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Sammanfattning: 

Syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori. Genom en kvalitativ ansats och användning av främst fallstudier 

analyseras praktisk verksamhet under insatserna NBG 11 och FS 22 jämfört teorin. Inom 

sjukvårdstjänstens tre principiella områden (medicinskt understöd, medicinsk evakueringskedja 

och planering av medicinskt understöd i operationsområdet) tillvaratas krigsvetenskaplig teori men 

det framkommer också att praktisk verksamhet har ett behov av större tydlighet och mer 

detaljrikedom än vad befintlig teori erbjuder. Vagheten i teorin möjliggör dock flexibla lösningar 

och skapande av modulära system förutsatt att ledningen är förutseende och har goda 

sambandsmöjligheter.  

 

Då antalet fall är få blir generaliserbarheten av resultatet begränsat. Sjukvårdskonceptet anpassas 

alltid efter rådande förutsättningarna och fördjupad förståelse för konceptet är viktigare än 

generaliserbarheten av resultatet. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Gott ledarskap hos chefer samt soldatens tillit till den egna och förbandets förmåga skapar 

förbandsanda och är en förutsättning för soldatens möjlighet att känna sig trygg i att utföra 

uppgifter i strid, säger Marco Smedberg.
 1

 Historiska exempel belyser detta t.ex. vid striderna 

om Golanhöjderna 1973 där de israeliska framgångarna framförallt tillskrivs god 

förbandsanda baserad på dessa faktorer.
 2

 Smedberg reflekterar vidare i sin bok Militär 

Ledning: 

 

”Den egna kapaciteten påverkas i hög grad av förbandens stridsvärde som vilar på 

svårbedömda faktorer som moral, motivation och uthållighet. Nästan alltid kan dessa 

faktorer påverkas av en förutseende ledning. Möjligheten att leda påverkas starkt av 

sambandsmöjligheter samt stabernas organisation och tillgänglighet”.
3
 

 

För soldaten är förbandets förmåga till snabbt omhändertagande av sårade under strid av 

högsta betydelse, ingen vill dö på fältet på grund av dålig sjukvård. Denna extraordinära miljö 

ställer särskilda krav på såväl beredskap och planering, som utbildning och övning. Inom civil 

katastrofmedicin ställs krav på att ledningsorganisationen ska leva upp till höga krav på 

patientsäkerhet och vårdkvalitet.
4
 Detta kan också anses gälla militär sjukvård. Det som 

skiljer är främst att stridsmiljö och taktik påverkar möjligheter till avtransport och därmed 

vårdmöjlighet och behandlingsresultat.
5
   

 

General Dr. Yitshak Kreiss, Israels generalläkare, menar att militär sjukvård ska hålla civil 

standard som lägst.
6
 Ska detta tas för sanning ställs härmed lika höga krav på 

Försvarsmaktens sjuktransportledning som de som gäller civilt. Med utgångspunkt i ett 

israeliskt perspektiv, poängterar Moshe Kress i sin bok Operational Logistics vikten av att ha 

sjukvårdsenheter med på slagfältet p.g.a. dess moraliska påverkan på soldaterna längst fram 

vid stridslinjerna.
7
 Medicinskt understöd har, med anledning av dess direkta påverkan på liv 

och död, en avgörande psykologisk och moralisk betydelse för soldaterna.
8
 I Försvarsmaktens 

doktriner återfinns sjukvårdsenheter på fältet som en faktor som kan påverka 

krigsföringsförmågan och som, tillsammans med övrig sjukvårdstjänst, är en del av 

uthålligheten i strid.
9
  

 

                                                        
 

1
 Smedberg, Marco. Om stridens grunder från Waterloo till kryssningsrobotar. Stockholm:Page One Publishing 

AB, 1994, 227 
2
 Ibid, 151 

3
 Smedberg, Marco. Militär ledning från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen. Lund: Historiska Media, 2001, 281 

4
 https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/24108.pdf (Hämtad 2014-04-22)  

5
 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning. Stockholm, 2013, 4 

6
 Interview with BG Yitshak Kreiss, MD, Surgeon General, Israel Defense Force. Medical Corps International 

Forum 1 (2012): 56-59. 
7
 Kress, Moshe. Operational Logistics; the art and science of sustaining military operations. Dordrecht, Holland: 

Kluwer Academic Publishers Group, 2002, 56, 135. 
8
 Ibid, 206-207 

9
 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm, 2011, 59  

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/24108.pdf
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Redan under amerikanska inbördeskriget förstod man vikten av att i rask takt omhänderta 

skadade soldater.
10

 Medicinsk evakuering bygger på att förflytta skadade från fronten och 

längre bak i leden, tvärtemot hur övrig logistik är tänkt att fungera
11

 med transporter och 

rörelser med fysiskt material som skall användas under kommande strider, såsom bl.a. 

ammunition och drivmedel.
12

 Vikten av snabb evakuering visade sig också under Koreakriget 

där tillgång till helikoptertransporter kraftigt förbättrade ledtider inom sjukvårdskonceptet
13

, 

vilket i kombination med mobila sjukvårdsenheter minskade dödligheten radikalt jämfört med 

andra världskriget
14

. Den välkända serien M.A.S.H. illustrerar exemplet tacknämligt. Kress 

anger också vikten av att förstå att sjukvårdsinsatser kräver snabbhet, tillgänglighet och 

handling, medan annan logistik kan behöva mer planläggning och tid.
15

 Sjukvårdstjänst anses, 

av Kress, som en av de två kritiska processerna inom operationell logistik. Den andra 

processen är styrketillväxt och berörs inte i denna studie.
16

 Teorin på området är generellt 

hållen men dess principer återfinns, i stora drag, även i Försvarsmaktens styrdokument som 

också är generellt men reglerar verksamheten ner till stridsteknisk nivå. 

 

”Försvarsmedicin syftar till att behålla stridsvärdet hos soldaten/ sjömannen genom att 

förebygga ohälsa och sjukdom samt att skapa ett optimalt omhändertagande av 

skadad.”
17

  

 

”Syftet är att varje soldat eller sjöman som blir sjuk eller skadas ska få rätt medicinskt 

omhändertagande. Det för att maximera möjligheten till överlevnad samt minimera 

behovet av rehabiliteringsåtgärder och framtida men”.
18

  

 

Försvarsmedicin är en del av logistiken
19

 men även en stödfunktion till operativ chef 

avseende planläggning och tidskritiska situationer.
20

 Likväl som övrig logistik är det viktigt 

att sjukvårdskonceptet tidigt tas i beaktande och finns med som en naturlig del i ordinarie 

operationsplanering.
21

 Försvarsmedicin består av medicinsk underrättelsetjänst, preventiv 

medicin, medicinskt omhändertagande inklusive medicinsk evakuering av skadad/ sjuk och 

medicinsk rehabilitering, samt djursjukvård.
22

 Erfarenheter från de senaste åren gör gällande 

att det finns behov av gemensam metodik för sjukvårdskonceptet i den mån det är möjligt 

inom det operativa stridsfältet.
23

 

 

För att uppnå en effektiv sjuktransportkedja och för att öka överlevnadsmöjligheterna finns 

inom Försvarsmakten en tidsmålsättning, ”10-1-2-regeln” som gäller för medicinskt 

                                                        
 

10
 Huston, James A. The sinews of war: Army Logistics, 1775-1953. Honolulu:University Press of Pacific, 2004, 

241 
11

 Kress Operational Logistics, 189 
12

 Ibid, 206-207 
13

 Huston, James A. The sinews of war: Army Logistics, 1775-1953. 628 
14

 Ibid, 648 
15

 Kress Operational Logistics, 63. 
16

 Ibid, 189 
17

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning, 4 
18

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Försvarmedicin Grunder. Stockholm, 2014, 5 
19

 Försvarsmakten. Grundsyn Logistik. Stockholm, 2007, 9 
20

 Försvarsmakten. Operativ doktrin. Stockholm, 2014, 20-21 
21

 Ibid, 21 
22

 Försvarsmakten. Handbok Insatslogistik, Stockholm, 2012, 87 
23

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning, 3 
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omhändertagande
24

. Det innebär att första hjälpen skall kunna ges på skadeplats/olycksplats 

inom 10 minuter och att medicinsk evakuering (MEDEVAC) med legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal ska påbörjas inom en timme från skadetillfället. Kirurgi ska därefter kunna 

påbörjas inom två timmar från skadetillfället.  

 

Inom Försvarmakten löses den trupp- och skadeplatsnära sjuktransporten inom den enheten 

där skadan skett
25

, men inom högre nivå (brigad motsvarande) löses sjuktransportledningen 

av en till brigadstaben (motsvarande) tillförd enhet som heter Patient Evacuation Coordinaton 

Cell (PECC)
26

. PECC är en mindre cell vars främsta uppgift är att koordinera att rätt patient 

kommer till rätt vårdinrättning i rätt tid
27

. Denna är normalt placerad på de två 

Sjukvårdsförstärkningskompanierna som är försvarsmaktresurser, med uppgift att kunna 

förstärka i t.ex. en anfallsriktning där förväntat skadeutfall kan ske.  

 

Större övningsverksamhet för nationellt försvar har inte prioriterats den senaste tiden. Övning 

av sjuktransportledning har därmed inte bedrivits mot verksamhet i de dimensioner som t.ex. 

PECC är anpassad för vilket i sin tur kan ha påverkat möjligheten att identifiera framgångs- 

respektive begränsande faktorer.  Det har dock vid flera övningstillfällen (både under 

förbandsövningar samt ledningsträningsövningar) identifierats brister redan under 

grundläggande hantering av mindre skadeutfall. Ofta har uppmärksammade brister uppfattats 

ha organisatoriska och ledningstekniska orsaker, t.ex. otydliga lednings- och 

lydnadsförhållande och/eller brist på samövning. Exempel på nämnda brister framkom och 

var i fokus när dåvarande chefen NBG 11, General Stefan Andersson, själv skulle prova 

sjukvårdskedjan under en övning och simulerade en skada. Utfallet var inte tillfredsställande 

och som en följd av identifierade brister flyttades fokus inom sjukvårdstjänsten till ledning av 

sjuktransporter vilket sedan övades ytterligare i simulerad miljö.
28

 Under övningar efter detta 

provade general Andersson vid ytterligare tillfälle sjukvårdskedjan, nu med bättre resultat. 

 

 ”Jag är otroligt nöjd, det gick snabbt och såväl livvaktsgrupp som läkare och 

sjukvårdsgrupp gjorde ett synnerligen proffsigt jobb. Nu vet jag vilken sjukvård som 

soldaterna erbjuds om det värsta inträffar. Jag känner mig otroligt trygg med all den 

kompetens, våra resurser och personalens engagemang.”
29

 

 

Dock kvartstår problemet att det vid varje övningstillfälle alltid har funnits behov av 

”inkörning och samövning”, med anledning av att gruppen är tillförd redan övad stab. 

Upplevda brister i rutiner och samövning vid tänkt arbetsplats, avsaknad av materiel samt 

brist på arbetsplatser skulle kunna vara en del av problemet likväl som olika organisatoriska 

tillhörigheter. 

                                                        
 
24

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Försvarmedicin Grunder, 55 
25

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning, 13-14 
26

 Ibid, 29 
27

 Ibid, 29 
28

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/sjuktransporter-ovas-i-datorsimulerad-3-d-miljo/ (Hämtad 

2014-04-10) 
29

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/11/vi-har-bra-sjukvardsresurser/ (Hämtad 2014-04-10) 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/sjuktransporter-ovas-i-datorsimulerad-3-d-miljo/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/11/vi-har-bra-sjukvardsresurser/
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1.2. Problemformulering 
Återkommande behov av ”inkörning och samövning” vittnar om problemområden i den 

praktiska verksamheten avseende sjuktransportledning.  För att bättre förstå komplexiteten 

och över tid utveckla verksamheten är det viktigt att analysera den praktiska verksamheten i 

relation till teoretiska ramverk. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori i de två fall som studeras. 

 

1. Vilket stöd finns i teorin för den praktiska verksamheten inom försvarsmaktens 

sjukvårdskoncept? 

2. Finns det områden inom sjukvårdskonceptet som saknar stöd inom ramen för den 

krigsvetenskapliga teorin och vilka områden kan i så fall identifieras i de två studerade 

fallen? 

1.4. Avgränsningar 
Studien avhandlar markbunden sjuktransportledning. Flygverksamhet berörs endast då det 

handlar om evakuering med hjälp av flygfarkoster.  

 

Den nationella kontexten berörs främst när det gäller beskrivning av sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledning enligt svenska styrdokument.  

 

Studien omfattar taktisk nivå och operativ nivå, samt fokuserar på Role 1-2. Dock berörs Role 

3-begreppet i empirin från insatsen i Afghanistan. Role avser den medicinska 

omhändertagandenivån (Bilaga 1). 

 

Begreppet sjukvårdskoncept användes i denna studie för att åskådliggöra och förklara 

medicinsk evakuering från skadeplats till kvalificerad vårdplats
30

 d.v.s. medicinsk behandling 

upp till och med sjukhusnivå. 

1.5. Centrala begrepp 
Koncept/Sjukvårdskoncept: koncept är en tänkt lösning på ett givet problem, en 

övergripande, bärande idé. 
31

 Begreppet koncept används i olika sammanhang och för olika 

syften. Exempel på verksamheter där koncept-begreppet används återkommande är bl.a. 

doktriner och operativ planering.
32

 

 

Sjuktransportledning: Omfattar ledning och samordning av evakuering av skadade och 

sjuka från skadeplats till rätt vårdnivå/vårdenhet samt evakuering mellan behandlande 

enheter. Förmåga till sjuktransportledning ska finnas i staber från kompani och högre.
33

 

 

Det finns ytterligare begrepp som används återkommande och definitioner av dessa återfinns i 

bilaga 1. 

