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VILKA SJUKVÅRDSFÖRMÅGOR BÖR INGÅ I DEN FRAMTIDA INSATSORGANISATIONEN?   
- En analys av sjukvårdsförmågor utifrån Moshe Kress teorier. 

 
Sammanfattning: 
Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation var under det kalla kriget och invasionsförsvarets 
dagar anpassad och dimensionerad för att kunna omhänderta tusentals skadade per dygn. 
Sedan 1990-talet har Försvarsmaktens inriktning fokuserat på internationella insatser. I 
kombination med förändringar inom det medicinska området, hotbilder, skadepanorama och 
folkopinionen har detta lett till nya förmågor inom den militära sjukvården. Sedan en tid har 
Försvarsmaktens inriktning ändrats till ett mer nationellt fokus. Vad har då hänt med 
sjukvårdsförmågorna? Denna uppsats använder sig av Moshe Kress teorier presenterade i 
boken ”Operational Logistics - The Art and Science of Sustaining Military Operations” för att 
göra en analys av de förmågor Försvarsmaktens insatsorganisation har idag. Kress teorier 
används även för att analysera vilka förmågor som krävs för att uppnå en lägsta acceptabel 
sjukvårdsnivå på Medical Treatment and Evacuation och vilka förmågor som bör ingå i 
Försvarsmaktens framtida insatsorganisation.  
I uppsatsen konstateras att den framtida insatsorganisationen bör innehålla förmågor för 
Damage Control, både sett ur ett operationellt perspektiv och ur ett medicinskt perspektiv. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
I Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
står det bland annat att Försvarsmakten ska ha förmåga till väpnad strid samt kunna 
hantera konflikter och krig.(Försvarsdepartementet 2014, s. 45) 
 
Krig är farligt. I krig och väpnade konflikter kan människor skadas allvarligt eller dö.  
Trots det väljer soldaten eller sjömannen att ta upp eller fortsätta striden. 
 

It is of the greatest importance to the soldier´s morale to know that,  
if and when wounded, he will be quickly and well taken care of. 
 

        (van Creveld 1982, s. 97) 
 
Den israeliske militärteoretikern och professorn Moshe Kress betonar att ett adekvat 
medicinskt omhändertagande på stridsfältet och en snabb medicinsk evakuering av de 
skadade och sjuka har en betydande psykologisk påverkan på stridsmoralen hos 
soldater. Evakueringen ska ske till behandlande enheter av god kvalitet i ett bakre 
område; det vill säga så långt bort från stridsfältet som möjligt. Även om sjukvården 
lämnar ett litet operationellt1 avtryck på insatsen så är det en funktion som anses 
betydande ur ett operationellt logistikperspektiv. Det beror på det moraliska åtagandet 
att rädda liv, minimera behovet av rehabiliteringsåtgärder och risken för framtida men. 
Dessutom är det viktigt för militära organisationer att upprätthålla en god 
stridsmoral.(Kress 2002, ss. 206-207)   
Den nutida synen på sjukvården och omhändertagandet av skadade soldaters betydelse 
inom krigföringen beskriver Widén och Ångström i Militärteorins Grunder ”Principen 
som många militärmakter har att aldrig lämna en sårad soldat på slagfältet […] är 
praktiska exempel på hur en god anda bibehålls i militära organisationer”(Widén & 
Ångström 2005, s. 136). 

Ytterligare ett exempel på betydelsen utav omhändertagande av skadade soldater ur ett 
moraliskt perspektiv återfinns i ett reportage i Dagens Nyheter 2014-01-25 angående 
specialförbandet Särskilda Operationsgruppen (SOG). En operatör säger ”förbandets 
chefer måste kunna se operatörerna i ögonen och säga ’vi gjorde allt som går att göra’ 
om någon skulle stupa. Inget sänker stridsmoralen så mycket som att veta att allt inte 
görs för att rädda liv”.(Stenberg 2014) 

Försvarsalliansen Nato2 skriver i sin policydoktrin(Nato 2008) om Medical Support 
[sjukvårdstjänst] angående förändringen i samhällets syn på sjukvård och att den 
allmänna förväntningen på sjukvård av hög kvalitet ökar. Arbetsgivare såsom 
försvarsmakter får ökat juridiskt ansvar för att skydda sina anställda, både vid fredslika 

                                                         
1 Operationellt- ur Operation som är en sammanfattande benämning på militära 
handlingar eller genomförandet av uppdrag eller uppgifter som, oavsett ledningsnivå, syftar 
till att nå ett bestämt mål inom ett område.(Försvarsmakten 2014a, s. 11). 
2 Nato-North Atlantic Treaty Organization. 



Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 14-16 Självständigt Arbete 

Sida 4 av 39 
 

förhållanden och vid insatser. Folkets opinion och den politiska nivån är känsliga för 
mediabevakningen avseende stödet med sjukvårdsförmåga till förbanden.(Nato 2008, s. 
1-1) 
 
Vidare står i Nato-doktrinen att en effektiv och trovärdig militär sjukvård förbättrar 
förbandsandan och vidmakthåller förtroendet hos militärer, allmänheten och det 
politiska ledarskapet. Försvarsmakter vill vara, och vill anses vara, en god arbetsgivare. 
Även om det kan vara och är farligt att vara militär och därmed en del av 
insatsorganisationen, accepterar inte allmänheten risker som kan undvikas. Angående 
förändringar inom medicin står det i Nato-doktrinen att medicin har blivit ett mycket 
specialiserat och högteknologiskt område i allmänhet och militärmedicin i synnerhet. 
Under det kalla kriget3 var medicinska doktriner inriktade på de krav som ställdes ur ett 
logistiskt perspektiv. Nu är doktrinerna under en fortlöpande utveckling för att möta 
dagens komplexa och föränderliga krav.(Nato 2008, s. 1-1) 
 
Hur känslig den politiska nivån kan vara avseende stödet med sjukvårdsförmåga till 
svenska förband går att utläsa av dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors som i sitt 
anförande vid Folk och Försvar i Sälen 14 januari 2008 sa följande inför anskaffningen 
av ambulanshelikopterförmåga till Försvarsmakten:”[…]nödvändigt både av moraliska 
och operativa skäl att stärka MEDEVAC4-funktionen i Afghanistan.”(Regeringen 2008) 
 
I Försvarsmaktsreglemente Försvarsmedicin Grunder från 2014 står ”Försvarsmedicin 
utgör en av förutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet. Genom […] medicinskt 
omhändertagande med utbildad och övad personal kan insatser i Sverige och utomlands 
möjliggöras med bibehållen hälsa samt högt stridsvärde hos personal och 
förband”(Försvarsmakten 2014b, s. 5). Vidare beskrivs att ”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”(Försvarsmakten 2014b, s. 55).  
 
Förutom ett snabbt och adekvat omhändertagande av den skadade genom till exempel 
en stridsparskamrat, stridssjukvårdare eller legitimerad personal, är en snabb 
evakuering, med fortsatt vård, till rätt nivå på behandlande enhet (inte alltid närmaste 
behandlande enhet) högst avgörande för den skadades överlevnadschanser. Dessa tider 
brukar kallas ”10-1-2-regeln”.(Försvarsmakten 2014b, s. 55) För att upprätthålla en 
acceptabel vårdnivå under medicinsk evakuering (MEDEVAC) från skadeplats till 
behandlande enhet krävs rätt utbildad och för uppgiften tränad personal samt 
medicinsk utrustning för att kunna utföra de åtgärder som krävs.(Försvarsmakten 
2014b, s. 58)  
 
Sammanfattningsvis har det skett ett antal parallella förändringar de senaste 
årtiondena. Sjukvårdsfunktionen har utvecklats både avseende principer vilka som ska 
omhändertas och hur de ska omhändertas. Utvecklingen har gått från, enkelt uttryckt, 
kvantitet till kvalitet. Vårt samhälle och vår omgivning har förändrats.  
 

                                                         
3 Tiden från andra världskrigets slut 1945 till murens och järnridåns fall 1991. 
4 MEDEVAC-Medical Evacuation-se Bilaga Centrala begrepp. 
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Försvarsmakten har gått från ett invasionsförsvar med nationellt fokus via en 
internationalisering och förändring av bland annat personalförsörjningssystem och 
insatsorganisation till en återigen nationell inriktning enligt andemeningen i 
Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
(Försvarsdepartementet 2014). Den nu gällande insatsorganisationen (IO 14) är 
framtagen när en av Försvarsmaktens högst prioriterade uppgifter var internationella 
insatser (Försvarsdepartementet 2009, s. 38). 
 
När nu Försvarsmakten sedan några år tillbaka har ändrat inriktning till nationellt 
försvar återgår det då till det dåtida invasionsförsvarets nivå på förmågor i 
sjukvårdsorganisation eller bibehålls nivån på förmågorna som ingick i 
”internationaliseringen”?  
 

1.2 Frågeställning 

1.2.1 Huvudfråga 
Givet Moshe Kress teorier och med fokus på Medical Treatment and Evacuation; Hur bör 
Försvarsmaktens framtida insatsorganisation utformas? 

1.2.2 Delfrågor 
För att kunna besvara problemställningen har två delfrågor utarbetats: 

1. Vad krävs för att uppnå en lägsta acceptabel nivå på Medical Treatment and 
Evacuation? 

2. Vilken nivå finns på Medical Treatment and Evacuation inom 
Försvarsmaktens insatsorganisation idag? 

 

1.3 Syfte och Mål 
Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera vad som är lägsta acceptabla nivå på 
Medical Treatment and Evacuation och vilka förmågor som bör ingå i Försvarsmaktens 
framtida insatsorganisation. 
 
Målsättningen med analysen är att slutresultatet ska kunna användas vid framtagning 
och utformning av de förmågor inom Medical Treatment and Evacuation som kommer 
att ingå i den framtida insatsorganisationen. 
 

1.4 Tidigare forskning  
Funktionen sjukvård är en del av verksamhetsområdet logistik. Övriga funktioner inom 
logistik är förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst samt kommunikations-och 
transporttjänst. Rörande de senare funktionerna finns det ett stort urval av litteratur. 
Litteratur som har legat till grund för forskning. General William G. Pagonis bok Moving 
Mountains: Lessons in Leadership and Logistics from the Gulf War(1992) och Martin van 
Crevelds Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton(2004) är två exempel som 
har används flitigt för ett stort antal uppsatser inom logistik. Men de är bristfälliga 
gällande funktionen sjukvård, då detta område knappt berörs. 
 
