i blir det en brist på kirurger.

12.5 Genomförandenivån/Hernes

Hernes tror att efterfrågan på den civila sjukvården avseende rekrytering av

sjukvårdspersonal till krigsförbanden blir mindre eftersom antalet

sjukvårdsenheter inom FM minskar. ”Åderlåtningen av den civila

sjukvårdspersonalen är inte lika kraftig idag som den var för några år sedan då

vi fyllde upp hela krigsorganisationen med civil sjukvårdspersonal.” Utan att

                                                
53 Standardiserad utbildning för akutvårdsteam på civila sjukhus.
54 Advanced  Trauma Life Support, specificerad omhändertagandeprincip för civilt
omhändertagande av traumafall.
55 specificerad omhändertagandeprincip för civilt omhändertagande av traumafall för
sjukskötare.
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veta säkert tror Hernes att den civila sjukvården har bättre förutsättningar att

möta Försvarsmaktens sjukvårdsbehov idag än förut.

”Det samarbete som, i fredstid, funnits tidigare mellan Försvarsmakten och den

civila sjukvården har fördjupats ytterligare. Redan idag finns en läkare på

Karolinska Institutet anställd av Försvarsmakten med viss

tjänstgöringsskyldighet gentemot FM. Han har även beredskap för att gå ut i

internationell tjänst. Avtalet har skrivits mellan Högkvarteret och Karolinska

Institutet och läkaren disponeras av  FSC under ett antal veckor per år. Detta är

en vision som jag tror att man ytterligare vill utveckla med fler anställda

försvarsläkare som arbetar i civil sjukvård som kan ta hem till FM vid behov.

Detta gäller såväl internationell tjänstgöring som att bistå vid utbildningstoppar

där specialkompetens efterfrågas.”

Hernes tror inte på att det kommer att ske någon förändring av vårt

utbildningssystem för läkare. Men vi kommer sannolikt att ha ett antal

handplockade specialister vars förmåga FM vill behålla eller utveckla vidare.

Dessutom kommer FM då att ha en viss handlingsfrihet med dessa läkare.

Vinsten för den civila sjukvården blir att de får ytterligare läkare utanför ”ram”

i organisationen. Hernes anser att vi  i framtiden inte bara kan ha

försvarsmaktsläkare som arbetar med utbildning. ”Dessa tappar ganska snabbt

sin civila kompetens och därmed förmågan att utbilda med senaste

ingångsvärden.”

Uttagningsförfarandet är det samma som förut med en uttagning av Pliktverket.

Han ser ett problem där eftersom all legitimerad personal inte tas ut till

tjänstgöring utan det föreligger någon sorts ”lotteri” vid uttagningen. ”Detta

har lett till ett missnöje bland läkarna som kommer att driva frågan via

Läkarförbundet. De flesta har redan gjort sin värnplikt och anser att de är den

enda grupp som genomför repetitionsövningar idag. De förlorar ekonomiskt på

att bli inkallade en gång till. Repetitionsövningar existerar inte längre eftersom

förbanden omsätts helt på fyra år.” FSC har försökt att kompensera den

ekonomiska förlusten med att koppla utbildningen till universitetet och ge 5

universitetspoäng, det minsta antal poäng som kan ges på universitet.

Förhoppningsvis kan detta ge en civil merit, tror Hernes.
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En viktig del i utbildningen av läkare till krigsorganisationen är också att

bibehålla kompetensen bland befälet som ska utbilda. Det finns förslag på att

minska antalet kurser per år från två till enbart en. Sjukskötare och läkare läser

tillsammans nuförtiden. Detta är en viktig del av återtagningsförmågan att

bibehålla kompetensen hos utbildarna.

Problemet är stort och kan inte sopas under mattan utan måste lösas snart,

avslutar Hernes.

12.6 Utvärdering av kompetensfrågan

Uppfyllandet av den nya funktionsmålsättningen medför att vi förlitar oss på

den civila sjukvården till stora delar när det gäller personalens medicinska

specialkompetens. Kraven på den personal som ska arbeta i

insatsorganisationen ökar och därmed också kravet på de som utbildar

förbanden. Detta krav tillgodoses genom att Försvarsmakten redan i fred

avlönar läkare på civila sjukhus som del av tiden tjänstgör åt Försvarsmakten.

Specialistkompetenta läkare i allmän kirurgi blir allt färre i den civila

sjukvården. Den senaste tiden ökade specialisering av läkartjänsterna är till

nackdel för försvaret som till sin insatsorganisation önskar just allmän

kompetens i kirurgi. Respondenterna är, med olika tyngd, överens om att

bristen på allmänkirurger även i framtiden kommer att vara en bristvara.

För att bibehålla kompetensen hos de läkare som tjänstgör i Försvarsmakten i

fredstid föreslås ett system med praktisk tjänstgöring på sjukhus. Syftet är att

bibehålla även deras kompetens.

Ytterligare ett led i kompetensutvecklingen är ett ökat internationellt

samarbete. Sjukvårdsfunktioner inom flera nationers försvarsmakter samlas

och utbyter erfarenheter. Detta samarbete finns redan idag men kan ytterligare

utvecklas.