                                                        
 
30

 Försvarsmakten. Handbok Insatslogistik, 145 
31

 http://synonymer.se/?query=koncept&SOK=s%C3%B6k (Hämtad 2014-06-01) 
32

 Försvarsmakten. Handbok Insatslogistik, 5 
33

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning, 10 

http://synonymer.se/?query=koncept&SOK=s%C3%B6k
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1.6. Tidigare forskning 
Inom ramen för militär sjukvårdstjänst är inte sjukvårdstransportledning ett särskilt väl 

utforskat område. I Moshe Kress Operational Logistics
34

 avhandlades sjukvårdstjänst och 

dess principer, dock inte i någon större utsträckning ledning av sjuktransporter. Vissa delar av 

verksamheten har dock avhandlats, exempelvis transportfrågor och då främst själva 

avtransporten eller transportmetoder. Erik Werin har till exempel studerat hur helikopterar 

används som transportmedel, utan att beröra hur ledningen av sjuktransporter fungerar.
35

 Då 

det finns likheter med den civila räddningstjänsten har litteratursökning avseende civil 

sjuktransportledning också skett. Även avseende civil sjuktransportledning är resultatet 

magert men Myndigheten för Samhällsberedskap och dess Finska motsvarighet har viss 

dokumentation i riktlinjer och handböcker, avseende SOS Alarm i Sverige
36

 och Finlands 

motsvarighet Nödcentralen.
37

 För att ytterligare söka förankring i det civila samhället har 

sökningar gjorts under Uppsatser.se
38

. Sökord var motsvarande som ovan, men det som 

återfanns rörde främst ledning på skadeplats och sjuksköterskans roll vid ledningsambulans. 

Ett flertal uppsatser gick också att finna om sambandssystemet Rakel men avhandlede inte 

sakfrågan sjuktransportledning. 

 

Att söka belysa om, och i så fall hur, krigsvetenskaplig teori tillvaratas och stödjer praxis kan 

därmed bidra till att fylla en lucka i forskningen om militär sjukvårdstjänst.  

1.7. Undersökningsmaterial 
Källor och urval omfattar de centrala begreppen och aktuell teoretisk grund. Den teori som 

används i studien utgår från Kress Operational Logistics och källkritik avseende denna 

återfinns i kapitel 2, i anslutning till att teorin presenteras. 

För att beskriva Försvarsmaktens sjukvårdskoncept och sjuktransportledning används 

Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning
39

 samt NATOs doktrin Allied Joint Doctrine 

for Medical Evacuation
40

. För att beskriva fallstudierna, NBG 11 och FS22, används 

Försvarmaktens hemsida för beskrivning av insatsernas omfattning samt intervjuer för att 

beskriva sjukvårdskoncept och sjuktransportledning.  

 

Primärkällor, såsom svenska och internationella dokument, används och med anledning av att 

de är utgivna (tryckta eller tillgängliga i digital utgåva) har de redan genomgått en källkritisk 

granskning. Vad gäller äktheten finns ingen anledning att betvivla detta då flera av källorna 

som nämnts ovan är utgivna källor från svenska och internationella myndigheter. Ingående 

material har kontinuerligt granskats avseende urval, äkthet, oberoende, tendensfrihet och 

tidssamband.
41

 Informanterna är visserligen inte tendensfria då de är aktiva i det studerade 

fenomenet, men det ligger i problemformuleringens natur och är således svårt att undvika. 

Oberoende uppnås, till viss del, genom att informanterna har olika organisatoriska 
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37
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38
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39

 Försvarsmakten. Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning  
40 NATO. Allied Joint Doctrine for Medical Evacuation (AJMedP-2). 2008 
41

 Thurén, Torsten. Källkritik, tredje upplagan. Stockholm: Liber, 2013, 7-8 
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tillhörigheter men visst beroende är oundvikligt då informanter, till del, deltagit i samma 

insatser under samma tidsperiod. 

1.8. Disposition 
Inledningsvis beskrivs bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar (kapitel 1) 

och därefter redogörs för använd teori och metod (kapitel 2 och 3). Empiri avseende 

sjukvårdskoncept och sjuktransportledning beskrivs och analyseras (kapitel 4 och 5) innan 

diskussion av resultat görs (kapitel 6). Slutligen redovisas författarens egna reflektioner samt 

tankar kring behov av fortsatt forskning (kapitel 7).  
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2. TEORI  

2.1. Inledning 
Syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori. Moshe Kress Operational Logistics
42

 behandlar 

sjukvårdstjänst som en del av logistiken och är, som beskrivs i tidigare forskning ovan, 

relativt ensam varför den huvudsakligen utgör teoretisk grund i studien. 

 

Dr Moshe Kress är professor vid Naval Post Graduate School (NPS) där han både undervisar 

och bedriver forskning. Forskningen avser modeller för strid inom områdena underrättelse, 

upprorsbekämpning (counter-insurgency), nationell säkerhet och militär logistik. Hans 

kompetens inom militär logistik är internationellt erkänd. Kress redovisar djupare teorier när 

det gäller allmän logistik men sjukvårdstjänsten åskådliggörs på ett förhållandevis ytligt sätt, 

t.ex. redovisas inga avstånd, volymer, kompetensnivåer, specifika förmågor, tekniska 

lösningar eller direkta lednings- och lydnadsförhållande. Avseende sjukvårdstjänst saknas 

tydlig hänvisning till andra källor. Kress styrka är främst att han är en auktoritet inom logistik, 

svagheten är djup inom militär sjukvårdsforskning. Dock är han en av få som överhuvudtaget 

redogör för hur sjukvårdstjänsten skall kunna bedrivas och vilken vikt den bör tillskrivas. 

Hans marina koppling leder sannolikt till att detaljerna som rör sjukvårdstjänsten vid 

markbundna operationer förblir ytliga. 

 

Kress redogör för hur sjukvårdstjänst skall bedrivas och där sjuktransportledning är en del av 

sjukvårdstjänsten.  Sjukvårdstjänsten fördelas på tre större principiella områden:
 43

 

 Medicinskt understöd  

 Medicinsk evakueringskedja  

 Planering av medicinskt understöd i operationsområdet.  

 

De tre principiella områdena utgör grunden för operationalisering och analys och kommer 

därför fördjupas var för sig nedan. 

2.2. Principer för medicinskt understöd 
Två medicinska principer är styrande under en operation:  

 snabb och effektivt omhändertagande och skademinimering  

 snabb evakuering till rätt medicinsk instans  

Principerna för medicinskt understöd har utvecklats baserat på operationellt respektive 

medicinskt övervägande.
44

 Skadade soldater på stridsfältet kommer alltid att kräva 

operationella resurser och påverka stridstempot vilket i sin tur påverkar den fortsatta 

effektiviteten och rörligheten. Detta kommer också med stor sannolikhet påverka berörda 

chefer vars soldater har skadats och således är snabb avtransport att föredra ur ett operationellt 

perspektiv, då berörda förband kan fortsätta med den uppgift man är satt att lösa.
45

 

 

Medicinska överväganden är av större betydelse än operationella överväganden. 

Observationer visar att bäst medicinsk vård erhålls på sjukhus eller motsvarande inrättningar. 
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Detta främst beroende på infrastruktur och kapacitet. Även om god kapacitet finns att tillgå på 

stridsfältet, går det inte att jämföra med t.ex. ett sjukhus.
46

 Den mest betydelsefulla resursen är 

dock personal, främst i form av högt medicinskt utbildad sådan och för att få ut mest effekt av 

t.ex. olika läkarspecialiteter krävs att de jobbar tillsammans, helst under ovan nämnda goda 

betingelser på främst sjukhus.
47

 Ur ett rent medicinskt perspektiv är snabbt omhändertagande 

en nödvändighet. För att kunna möjliggöra detta krävs att det finns medicinska resurser 

förhållandevis långt fram på stridsfältet.  

 

”Medical services must be capable to respond within minutes of injury and therefore 

medical supplies and services must satisfy a high attainability level.”
48

 

 

Det akuta omhändertagandet på plats behöver dock begränsas till just endast nödvändiga 

insatser för att öka möjligheten till snabb avtransport. Snabb avtransport är en förutsättning 

för optimalt omhändertagande, främst eftersom den moderna medicinska militära 

organisationen bygger på snabb avtransport till sjukhusvård och inte längre är så fokuserad till 

stridsfältet.
49

 Sammanfattningsvis är snabbhet ledordet i denna del och det är viktigt att kraft 

läggs på att snabbt avtransportera en skadad soldat och inte genomföra full medicinsk 

behandling på slagfältet. Detta är viktigt inte bara för den skadade soldaten, utan också för 

förbandet som har fortsatta uppgifter att lösa. 

2.3. Principer för medicinsk evakueringskedja 
Från slagfältet kan en soldat komma att passera olika stadier av vårdinrättningar, rätt 

anpassade för den typ av skada som man ådragit sig. Första hjälpen ges direkt på skadeplats 

på den taktiska enhet där skadan skett. Därefter kan det vara så att den skadade transporteras 

direkt till rätt kirurgisk enhet utan att ”passera varje steg” i kedjan, vilket är avgörande om 

man skall kunna uppnå målsättningen att vara vid kirurgisk enhet senast inom två timmar från 

skadetillfället. 
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Figur 1. Medicinsk evakueringskedja

50
 

 

 

Den medicinska evakueringskedjan består av fem noder/ nivåer: kompani, bataljon, division, 

operationsområde, ”basområde utanför operationsområde” (Figur 1). Kompaninivån är den 

närmaste nivån för en förmodad skada och har minimalt med resurser men de resurser som 

finns syftar till att kunna påbörja snabb igångsättning av första hjälpen. I andra änden av 

kedjan finns tillgång till den mest avancerade sjukvård som går att uppbringa och oftast är 

detta ett civilt sjukhus. De tre övriga noderna kan variera ur mottagningshänsyn och kapacitet, 

detta bl.a. utifrån viket operationellt läge samt vilket skadeläge som råder. I vissa fall går det 

att bl.a. understödja och underställa medicinska enheter längre fram i stridslinjerna för att 

uppnå högre effekt och större flexibilitet. 

 

Geografiska avstånd mellan skadeplats och olika sjukvårdsinrättningar, i kombination med 

avtransportkapacitet samt hastighet och skadans art, påverkar och styr vart en patient 

transporteras och som ovan nämnts kan man ”passera” olika steg för att nå optimal vårdnivå 

så fort som möjligt. Den medicinska kedjan är en teoretisk modell som bygger på de 

medicinska enheter som finns att tillgå och är spridda över operationsområdet. I verkligheten 

finns dock ett medicinskt nätverk som fungerar som logistik fungerar i stort, med den stora 

skillnaden att patienter skickas bakåt i området, medan övrig logistik främst bygger sitt flöde 

på framtransport av bl.a. förnödenheter.
51

 

 

Sammanfattningsvis är strävan inte att linjärt transportera en skadad tillbaka i vårdkedjan, 

utan att säkerställa att patienten får adekvat vård utifrån sina behov och tillgång till vårdplats 

på rätt nivå. Detta kan innebära att man vid behov kan ”hoppa över” steg i kedjan för att nå 

rätt nivå snabbast möjligt. 
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2.4. Principer för planering av medicinskt understöd i 

operationsområdet 
Planläggning för att kunna optimera medicinsk omhändertagande samt avtransport bygger på 

skadeuppfattning, insättande av stridande enheter samt tillgängligheten till medicinska 

resurser vid olika enheter
 
och avtransportmöjligheter för skadade.