Vid sökning i databaser och på bibliotek angående tidigare forskning inom områdena 
medicin och militär sjukvård finns det en uppsjö av litteratur. Forskningen och de 
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redovisade resultaten är mestadels inriktad på skadepanorama, behandlingsprinciper, 
ny utrustning och kliniska tidsgränser med tydligt patientfokus. 
 
Inom medicin är mycket publicerat i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. En flitig 
skribent är överste JB Holcomb, MD, som är författare eller medförfattare till över 400 
vetenskapliga artiklar, mest gällande behandling av traumapatienter, på databasen 
www.pubmed.gov. Holcombs (et al.) forskning har bland annat legat till grund för hur 
Försvarsmakten idag utbildar stridssjukvårdare och 2007 presenterade(Holcomb, 
Jenkins, Rhee, Johannigman) nya vetenskapliga rön angående betydelsen av Damage 
Control Resuscitation5. Holcomb har varit konsulterande läkare till den amerikanske 
generalläkaren avseende traumapatienter(Holcomb et al., 2007).  
Med anledning av den så kallade dödliga triaden i samband med stort trauma för svårt 
skadade beskrivs i British Medical Journal(Jansen, Thomas, Loudon & Brooks 2009) 
betydelsen och innebörden av Damage Control Resuscitation. 
 
Gellerfors & Linde(2014) skriver i sin artikel Svensk militärsjukvård i Afghanistan håller 
toppklass om förändrade skademekanismer och skadepanorama och att det medför 
behov av nya eller förändrade sjukvårdsförmågor. Skribenterna betonar betydelsen av 
snabb, stridsnära tillgång till livräddande, stabiliserande och skademinimerande 
åtgärder, Damage Control, samt evakuering av den skadade snabbt och direkt till rätt 
behandlande enhet. Evakueringen ska ske med helikopter bemannad med läkare vilket 
medför minskad mortalitet. Mikael Gellerfors är helikopterläkare och ST-läkare i 
anestesi och intensivvård. Joacim Linde är överläkare i anestesi och intensivvård, 
helikopterläkare och ordförande i Svensk förening för läkare inom prehospital 
akutsjukvård. 
 
En del nutida forskning rörande militär sjukvård ur ett operationellt och taktiskt 
perspektiv är publicerat i militärmedicinskt vetenskapliga tidskrifter såsom Journal of 
the Royal Army Medical Corps och Medical Corps International Forum. Forskningen är 
oftast kopplat till en specifik företeelse, insats eller nation. Bricknell & Johnson(2011) 
skriver om principer för planering och genomförande av främre medicinsk evakuering 
med tyngdpunkt på ledning. Bricknell & Santos(2011) skriver under rubriken ”Executing 
Military Medical Operations” om flödet av skadade under insatsen i Afghanistan. Martin 
Bricknell är brigadgeneral och ansvarig för Medical Operations and Capabilities vid det 
brittiska högkvarteret.  
I JR Army Med Corps publicerade överstelöjtnant Paul J Parker(2007, s. 274-277), 
Storbritannien, de medicinska tidsgränser för evakuering av skadade som nu är gällande 
inom NATO. Dessa medicinska tidsmålsättningar ligger även till grund för 
Försvarsmaktens planering av sjukvård vid insatser(Försvarsmakten 2014b, s. 55).  
 
Bland uppsatser som är skrivna inom funktionen sjukvård men med ett annat fokus än 
denna uppsats kan nämnas Timo Rinnes C-uppsats En sjukvårdsorganisation i 
förändring(2001), Mathias Hagbergs C-uppsats angående Sjukvårdsorganisationen vid 
svenska marina missioner(2009) och Erik Werins C-uppsats om Helikoptern som 
sjuktransport(2013). 
 

                                                         
5 Se Bilaga Centrala begrepp. 
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1.5 Litteraturval  
Sjukvården i militära organisationer har sedan de stora militärteoretikerna6 levde och 
skrev sina verk utvecklats och de militärteoretiker som i modern tid skrivit om sjukvård 
är få. Ännu färre är de som forskat och skapat teorier om sjukvården ur ett generellt och 
ett operationellt perspektiv. 
 
En av de som gjort det är den tidigare nämnde israeliske professorn Moshe Kress. Kress 
forskning har även legat till grund för flera av västvärldens militärmedicinska doktriner. 
Moshe Kress är professor inom Operations Research vid Naval Postgraduate School, 
USA. Kress blev professor 1981 vid University of Texas och är idag lärare och forskare i 
stridsmodellering och- simulering samt angränsande områden. Hans nuvarande 
forskning [2014] är inom bland annat militär logistik. Forskningen sker med stöd av 
flera försvarsrelaterade organisationer. Kress har över 75 publicerade vetenskapliga 
artiklar och skrivit fyra böcker. Uppsatsens teoridel baseras på en av dem. Kress har 
vunnit flera priser för sin forskning inom området militära operationer.(Operations 
Research Facility 2014) 
 
Kress beskriver i Operational Logistics - The Art and Science of Sustaining Military 
Operations att militär logistik är mer än det som är välkänt inom civil logistik: 
transporter och underhåll. Logistik är både vetenskapligt och konstnärligt inriktat. Det 
går genom kvantitativa metoder och algoritmer att räkna på behov och förmågor 
samtidigt som logistik kan betraktas som en konstform eftersom det krävs kreativitet, 
intuition, insikt, beslutsamhet och mental spänst i beslutsfattandet inom logistik.  
 