Den nya målsättningen innebär även att det kommer att behövas fler

sjukskötare i organisationen. Ett av sätten att tillgodose behovet är att utbilda

sjukskötare till reservofficerare. Dessa kan då, i likhet med läkare användas i

utbildning och vid förbandsövningar.
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Försvarsmakten avser att ta ledartröjan i ett nätverk som ansvarar för

utbildning i krigskirurgi. I nätverket kommer även  universitetskliniker och

Socialstyrelsen att medverka. Målet är en gemensam utbildning i krigskirurgi

vilket kommer att gagna Försvarsmakten.

13 Internationella frågan

Sverige har ett bra internationellt renommé när det gäller insatser med

sjukhusförband. Ett av problemen har dock varit att rekrytera personal till

missionerna särskilt om man avser de längre missionerna.

13.1 Beslutsnivån/Generalläkaren

Det finns ett antal olika sätt att rekrytera och vi har diskuterat detta, inleder GL.

”Ett av förslagen är att låta en region i Sverige stå för ett sjukhus. Stockholm

bemannar ett och Västra Götaland ett. Vi har testat det har lite mot landstingens

katastrofmedicinansvariga och de är positiva. När vi ska bemanna sjukhusen

får vi inte ”löva av” den civila sjukvården på specialister därför att de behövs

civilt också och gör vi det kan det bli kontraproduktivt.” Vi måste slå ihop flera

sjukhus för att hitta personalen till fältsjukhuset, föreslår hon, och  därmed vore

det även möjligt att kalla in dom för övningar genom avtal. Landstingen har

närmat sig oss i de här frågorna och redan kontaktat oss för att få samarbetet att

fungera så intresset finns. Förutsättningen för ett intresse från den civila

sjukvården är att vi är bra. Funktionsmålsättningen och det som den speglar

visar på just det.

Målsättningen är en förutsättning för att läkare vill jobba i internationell tjänst.

Vi hade ett sjukhus i Libanon under tio år och det gick att bemanna, men vi

måste vara bra för att kunna fortsätta, menar GL.

Huvuduppgiften i en internationell mission är att ta hand om FN-personalen.

”Tanken är att vi ska ha med oss primärkirurgisk kompetens men inte behöva

den. Den kirurg som finns på förbandet och inte har något att göra kommer inte

att vara villig att stanna. Vi måste korta ner perioderna för denna kategori

personal. Kanske kan vi få möjlighet att behandla lokalbefolkningen beroende
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på hur missionen ser ut och vad som är möjligt att göra. Det beror även på den

politiska situationen med risken för partiskhet mm.”

Problemet är stort och kommer även fortsättningsvis att vara det så länge vi

åker ner i profylaktiskt, förebyggande, syfte och det inte händer något, menar

GL. Den andra, fredsbevarande delen, som vi gör i ett internationellt

engagemang syftar ju till att det inte ska hända något.

Vårt internationella deltagande skall lösas med vår insatsorganisation. Vi ska

inte skapa förband och enheter som bara är avsedda för internationell

verksamhet, menar GL. Det har vi nog ändå gjort men det är en annan sak, men

tanken är att vi inte ska göra det.

Demonstrator-konceptet skall gälla även sjukvårdsfunktionen. ”Vi bestämmer

oss för en speciell utrustning som vi vill ha men beställer den inte för hela

organisationen. Detta innebär att när det kommer en nyare versioner kan vi

snabbt införa dom. Det kan till och med bli så att vi leasar utrustning tex.

röntgen där företaget kan använda Försvarsmakten i PR-syfte och byter

utrustning till nästa generation. Företaget får på så sätt  möjlighet att få del av

vara erfarenheter av utrustningen både här hemma i utbildningen och vid

eventuella internationella insatser.” Detta är ingen omöjlig idé utan den kan

mycket väl bli verklighet, säger GL. ”Då kan vi klara att anskaffa en del av den

dyra utrustningen utan materielanslaget.”

13.2 Beslutsnivån/OPIL

”Erfarenhetsmässigt kan man säga att det är lätt att rekrytera till den första

missionen.” Det svåra är om man ska ha ett sånt här förband ute under en lång

tid. Ju längre tiden går desto svårare att rekrytera folk, tror Lundquist. Om man

sätter in sjukhuset som ett PARP-förband med 30, 60 eller 90 dagars beredskap

för att åka ut och verka i sex månader tror jag att det inte blir några större

problem att rekrytera personal. 56 Sjukhuset skall bara vara nere i sex månader

och sedan skall någon annan ta över. Det är fullt möjligt även om det är dyrt att

skicka ner ett sjukhus bara för sex månader. Alla länder har problem med att

rekrytera till sjukhusen och det kanske blir multinationella lösningar på så sätt

                                                
56 Planning And  Review Process. Förband som står till förfogande för EU´s framtida
krishanteringsförmåga. Förf anm.
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att man jobbar på varandras sjukhus, anser Lundquist. ”Vi har själva varit inne

på att bidra med ett operationslag till Kosovo. Kortare uppdrag är

genomförbara. Vid längre uppdrag är det möjligt att vi bidrar med en del eller

att det svenska sjukhuset tar emot personal från andra länder. Detta kommer att

ställa andra krav på ledningen som ska kunna leda   internationell personal. Vi

har varit duktiga på fältsjukhus och hon tycker att, om vi ska ha rörliga

fältsjukhus, nationellt även kan utnyttja dessa internationellt. Detta bidrar till

att upprätthålla kompetensen och ger den civila personalen erfarenhet. Det vore

synd att släppa kompetensen för rörliga sjukhus, ingen annan har den mer än

Försvarsmakten.”