52
 

2.4.1. Skadeuppskattning 
Antalet skadade kommer att påverkas beroende på stridens intensitet och typ av strid. Viss 

strid kommer att innebära mer brännskadade och viss strid kommer innebära mer 

skottskadade. Bedömningar utifrån hur striden kommer att fortgå är viktigt även för att kunna 

göra bedömningar som rör möjligheter till bl.a. avtransport. Detta kan vara svårt att förutse 

från stridstillfälle till stridstillfälle och den första stora utmaningen är att kunna försöka 

förutse hur många som kommer att skadas vid ett givet tillfälle.
53

 

2.4.2. Insättande av stridande enheter 
Insättande av förband behöver nödvändigtvis inte följa det medicinska konceptet, utan det kan 

istället vara så att omgruppering och förflyttning av sjukvårdsenheter kan behöva ske under 

stridens gång.
54

 

2.4.3. Tillgänglighet till medicinska resurser vid olika enheter 
Likväl som att kapaciteten på olika vårdinrättningar kan skifta under stridens gång, kommer 

även tillgången till medicinska resurser att skifta beroende på stridsutfall. Flexibilitet och 

handlingsfrihet måste finnas med i planeringen och tillförsel och prioriteringer kan och 

kommer att ske med bl.a. framtransport av kirurgisk kapacitet.
55

 

2.4.4. Tillgänglighet till avtransportmöjligheter för skadade 
En effektiv medicinsk avtransportkedja beror på hur mycket/ många och vilken typ av 

avtransportmedel som finns att tillgå. Snabbhet är ledordet och bara nödvändiga medicinska 

behandlingar skall göras på skadeplatsen. För att uppnå medicinska målsättningar och den 

uttalat snabba avtransporten, bl.a. kirurgi inom två timmar från skadan, krävs omfattande 

resurser av snabba transportmedel i operationsområdet. Det krävs också att detta koordineras 

på ett mycket effektivt sätt. Det mest effektiva sättet att avtransportera skadade är med 

helikopter, då den innehar de egenskaper och förmågor som anses vara mest prioriterade; 

snabbhet och att kunna ta fler skadade i samma ”lyft”. 
56

 Kress teori får stöd av aktuell 

forskning av Clarke och Davis som, efter studier av medicinsk evakuering i afghanska 

provinsen Helmand (2010-11), rekommendrar ”… utilization of prehospital critical care 

teams aboard helicopter-based evacuation platforms and direct triage to the highest echelon 

of care available when feasible.”
57

 

 

Det mest optimala är självklart att kunna använda helikoptrar från skadeplats till rätt 

vårdinstans utan att behöva genomföra omlastning, men med tanke på ett antal olika faktorer 
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så är detta inte alltid genomförbart. Faktorer som kan påverka tillgängligheten hos en 

helikopter är bl.a. tillgång till luftrummet, väder, stridshandlingar från motståndare och andra 

operationella faktorer. Detta innebär att olika typer av avtransportfordon kan och kommer att 

nyttjas i en mix av tillgångar som måste ledas och fördelas optimalt. Detta är en komplex 

process och kommer att åskådliggöras i modell av det medicinska systemet nedan.
58

   

2.5. Modell av det medicinska systemet 
Det medicinska systemet är en komplex sammansättning av medicinska avtransportnoder där 

varje nod är att betrakta som en ”servicedepå”, där man i ett flöde tar emot skadade och 

därefter skickar dem vidare efter att självklart genomfört prioriteringar av de skadade (Figur 

2). Detta flöde är beroende av att tillgång till avtransportmöjligheter (t.ex. bandgående- 

alternativt hjulburet sjuktransportfordon respektive helikopter) finns.  

 

 
 

Figur 2. Exempel på medicinsk evakueringskedja
59

 där bandgående- alternativt 

hjulburet sjuktransportfordon respektive helikopter nyttjas beroende på övriga 

förutsättningar i området samt skadans art. 
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Framgångsfaktorer för att kunna avtransportera skadade enligt modellen är: 

 Tillräckligt antal och rätt typ av avtransportmedel. 

 Tillräcklig mängd av rätt medicinalperson med rätt kompetens 

 Tillräcklig mängd vårdplatser och rätt nivå på medicinska faciliteter och material 

 

Viktigt vid medicinsk planläggning i ett operationsområde är möjligheterna och svårigheterna 

vid omhändertagande och avtransport för att nå de medicinska målsättningarna t.ex. att nå 

kirurgi inom två timmar.
60

 Sammanfattningsvis är planläggning och akut omhändertagande i 

kombination med tillgång till vårdplatser och avtransportmöjligheter grunden för att nå 

framgång inom sjukvårdstjänsten.  
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3. METOD  

3.1. Genomförande 
Syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori. För att uppnå syftet används två fallstudier som prövas mot 

teorin.   

 

Studiens empiriska material behandlas i en kvalitativ ansats genom textanalys av 

styrdokument samt fallstudier. Kvalitativ metod passar när man vill skapa en djupare förståels 

för ett problemområde och när man har nära till informationskällorna, som vid t.ex. intervjuer. 

Kvalitativ metod ger också en större frihet än kvantitativ metod och ökar möjligheten att få 

mer, och kanske oväntad, information från målgruppen. Kvantitativ metod hade förutsatt att 

empirin omvandlas till rådata som analyseras statistiskt vilket inte är tillämpbart i denna 

studie.  

 

Fallstudier används eftersom det tycks finnas en kunskapslucka i litteraturen avseende 

sjuktransportledning och fallstudier som metod regelbundet används för att just fördjupa 

förståelsen.
61

 Flerfallstudier kan bidra till att kartlägga det unika i de olika fallen och 

identifiera likheter och olikheter. Fallstudier rör inte bara fenomenet utan även det 

sammanhang som fenomenet ingår i.
62

 Att fenomenets sammanhang inkluderas i metoden har 

upplevts som en fördel då just sammanhanget, krigssituation och geografi bl.a., anses vara 

faktorer med påverkan på fenomenet. Fallstudier som metod kan ibland ifrågasättas men är 

den forskningsstrategi som kombinerar kvalitativa och kvantitativa ansatser och kan med 

fördel användas just för att samla in mycket och detaljerad data om ett avgränsat fenomen 

(fallet).  

 

Urval av såväl fallstudier som informanter genomförs genom s.k. ”icke slumpmässigt urval”. 

Totalurval och slumpmässiga urval anses visserligen överlägsna för att skapa 

generaliserbarhet avseende resultaten men vid teoriprövande undersökningar, likt denna 

studie, är det möjligt att analysera enheter även när det inte går att genomföra ett strikt 

slumpmässigt urval.
63

 Med hänsyn till studiens ringa omfattning så har ett totalurval eller ett 

strikt slumpmässigt urval inte varit praktiskt genomförbart. Med det strategiska fåfalls-

urvalets hjälp har en avgränsad kontext, i vilken den empiriska undersökningen genomförs, 

identifierats. Inom ramen för kontexten görs sedan stora ansträngningar för att få med 

samtliga relevanta analysenheter.
64

  

 

Empiriskt material i fallstudier inhämtas genom inläsning av styrdokument, NATOs 

respektive Försvarsmaktens, för att ge en bild av hur verksamheten är tänkt att fungera samt 

genom intervjuer för att få en bild av hur den i praktiken upplevs fungera (praxis). För att 

sätta praxis i sitt sammanhang används korta beskrivningar av respektive insats omfattning. 

Intervjuerna var av strukturerad karaktär med ett fast frågeformulär (Bilaga 2 och 3) 
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bestående av öppna frågor.
65

  Frågorna i formuläret är framtagna dels för att kontrollera om 

sjukvårdskonceptet är (väl)känt, dels för att komplettera bilden av sjukvårdskonceptet då 

skriftlig dokumentation på området är begränsat. Vidare är frågorna övergripande och öppna 

för att inspirera informanterna att reflektera fritt över hela konceptet. Att banda intervjuerna 

med informanterna så att dessa kan transkriberas i sin helhet är att föredra men bristen har 

kompenserats med nogsamt nedtecknade svar under intervjuns gång samt att informanterna 

haft möjlighet att läsa igenom dessa anteckningar och vid behov komplettera eller justera.  

 

Slutligen genomförs analys med stöd av analysverktyget som grundas på teorin. 

Analysverktyget innehåller tre principer som redovisas under operationalisering och hjälper 

till att systematisera analysen i relation till teorin. Materialet sorteras för att upptäcka t.ex. 

likartade uttalanden, samband och mönster.
 66

  Analysen prövar respektive fallstudie mot 

teorin, men inte mot varandra, med fokus på sjuktransportledning. 

3.2. Urval 

3.2.1. Fallstudier 
Inklusionskriterier: 

 Tidsmässigt ”i närtid” (2010-2014) 

 Olika typer av insatser 

 Olika tidsramar  

 Olika geografiska förutsättningar (avstånd, vägstandard etc) 

 

Insatserna NBG 11 och FS 22 väljs eftersom båda faller inom ramen för ”närtid”. Den relativt 

kort period (2010-2014), i närtid, stärker tidssambandet. Enstaka intervju från annan FS-insats 

används, men då endast rörande PECC-funktionen på Regional Command North (RC (N)), 

som en pragmatisk lösning för att kompensera brister med det icke slumpmässiga urvalet. 

NBG 11 var en volymmässigt komplett styrka med en tydlig uppdragsbeskrivning verksam 

under drygt ett år, vilket innebar att det fanns flertalet gemensamma övningstillfällen. FS 22 

var den första insatsen, trots det relativt höga insatsnumret 22, med en tydlig bataljonsprofil 

(”Mekbat FS”). Det var också en av de sista Afghanistaninsatserna där uppgifterna inte bara 

var av arten att ”agera partner” till de afghanska säkerhetsstyrkorna, utan också att själv 

genomföra operationer, om än i samverkan. Insatserna pågick under olika tidsperioder samt 

verkade med olika geografiska förutsättningar. Under NBG 11 tas sjukvårdskonceptet fram 

från grunden men konceptet under FS 22 är en utveckling av tidigare FS-insatsers koncept. 

Sammantaget anses urvalet ge en bred spridning av erfarenheter.  

 

Det är en svaghet att antalet fallbeskrivningar begränsas till två. Generaliserbarheten av 

resultaten ökar om fallbeskrivningarna är fler. Det hade varit av intresse att kunna samla 

erfarenheter även från t.ex. insatser på Balkan och i Afrika men med hänsyn till studiens 

omfattning är begränsningen nödvändig. Insatserna faller dessutom utanför inklusionskriteriet 

”närtid”. Det hade även varit intressant att kunna pröva olika koncept mot varandra i 

likvärdigt sammanhang men inte heller det är genomförbart inom ramen för studiens 

omfattning. 
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3.2.2. Informanter 
Inklusionskriterier: 

 Deltagit (i ledande befattning) vid någon av de två fallstudierna eller deltagit vid 

framtagande av gällande styrdokument 

 Tillhör organisationsenhet med ansvar för krigsförband med medicinsk inriktning, 

funktionsansvar avseende den medicinska delen av sjukvårdstjänst eller ansvar för 

större övningsverksamhet på området.  

 God konceptförståelse 

 

Urvalet sker från olika delar av Försvarsmaktens verksamheter för att få en bredd i erfarenhet. 

Informanter är officerare, eller personer som bemannat officersbefattningar under insats, 

alternativt har de varit delaktiga vid framtagande av sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledningsmetoder som ligger till grund för reglementen som används. Samtliga 

har god konceptförståelse. Förteckning över informanter och kort redogörelse av 

bakgrundsfakta återfinns i Litteratur- och källförteckning. 

 

Informanter från Trängregementet (TrängR) rekryteras då TrängR var ansvariga för större 

delen av sjukvårdsförbanden under NBG 11 (sjukhuskompani: Medcoy, inklusive 

kirurgitropp) samt varit och är ansvariga för flera krigsförband med medicinsk inriktning. 

Försvarsmedicincentrum (FömedC) var och är funktionsansvariga för den medicinska delen 

av Försvarsmaktens sjukvårdstjänst, varför det var viktigt att informanter rekryteras även 

härifrån. Informant från Markstridsskolan (MSS) rekryteras då MSS var och är ansvariga för 

övningsverksamhet av större omfattning inom armén samt till del även ledningsträning. 

Informant med nuvarande placering på Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband 

(FMTM) rekryteras med anledning av sin dåvarande befattning som chef J4, NBG 11. 

Informanterna informeras om studiens syfte och de forskningsetiska reglerna
67

. Informanterna 

vet därmed att de kan kräva korrekturläsning och att deras medverkan i studien är frivillig.
68

 

 

Det är en styrka att informanter har kunnat rekryteras ur flertalet av Försvarsmaktens olika 

verksamheter som Markstridsskolan, Trängregementet, Försvarsmedicincentrum, FMTM, 

samt insatserna NBG 11 samt FS 22. Det är en bred representation även avseende typ av 

befattning som informanterna innehaft. Vidare har alla tillfrågade informanter accepterat 

förfrågan och fullföljt studien med stort engagemang, vilket har varit ovärderligt med hänsyn 

till den relativa bristen på nedtecknade erfarenheter. 

3.3. Validitet och reliabilitet 
Begreppsvaliditeten anses god då använda begrepp definieras väl

69
. Även om källorna inte 

huvudsakligen består av artiklar så är de samstämmiga med doktriner och reglementen samt i 

övrigt kända förhållanden och anses ändå fullgoda. Studiens slutsatser begränsas avseende 

generaliserbarhet då resultatet kunde varit annorlunda om insatser t.ex. på Balkan eller i 

Afrika undersökts vilket påverkar den externa validiteten negativt
70

. Slutsatserna bör dock 

vara generaliserbara till insatser med likartade förhållanden varför den externa validiteten 

ändå kan anses tillräcklig. Avseende intern validitet anses även den god då frågeställningarna 
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kan besvaras, d.v.s. studien analyserar det som avsågs. Reliabiliteten avser insamlad datas 

tillförlitlighet
71

 och stärks av bredden i urvalet av informanter samt det faktum att alla 

tillfrågade informanter accepterat och fullföljt studien.  

3.4. Operationalisering  
Moshe Kress valdes som teoretisk grund baserat på god och generell överföringsbarhet, det 

vill säga att teorin kan användas i sammanhang som liknar de exempel som den belyser även 

om inte alla omständigheter överensstämmer exakt. Av de principområden som Kress 

redogjort för kommer tre att operationaliseras mot empirin med hjälp av ett analysverktyg. 

Analysverktyget sorterar empirin utifrån de teoretiska principerna för att konstatera likheter 

och skillnader (Tabell 1). De tre principområdena är principer för medicinskt understöd, 

principer för medicinsk evakueringskedja samt principer för planering av medicinskt 

understöd i operationsområdet. Dessa valdes främst av den anledningen att de är komplexa, 

starkt beroende av varandra samt berör hur sjuktransportledning bör bedrivas. Varje 

principområde har också ett antal nyckelprinciper som presenteras nedan.  

3.4.1. Principer för medicinskt understöd 
Principen har valts därför att förmågan till snabbt omhändertagande värderas högt och har 

direkt påverkan på liv och död. 