Mestadels är det doktrin-och policyverk samt dokument gällande inriktningar och 
funktionsmålsättningar(Försvarsmakten 1999) som fått ligga till grund för den militära 
sjukvårdens organisation och genomförande.  
 
Genom att använda Kress teorier i denna uppsats om sjukvården i insatsorganisationen, 
vilket inte gjorts tidigare, är ansatsen att identifiera normativa slutsatser som skulle 
kunna användas vid utveckling av befintliga och framtagning av nya sjukvårdsförmågor 
för insatsorganisationen.   
 

1.6 Avgränsningar 
Moshe Kress teorier om Medical Treatment and Evacuation utgör ramen för det 
analysverktyg som används för att analysera nivåerna för Medical Treatment and 
Evacuation ingående i insatsorganisationen.  
 
I uppsatsen kommer endast de sjukvårdsförmågor beröras som framkommer efter 
analys av Kress teorier. Övriga förmågor inom det försvarsmedicinska området 
avgränsas bort och får behandlas i fortsatt forskning. Exempel på övriga förmågor är 
preventivmedicinska åtgärder, medicinsk underrättelse och medicinsk rehabilitering av 
skadade och sjuka. Kress teorier om sjukvårdsförmågor är generella. Vid analys av och 

                                                         
6 Till stora militärteoretiker räknas bland annat Clausewitz och Jomini. Deras teorier 
ligger till grund för svensk officersutbildning samt för utveckling av Försvarsmaktens 
doktriner. 
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jämförelse med de förmågor Försvarsmakten har eller inte har måste hänsyn tas till 
svensk lagstiftning avseende vilka medicinska åtgärder legitimerad hälso-och 
sjukvårdspersonal inom respektive profession och specialistutbildning får utföra.  
 
Försvarsmakten är under införande av IO 14 (Försvarsdepartementet 2009, s. 45). 
Avseende undersökningen om vilken nivå på Medical Treatment and Evacuation som 
finns inom insatsorganisationen idag utgörs det empiriska underlaget av den 
mekaniserade bataljonen (Mekbat IO 14) inom arméstridskrafterna. Valet av den 
förbandstypen görs för att Mekbat IO 14 utgör grunden för Försvarsmaktens 
markstridsförmåga. Det faktum att bataljonen består av blandat kontinuerligt tjänst-
görande soldater och tidvis tjänstgörande soldater avgränsas bort. Undersökningen 
utgår från en fullt bemannad bataljon. 
Även om IO 14 är framtagen när en av Försvarsmaktens huvuduppgifter var 
internationella insatser görs valet av avgränsa bort eventuella anpassningar för 
internationell tjänst till förmån för att endast se på Mekbat IO 14 och dess ingående 
enheter ur perspektivet att användas för nationell insats.  
 
Avseende empirin gällande förbandet FS7 23 tas endast i beaktande de enheter som 
generiskt är ingående i det så kallade PRT8. Eftersom det är den förbandsmassa som 
utgör grunden för FS 23 och är mest lik en Mekbat IO 14. Övriga enheter som ISR9, 
OMLT10, NSE11, SAE12 samt personal på Isaf13 olika högkvarter med mera avgränsas bort. 
Valen av Mekbat IO 14 och PRT ur FS 23 innebär att undersökningen avseende nivåer av 
sjukvårdsförmåga görs på två jämförbara organisationer. 
 

1.7 Centrala begrepp 
Rienecker & Jörgensen skriver i sin bok Att skriva en bra uppsats om begrepp ”de ord 
man använder för att beteckna de sammanhang, perspektiv och kategorier med mera. 
som kan användas för att analysera och systematisera ämnets objekt”(2006, s. 283). 
De för uppsatsen centrala begreppen Damage Control, Förbandsplats, 
Insatsorganisation, Lätt Traumagrupp, Medical Evacuation, Medical Treatment och 
Sjukvårdsgrupp redovisas i bilaga Centrala begrepp. 

                                                         
7 FS-Fortsättningsstyrkan, det svenska förbandet under insatsen i Afghanistan. 
8 PRT-Provincial Reconstruction Team. 
9 ISR-Intelligence, reconnaissance and surveillance. 
10 OMLT-Observing, monitoring and liaison team. 
11 NSE-National support element. 
12 SAE-Swedish air element. 
13 Isaf- International security assistance force. 
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2. METOD 

2.1 Uppsatsens ansats 
För att besvara frågeställningarna utgår uppsatsen från Moshe Kress militärteoretiska 
verk och organisationstabellerna för Insatsorganisation 14 och FS 23. Uppsatsen antar 
ett förhållningssätt som är normativt (Ekengren & Hinnfors 2012, s. 53). Det innebär att 
de övergripande slutsatserna har en målsättning att vara normerande och att komma 
med rekommendationer avseende hur den framtida insatsorganisationen bör utformas 
utifrån processen Medical Treatment and Evacuation. 
 