”Förr köpte vi det vi behövde till alla sjukhus och ställde det i ladorna, vårdade

och övade med den. Det gjorde att efter ett tag kände personalen inte igen sig

utan fick utbildas särskilt på gamla saker.” Så kan vi inte ha det längre, tycker

Lundquist. ”Sjukhusen skall kunna användas snabbt och det kommer inte att

finnas särskilt mycket tid att utbilda utan personalen måste kunna känna igen

sig. De måste vara moderna och utrustningen rullas så att man alltid har ett

sjukhus som är modernt. Dom andra kommer då att vara funktionsdugliga men

inte fullt så moderna. Däremot finns det alltid en och annan pryl som man

behöver om man ska åka iväg till något ställe som man inte är van att åka till.

Som exempel kan nämnas luftkonditionering på sjukhuset i Kuwait men det får

vara en unik missionsanpassning och en viss sådan kommer det alltid att finnas

på ett eller annat sätt. Däremot ska vi inte byta utrustning pga. av att den är för

gammal eller omodern.” Vi ska ha så modern utrustning som möjligt och då är

frågan hur man praktiskt ska åstadkomma det eftersom den tekniska

utvecklingen går väldigt snabbt, säger Lundquist.

”Man kan tex. binda upp företag att hålla oss med viss materiel så det finns

säkert praktiska lösningar på olika sätt och det måste vara så att inget av det vi

har kommer att stå i lager någon längre tid. Vi måste också ha materiel att

utbilda på och den kommer förmodligen att stå på FSC.”

Det finns ingen anledning att ha olika utrustningar, avslutar Lundquist.
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13.3 Beslutsnivån/FSC

Sverige har fått bra reklam för sjukhusförband och velat göra oss kända för,

anser Dalenius. ”Vi skickar gärna ut dom och i vet att när sjukvårdsförband

behövs så frågar man gärna Sverige. Vi är även i framtiden angelägna om att

fortsätta med detta. Samtidigt har vi inte skickat ut ”krigsförbandet” utan något

som ser annorlunda ut. Ett av framtidens sjukhus skall användas till

internationell verksamhet och kommer att finnas, något reducerat

personalmässigt och preliminärt, i PARP 2005 gentemot NATO och EU. Vi

skall vara beredda att rycka ut med ett sjukhusförband från och med 2005-

2006. Målet är att det nya sjukhusförbanden är klart i slutet av 2004. Inte förrän

efter sista föredragningen i HKV avseende TOEM  hamnade sjukhuset i

materielplanen och vi kämpar oss envist uppåt för underskrifter.

Förutsättningen för att kunna anmälas till PARP är att sjukhuset finns i

materielplanen.”

Att få tag i de läkare, sköterskor och tekniska specialister som vi vill ha

kommer även fortsättningsvis att vara svårt, tror Dalenius. Vi ser ingen direkt

ljusning på problemet, säger Dalenius och pekar på en rad olika faktorer:

• Meritvärdering; det är fortfarande ingen civil merit att vara i utlandstjänst

• Problem med hemlandstinget om att få ledigt; du har rätt till ledigt enligt

lagen men du är inte populär när du kommer hem. Din karriär kan tex. vara

hotad. SoS hade ett förslag som innebar att man för utlandstjänst skulle få

räkna utlandstiden dubbelt vid tjänsteårsräkning.  Detta  gick det dock inte

att lagstifta om.

• Den sociala situationen för läkarna spelar också en stor roll.

• Det tar dessutom ganska lång tid att få loss läkarna ur sitt ordinarie schema

på sjukhuset. De är ofta bokade långa perioder i förväg i jourlistor mm. Vi

är ofta ute för sent i vår begäran.

• Den militära graderingen har varit ett problem som vi nu tror att vi har en

lösning på. Detta innebär att nivåerna på vår legitimerade personal höjs vid

utlandstjänst. Detta kommer att medföra att det blir lättare att samarbeta

över nationsgränserna i utlandsmissionen. En amerikansk sjuksköterska är

major och våra är sergeanter vilket medför problem fast de är lika
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komptenta medicinskt står på samma nivå. I framtiden kommer en

specialistkompetent läkare med automatik att utnämnas till major.

•  Längden på tjänstgöringen måste förkortas till att vara två till tre rotationer

per halvår.