Nyckelprinciper: Snabbt omhändertagande och snabb evakuering (till rätt instans) 

3.4.2. Principer för medicinsk evakueringskedja 
Principen har valts därför att även om första hjälpen kan ges direkt på skadeplats, så behöver 

den skadade transporteras vidare till rätt vårdenhet med adekvat förmåga och i rätt tid.  

Nyckelprinciper: Tillgång till rätt vårdnivå, tillgång till avtransport samt flexibilitet vid 

evakuering (direkt till rätt instans). 

3.4.3. Principer för planering av medicinskt understöd i 

operationsområdet 
Principen har valts därför att planläggning är avgörande för optimering av medicinskt 

omhändertagande inom ramen för hela sjukvårdskonceptet. 

Nyckelprinciper: Skadeuppskattning, insättande av stridande enheter, tillgänglighet till 

medicinska resurser vid olika enheter, tillgänglighet till avtransportmöjligheter för skadade. 
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4. EMPIRI 
Syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori i de två fall (NBG 11 och FS 22) som studeras. Därför 

kommer i detta kapitel först en beskrivning av sjukvårdskoncept och sjuktransportledning 

enligt NATOs doktrin och Försvarmaktens reglementen. Kress teori är generellt hållen men 

dess principer återfinns, i stora drag, även i Försvarsmaktens styrdokument som också är 

generellt hålla om än något mer detaljrika och reglerar verksamheten ner till stridsteknisk 

nivå. Under kapitlets gång kommer sjukvårdskoncept och sjuktransportledning utifrån 

fallstudierna att beskrivas. 

4.1. Doktriner 

4.1.1. Militärstrategisk doktrin (MSD) 
”MSD är en svensk militär doktrin överordnad övriga nationella militära doktriner, 

grundsyner och reglementen. Vår medverkan i multinationella insatser inom ramen för FN, 

NATO och europeisk krishantering innebär viss harmonisering med multinationell doktrin, 

främst NATO:s Allied Joint Doctrine (AJP-01) och andra NATO-doktriner. De koncept EU 

utvecklar inom sin krishanteringsförmåga är också av stor vikt. Grunden i MSD är därför att 

svenska begrepp och definitioner i så hög utsträckning som möjligt ska vara kompatibla med 

främst med NATO och EU.”
72

 

4.1.2. Allied Joint Doctrine for Medical Evacuation, NATO 

(AJMedP-2) 
I Allied Joint Doctrine for Medical Evacuation, NATO, AJMedP-2 ges något mer och tydliga 

instruktioner om hur sjuktransporter skall lösas enligt doktrinen. Här ges också en mer 

detaljerad bild av hur PECC är tänkt att arbeta. Sammanfattningsvis kan arbetsuppgifterna för 

PECC delas in i två huvudområden vilka är koordinering och rapportering.
73

 Rapportering 

enligt doktrinen skall ske kontinuerligt både till de högsta medicinska cheferna, men också till 

de förband vars soldat skadats och är under transport i den medicinska kedjan. Detta skall ske 

via kontinuerliga rapporter till personalavdelningen (”1 funktionen”) på respektive 

ledningsnivå.
74

 PECC skall i stort kunna koordinera följande:
75

 

 

 Flyg- och markbunden sjuktransport 

 Tillgängliga vårdplatser med rätt vårdnivå 

 Masskadeutfall 

 Tillförsel/ leverans av medicinska specialprodukter 

 

Uppgifterna ovan skall kunna lösas under multinationella operationer och förutsätter att 

placeringen är optimal för att kunna samverka med andra delar inom en stab, såsom t.ex. 

sjukvårdssamverkanscellen och luftsamordningscellen. För att kunna hantera multinationella 

aspekter måste säkerställt samband finnas mellan olika nationer genom 

funktionella sambans- och ledningssystem. Nämnas bör att PECC har både koordinerande och 

rapporterande uppgifter. 
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4.2. Försvarsmaktens sjuktransportledning 
Det styrdokument som främst är aktuellt för att beskriva hur sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledning är utformat är Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning
76

, men 

även Försvarsmaktsreglemente Försvarsmedicin grunder samt Handbok Insatslogistik berikar 

empirin med användbara delar.
77

Vid medicinsk evakuering gäller målsättningen ”10-1-2-

regeln” vilket innebär att första hjälpen skall kunna ges på skadeplats/olycksplats inom 10 

minuter och att MEDEVAC med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska påbörjas inom 

en timme från skadetillfället. Kirurgi ska därefter kunna påbörjas inom två timmar från 

skadetillfället.
78

  

 

Tillämpning av sjukvårdstaktik är avgörande då det i detta begrepp ingår att ha 

helhetsförståelse avseende hälso- och sjukvårdens ingående förmågor, såsom tillgängliga 

avtransportresurser och tillgängliga vårdplatser anpassade för rätt patient utifrån skadeart.
79

 

Detta beskriver sjuktransportledning i stora drag som varande en del i det större begreppet 

sjukvårdsledning i försvarsmaktens sjukvårdskoncept.
80

 Denna förmåga skall finnas i staber 

från kompani och högre.
81

 I figur 3 ses en översiktsbild hur den medicinska evakueringen 

skall genomföras och vilka målsättningar som skall gälla.
82

 

 

 
Figur 3. Medicinsk evakueringskedja

83
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Bilden ovan sammanfattar medicinsk evakueringskedja enligt styrdokument och bekräftas av 

samtliga informanter. Ett annat ord för det som visas på bilden är Medical evacuation 

(MEDEVAC) som också kan indelas i tre delar: 

 

 Främre medicinsk evakuering, ett samlingsbegrepp som inbegriper tiden och 

åtgärderna från skadeplats till rätt vårdnivå utifrån patientens medicinska behov.
84

 

 Taktisk medicinsk evakuering genomförs inom ett insatsområde, där syftet är att 

ge fortsatt vård för patienten under tiden flytt genomförs mellan olika 

vårdplatser.
85

 

 Strategisk medicinsk evakuering syftar till att förflytta en patient till ett sjukhus, 

där sjukhuset vanligtvis befinner sig i hemlandet.
86

 

 

I handbok Insatslogistik framgår att principer för sjuktransportledning inom markarenan, från 

ett brigadperspektiv, bygger på att ledning generellt utgår från brigadstaben och att 

sjuktransportledning utgår från brigadstabens TOC (Tactical Operations Center). TOC går att 

likna vid en stridsledningscentral, där samordning sker mellan intressenter främst beroende på 

vilka resurser som finns att tillgå för evakuering.
87

 

 

PECC ansvarar för att denna samverkan och koordinering sker inom brigadstaben. PECC 

samordnar även medicinsk evakueringsresurs till underställda sjukvårdsförband beroende på 

hur lednings- och lydnadsförhållandena är utformade.
88

 Inom en bataljon är det den ansvarige 

för sjuktransportledningen som samverkar och rapporterar direkt till PECC och det är också 

denne som funktionsleder och ansvarar för sjuktransporter inom egen bataljon.
89

 Inom ett 

kompani leds försvarsmedicinen av kvartermästaren, som också är den som stödjer 

kompanichefen vid planläggning och vid skadeutfall.
90

 Kvartermästaren ansvarar också för att 

samverka med bataljonstaben avseende bl.a. behov av resurser.
91

  

 

I doktriner från NATO
92

berörs ämnet mer ingående om hur sjuktransportledning är tänkt att 

bedrivas och hur användning av PECC är tänkt att ske. Motsvarande information gick också 

att återfinna i Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning
93

, som i stort överensstämmer 

med nämnda doktriner. 

4.3. Fallbeskrivning 1 - Sjuktransportledning under NBG 11  

4.3.1. Insatsens omfattning 
”En battlegroup (BG) räknas, enligt EU policy, som den minsta enhet som klarar att lösa 

självständiga insatser, eller att tidigt ingå i de initiala faserna i en större operation. Dessa 

karakteristika begränsar NBGs aktiviteter i både tid och intensitet. Under 
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beredskapsperioden 1 januari till 30 juni 2011, var NBG 11 ålagd att ha beredskap för att 

genomföra insatser inom en radie av 6000 kilometer från Bryssel, i syfte att stödja EU:s 

Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik kopplat till de krishanteringsuppgifter som 

fastställts för unionen (de så kallade Petersbergsuppdragen).”
94

   

4.3.2. Insatsens sjukvårdskoncept 
Tidigt fastslog Force Commander att sjukvårdstjänst var viktigt och detta i kombination av att 

det fanns tid att försöka utveckla systemet från våren 2010 till årsskiftet 2010-2011, samt 

fortsatt utveckling under beredskapstiden våren 2011 bidrog att ett antal åtgärder kunde 

genomföras för att öka förmågan.
95

 

 

Konceptet bygger på ett internationellt scenario, där styrkan skall kunna lämna Sverige inom 

10 dagar och lösa uppgift max 600 mil från Bryssel under max 120 dagar. Detta innebär att 

10-1-2 regeln skall kunna gälla och bygger scenariot på att inte behöva hantera för stora 

personella förluster.
96

 Sjukvårdssystemet är också uppbyggt på detta sätt, där striden förväntas 

ske i en riktning.
97

 

 

Sjukvårdskonceptet som åskådliggörs i figur 4 nedan är tydligt och fungerar principiellt som 

styrdokumenten inom Försvarsmakten föreskriver. Konceptet bygger dock mer på en linjär 

kedja från en stridande bataljon, där det initialt genomförs omhändertagande på skadeplats av 

kamrat/grupp, därefter överlämnas skadad soldat till sjukvårdsgrupp som genomför 

medicinskt omhändertagande i möjligaste mån innan vidare evakuering sker.
98

 Evakueringen 

gick sedan oftast via Forward Operating Base (FOB), där ledningen för Logistikbataljonen 

var grupperad tillsammans med bl.a. Role 2 Light Manouvre (LM- kirurgitropp). Därefter 

vidare till Main Operating Base (MOB), där bl.a. Medcoy (Role 2 Enhanced (2E), sjukhus) 

och PECC ingående i Force Head Quarters ((F)HQ) var placerade.
99

 En skadad soldat skulle 

vara på Role 2 E inom sex timmar efter skadetillfälle i de fall denne först behandlades på Role 

2 LM.
100

 Detta bekräftas även av Force Medical Officer (FMO)
101

 och Stf C PECC
102

 som 

båda hävdar att tänkt koncept överensstämmer med hur verksamheten bedrevs. 
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Figur 4: sjukvårdskoncept och sjuktransportledning med exempel för NBG 11

103
 

 

 

Sjuktransportledningen åskådliggörs också i figur 4 och bygger på att PECC leder och 

koordinerar sjuktransporter inom insatsområdet. 
104

 PECC tillhör organisatoriskt Medcoy, 

men placeras regelmässigt i högre stab, i det här fallet (F)HQ med placering på MOB.
105

 

PECC funktionsleds inom (F)HQ vad gäller sjukvårdstjänst av FMO som är placerad på J4, 

men i den tidskritiska ledningen av sjuktransporter lyder PECC under JOC (Joint Operations 

Center), då det ställer stora krav på lägesuppfattning och lägesuppdatering, samt tillgång till 

samtliga övriga funktioner där samverkan krävs för att sjuktransportledningen skall fungera 

optimalt.
106

 Denna bild bekräftas också av FMO, som också tillägger att PECC förutom att 

leda det tidskritiska arbetet även bistår med medicinsk planläggning och är ett stort stöd till 

J4.
107

  

 

Vid skadeutfall ska sjuktransportledningen fungera så att larm går från drabbad grupp, via 

sambandsnät/plutonsnät, vidare till kompanistab. Från kompanistab sker larmning till 

bataljonsstab genom incidentrapport (METHANE) med kopia till PECC när det var 

sambandsmässigt möjligt. Bataljonens sjuktransportledare fördelar sjukvårdsgrupp till 
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skadeplatsen samt beställer, om möjligt, helikopter till skadeplatsen genom rapportmall 

”begäran om externa medicinska resurser (s.k 9-LINER)” via PECC. I de fall patienten 

evakueras landvägen fastställs överlämningsplats av PECC. På överlämningsplatsen övertas 

patienten av sjukvårdsgrupp ur Logistikbataljonen.
108

 (Figur 4) 

 

På grund av det linjära sätt som uppgiften skulle lösas och de avstånd som rådde fick 

Logistikbataljonen och dess stabsfunktion en större och mer central uppgift att styra flödet, 

rent fysiskt, av sjuktransporter från Mekbat till de bakre vårdplatserna (Role 2 LM och E).
109

 

Detta blev den naturliga följden av att Logistikbataljonen var den enhet där de mesta av 

tillförda sjukvårdsenheterna fanns och denna bataljon var ett tillfälligt sammasatt förband av 

förnödenhetsförsörjning och sjukvård.
110

  

 

PECC består av sex personer varav tre stycken kommer från Norge, två från Sverige och en 

från Irland.
111

Två av de norska medlemmarna är sjuksköterskor och den tredje har medicinsk 

bakgrund av prehospital art (dock inte legitimerad). De två svenska medlemmarna är båda 

officerare, men är samtidigt utbildade sjuksköterskor. Irländaren är den enda utan medicinsk 

bakgrund, men han är utbildad logistiker med god förmåga till helhetsförståelse.
112

 

 

Sjukvårdskonceptet är, som tidigare skrivits, tydligt och förståeligt. Dock innebar 

sjukvårdskonceptet att lösningar för sjukvårdstjänsten fick tas fram efterhand p.g.a. att det 

inte från början fanns en optimal och uttalad sjuktransportledning inom Logistikbataljonen.
113

 

För att lösa ut denna problematik genomfördes ledningsträning i isolerad miljö på 