Utgångspunkten vid val av metod för att komma fram till uppsatsens huvudfråga är 
induktiv, vilket innebär att härleda slutsatserna ur empiriska erfarenheter (Johannessen 
& Tufte 2003, s. 35). Indikatorer och kriterier, vilka utgör ett analysverktyg formuleras 
ur teorin. Det är uppsatsens operationalisering. Identifieringen av indikatorerna ur 
teorin sker genom textanalys i form av en argumentationsanalys. Argumentationsanalys 
syftar till att komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir 
analyserbart samt att utveckla tolkningar och perspektiv på den information som finns i 
datamaterialet.(Johannessen & Tufte 2003, s. 106) 
Kriterierna uttrycks som påståenden som har till uppgift att i en argumentationsanalys 
identifiera svar, som kan besvaras med Ja eller Nej.  De jakande eller nekande svaren är 
avgörande för om förutsättningen finns eller inte finns för Damage Control. Ur resultatet 
av empirianalysen och återkoppling till teorin dras de normativa slutsatserna. 
 
Indikatorer och kriterier redovisas mer utförligt under punkten 3.4 Operationalisering. 
 
Genom en argumentationsanalys analyseras empirin avseende organisationsstudierna, 
FS 23 och IO 14, med ett deskriptivt förhållningssätt. Det deskriptiva förhållningssättet 
talar om hur verkligheten är beskaffad (Ekengren & Hinnfors 2012, s. 53). Därefter 
prövas resultatet av argumentationsanalysen mot de identifierade indikatorerna med 
hjälp av analysverktyget. Resultatet för organisationen FS 23 utgör svaret på delfråga ett 
och resultatet för organisationen IO 14 utgör svaret på delfråga två. 
 

2.2 Arbetssätt 
Inledningsvis sker inhämtning av litteratur genom Försvarshögskolan, Försvarsmakten, 
Regeringskansliet och sökning på Internet samt sökning i databaser. Analys av 
litteraturen skapar en grund för uppsatsen och dess teori samt utgör grunden för 
operationaliseringen som leder fram till analysverktyget. 
 
Därefter ska ur processen Medical Treatment and Evacuation och urvalsfaktorn Damage 
Control indikatorer identifieras. Indikatorerna representerar vad som är betydande för 
processen Medical Treatment and Evacuation med urvalsfaktorn Damage Control och 
utgör analysverktyget. Analysverktyget förses med indikatorerna och prövas först på 
empirin PRT ur FS 23. Resultatet utgör svaret på delfråga ett. Därefter används 
analysverktyget på empirin Mekbat IO 14. Resultatet utgör svaret på delfråga två. 
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Därefter redovisas resultatet av empirianalysen. En syntes som förklarar resultatet av 
empirianalysen och en komparativ analys avseende de två organisationerna utförs. Den 
komparativa, jämförande, analysen syftar till att beskriva och analysera likheter och 
skillnader mellan de två empiriska studieobjekten(Nationalencyklopedin 2014b). 
 
Avslutningsvis presenteras normativa slutsatser, framtida utformning av 
insatsorganisationen diskuteras och det ges förslag på vidare forskning. 
 

2.3 Källkritik 
Vid val av referenser och litteratur ska dessa granskas källkritiskt. Det finns fyra 
kriterier och en distinktion för källkritik. (Thurén 2013, ss. 7-8) 
 
Äkthet - Ur ett äkthetsperspektiv får källorna som används i uppsatsen anses som goda. 
Detta med hänsyn till att uppsatsen baseras på officiella dokument publicerade av 
Regeringskansliet, Regeringen, Försvarsmakten, vetenskapliga artiklar och litteratur.  
Visst underlag är hämtat från andra internetsidor än tidigare redovisat. Det är källor 
som är erkända för god vetenskaplighet samt källor som är ansedda som seriösa och 
kända för god journalistik. Dessa källor har valts för att ge en bakgrund och för att skapa 
ett intresse för uppsatsen. 
 
Tidssamband - Källorna som används sträcker sig från 2002 (Kress bok) och fram till 
2014 vilket är relevant för uppsatsen. Det empiriska underlaget från Försvarsmakten är 
daterat 2012. Ur ett tidsperspektiv får källorna som används anses som goda.  
 
Oberoende - Uppsatsens teori baseras på Kress bok Operational Logistics-The Art and 
Science of Sustaining Military Operations och den får anses som en primärkälla och inte 
utsatt för så kallad tradering, en uppgift som har gått i flera led(Thurén 2013, s. 45). I 
boken är det Kress egna teorier som presenteras och informationen bedöms av 
författaren som tillförlitlig och vetenskapligt objektiv. Uppsatsens teorilitteratur är 
skriven på engelska, medan författarens modersmål är svenska, och för att inte riskera 
att förlora något i översättningen har originalspråket behållits i vissa citat. Avseende de 
officiellt publicerade dokumenten får även de anses som primärkällor. 
 