Vi kommer även fortsättningsvis att ha problem med att engagera

sjukvårdspersonalen fullt ut i utlandsmissionerna, tror Dalenius. Den

professionella utmaningen dvs. svårt skadade infrias inte alltid utan de får göra

”enklare” sjukvårdsarbete av typen öppenvårdsmottagning enbart under långa

tidsperioder och däremellan vara i jour. Det som man gjorde i Libanon med att

börja behandla civilbefolkningen vara ett eget initiativ som ledde till att den

egna infrastrukturen i landet rubbades, menar Dalenius. ”Civilbefolkningen

gick hellre till den svenska läkare som dessutom var gratis. Om man ska

behandla civilbefolkningen skall det vara en avsikt att göra det och inte ett eget

initiativ taget för att man inte har något att göra. Missionen blir i så fall att

stötta den civila sjukvården istället för att stödja PSO-förbanden (Peace

Support Operations). Det är något annat än det vi brukar göra i med

fältsjukhus.”

När det gäller personalen och rekryteringen av dessa kommer vi även i

framtiden att ha svårt att bemanna våra sjukhus, tror Dalenius. Antingen är de

svåra att få loss ur sin verksamhet eller så är det gamla "vresiga” överläkare.

Utrustningen till Fältsjukhus 2004 kommer att vara densamma i alla fyra

exemplar. Vi skall ha samma utrustning oavsett om förbandet är avsett för

utlandstjänstgöring eller hemma, fastslår Dalenius. ”Det hela är en

trovärdighetsfråga. Vi kan inte, som förr, ha olika utrustningar  på sjukhusen.

Dessutom får man inget kvitto på att utrustningen är optimal och fungerar som

den ska om man inte är trogen utrustningslistan.”

13.4 Genomförandenivån/Grönkvist

Grönkvist pekar på att det i dagsläget inte är någon merit att tjänstgöra åt

Förvarsmakten utomlands, varken som förbandsläkare eller i stabstjänst. När

det gäller utlandstjänstgöring anser han att också meritvärderingen är oklar och
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det är tveksamt om tveksamt man får tillgodoräkna sig tjänstgöringen civilt.

Detta borde man enligt Grönkvist ändra på. ”Att skicka ut mycket kompetent

personal att skriva ut huvudvärkstabletter känns inte riktigt bra. Hur man ska

ändra på detta är ett svårt problem. Vad ska läkarna göra mellan patienterna när

mottagningen är tom?”

En viss snedrekrytering sker av läkare till utlandstjänst kan man se tecken till,

menar Grönkvist.  Det kan röra sig om personal med sociala och

missbruksproblem.

”De läkare som Försvarsmakten har på Karolinska Institutet är en gångbar

metod.” Dessa är dessutom användbara i stabsbefattningar vilket de andra inte

är, menar Grönkvist.

”Kontraktstiderna behöver ses över. Sex månader är alldeles för lång tid. Tre

månader känns mer realistiskt.” En annan fråga som Grönkvist tar upp är

reservofficerskapet och han anser att vi idag har alldeles för många reservare

och alldeles för lite att sysselsätta dom med.

Kontakten, fortsätter han, med våra reservofficerare är viktig. ”De ska

rekryteras tidigt och få uppgifter samtidigt som de utbildas civilt. Dessa blir

sedan specialister med militär kunskap. Utlandsexpeditionen med

långresefartyget skall vara förbehållen reservofficerare och inte köpas in civilt

för varje mission. Detta kan tjäna som morot, i brist på annat, för läkare.”

13.5 Genomförandenivån/Hernes

Ett av de kvarvarande militära sjukhusen kommer att ställas till PARP:s

förfogande i framtiden , runt 2004-2010. Det har varit uppe tidigare men

dragits tillbaka. Orsaken är att det nya fältsjukhuset inte är inköpt och det är ett

problem med läkarbemanningen till sjukhusen, menar Hernes.

Hernes tror att vi även i framtiden kommer att ha rekryteringsproblem till våra

sjukhusförband med läkare mm. Detta beror på att de läkare vi idag har på

förbandsplatserna i först Bosnien och senare i Kosovo har för lite att göra. Det

händer för lite sjukvårdsmässigt och som exempel nämner Hernes enbart daglig

sjukvård med småblessyrer och sjukdomar. En läkare som skriver på för tre

eller sex månaders utlandstjänst vill utveckla sig professionellt under den tiden.
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”Han vill känna att tjänstgöringen höjer hans nivå som läkare och att han får

göra saker som normalt inte ingår i hans tjänst hemma i Sverige. De flesta

söker en professionell utmaning när de söker sig till internationell

tjänstgöring.” Det gör även vi som officerare när vi söker utlandstjänst, menar

Hernes. ”Ryktet om tjänstgöringens art sprider sig snabbt inom läkarkretsar

och leder till svårigheter att rekrytera den kategorin. En medicinskt intressant

mission leder till ett ökat intresse. Intresset för både Libanon och Somalia var

stort i inledningen men hade svårigheter med rekryteringen på slutet av

missionen.”