Ledningsträningsanläggningen, MSS, i ett försök att nå samsyn i allehanda frågor rörande 

sjuktransportledningen.
114

  

 

Efter genomförda ledningsträningar fanns det en likartad syn på bl.a. rapportmallar och vilka 

blanketter som skulle användas. Dessutom, vilket var än viktigare, skapades samsyn i hur 

metoden för sjuktransport skulle användas. Deltagare i ledningsträningen var 

Logistikbataljonstaben (med personal ur TOC och planeringssektionen), personal ur Medcoy 

på samtliga nivåer, personal ur PECC, sjuktransportledare ur Mekbat, samt personal ur 

(F)HQ.
115

 Övningen var en förutsättning för att sjuktransporter överhuvudtaget skulle fungera 

under NBG 11. Samtliga informanter bekräftar bilden av att ledningsträning och samsyn är 

nödvändigt 

4.3.3. Principer för medicinskt understöd 
Svensson noterar att fokus på sjukvårdstjänsten, efter att Force Commander tidigt slagit fast 

sjukvårdstjänstens vikt, ledde till att utbildningen i sjukvårdstjänst på soldatnivå 

intensifierades
116

. Utbildningsnivån på soldatnivå har direkt påverkan på vilken hjälp som kan 

ges direkt på skadeplats, s.k. snabbt omhändertagande. Under NBG 11 fanns tillgång till två 
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helikoptrar, från Kroatien, vilket också gjorde sjukvårdskonceptet mer robust och ledde till en 

större tilltro till sjukvårdstjänsten
117

. Tillgången till de kroatiska helikoptrarna medförde 

också att sjuktransportledningen genom PECC gavs ytterligare ett verktyg för att kunna 

koordinera sjuktransporter över hela linjen
118

 och tillgängligheten över tiden ökade i och med 

detta.
119

 

4.3.4. Principer för medicinsk evakueringskedja 
Ling och Dahlin konstaterar att insatsen, under NBG 11, bygger på att kunna gruppera och 

verka med långa avstånd som följd. Avstånden medför att det, i det närmaste, förutsätts 

helikoptertransport vid varje enskilt tillfälle för att en patient skall kunna nå Role 2 inom 

angiven tidsram.
120

 Det skulle annars vara svårt att uppfylla de medicinska målsättningarna, 

främst vid större skadeutfall, och evakueringskedjan är mycket beroende av tillgång till 

helikopter.
121

 

 

Albansson lyfter fram att sjukvårdskonceptet var välkänt vilket stärkte förmågan att evakuera 

direkt till rätt vårdnivå och gjorde evakueringskedjan flexibel.
 122

 Sambandstjänsten är också 

en av de faktorer som nämns av flera informanter som en viktig pusselbit i 

evakueringskedjan. Tillgången till långräckviddiga sambandsmedel gör att NBG 11 kan röra 

sig över stora ytor och detta gäller självklart också för enskilda sjuktransportfordon, samt 

ledningen av dem
123

. De långräckviddiga sambandmedlen möjliggör kommunikation på långa 

avstånd, men innebär tyvärr att det bara går att sända till en mottagare åt gången vilket leder 

till att man tappar tid och flexibilitet med denna (sambands)lösning.
124

 

 

Tillförseln av kroatiska MEDEVAC-helikoptrar möjliggjorde visserligen större flexibilitet, 

men eftersom de bara var två stycken blev uthålligheten i evakueringskedjan begränsad.
125

 

Ytterligare begränsningar i evakueringskedjan orsakades av bristen på IVA- ambulanser samt 

bristen på förmåga till traumakirurgi både på Role 2 LM och Role 2 E.
126

 Även den IVA-

förmågan som är en förutsättning efter traumakirurgi ses som en begränsning, då antalet 

platser på främst Role 2 LM är begränsat.
127

. Det anses också råda brist totalt på markbundna 

sjukvårdsgrupper och ambulanser. Flera av informanterna nämner att en orsak kan vara att 

insatsen är anpassad för att ta få förluster och inte anpassad för att ta förluster som om det 

vore krig i Sverige Vidare konstateras att PECC inte har tillgång till samtliga befintliga 

grupper, då grupperna lyder under sina respektive bataljoner och PECC främst koordinerar 

transportrörelser på marken utanför bataljonsområden. Följden av detta blir att PECC inte har 

direkt tillgång till samtliga resurser vid en masskadesituation vilket drabbar 

evakueringskedjans förmåga och flexibilitet.
128
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Sjöberg poängterar betydelsen av resurs för taktiska evakueringar för evakueringskedjan. 

Under NBG 11 fanns resursen i form av flygplanet C-130, där det gick att köra in med 

ambulans med patienten kvar i fordonet och då utan att behöva bryta vårdkedjan. Fordonet i 

detta fall var en intensivvårdsinredd ambulans och C-130 flög kontinuerligt mellan FOB och 

MOB.
129

 

4.3.5. Principer för planering av medicinskt understöd i 

operationsområdet 
Svensson och Dahlin påtalar, ur planeringssynpunkt, fördelen med en tilltänkt anfallsriktning 

i enbart en riktning
130

 vilket Åkermo menar möjliggör att tidigt kunna se eventuella 

skadeutfall
131

. Planeringsförutsättningarna påverkas också positivt av att sjukvårdskonceptet 

var tidigt fastställt och välkänt.
132

 Avseende ledning av sjuktransporter längre fram i området 

och fysisk fördelning av desamma sågs det som en stor fördel att detta gjordes från 

Logistikbataljonens ledningsplats på FOB
133

, mycket beroende på att man från denna plats 

hade bra kontroll på in- och utgående flöde.
134

  

 

Inom PECC-organisationen är bristen på ett standardiserat uppföljningssystem av transporter 

ett problem och följden blir tillfälliga egenhändiga Excel-lösningar vilket försvårar 

uppföljning. Det fungerar på lägre nivå och transporter i en riktning, men kan komma att bli 

problem i större sammanhang.
135

 För PECC blev ledning- och lydnadsförhållandena utklarade 

och funktionsledningen från J4, med ledning från JOC för den tidskritiska ledningen uppfattas 

som välfungerande och det fanns klara rutiner för hur arbetet inom (F)HQ skulle bedrivas.
136

 

Enkelhet vid ledning av sjuktransporter anses också som en viktig faktor. 
137

 Att tillhöra 

Medcoy ansågs inte som optimalt men nämnda placering på (F)HQ ansågs som den under 

NBG 11 bästa placeringen, då den gav överblick över hela sjuktransportkedjan, men också 

tillgången till sambandsmedel för att kunna nå de flesta enheter i insatsområdet.
138

 PECC 

borde ha samlokaliserats, eller tillförts (F)HQ med säte i Enköping, redan från början av 

insatsen. Det hade inneburit att många av de rutiner som inte var klara utan fick jobbas fram 

efterhand, ofta i fältmiljö, hade kunnat färdigställas redan från början. 
139

 

 

Intensifierad utbildning innebar för PECC att personalen som redan var erfaren nu även blev 

välutbildad inom just sjuktransportledning.
140

 Nilsson poängterar dock att förutsättningen för 

att kunna knyta ihop god egen färdighet med användning av densamma i ett större 

sammanhang och i övad kontext, samt att få med Logistikbataljonens stab är 

ledningsträningsövning
141

. Efter genomförd övning konstaterar samtliga informanter att detta 

var en stor framgångsfaktor för den fortsatta insatsen. Samtliga inblandade var också överens 
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att det krävs mycket och intensiv träning för att nå resultat. För att uteffekten av träningen 

skall bli det önskade krävs dock att det finns en fastställd och accepterad organisation med 

tydliga och genomförbara rutiner.
142

 Nilsson, Sjöberg och Åkermo menar oberoende av 

varandra att utbildning och samövning behöver utvecklas och Åkermo menar då att särskilt 

viktigt är att sjukvårdskonceptet tidigt är en del av ledningsträning.  

 

Utöver det som direkt berör principen lyfter informanterna fram faktorer, av 

planeringskaraktär, som indirekt påverkar hela konceptet men sker tidsmässigt innan insatsen 

är operationell. Dessa är främst: 

 Gemensam lägesbild möjliggör utveckling och implementering av gemensamma 

mallar och rapporteringsvägar.
143

  

 Reglementen bör utformas så att de hänger samman och är fria från motsägelser.
144

 

 Tidig träning och träning i isolerad miljö. 

 Vidare påtalas behovet av utveckling av lednings- och sambandssystem inklusive 

uppföljningssystem (avseende bl.a. just transporter). 

 Förflyttning av den organisatoriska grundtillhörigheten för PECC är en åtgärd som 

påverkar effektiviteten i sjukvårdskonceptet. Förslagen till placering är dock flera 

o Kvar vid befintlig placering 

o Permanent i brigadstaben
145

  

o Permanent i Logistikbataljonstaben
146

 

o I en gemensam transportledningsfunktion, där PECC kan placeras utifrån var 

behovet uppstår
147

 

4.4. Fallbeskrivning 2 - Sjuktransportledning under FS22 

4.4.1. Insatsens omfattning 
Afghanistan är uppdelat i ett antal olika militära områden som kallas Regional Command 

(RC) och där Sverige tillsammans med ett antal andra länder ingår i det norra området RC(N), 

där Tyskland är det ledande landet. ”Sverige leder sedan 2006 en militär styrka med huvudbas 

i staden Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma 

säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.”
148

 Detta sker inte bara genom militärt 

engagemang, utan även genom politiska och diplomatiska ansträngningar likväl som polisiära 

och civila utvecklingsinsatser.
149

  

 

När Sverige började bidra till International Security Assistance Force (ISAF) vid årsskiftet 

2001/2002 var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. 

Verksamheten utökades dock 2006 och i mars det året tog Sverige över ledarskapet och 

säkerhetsansvaret för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt genom 
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åren och insatserna har lämnats över till de afghanska myndigheterna.
150

 Under 2012 tog den 

civila ledningen över ansvaret för den svenska styrkan, medan den militära delen av insatsen 

Task Force Northern Lights (TF NL) fortfarande var en del av Natos ISAF-styrka tillsammans 

med trupper från Finland. Under 2013 skedde ytterligare en ny omvandling när det svenska-

finska bidraget gick in i ett samarbete tillsammans med Norge och Lettland och då bildade 

Nordic-Baltic Transition Understöd Unit (NB TSU).
151

 

4.4.2. Insatsens sjukvårdskoncept 
Varje RC löser i grunden ut sin egen sjukvårdstjänst och sjukvårdskoncepten kan se olika ut 

beroende på var man befinner sig och hur intensiva strider som bedrivs, men NATO/ ISAF 

Medical guidelines (figur 5) är de samma i hela Afghanistan.
152

 Sjukvårdskonceptet byggde 

på NATO:s styrdokument om ”medical timelines” enligt principen 10-1-2. Dock kunde man, 

tack vare tät helikoptertillgång, skärpa dessa krav och generellt gällde att en skadad soldat 

skulle vara under behandling på role 2/3 inom 90 minuter från skadetillfälle. Evakuering till 

hemlandet via nationell försorg skall ske så snart som den skadades tillstånd medgav.
153

 

Enligt figur 7 nedan börjar allt på skadeplats med att soldaterna har en grundläggande god 

utbildning för att snabbt kunna göra ett omhändertagande. Systemet bygger också på att det 

på grupperna skall finnas en stridssjukvårdare (Combat Life Saver, CLS), med 

kompletterande sjukvårdsutbildning. Att påbörja omhändertagande inom 10 min är oftast 

livsavgörande. I nästkommande steg, som kan vara hjulburen ambulans alternativt helikopter, 

finns sjuksköterska. Beroende på bedömd flygtid för helikopter tog sjukvårdsgrupp över 

patient under framflygningstiden. Under ideala förutsättningar kunde helikopter vara på plats 

innan patient behövde lastas i sjukvårdsvagn. Vid helikopter tas patienten direkt till förbi 

förbandsplats (Role 1) till Role 2 (Norsk vårdinrättning i Meymaneh), eller Role 3 (Tyskt 

sjukhus på Marmal).
154

 Helikopterbesättningarna står i 15 minuters beredskap vilket måste 

räknas in i den totala tiden. De 60 minuter som finns angivet bygger på att tiden ”startas” när 

9-liner når till PECC och inte från när patienten skadas.
155

 Användandet av 9-liner är ett 

standardiserat arbetssätt inom RC(N) och används på motsvarande sett i RC(N)s östra delar 

(tyskt område Kunduz), där samma PECC i Mazar-e-Sharif står för koordinering.
156

 

                                                        
 
150

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-

insatser/afghanistan-isaf/ (Hämtad 2014-04-10)  
151

 Ibid  
152

 Sjöberg M, FömedC 
153

 Svensson M, TrängR 
154

 Kenne G, FS22, 2014-05-09 
155

 Sjöberg M, FömedC 
156

 Otto, Andreas. German Emergency Physicians on U.S. UH-60 ”Black Hawk” MedEvac. Medical Corps 

International Forum 2 (2013): 27-30. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/afghanistan-isaf/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/afghanistan-isaf/


Stefan Sahlström 2014-07-30  

SA inför HSU 14-16 

 

Sida 30 av 49 
 
 

 
Figur 5. NATO/ ISAF medicinsk evakueringskedja

157
 

 

 

Figur 5 visar också att skadade som transporteras till en vårdinrättning direkt efter skada 

enligt principen forward MEDEVAC, bygger på att man transporteras till närmaste 

vårdinrättning för rätt vårdnivå. Detta sker oftast inom eget RC, men det kan också vara så att 

man av tidsskäl och ur säkerhetssynpunkt kan bli transporterad till annat RC.
158

 Efter 

stabilisering kommer dock patienten att behöva förflyttas från en vårdinrättning till sin 

”ordinarie hänvisning”, för eventuell vidaretransport till sitt hemland. Denna förflyttning 

benämns taktisk MEDEVAC och sker oftast inom eget RC, där egen PECC löser detta. Vid 

förflytning mellan RC bygger dock konceptet på att detta initieras från högre PECC placerad i 

Kabul vid ISAF:s högsta operativa ledning.
159

 

 

Sjuktransportledningen bygger på att PECC leder sjuktransporter inom eget RC och i det här 

fallet RC(N). PECC är en multinationell enhet och är placerad på Camp Marmal strax utanför 

staden Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan.
160

 Den svenska huvudcampen Northern Lights 

ligger c:a sex kilometer från Camp Marmal, i syd-östra delen av Masar i Sharif. PECC tillhör 

organisatoriskt CJMED, som är en multinationell medicinsk stabssektion inom RC(N), men 

över tiden finns alltid minst en person placerad i JOC för att kunna leda sjuktransporter under 

tidspress.
161

 PECC består av en chef, fyra skiftofficerare och fyra operatörer. Det är alltid 
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minst en skiftofficer och en operatör i tjänst under dygnets alla timmar, året om. Personalen är 

från Tyskland, Sverige, Norge, Belgien och Holland
162

 

 

Sjuktransportledningskonceptet byggde på rapport från skadeplats (oftast via 

kompaniledningsfordon) med METHANE (Rapporteringsmall för händelser) till förbandets 

TOC.  I TOC omvandlades METHANE till 9-LINER och skickades via mail till PECC. 