Tendensfrihet - Även om flera utav de officiellt publicerade dokumenten är från den 
politiska arenan, Regeringen och Regeringskansliet, får de bedömas såsom tendensfria. 
Eftersom det framförallt inom försvarsområdet inom Regering och Riksdag strävas efter 
blocköverskridande överenskommelser och en gemensam syn. 
Kress nutida forskning är understödd av försvarsrelaterade organisationer men vid 
tiden för forskningen inom området operativ logistik och resultatet i form av den 
litteratur uppsatsens teori vilar på var han inte det. Därför bedöms teorilitteraturen som 
tendensfri. 
 
Eftersom uppsatsen baseras på litteratur, vetenskapliga artiklar och officiella 
publikationer får distinktionen om att skilja på berättelser och kvarlevor eller lämningar 
betraktas som irrelevant. 
 
Avslutningsvis berörs även kriteriet kontext som har sitt ursprung i Jerker Widén(2014). 
Widén menar att källorna ska passa in i kontexten, skepticism bör råda vid 
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revolutionära nyheter och sällan slår ytterligheter åt ett håll. Källorna som används i 
uppsatsen uppfyller detta kriteriet. 
 

2.4 Validitet, Reliabilitet, Intersubjektivitet och Intrasubjektivitet 

2.4.1 Validitet 
Validitet innebär att forskningen ska behandla relevant data.(Thurén 2013, s. 26)  
 
För uppsatsens validitet är det av betydelse att den betraktas ur två perspektiv. 
 
Det första perspektivet berör uppsatsens teorigrund som utgörs av Moshe Kress bok 
Operational Logistics. Analysen görs på processen Medical Treatment and Evacuation, 
med urvalsfaktorn Damage Control och tillhörande indikatorer direkt ur litteraturen. 
Validiteten bedöms som god. Det som eventuellt kan sänka bedömningen av validiteten 
är att ingen annan teori som eventuellt motsäger Kress har identifierats. 
 
Det andra perspektivet berör uppsatsens empiri, det vill säga organisationerna PRT ur 
FS 23 och Mekbat IO 14. Analysen görs på de ingående förmågorna avseende sjukvård 
inom PRT för FS 23 eftersom de organisationsklossarna mest liknar en mekaniserad 
bataljon. Valet av FS 23 är gjort eftersom det var en internationell insats och blir därför 
en bra motvikt till valet av Mekbat IO 14 i den nationella kontexten. Analysen av Mekbat 
IO 14 och dess ingående förmågor avseende sjukvård görs eftersom den bataljonstypen 
mest liknar PRT ur FS 23. Underlaget för de båda organisationsstrukturerna kommer 
från samma källa, Försvarsmakten. Med ovanstående som bakgrund bedöms uppsatsens 
empiri vara valid. 
 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att forskningen ska ha tillförlitliga mätningar.(Thurén 2013, s. 26)  
 
Uppsatsen undersökning syftar till att identifiera vad nuvarande nivå och lägsta 
acceptabla nivå på förmåga Medical Treatment and Evacuation är. Urvalsfaktor och 
indikatorer är identifierade och tydliga. Valet av teori kan kritiskt granskas och 
eventuellt bedömas som mindre reliabel, eftersom ingen annan teori identifierats som 
varken bekräftar eller falsifierar vald teori. Ändå kan reliabiliteten bedömas hög 
eftersom det finns annan forskning(Gellerfors & Linde 2014) som stödjer dessa teorier. 
Organisationerna som utgör uppsatsens empiri är fasta strukturer som inte förändras. 
Organisationerna är liknande med klara och tydliga förmågor som ger tillräckligt 
underlag för en analys vilket medför reliabilitet. 
 

2.4.3 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet betyder ”mellan subjekt” och med det menas att det ska råda enighet 
mellan forskare och att någon annan ska komma fram till samma resultat. Detta ställer 
krav på forskningsmässiga förfaranden, transparens och kritisk granskning av källor och 
på metod. Det innebär redogörelse för forskningsprocessen samt motivering av analys 
och slutsatser. (Johannesen & Tufte 2003, s. 28) 
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Uppsatsens empiri är baserad på två fasta organisationsstrukturer med definierade 
förmågor för de ingående sjukvårdsenheterna vilket innebär att undersökningen kan 
genomföras av en annan person vid ett annat tillfälle. 
Uppsatsens intersubjektivitet bedöms som god. 
 

2.4.3 Intrasubjektivitet 
Intrasubjektivitet betyder ”inom subjekt” och med det menas att forskaren ska kunna 
göra om undersökningen med samma resultat. Eftersom både uppsatsens teori och 
empiri är statiska. Empirin avseende den internationella förmågan är på en genomförd 
insats och därför inte föränderlig. Empirin avseende den nationella förmågan är 
visserligen gjord på en insatsorganisation som kan förändras, men uppsatsen empiri 
utgår från en fastställd organisation. Tillsammans med uppsatsens operationalisering 
borgar det för samma resultat vid varje undersökning under förutsättning att samma 
fastställda organisation används som empiri. (Johannesen & Tufte 2003, s. 28)  
Uppsatsens intrasubjektivitet bedöms som god. 
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3. TEORI 

3.1 Inledning 
”Grunden för Försvarsmaktens verksamhet är förmågan till väpnad strid. Inte minst 
därför ska försvarsmedicinen styras av respekten för människovärdet och synen på 
varje individ som oersättlig.”(Försvarsmakten 2010, bilaga s. 1) 

Sjukvården har sedan lång tid tillbaka varit en del av kriget. Men skälen till varför 
sjukvården funnits i militära organisationer har varit varierande. Romaren, militären 
och statsmannen Julius Caesar (100-44 f. Kr) inför läkare i den militära organisationen 
av omtanke om en effektiv krigsmakt(Wåhlin 2010, s. 2726).  