Den professionella utmaningen är alltså avgörande för rekryteringen av läkare,

tror Hernes. Nästa faktor är nivån på läkare som vi, som arbetsgivare, sätter

som krav på läkarna. ”Vi sätter ibland för höga kompetenskrav på läkarna som

skall tjänstgöra i utlandsförbanden. Våra krav är tex. läkare med

specialistkompetens i kirurgi dvs. en nivå där läkaren, pga. sin tjänstgöring på

sjukhuset, har svårt att frigöra sig för internationell tjänst. En frånvaro från

sjukhuset på sex månader kan få konsekvenser för hans karriär.” Ett förslag till

lösning från Hernes kan vara att anamma det system som idag tillämpas på

sjukhusen runt om i landet. På akutmottagningen finns en ung läkare med en

erfaren specialist som bakjour. Detta system borde vara tillämpligt även i

internationell tjänst. Det är dessutom lättare för en AT-läkare att ta en paus i

specialistutbildningen för att ta en mission utomlands. De äldre läkarna

fungerar då som bakjour och kan snabbare än på sjukhusen idag vara på plats

om han behövs. Han finns på sjukhusområdet hela tiden.

Det kommer även att öka uthålligheten för rekryteringen i tid eftersom man

inte bemannar alla platser med specialister utan kan erbjuda tjänstgöring i nästa

omgång. Det finns exempel på läkare som fått sjukskötersketjänster för att man

kallade in alla som sökte. ”Ibland har våra sjukvårdsförband varit

överkvalificerade men saknat uthållighet.”

13.6 Utvärdering av internationella frågan

Målsättningen är att få med ett fältsjukhus till PARP-förbanden. Det har

tidigare funnits med i diskussionen men har tagits bort på grund av den
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osäkerhet som föreligger om hur sjukhusen kommer att se ut både personellt

och utrustningsmässigt. Huvuduppgifter för sjukhuset kommer även

fortsättningsvis att vara stöd till den trupp som skickas på internationella

uppdrag. I framtiden är det kanske möjligt att skicka förbandet på humanitära

missioner. Svårigheten med att rekrytera personalen till sjukhuset kommer

även fortsättningsvis att vara stor. Det krävs ganska genomgripande

förändringar av främst den civila sjukvårdens syn på internationell tjänstgöring.

Respondenterna är överens om att internationell tjänst skall vara en merit även

på den civila sidan. Det är den inte idag utan den som tjänstgör på en mission

kan i värsta fall bli åsidosatt i sin civila karriär. Även missionernas längd

behöver ses över. Samstämmigheten är god till förslaget att korta ner

missionerna till tre månader istället för sex. En av respondenterna pekar på

risken för snedrekrytering av läkare med dagens system. Man kanske inte kan

få de läkare man vill ha utan tvingas ta läkare som man egentligen inte vill ha i

missionerna.

Ett sätt att lösa rekryteringsfrågan till fältsjukhusen, inklusive det som är avsett

för internationell tjänst, är att låta ett antal landsting tillsammans, i tex. ett län,

ansvara för att krigsplacera personal i förbandet. Detta skulle medföra att man

slapp att komma i konflikt med den civila sjukvårdens behov av personal.

Framtiden kanske också för med sig att det blir en multinationell bemanning på

sjukhusen i internationell tjänst. Svenska sjukhus tar emot utländsk personal

och svensk personal tjänstgör i andra länders sjukhus.

Materielen på sjukhusen skall i stort sett vara samma oavsett om de ska sändas

på missioner utomlands, användas för utbildning eller stå i krigsförråd. Dock

får man här ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna och den snabba

utvecklingen som sker på det medicinsk-tekniska området. Det är en full möjlig

utveckling, tycker några av respondenterna, att Försvarsmakten använder sig

av demonstratorer eller leasar utrustning av leverantörer. Detta skulle innebära

att samtliga sjukhus vid behov kunde utrustas med den senaste teknologin.
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14 Frågeställningarna och värdering

I kapitlet redovisar jag en sammanställning av de svar som respondenterna
givit på mina frågeställningar.

14.1 Svar på frågeställningarna

Teorifrågan:

Varför tror du att sjukvårdsorganisationen förändrades och vilka var

impulserna till denna utveckling? Fanns det fler impulser än ominriktningen?

Hur skapas förändringen och vilket är det önskade slutresultat man vill nå?

Har utvecklingen av sjukvårdsorganisationen ett klart mål eller är det själva

processen som är det centrala? Tror du att det kan finnas behov av att

förändra målsättningen under vägen?

Sjukvårdsorganisationen förändrades på grund av ett flertal olika faktorer:

- Förtroendet på att den ”gamla” organisationen skulle fungera var litet

- Internationella erfarenheter dragna under konflikter på 90-talet

- Hemmaopinionernas allt starkare krav på omhändertagandet vid skada

- En förändring av hotbilden där inget invasionshot längre föreligger.

- Försvarsmaktens ominriktning med en drastiskt minskning av mängden

insatsförband och fredsförband.