Mailet följdes upp av ett telefonsamtal till PECC för att säkerställa att 9-LINER kommit fram, 

och för att kunna svara på eventuella frågor. PECC samverkade med RC(N) TOC innan 

uppgiften gavs till helikopterförband.
163

   

 

Eftersom terräng och väder kunde vara ogynnsamma för helikoptrar planerade man 

reservalternativ med sjukvårdsgrupp. Delar av förbandet verkade i områden där landtransport 

eventuellt skulle kunna nå Role 2/3 inom fastställda tidsramar, men andra delar var helt 

beroende av helikopterresurserna. Inom svensk/ finska bidraget bygger sjukvårdskonceptet på 

att man, vid larm, bemannar TOC med Senior Medical Officer (SMO) och Medical planner 

för att från TOC lösa förbandets sjuktransport och beställa avtransport med helikopter enligt 

ovan.
164

 

4.4.3. Principer för medicinskt understöd 
Generellt fanns under FS 22 en hög utbildningsnivå vad gällde praktisk sjukvård, från 

soldater till medicinsk personalen, vilket bidrog till trygghet under hela insatsen. 
165

 

Soldaterna hade även fått bra helikopterutbildning före rotation till Afghanistan och detta 

ansågs som en viktig tidsparande faktor att kunna ta emot en helikopter vid en skadeplats.
166

  

Utbildningsnivån gällande rapportering var dock ojämn på vissa enheter i förbandet.
167

 

Svensson påtalar också följaktligen att utbildningsnivån (kompetensen) avseende rapportering 

behöver utvecklas. 

 

Vidare konstateras att med rådande markförhållanden under FS-insatsen var tillgången till 

helikoptrar och ett fungerande sambandssystem en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

genomföra operationer med säkerställd möjlighet till snabbt omhändertagande och 

evakuering.
168

 

4.4.4. Principer för medicinsk evakueringskedja 
De flesta operationer som genomfördes under FS22 bedrevs i det område som kallas West of 

Mazar-e-Sharif (WoM) och att förflytta sig på marken kunde ta lång tid med anledning av 

dålig vägstandard och rådande hotbild, dock var de faktiska avstånden korta. Flygtiden med 

helikopter till dessa områden och tillbaka till Role 3 (Marmal) var dock relativt kort vilket var 

ett krav för säkerhet under operationer.
169

 Konceptet var välkänt vilket underlättar flödet. 

Även ett fungerande sambandssystem var en förutsättning för säkerhet under operationer i 
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området.
170

 Sambandet mellan FS22 och PECC gick bl.a. att lösa med en chatt-funktion (J-

chatt), där det från båda sidor gick att kontrollera informationsflödet och statusen på 

evakueringen.
171

 

4.4.5. Principer för planering av medicinskt understöd i 

operationsområdet 
Planeringsförutsättningarna påverkas av många faktorer men kanske främst tidsaspekten. Det 

finns behov av tillräcklig framförhållning vid operationsplanläggning. Med anledning av 

operationssäkerhet var det stundtals kort framhållning, vilket kunde få till följd att 

planläggningsarbetet blev lidande och det krävs ett flexibelt synsätt och flexibel kompetens att 

både kunna sitta med planläggning och tidskritisk sjuktransportledning/koordinering. Främst 

när en av SMO eller Medical Planner var på ledighet i Sverige.
172

  

 

FS22 verkade från november till maj och väderleken i Afghanistan är lynnig under denna 

period. Både dimma, regn och snö påverkar flygvädret vilket ledde till flygförbud på 

helikoptrarna med jämna mellanrum. Detta påverkade självklart verksamheten och då främst 

för de svenska enheter som befann sig längst ner i det sydvästra operationsområdet där 

flygtiden var längre.
173

 

 

Ytterligare faktorer som lyfts fram avseende planeringsarbetet är fungerande ledning. En 

ledning där alla vet sina roller, främst vid tidskritisk verksamhet som leds från TOC, samt en 

allmän förståelse inom TOC för hur den medicinska evakueringskedjan fungerar.
174

 En 

utmaning för ledningen är att multinationellt samarbete kräver att all kommunikation sker på 

engelska och vid tidskritisk verksamhet är det än viktigare att denna kommunikation inte 

fallerar. Det kan ses som en hindrande faktor att inte tala sitt modersmål under stressade 

situationer.
175

  

 

Ledningsfunktionen PECC’s placering på Marmal byggde på att tidskritisk verksamhet 

skedde från JOC och planeringsarbetet skedde på den gemensamma medicinska 

planeringscellen, CJMED.
176

 På den svenska enheten FS22 leddes tidskritisk verksamhet från 

TOC, men både SMO och medical planner hade sin tillhörighet på G4.
177

 Båda dessa 

lösningar på olika ledningsnivåer fungerade enligt samtliga informanter på ett utmärkt sätt. 

 

Utöver det som direkt berör principen lyfter informanter fram faktorer, av planeringskaraktär, 

som indirekt påverkar hela konceptet men sker tidsmässigt innan insats. Dessa är främst: 

 Ledningsträning
178

 

o Stab väl samtränad/utbildad innan rotation 

o kontinuerlig samövning i stabsmiljö 

o kompetensutveckling avseende rapporteringsmallar och systemförståelse 
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 PECCs behov av internationell erfarenhet samt kontinuerligt deltagande i större 

nationella övningar.
179

 

 PECCs organisatoriska grundtillhörighet.
180

 

 Transparanta återrapporteringssystem avseende transporter vilket skulle kunna 

åstadkommas genom en utveckling av rutinerna för användning av den s.k. J-chatten. 
181
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5. ANALYS  
Syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori i de två fall som studeras. Analysen sker i detta kapitel med 

stöd av analysverktyget baserat på teorins tre operationaliserade principer. Styrdokumenten 

kan ses som målbild avseende hur verksamheten ska bedrivas och fallstudierna representerar 

praktisk verksamhet. Fallstudierna analyseras gentemot teorin, inte mot varandra. Eftersom 

styrdokument i allt väsentligt sammanfaller med teorin prövas praktisk verksamhet enbart mot 

teorin. I Tabell 1 sammanfattas kärnan ur empirin som faller inom ramen för de tre 

operationaliserade principerna men det finns fler faktorer som lyfts fram av informanter. 

Dessa kommer ändå att beröras då de bedöms påverka hela konceptet men sker tidsmässigt 

innan insatsen är operationell. 

 

 

Tabell 1: Sammanställning intervjusvar ordnat i de tre principer som hämtats ur teorin. 
 Principer för medicinskt 

understöd 

Principer för medicinsk 

evakueringskedja 

Principer för planering av 

medicinskt understöd i 

operationsområdet 

NBG 

11 

 

 Hög 

utbildningsnivå 

soldater (på 

skadeplats), 

sjukvård 

 Tillgång till 

helikopter 

 

 Långa avstånd 

 Välkänt sjukvårdskoncept 

 Avståndsanpassat 

sambandsmedel men 

begränsat till en mottagare  

 Otillräckliga volymer av 

tillgängliga helikoptrar/ 

IVA ambulanser/ 

markbundna 

sjukvårdsgrupper och 

ambulanser (leder till 

bristande uthållighet) 

 Otillräcklig förmåga 

avseende traumakirurgi 

 Tillgång till flygplan C-130 

för taktisk evakuering 

 En anfallsriktning 

 Tidigt fastställt/välkänt 

sjukvårdskoncept 

 Logistikbataljonens 

ledningsplats 

 PECC 

       - Brist på uppföljningssystem    

         avseende främst transporter 

- Utklarade lednings- och 

lydnadsförhållanden 

- Sen samlokalisering till (F)HQ 

 Ledningsträningsövning 

FS 22 

 

 Hög 

utbildningsnivå 

soldater (på 

skadeplats) 

avseende sjukvård 

likväl som 

mottagande av 

helikopter 

 Skiftande 

utbildningsnivå på 

rapportörer 

(skadeplats) 

 Tillgång till 

helikoptrar 

 Korta avstånd och kort 

flygtid (evakuering) 

 Välkänt sjukvårdskoncept 

 Fungerande 

sambandssystem 

 J-chatt 

 

 Tidsaspekter vid 

operationsplanering tillräcklig/ 

kort 

 Väderberoende avseende 

flygtransporter 

 Tydlig rollfördelning inom TOC 

ffa vid tidskritisk verksamhet 

 Ledningsspråk ej detsamma som 

modersmål (ffa vid tidskritisk 

verksamhet) 

 PECC placerad i JOC 

 

 

5.1.  Principer för medicinskt understöd 
Kress påtalar vikten av snabb avtransport från en skadeplats, då det självklart för den skadade 

kan vara avgörande ur överlevnadssynpunkt att få rätt behandling på rätt plats. Detta är viktigt 

även ur moralisk synpunkt då det, precis som Kress beskriver och erfarenheter gör gällande, 

är viktigt för moralen att kunna lita på sina kamrater och förbandets egen förmåga. Vidare 
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påtalar också Kress behovet av att ha rätt medicinska resurser långt fram på stridsfältet, främst 

där det annars skulle behövas långa transporter för att nå rätt vårdnivå.  

 

Vid NBG 11 påtalas att det, för att kunna agera snabbt och professionellt, krävs att soldaterna 

längst fram i stridslinjerna har en gedigen sjukvårdsutbildning och kan påbörja första hjälpen 

omedelbart.  Detta påverkar sedan tiden för avtransport när den legitimerade personalen 

ankommer skadeplatsen. Vid planläggning ses alltid placering av sjukvårdsresurser över för 

att säkerställa att rätt skada kommer till rätt vårdnivå. 

 

Vid FS22 poängteras vikten av gedigen utbildning och tillit till egen förmåga, samt att mycket 

tid sparas om soldaterna också är välutbildade avseende hur man mottar och leder in en 

helikopter till skadeplats. Snabbhet vid omhändertagandet och att transporten genomförs 

enligt plan och till rätt instans är ledorden. För att uppnå snabbhet, avseende transport, 

nämner flera av informanterna att helikopter är en förutsättning samt i övrigt fullgod tillgång 

till avtransportmöjligheter. En faktor som även nämns, från både NBG 11 och FS22, är vikten 

av att all personal kan rapportera från skadeplats och vet vilka rapportmallar som skall 

användas. Vid osäkerhet och felaktigheter finns klar risk att tempot nedgår och avtransporten 

dröjer. 

 

Slutsats: 

Kress principer för medicinskt understöd motsägs inte av det informanterna anger under 

intervjuerna, men förtydliganden finns av informanterna i flera fall. Kress nämner inget om 

tydliga tidsförhållanden, vilken typ av medicinsk förmåga som skall finnas långt fram och 

angående nyttjandet av helikopter kommer kommentarer först i ett senare skede i teorin. När 

det gäller utbildningsnivå på soldatnivå beskrivs inte heller detta i teorin. Således tillvaratas 

teorin i den praktiska verksamheten, men behov av fördjupningar tycks finnas och då främst 

avseende rutiner, god utbildningsnivå och nyttjande av helikopter. 

5.2. Principer för medicinsk evakueringskedja 
Kress poängterar vikten av att en skadad soldat transporteras direkt till rätt vårdnivå utifrån 

skadans art. Vidare skriver han att det viktigaste med den medicinska evakueringskedjan är att 

se den som en teoretisk modell och att olika insatser kommer se olika ut avseende 

sjukvårdskoncept, beroende på geografi, avstånd och operationellt läge.  

 

För NBG 11 rådde det långa avstånd mellan olika enheter, men med ett välkänt 

sjukvårdskoncept som byggde på linjärt tänkande där det var viktigt att framgruppera 

kirurgisk förmåga för att säkerställa den medicinska tidsmålsättningen 10-1-2. Transport 

direkt till rätt vårdnivå samt tillräcklig tillgång på vårdplatser med rätt kompetens och 

möjligheter till taktisk MEDEVAC (C-130) var ordnat. Det fanns dock en oro om att det vid 

stort skadeutfall skulle saknas tillräckliga förmågor avseende främst traumakirurgi, 

intensivvård och avtransportförmågor (helikopter, ambulanser). Sambandssystem var 

avståndsanpassat och fungerade väl utifrån rådande omständigheter. 