Under Napoleonkrigen inser Napoleons fältskär Dominique Jean Larrey (1766-1842) att 
krigssjukvården behöver förbättras. Tidigare hade skadade soldater omhändertagits 
efter militär grad men Larrey börjar dela in de sårade i tre kategorier: de som skulle leva 
oavsett vård, de som skulle avlida oavsett vård och de som potentiellt kunde räddas med 
rätt vård. Anledningen var att så många soldater och officerare som möjligt skulle kunna 
fortsätta att vara i stridbart skick.(Krey 2009) 

Generalen Carl von Clausewitz beskriver i sitt verk Om kriget(1991) dåtidens syn på den 
militära sjukvården som att det finns många stödfunktioner i kriget. Vissa av 
funktionerna stödjer kriget och striden på nära håll. Andra stödfunktioner har mindre 
eller lite med kriget att göra. Det gemensamma för dessa funktioner, däribland 
sjukvården, är att de står för stridskrafternas vidmakthållande. Clausewitz menar vidare 
att fältherrar inte ska placera den omständliga underhållstjänsten och administrationen, 
som är något helt annat än strid, ihop med den egentliga krigföringen även om det 
förekommer viss växelverkan där emellan. Sjukvård är en verksamhet skild från striden 
och har bara inflytande på men är inte avgörande för stridens utgång. Även om sjukvård 
är oerhört viktig för en armés välbefinnande är det bara en liten del av soldaterna som 
berörs och den har liten påverkan på övriga. Sjukvård är av underordnad betydelse för 
striden och bör inte tillmätas någon väsentlig vikt i krigföringens teori men i vissa fall 
har det betydelse för att fatta strategiska beslut: avståndet från fronten till 
sjukhus.(Clausewitz 1991, ss. 89, 91-92, 277) 

Generalen Antoine-Henri Jomini poängterar i The Art of War att vid marsch och 
transport av förband är det av betydelse att bland annat ambulanser, antingen i de olika 
taktiska kolonnerna eller i förbandets bakre del, inte är i vägen för rörelsen samtidigt 
som de måste finnas nära till hands vid behov. En av de tolv viktiga förutsättningarna för 
att skapa en god armé är det finns ett bra system för intendentur, sjukhus och allmän 
administration.(Jomini 2007, ss. 32, 190) 
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3.2 Teori enligt Moshe Kress 
Den israeliske militärteoretikern Moshe Kress skriver i inledningen till sin bok att 
uppfattningen om logistik under lång tid att  

 strategi och logistik är två separata discipliner  
 logistik har inget gemensamt med tänkande  
 

Kress ansats med boken är att påvisa att så inte är fallet. Kress påvisar att logistik är en 
del av vad som brukar kallas operationskonst och därför väljer han att kalla sin bok 
Operational Logistic.(Kress 2002, s. Preface, viii, 1).  
 
Logistik är en viktig del av krigföringen som inte går att avgränsa bort. Logistik 
möjliggör rörelse, eldkraft och uthållighet för stridskrafterna i tid och rum.   
 
Logistik är både vetenskapligt inriktat och kan betraktas som en konstform. Det går 
genom kvantitativa metoder och algoritmer att räkna på behov och förmågor samtidigt 
som logistik kan betraktas som en konstform eftersom det krävs kreativitet, intuition, 
insikt, beslutsamhet och mental spänst i beslutsfattandet inom logistik.(Kress 2002, ss. 
7-9)  
Kress definierar logistik som  
 

a discipline that encompasses the resources that are needed to keep the 
means of the military process (operation) going in order to achieve its 
desired outputs (objectives). Logistics includes planning, managing, treating 
and controlling these resources.  

(Kress 2002, s. 7) 
 
Det operationella logistiksystemet (OpLog) innehåller sex stycken huvudprocesser 
varav Medical Treatment and Medical Evacuation är en av dem. De övriga är: Force 
accumulation, Logistics deployment in the theater of operations, Management and 
control of the logistic flow, Prioritization och Logistics forecasting.(Kress 2002, s. 1, 7, 9, 
47) 
 
Medical Treatment and Evacuation 
Medical Treatment and Evacuation är den processen inom logistiken som direkt och 
omedelbart kopplas till människan och mänskligt liv. Samtidigt kan Medical Treatment 
and Evacuation ses mer som indirekt och sekundär avseende dess påverkan på striden. 
Det gör processen till en speciell funktion eftersom dess påverkan på striden är mer av 
moralisk och psykologisk natur än av operativ. Ett adekvat medicinskt 
omhändertagande på stridsfältet och en snabb medicinsk evakuering av de skadade och 
sjuka har en betydande psykologisk påverkan på stridsmoralen hos soldater. 
Evakueringen ska ske till behandlande enheter av god kvalitet i ett bakre område. Även 
om sjukvården lämnar ett litet operationellt avtryck på insatsen är det en funktion som 
anses betydande ur ett operationellt logistikperspektiv. Det beror på det moraliska 
åtagandet att rädda liv, minimera behovet av rehabiliteringsåtgärder och risken för 
framtida men. Samt det fokus militära organisationer har på att upprätthålla god 
stridsmoral.(Kress 2002, ss. 206-207)   
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Principer för sjukvårdsinriktat understöd 
Det sjukvårdsinriktade understödet under en insats består av: 
 

 Direkt och effektivt omhändertagande samt stabiliserande, skademinimerande 
åtgärder i anslutning till stridsområdet 

 Snabb evakuering till rätt medicinskt behandlande enhet 
 

Ovanstående kan beaktas ur två perspektiv: det operationella och det medicinska.  
 