Respondenterna är väl överens om att den gamla organisationen behövde

utvecklas och anger olika skäl till det. Förändringen skapas genom en ny

funktionsmålsättning som styr hur utvecklingen av sjukvårdsförbanden skall

ske. Funktionsmålsättningen skall dock ses som ett levande dokument som

behöver omarbetas med jämna intervall.

Effektfrågan:

Hur tror du att man avser att öka effektiviteten i sjukvårdsorganisationen?

Vilken anpassning sker till de framsteg som görs inom tekniskområdet på

sjukvårdsmaterielområdet?  Hur ökar man sjukvårdsorganisationens

möjligheter att nå fram till och infria funktionsmålsättningen.
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Effektiviteten i sjukvårdsorganisationen kommer att bli avsevärt bättre. Det är

alla överens om. Genom att flytta fram kvalificerad personal till stridslinjen

kan en bättre prioritering göras av de skadade. I förlängningen kommer detta

att innebära en snabbare hantering av svårt skadade patienter. Personalen som

arbetar längst framme i stridslinjen kommer att ha samma skydd och

utrustningsnivå i övrigt som andra förband. Ett problemområde som flera

respondenter tog upp var transporterna. Frågan har blivit nedprioriterad och

sjukvårdsfunktionen är, märkligt nog, inte med i processen för en

nyanskaffning av helikopter. Även de militära sjuktransporterna med

värnpliktig personal som vårdar under transport behöver ses över.

Den tekniska utvecklingen på sjukvårdsmaterielen går framåt så snabbt att det

finns anledning att se till alternativ för den traditionella lagerhållningen av

materiel. Om man undviker att köpa den mest avancerade utrustningen utan

istället bara köper ett fåtal utrustningar att ha till utbildning och internationella

missioner kan stora summor pengar sparas. Ett annat förslag är att leasa

utrustningen med avtal om leverans vid behov.

Funktionsmålsättningen kräver en total översyn av hela organisationen från

skadeplats till sjukhus. Man har börjat med stridsfältsnivån och arbetar sig

bakåt i kedjan. Det uppkommer behov under vägen som man då får ta ställning

till men processen skall inte avstanna.

Beroendefrågan:

Kommer beroendet av den civila sjukvården att öka i och med

funktionsmålsättningen? Vilket samarbete finns idag med den civila

sjukvården?

Behovet var stort redan före ominriktningen och har blivit ännu större med den

nya organisationen. Både civil och militär kapacitet har minskat avsevärt över

hela landet. De militära sjukhusen har minskat från 57 till endast fyra och den

marginal som fanns hos de civila sjukhusen är idag obefintlig. De civila

sjukhusen har också minskat i antal och slagits samman till större enheter. I

framtiden måste sjukhusen evakueras omedelbart för att stridsskadade skall ges

möjlighet till vård.
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De fältsjukhus som finns kommer att bli ett komplement till den civila

sjukvården i infrastrukturellt svaga områden som Gotland och Norrland. För att

göra det lättare att få en gemensam bild av läget samarbetar Försvarsmakten

med Socialstyrelsen i ett projekt om ledning av sjukvårdsorganisationen i krig.

Ytterligare samarbete med den civila delen av Totalförsvaret är skapandet av

ett traumamedicinskt samarbete mellan universitetsklinikerna, den militära

sjukvården och internationella kontakter.

Kompetensfrågan:

Hur säkerställer Försvarsmakten att det finns kompetent personal i

insatsförbanden? Vad ska vi ställa för krav på de som utbildar

sjukvårdspersonal? Hur blir Försvarsmakten attraktiv?

Försvarsmakten kommer även fortsättningsvis vara beroende av kvalificerad

personal att krigsplacera vid sina fältsjukhus. Detta gäller främst läkare med

kirurgisk kompetens men även sjukskötare mm. Genom att genomföra

funktionsmålsättningen visar Försvarsmakten en trovärdig bild av vår

sjukvårdsorganisation. Detta kommer förhoppningsvis att leda till ett ökat

intresse för Försvarsmaktens sjukvård och utbildningar. Ett antal läkare som till

vardags finns på kliniker runt om i landet men som har lön och en deltidstjänst

i Försvarsmakten kan sprida aktuella kunskaper till Försvarsmakten vid

utbildningstillfällen och internationella missioner. För att säkerställa att

sjuksköterskekompetensen bibehålls avser man att krigsplacera personal vars

civila befattningar liknar de i Försvarsmakten samt att utbilda ett flertal av

dessa till reservofficerare. Dessa kommer då att tjänstgöra inom

Försvarsmakten på samma sätt som läkarna.

Internationella frågan:

Vilka åtgärder görs för att locka personal till internationella missioner? Vilka

svårigheter ser du i samband med rekrytering till uppdrag internationellt?

Det har aldrig varit svårt att rekrytera personal till de första missionerna i

samma område. Då har intresset varit stort. Problemen har infunnit sig om
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missionen drar ut på tiden och man måste rotera personal. Det finns ett antal

faktorer som är relevanta för rekryteringen av den kvalificerade personalen.