 

För FS22 rådde en hög hotnivå och vikten av tillgång till tidig medicinsk kompetens, samt 

tillgång till helikoptrar var avgörande för om en operation kunde genomföras. Dock var det 

förhållandevis korta avstånd och med helikopter gick det bra att upprätthålla tidsmålsättningar 

och transportera skadade till rätt vårdnivå utifrån skadebilden. Sjukvårdkonceptet var känt och 

det behövde inte ”byggas om ” vid olika operationer utan leddes från olika stationära 
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grupperingar. Avstånden möjliggjorde också att ha ett fungerande och robust 

sambandssystem/meddelandesystem mellan FS22 TOC och PECC. 

 

Slutsats: 

Medicinsk evakueringskedja fungerar väl vid båda fallstudierna trots skillnader i koncepten. 

Teorin är med andra ord tillvaratagen i de båda fallstudierna, men Kress är i vissa lägen 

mycket vag i detaljer i sin modell vilket föranleder behov av ytterligare styrning utifrån 

redovisade erfarenheter från de båda fallstudierna. Informanterna hävdar främst att ett känt 

och fungerande sjukvårdskoncept med rätt tekniska lösningar, såsom sambandsmedel, är 

avgörande för att kunna avtransportera skadade enligt evakueringskedjan. Kress redovisar inte 

hur tekniska lösningar skulle kunna användas under insats. Avstånden anses inte av 

informanterna som avgörande om rätt teknik för samband finns och om det finns tillräckliga 

resurser långt fram i ett insatsområde. 

5.3. Principer för planering av medicinskt understöd i 

operationsområdet 
Kress menar att det behövs god planering för att optimera medicinskt omhändertagande. 

Planering som bygger både på skadeuppskattningar, taktik och koordinering av resurser med 

transporter och vårdplatser. Vidare krävs en flexibel och tydlig stabsorganisation som kan 

både genomföra ledning av tidskritisk verksamhet vid medicinsk evakuering, samt tidigt och 

kontinuerligt delta vid planeringsarbetet.  

 

Vid NBG 11 ansågs att det tidigt fastställda sjukvårdskonceptet i kombination med en 

anfallsriktning möjliggjorde god planering vad gäller skadeuppskattning. När det gäller övrigt 

stabsarbete avser de flesta åsikterna PECC, där det anses att gruppen borde tillförts (F)HQ 

redan under uppbyggnadsskedet, men dock senast direkt vid övningsseriens start. Detta 

skedde, men var inte optimalt då lednings- och lydnadsförhållandena inte var helt utklarade. 

Detta ansågs dock inte vara något större problem. Ett stort hinder för att kunna verka optimalt 

i staben var bristen på standardiserat uppföljningssystem för sjuktransportledning, olika 

lösningar skapades vid olika tillfällen.  

 

Vid FS22 var PECC placerad i högre stab vid start av insatsen och lednings- och 

lydnadsförhållanden var utklarade redan från början. Det som främst påverkade stabsarbetet 

var att kunna sitta med i tidig operationsplanering, vilket anses mycket viktigt, och samtidigt 

kunna leda sjuktransporter vid tidskritiska lägen. Planeringen skedde, av hänsyn till 

operationssäkerhet, med korta tidsramar och i kombination med att ledningsspråket överlag 

var engelska kunde detta påverka utfallet. En annan oberäknelig planeringsfaktor var vädret 

vilket gjorde att operationer kunde ställas in med kort varsel då helikoptrar inte kunde 

användas. Rollfördelning inom främst TOC var tydlig och genomfördes effektivt vid 

tidskritisk ledning. 
 

 

Under både NBG 11 och FS 22 lyfts flera faktorer fram utöver de som direkt berör principen. 

Dess är av planeringskaraktär, som indirekt påverkar hela konceptet men sker tidigare i 

processen, d.v.s. före insats. Ur båda fallstudierna framkommer behov av ledningsträning, 

gemensamma rapporteringsmallar och god kännedom om dessa, införskaffande/utveckling av 

lednings- och sambandssystem samt uppföljningssystem, samt slutligen en övergripande 

genomlysning av PECCs organisatoriska grundtillhörighet. 
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Slutsats: 

Kress anger vikten av en fungerande stabsorganisation som både skall kunna fungera vid 

planering och tidskritisk ledning och både vid NBG 11 och FS22 löstes detta ut på önskvärt 

sätt. PECC placeras i högre stab och koordinerar sjuktransporter. Dock skriver Kress inget om 

begreppet PECC, eller ens hur ledning av sjuktransporter skall genomföras utan belyser 

främst vikten av att det skall ske. Precis som vid tidigare principer finns stöd för den praktiska 

verksamheten i teorin men verksamheten behöver tillgång till styrning/riktlinjer på en mer 

detaljerad nivå än vad som återfinns i teorin.  

 

Den framstår också som att teorin kan behöva utvecklas avseende planeringsarbetet innan 

tidsperioden som finns för de tre principerna. Det framgår tydligt i empirin att det finns en hel 

del jobb att göra före en insats, där det inom ledningsträning främst går att påverka bl.a. 

rutiner och principer. Detta stöd, samt behovet av sambandmedel och organisatorisk 

grundtillhörighet för PECC, har inte återfunnits i teorins resonemang. 
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6. DISKUSSION 
Då syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens 

sjukvårdskoncept tillvaratar krigsvetenskaplig teori i de två fall som studeras kommer i detta 

kapitel diskussion att föras avseende om och hur praktisk verksamhet tillvaratar teorin. 

Därmed besvaras forskningsfrågorna och syftet uppnås. 

  

NBG 11 blev aldrig insatt i konflikthärd och sattes därmed aldrig fullt ut på prov. Eftersom 

uppsättande, utbildning och beredskapstiden uppgick till ca 1,5 års tid möjliggjorde detta ändå 

att efterhand reflektera, påverka utbildnings- och träningstiden, samt dra viktiga erfarenheter 

inför framtiden. Erfarenheterna från NBG 11 bör tas om hand och på sikt implementeras där 

det är möjligt. Vad gäller FS 22 så gäller, till viss del, andra förutsättningar då insatsen var en 

del av en större insats (FS) som löper över längre tid och tar del av ett arv från föregående 

insatser (FS 21 o.s.v.).  

6.1. Principer för medicinskt understöd 
Utifrån de slutsatser som dragits under analysen kan konstateras att tidsförhållanden i relation 

till vilken medicinsk förmåga som finns gripbar kan ha livsavgörande betydelse. Det kommer 

alltid att vara ett vågspel i fråga om var och när man lägger sina resurser och de resurser som 

kan verka långt fram är inte outtömliga. Behovet av att långt fram i stridslinjen ha god 

medicinsk förmåga är ett faktum, men vilken typ av medicinsk förmåga går att diskutera. 

Dock talar erfarenheten för att det inkluderar god förmåga både till kirurgi samt intensivvård. 

Kress teori och principer för understöd är i grunden komplext där antagande och snabba 

beslut kan prägla ett händelseförlopp. Sjukvårdskonceptet är ingen isolerad händelse utan 

bygger på att ”någonting akut händer någon eller några” och därefter handlar det om att 

pragmatiskt lösa tidskritisk verksamhet.    

6.2. Principer för medicinsk evakueringskedja 
Kress modell bygger på någon form av antagande och uppskattning. För att kunna genomföra 

en fungerande evakuering av en skadad soldat krävs att tidigare redovisade parametrar 

upprätthålls, samt att det finns tillgång till erforderliga avtransporter, vare sig det är 

helikoptrar eller ambulanser. Det kommer alltid att vara kamp om resurser och i de två 

berörda fallen fanns det överlag gott om resurser, dock med passusen avseende NBG 11 att 

resurserna inte skulle räcka till vid ett eventuellt masskadeutfall. Kress modell för 

evakueringskedjan bygger således på samordning mellan luft och mark och var närmaste 

adekvata vårdinrättning finns att föra en skadad soldat till. Att kunna ha denna helhetsbild och 

möjligheten till samverkan kräver att det finns ett fungerande sambandssystem som gör att det 

går att kommunicera och koordinera arbetet. Systemet måste också som i exemplet NBG 11 

var av arten att det når över långa ytor och att vetskapen om möjligheter och begränsningar 

finns hos den koordinerande personalen. 

 

Det spelar i stort ingen roll hur bra sambandsutrustningen är om det inte finns fungerande 

rutiner för användning. På samma sätt spelar det ingen roll hur många helikoptrar som finns 

att tillgå om ingen har förmågan att leda dem, eller om personalen befinner sig på fel plats för 

att kunna genomföra ledning. Som tidigare nämnts berör inte Kress uttryckligen alla 

bakomliggande faktorer som krävs för att kunna uppnå principerna i den egna teorin. Därmed 

blir det ännu viktigare att systematiskt komplettera befintlig teori med uppdragsspecifika 

erfarenheter likt informanternas.  
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Kress teorier om den medicinska evakueringskedjan är likartad den svenska modellen, som 

dock kompletterats med ytterligare steg och reglerar verksamheten ner till stridsteknisk nivå. 

De fastställda mallar för rapportering som numera finns är också det en bra förutsättning för 

att kunna verkställa sjuktransportkedjan på ett optimalt sätt. 

 

Begreppen tillgänglighet till medicinska resurser vid olika enheter och tillgänglighet till 

avtransportmöjligheter för skadade som Kress beskriver överensstämmer också den med den 

koordinerande verksamhet som enligt AJMedP-2 PECC ansvarar för inom områdena flyg- och 

markbunden sjuktransport och tillgängliga vårdplatser med rätt vårdnivå. Detta är en likartad 

beskrivning av det som står skrivet i Försvarsmaktsreglemente Sjuktransportledning, där 

samlingsbegreppet Främre medicinsk evakuering innebär att under tidspress koordinera 

åtgärder från skadeplats till rätt vårdnivå utifrån patientens medicinska behov. 

6.3. Principer för planering av medicinskt understöd i 

operatonsområdet 
Även vid denna princip är det till del kamp om resurser och då främst nyttjanderätten över 

den i staben medicinskt kunniga personalen och om de skall deltaga vid planläggning, eller 

tidskritisk verksamhet. Svaret är i grunden enkelt, då liv går före allt annat och om det krävs 

att någon deltar i tidskritiskt stabsarbete för att rädda liv, så får planeringsarbetet vänta. Dock 

är det också så att vid exempel från FS22 så rådde vid flera tillfällen mycket korta 

tidsförhållenden från det att planläggning inför operation initierades, till igångsättandet av 

densamma. Följden blev att det också var mycket viktigt att delta vid planläggningen för att 

säkerställa att bl.a. rätt tidsmålsättningar hela tiden finns med i planen och att hänsyn tas till 

väg- och väderförhållanden. Allt för att säkerställa tillförlitlig avtransport vid eventuella 

skador. Kress påtalar vikten av fungerande stabsarbete och om detta finns ingen tvekan. En 

icke fungerande stab kommer inte att kunna stödja de förband man är satt att leda. 

 

Sjukvårdskonceptet i Afghanistan byggde till stor del på redan upparbetade rutiner som till 

stor del var välfungerande. Dock kan man konstatera att även om rutiner finns och det är ett 

upparbetat system, så går det inte att ta genvägar avseende utbildning och träning. Även från 

FS22 går det att dra viktiga erfarenheter som t.ex. vikten av att kombinera planering av 

medicinskt understöd med ledning av medicinsk evakuering.  

 

Vidare kan konstateras att Kress teorier bygger på att förbanden redan står på någon form av 

slagfält och är färdigutbildade, färdiggrupperade och har resurser för att lösa ställd uppgift. 

Detta är ur svenskt perspektiv till del en utopi. Det krävs otroligt mycket förarbete för att nå 

fram till den bild som Kress anger och som skulle kunna kallas ”målbild”. Flera erfarenheter 

ur empirin faller inte fullt ut in under någon av de tre principerna, men knyter huvudsakligen 

an mot principen rörande planläggning och kommer således diskuteras här. De förberedelser 

och den planläggning som nu diskuteras är grunden till det som måste fungera på ett 

kommande slagfält och vikten av att detta fungerar är fundamentalt. Informanterna lyfter 

främst fram tre saker som är av stor vikt: ledningsträning, lednings- och sambandssystem 

samt PECCs organisatoriska grundtillhörighet. 

  

Samtliga informanter har haft åsikter rörande ledningsträning med sjuktransportledning i 

fokus. De stora fördelarna med att träna sjuktransportledning under isolerade former gör att 

det går att implementera koncept, fastställa rutiner såsom rapporteringsmallar, samt finna 

lösningar på nödvändiga och organisatoriska tillfälliga anpassningar. Det går också självklart 
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att fastställa de lednings- och lydnadsförhållanden som skall råda och framförallt kan man i en 

isolerad spelmiljö tillåtas att göra fel, utvärdera, träna igen och dra nytta av lärdomar. Misstag 

eller brister inom sjukvårdskonceptet kan leda till allvarliga konsekvenser vilket följaktligen 

medför ett behov av kontinuerlig utveckling, övning och omprövning.  

 

Ledning- och sambandsystem är en väsentlig faktor i all verksamhet, men ytterst viktigt för 

att kunna leda tidskritisk verksamhet såsom sjuktranport. Orsaken till att i stort sett samtliga 

informanter poängterar vikten av ett fungerande system är sannolikt att sjuktransporter rör sig 

över hela insatsområdet (vare sig det gäller inom- eller utom riket) och att den moraliska 

aspekten, vid risk för liv och död, inte bör underskattas. Alla soldater måste kunna lita på att 

få rätt vård om det värsta skulle inträffa. När ett nytt ledning-sambandsystem utformas i 

framtiden, ses det av informanterna som viktigt att det även finns konfigurationer som gör att 

sjuktransportledningen effektiviseras.  

 

Organisationstillhörigheten för PECC är en fråga som engagerar och de flesta menar att 

organisationstillhörighet för PECC är en mycket viktig faktor vad gäller effektivitet. 

Placeringsförslagen i sig skiljer sig dock mellan informanterna och ett förslag är att PECC bör 

placeras permanent inom Logistikbataljonstaben, där de flesta av de fysiska resurserna och 

där en god lägesuppfattning finns, då man har nära kontakt med de stridande enheterna. Andra 

förslag som förekommer är att behålla PECC vid dess nuvarande placering, vid de två 

sjukvårdsförstärkningskompanierna, där man kan utplacera enheten efter vad behovet uppstår. 

Motsvarande flexibla möjlighet som vid placering på sjukvårdsförstärkningskompanierna, 

skulle kunna göras vid en placering på en gemensam transportledningsfunktion där fokus 

ligger på själva transportledningsmiljön. De olika placeringarnas fördelar och nackdelar 

verkar behöva belysas ytterligare, det tycks inte finnas en självklart optimal placering.  

 

Det från informanterna mest förekommande svaret är dock att PECC permanent bör placeras i 

Brigadstaben. Detta för att sitta på rätt ledningsnivå från start vid en insats, samt att kunna 

nyttja alla de fördelar som finns i Brigadstaben främst vad gäller ledning- och samband. Dock 

anses också att synergieffekten av att ha PECC på rätt plats från början möjliggör en snabbare 

och mer friktionsfritt agerande från start. Denna placering överensstämmer också med 

gällande reglemente. 

6.4. Sammanfattning och svar på forskningsfrågor 
Syftet med studien var att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori i de två fall som studeras. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att den praktiska verksamheten tillvaratar krigsvetenskaplig teori men teorin är 

generell och ger inte stöd på tillräckligt detaljrik nivå. Vagheten i teorin lämnar dock 

utrymme för flexibla situationsanpassade lösningar och skapande av modulära system vilket 

också bekräftas av Smedberg som betonar vikten av en förutseende ledning som bygger på 

goda sambandsmöjligheter och stabernas organisation och tillgänglighet.  

 

Genom svaren på de två forskningsfrågorna nedan anses syftet med studien vara uppfyllt.   

 

1. Vilket stöd finns i teorin för den praktiska verksamheten inom försvarsmaktens 

sjukvårdskoncept? 

 

Enligt analysen i kapitel fem och diskussionen ovan är svaret att stöd finns i teorin för 

det sätt som Försvarsmakten utvecklat och verkställer sitt sjukvårdskoncept. Dock är 
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teorin generellt hållen och behov finns av att systematiskt omhänderta erfarenheter 

från olika insatser för att komplettera teorin och att utveckla sjukvårdskonceptet. Även 

om det står klart att det finns utrymme för att utveckla teorin så kan dess generella 

hållning även ses som en fördel. Den ger utrymme för att modulärt anpassa insatser 

utifrån rådande förutsättningar. 

 

2. Finns det områden inom sjukvårdskonceptet som saknar stöd inom ramen för den 

krigsvetenskapliga teorin och vilka områden kan i så fall identifieras i de två studerade 

fallen? 

 

Det har inte kunnat identifieras specifika områden som saknar stöd i teorin i något av 

de två studerade fallen.  
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7. REFLEKTION  
Då syftet med studien är att analysera om, och i så fall hur, Försvarsmaktens 

sjukvårdskoncept tillvaratar krigsvetenskaplig teori i de två fall som studeras kommer i detta 

kapitel reflektioner göras utifrån teori, metod, empiri, analys och diskussion. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Reflektion 
Fallstudier som metod har varit ett bra sätt att belysa hur teorin tillvaratas i praktisk 

verksamhet avseende sjukvårdskonceptet under insats. Användning av fler fall och 

slumpmässiga urval avseende informanter skulle visserligen stärka metoden men också leda 

till större mängder information och göra projektets omfattning svårt att hantera inom studiens 

tidsramar. Nyckelpersoner inom Försvarsmaktens sjukvårdskoncept finns på flera 

organisatoriska enheter och intervjutillfällen innebär resor som också de måste beaktas vid val 

av metod och urvalens omfattning. Tack vare att tillfrågade informanter har accepterat 

förfrågan och fullföljt deltagandet känns urvalet representativt och täckande, mättnad tycks ha 

uppnåtts.  

 

Då antalet fall är få blir generaliserbarheten av resultatet begränsat. En reflektion är ju dock 

att sjukvårdskonceptet hela tiden anpassas efter de rådande förutsättningarna och 

generaliserbarheten ändå är på generell nivå.  

7.2. Förslag till fortsatt forskning 
Studien uppnår syftet med att analysera om och hur Försvaksmaktens sjukvårdskoncept 

tillvaratar krigsvetenskaplig teori avseende de tre principer som operationaliserats i de två fall 

som studeras. Under studiens genomförande och analys framkommer dock ett flertal områden 

som bedöms inverka på samtliga tre operationaliserade principer men som ligger tidigare i 

processen (före insats). Det vore av intresse att ytterligare utforska dessa. 
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8.4. Intervjuer 
 

Intervjusvar i författarens ägo. 

 

Nilsson Henrik (2014-05-05, Markstridsskolan, Skövde) 

Aktuell befattning: Lärare Taktiksektionen, Markstridsskolan 

Tidigare befattning: Spelledare Logistik, Markstridsskolan 

 

Ling Stefan (2014-05-05, Trängregementet, Skövde) 

Aktuell befattning: Chef Utvecklinssektionen, Trängregementet 

Tidigare befattning: Övningsansvarig sjukvård NBG 11, Materialsystemansvarig 598/ 

Försvarsmedicin 

 

Tidén Göran (2014-05-05, Trängregementet, Skövde) 

Befattning: Utvecklingsoffficer Försvarsmedicin, Trängregementet 

Tidigare befattning: Ställföreträdande övningsansvarig sjukvård NBG 11 

 

Albansson Martin (2014-05-05, Trängregementet, Skövde) 

Aktuell befattning: Chef PECC, 1:a Sjukvårdsförstärkningskompaniet, Trängregementet 

Tidigare befattning: Chef Ambulanspluton, NBG 11 

 

Levén Anders (2014-05-15, intervjusvar per telefon och e-post) 

Aktuell befattning: Logistikofficer Försvarsmedicincentrum 

Tidigare befattning: Logistikofficer Sjukvård, Stf C PECC NBG 08 
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Aktuell befattning: Stabschef Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband 
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Aktuell befattning: Specialistläkare Preventivmedicin, Försvarsmedicincentrum 

Tidigare befattning: Force Medical Officer, NBG 11 

 

Sjöberg Margareta (2014-05-14, Försvarsmedicincentrum, Göteborg) 

Aktuell befattning: Handläggare Sjukvårdsledningssystem, Försvarsmedicincentrum 

Tidigare befattning: Stf C PECC NBG 11, Skiftofficer RC N PECC FS24 och FS26 

 

Kenne Gunnar (2014-05-09, Stockholm) 

Aktuell befattning: Civil distriktsläkare Stockholm 

Tidigare befattning: Senior Medical Officer FS22 

 

Svensson Mats (2014-05-15, intervjusvar per telefon och e-post) 

Aktuell befattning: (Tjänstledig officer TrängR) Civil larmoperatör SOS Alarm, Göteborg 

Tidigare befattning: Ställföreträdande chef Medcoy NBG 11, Medical planner FS22 

 



Stefan Sahlström 2014-07-30  

SA inför HSU 14-16 

 

Sida 46 av 49 
 
 

Bilaga 1.  Begrepp och förkortningar 
 

Samtliga begrepp är hämtade ur Försvarsmaktsreglemente Försvarmedicin grunder. 

 

Begrepp 

 

Begäran om externa medicinska resurser (MEDEVAC 9-LINE REQUEST) 

Används för begäran om externa medicinska resurser 

och/eller medicinska evakueringsresurser för evakuering 

av skadad/sjuk till behandlande enhet. 

 

Evakuering av skadad –CASEVAC 

Evakuering av skadad/sjuk, utan medicinsk utrustning och/eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Främre medicinsk evakuering 

Samlingsbegrepp som omfattar omhändertagande och evakuering, från skadeplats till dess att 

skadad/sjuk har överlämnats till behandlande enhet med vårdnivå som motsvarar patientens 

medicinska behov inom tidsmålsättningarna. 

 

Incidentrapport (METHANE) 

Incidenter rapporteras enligt formatet METHANE och syftar till att få fram ett beslutsuderlag 

till närmaste chef. Vid skadeutfall används incidentrapport för att ange antalet skadade/sjuka 

samt behov av ytterligare resurser till skadeplatsen. 

 

Medicinsk evakuering (MEDEVAC) 

Innebär omhändertagande och transport, under fortsatt behandling av skadade/sjuka, från 

skadeplats till behandlande enhet alternativt mellan behandlande enheter. 

 

Patient Evacuation Coordination Cell (PECC- sjuktransportledningsenhet) 

Koordinerar främre, taktisk och strategisk medicinsk evakuering inom och ut ur 

insatsområdet. 

 

Sjukvårdsledning  

Ingår i försvarsmedicinsk ledning och innebär att planera, verkställa, kontrollera, upprätthålla 

och värdera försvarsmedicinsk förmåga inför och under insats. I begreppet sjukvårdsledning 

ingår sjuktransportledning, sjukvårdstaktik och att tillhandahålla medicinskt ledningsstöd och 

medicinsk konsekvensbedömning för insatsen. 

 

Stor olycka (Mass Casualty (MASCAL)) 

Är en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta 

vårdbehovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att 

upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling. 

 

Taktisk medicinsk evakuering 

Genomförs inom insatsområdet och är en evakuering med fortsatt vård av patienten mellan 

behandlande enheter. 
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Triage 

Prioritering av skadad/sjuk. 

 

TOS 

Taktisk omhändertagande av stridsskadad. 

 

Medicinska förmågor beskrivs i nivåer (Role). 

Förmågenivåerna benämns Role 0-4: 

 

Role 0 

Innebär initialt omhändertagande som genomförs av personal som inte är 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Role 1  

Innebär prehospitalt omhändertagande, daglig sjukvård och akut medicinskt 

omhändertagande, inklusive prioritering och stabilisering inför evakuering. 

 

Role 2 

innebär prioritering och omhändertagande av skadade, traumaomhändertagande, 

kirurgi och vårdförmåga. 

 

Role 3 

Innebär sjukhusvård med fler specialiteter och diagnostiska möjligheter än på 

Role 2-nivån. 

 

Role 4  

Innebär fortsatt vård och rehabilitering som inte kan erbjudas inom insatsområdet. 

FM Sjvsyst omfattar Role 0-2.  

 

Role 3-4 hanteras utanför FM. Vid internationell insats kan det vara en annan nations 

medicinska förmåga som anlitas och vid insats nationellt 

är det den civila hälso- och sjukvården. 

 

Förkortningar 

 

NBG 11- Nordic Battle Group 2011 

Medcoy- Medical company (Sjukhuskompani) 

FS 22- Fortsättningsstyrka 22 

NB TSU- Nordic Baltic Transition Support Unit 

SMO- Senior Medical Officer 

RC (N)- Regional Command North 

(F)HQ- Force Head Quarters 
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Bilaga 2.  Intervjufrågor om insatsen NBG 11 
 

 

 

1. Beskriv sjukvårdskonceptet och sjuktransportledning enligt Försvarsmaktens 

gällande styrdokument? 

 

2. Beskriv sjukvårdskonceptet från skadeplats till Role 2 under NBG 11?  

 

3. Beskriv sjuktransportledningen från larm till Role 2 under NBG 11? 

 

- Organisation: Personal och material 

- Lednings- och lydnadsförhållande 

 

4. Vilka framgångsfaktorer kan identifieras rörande sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledning vid NBG 11? 

 

5. Vilka begränsande faktorer kan identifieras rörande sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledning vid NBG11? 

 

6. Utifrån din erfarenhet, vilka möjliga åtgärder anser du skulle öka effektiviteten inom 

sjuktransportledningen för Försvarsmakten? 
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Bilaga 3.  Intervjufrågor om insatsen FS22 
 

 

 

1. Beskriv sjukvårdskonceptet och sjuktransportledning enligt Försvarsmaktens 

gällande styrdokument? 

 

2. Beskriv sjukvårdskonceptet från skadeplats till Role 3 under FS22?  

 

3. Beskriv sjuktransportledningen från larm till Role 3 under FS22? 

 

- Organisation: Personal och material 

- Lednings- och lydnadsförhållande 

 

4. Vilka framgångsfaktorer kan identifieras rörande sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledning vid FS22? 

 

5. Vilka begränsande faktorer kan identifieras rörande sjukvårdskoncept och 

sjuktransportledning vid FS22? 

 

6. Utifrån din erfarenhet, vilka möjliga åtgärder anser du skulle öka effektiviteten inom 

sjuktransportledningen för Försvarsmakten? 

 

 
 

 
 