Svårigheter med att komma loss från sitt arbete, ofta med kort varsel, och

avsaknaden av meritvärdering anges som tunga skäl till att inte välja

internationella missioner. Det föreligger sällan en professionell utmaning i

missionerna och många läkare tycker inte att de blir stimulerade i tillräcklig

omfattning. Det förefaller som om några respondenter inte sätter läkarnas

sysselsättningsgrad som avgörande utan ser till hela missionen.

Ingen av de intervjuade ser någon direkt lösning men några anger ett antal

förslag. En väg att gå vore att korta ner missionerna tidsmässigt till maximalt

tre månaders tjänstgöring eller att bemanna sjukhuset med personal från flera

länder i en internationellt sammansatt personalkader. Ett annat är det ökade

samarbetet med SoS och landstingen för att öka viljan att släppa personal till

internationell tjänstgöring. I ett försök att underlätta rekrytering och samarbete

kommer  landstinget att ansvara för att bemanna ”sitt” fältsjukhus. Det är då

lättare att krigsplacera, planera och utbilda personalen.

14.2 Analys av det empiriska resultatet

Uppsatsen avser att beskriva hur förändringarna i sjukvårdsorganisationen

angiven i funktionsmålsättningen initierades och hur den nu implementeras.

Frågeställningarna som ställdes till respondenterna rörde sig runt

organisationsutveckling och hur de ser på framtidens sjukvårdsorganisation och

de förändringar som görs. Det är tydligt att föreligger en samstämmighet hos

respondenterna i behovet av en ny syn på sjukvårdstjänsten och en ökning av

kompetensen inom organisationen. Däremot kan man se att de intervjuade

lägger olika tyngd på orsakerna till utvecklingen. Frågan kanske skulle ha ställt

annorlunda och mer specifik där respondenten fått ange den viktigaste orsaken.

Svaren på frågorna som ställdes är påfallande lika och de skillnader som trots

allt  finns tyder på att man har lite olika syn på vissa delar av målsättningen.

Vissa respondenter är mer tydliga och konkreta speciellt gällande
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ledningsfrågan, både inom Försvarsmakten och inom sjukvårdsfunktionen, och

de problem som ominriktningen medförde.

Det framkommer inte heller hur man avser att lösa helikopterfrågan. Stor vikt

läggs vid transportproblemet och det förefaller som om det är en förutsättning

för att nå funktionsmålet. Trots detta är det en fråga som inte prioriteras i

arbetet med sjukvårdsfunktionen. Denna fråga skulle kunna ha behandlats

djupare.

Det ökade beroendet av den civila sjukvården är avgörande för att bibehålla

kompetensen hos sjukvårdsförbanden. Det framkommer ett stort antal förslag

på hur man i framtiden kan komma till rätta med kompetensfrågan. Samarbetet

med den civila sjukvården i framtiden kan tolkas som att sjukvårdsfunktionen

på ledningsnivå inom Försvarsmakten kommer att öka personellt.

Den internationella delen av uppsatsen pekar på en vilja att utöka deltagandet.

Funktionsmålsättningen ger en klar inriktning av det fortsatta arbetet med att ta

fram ett nytt fältsjukhus. Den innebär också begränsningar eftersom alla

fältsjukhus ska se likadana ut oavsett om det ska användas internationellt, i

utbildning eller förrådsställas.

15 Svar på syftet med uppsatsen

Syftet med uppsatsen var att peka på skillnader i sjukvårdstjänsten före och

efter ominriktningen. Författaren avsåg att belysa orsakerna till utvecklingen

och hur effektiviteten i sjukvårdsorganisationen ökas.

Det framgår klart att det är en stor skillnad på sjukvårdstjänsten efter

ominriktningen. Man kan se en klar ambition att öka förutsättningarna för

överlevnad för stridsskadade.  Orsakerna till utvecklingen är många varav

ominriktningen bedöms vara den viktigaste. En minskad insatsorganisation

med färre förband gav utrymme till att öka ambitionsnivån i omhändertagandet

av skadade i krig. Om inte ominriktningen genomförts hade det blivit svårt att

genomföra utvecklingen framför allt av ekonomiska och personella skäl. Den

hade sannolikt genomförts ändå men det hade tagit betydligt längre tid pga.

den stora organisationen. Vissa delar, framför allt på personalsidan, hade dock

inte varit genomförbara. En annan bidragande orsak var bristen på förtroende



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats 19100:1069
Chp 99-01 Sida
Mj Timo Rinne 01-06-20 67 (69)

för den gamla organisationen som till del var resultat av en missbedömning av

tillgången på civil sjukvårdspersonal. Denna ansågs endast ha en teoretisk

förmåga att lösa sina uppgifter.

Internationella erfarenheter på 90-talet, både egna och andras, gav viktiga

signaler om omhändertagandet i krigssituationer och den allt viktigare

hemmaopinionens påverkan var ytterligare signaler om att  utveckla

organisationen.

Den stora skillnaden före och efter ominriktningen är att målsättningen för

vårdresultatet i krig skall vara detsamma som civilt i fred. Detta innebär en

avsevärd effektivitetshöjning. För att kunna åstadkomma detta kommer

kompetent, legitimerad, sjukvårdspersonal flyttas fram i stridsområdet för ett

adekvat akut omhändertagande och prioritering för vidare vård.

Sjukvårdsenheterna kommer även att ses över utrustningsmässigt för att möta

kravet. För att nå målet måste man se till hela organisationen och alla dess

ingående delar och en viktig del som inte är löst är sjuktransporterna. Våra

militära ambulanser har idag inte någon vårdkapacitet utan patienten måste

vara stabil före transporten. Personalen i fordonen är fortfarande militär utan

någon civil yrkeserfarenhet av sjukvårdstransporter. Snabba transporter mellan

stridslinjen och primärkirurgisk nivå måste i vissa, akuta fall, genomföras med

helikopter. Detta är avgörande för patientens chanser för överlevnad eller

undvikande av betydande resttillstånd. Införskaffande av en ny helikopter för

Försvarsmakten pågår men sjukvårdsfunktionen är, märkligt nog, inte med i

den processen.

Beroendet av den civila sjukvården kommer även i framtiden att vara stort.

Både Försvarsmakten och den civila sidan har reducerat sin kapacitet.

Samarbetet med civila myndigheter och internationella militärmedicinska

förband utökas avseende erfarenheter från krig/krigsliknande

sjukvårdsverksamhet  och utbildning av sjukvårdspersonal. Försvarsmakten

kommer att leda traumaforskning genom att tillsammans med civila och

internationella kontakter skapa ett nätverk där erfarenheter byts.
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Personalen vid sjukvårdsenheterna kommer att ha en bred civil kompetens

kompletterad med militär utbildning. Uttagning av personal som tjänstgör i

Försvarsmakten blir mer än tidigare beroende av personalens civila

tjänstgöring. Civila läkare som del av tiden tjänstgör i Försvarsmakten är ett

annat exempel på de åtgärder som vidtas för att säkerställa personalens

kompetens. Försvarsmaktsanställda läkare kommer att ges möjlighet att

tjänstgöra civilt för att upprätthålla sin medicinska kompetens.

Tidigare problem med rekrytering av kvalificerad personal för

utlandsmissioner kommer att kvarstå även i framtiden. Ett antal åtgärder vidtas

för att öka intresset för utlandstjänst både hos den enskilde och landstingen.

Fältsjukhusen kommer att förses med senaste modell av utrustning och

kommer att se likadana ut oavsett den insätts nationellt eller internationellt.

16 Framtida forskning

Förslag till framtida forskning inom sjukvårdsområdet är sjukvårdsförbandens

verksamhet i internationell tjänstgöring. Det vore intressant att studera hur det

svenska internationella engagemanget har bedömts av andra nationer och hur

man ser på möjligheten att utnyttja sjukhuset inte bara till PSO-uppdrag utan

även humanitära insatser. För att kunna göra detta krävs politiska beslut som

idag inte finns.

Ett annat intressant område är utvecklingen av funktionsmålsättningen.

Insatsorganisationen är inte färdigutvecklad och förändringar i den kommer

sannolikt att medföra behov av översyn av sjukvårdsfunktionen.

Ytterligare ett perspektiv kan vi få om vi istället skulle använda Wendel och

French´s teoretiska modell för framtagande av underlag till en utveckling av

sjukvårdsorganisationen. Denna skulle innebära att man objektivt inhämtade

synpunkter ute i organisationen för att sedan utarbeta ett förslag på lösning.
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Följande frågor ställts till respondenterna

Teorifrågan:

• Varför tror du att sjukvårdsorganisationen förändrades och vilka var impulserna till denna

utveckling?

• Fanns det fler impulser än ominriktningen?

• Hur skapas förändringen och vilket är det önskade slutresultat man vill nå?

• Har utvecklingen av sjukvårdsorganisationen ett klart mål eller är det själva processen som är

det centrala?

• Tror du att det kan finnas behov av att förändra målsättningen under vägen?

Effektfrågan:

• Hur tror du att man avser att öka effektiviteten i sjukvårdsorganisationen?

• Vilken anpassning sker till de framsteg som görs inom tekniskområdet på

sjukvårdsmaterielområdet?

• Hur ökar man sjukvårdsorganisationens möjligheter att nå fram till och infria

funktionsmålsättningen.

• 

Beroendefrågan:

• Kommer beroendet av den civila sjukvården att öka i och med funktionsmålsättningen?

• Vilket samarbete finns idag med den civila sjukvården?

Kompetensfrågan:

• Hur säkerställer Försvarsmakten att det finns kompetent personal i insatsförbanden?

• Vad ska vi ställa för krav på de som utbildar sjukvårdspersonal?

• Hur blir Försvarsmakten attraktiv?

Internationella frågan

• Vilka åtgärder görs för att locka personal till internationella missioner?

• Vilka svårigheter ser du i samband med rekrytering till uppdrag internationellt?