Operationellt perspektiv  
Avseende det operationella perspektivet är skadade soldater i stridsområdet en 
operativ belastning och även om en förbandschef inte personligen är inblandad i 
behandlingen av de skadade, kan det faktum att det finns skadade inom förbandet som 
inte blivit omhändertagna eller evakuerade göra blir även den mest erfarne 
förbandschefen mindre fokuserad mot uppgiften och dess lösande. Ju tidigare den 
skadade kan evakueras från stridsområdet, desto snabbare kan förbandet effektivt 
fortsätta lösa sina uppgifter.(Kress 2002, s. 207) 
 
Medicinskt perspektiv 
Avseende det medicinska perspektivet görs kopplingen att den skadade eller sjuke 
måste få den bästa medicinska behandlingen som finns att tillgå efter rådande 
förutsättningar. Detta gäller både den fysiska infrastrukturen som krävs för adekvat 
behandling och det återfinns i sjukhusmiljön.  Men den viktigaste resursen, och 
samtidigt av begränsad tillgång, är sjukvårdspersonalen med dess kompetens och 
förmåga för att kunna utöva god sjukvård. Modern medicinsk behandling är beroende av 
förfinad utrustning. Detta gäller framförallt behandlingen av traumapatienter som är 
vanligt förekommande. Denna känsliga och dyra utrustning finns inte alltid tillgänglig i 
stridsområdet. Och om så vore fallet kan de på grund av damm, oljud och smuts inte 
användas effektivt jämfört med den rena, tysta och stabila miljö som krävs för en 
effektiv behandling av de skadade. Så även om stridsområdets behandlande enheter är 
genomtänkta och välförsedda med utrustning är de långt ifrån ideala för att utöva god 
sjukvård i. De förhållandena finns bara i sjukhusmiljön. En kritisk faktor för att kunna 
utöva god vård är personalen. De är begränsade till antal och profession. Framförallt 
gäller detta personal för traumaomhändertagande. Med det avses kirurger, 
neurokirurger, ortopeder, narkosläkare m.m. När de personalkategorierna är 
begränsade är det mest effektiva sättet att koncentrera dem till en plats, i den mest 
optimala miljön som finns på sjukhus. På sätt åstadkomma de bästa förutsättningarna 
för behandling av skadade.(Kress 2002, s. 208) 
 
Indikatorer:  

 sjukvårdspersonalen har rätt kompetens – utbildad och tränad för uppgiften 
 fysisk infrastruktur likt sjukhusmiljö- ljus, varmt och rent 
 utrustning och materiel 

 
Damage Control vs Fast Evacuation 
Det akuta omhändertagandet av skadade på stridsfältet delas upp i Damage Control 
(stabiliserande och skademinimerande åtgärder) och Fast Evacuation (snabb 
evakuering av skadade eller sjuka). Damage Control anses både som en nödvändighet 
och som en begränsning. Tillståndet hos en skadad kan snabbt bli mycket sämre om inte 
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rätt åtgärder görs snabbt. För det måste omhändertagande och behandlande förmågor 
finnas nära stridszonen. Snabb evakuering är en förutsättning för att ta den skadade 
snabbt till mer optimala förhållanden för kvalitativ medicinsk vård likt de som finns på 
sjukhus. En snabb evakuering minskar tiden mellan skadetillfälle och kvalificerat 
medicinsk omhändertagande samtidigt som en snabb evakuering minskar behovet av 
Damage Control och den begränsning det medför. Därför har det skett en skiftning inom 
moderna militärmedicinska organisationer. Från fältsjukhus nära stridsområdet över till 
mindre, men fortfarande medicinskt kvalificerade, resurser som möjliggör snabb 
evakuering till ett mer kvalificerat fältsjukhus. Detta görs för att minska den medicinska 
påverkan nära stridsområdet till förmån för snabb evakuering. Snabb evakuering av 
skadade bör ske direkt, och så långt bak i evakueringskedjan som det är möjligt eller till 
den mest lämpliga behandlande enheten, inom de medicinska tidsgränserna. Samtidigt 
ska det vara möjligt att, när det behövs, ge vård nära stridsområdet. Målsättningen bör 
därför vara att ha resurser för snabb evakuering för långa avstånd och då kan antalet av 
sjukvårdsresurser minska nära stridsområdet till bara det absolut nödvändiga.(Kress 
2002, ss. 208-209) 
 
Indikatorer: 

 möjligt att ge vård nära stridsområdet 
 omhändertagande och behandlande förmågor för Damage Control finns nära 

stridszonen 
 

Evacuate fast to a medical node as far as possible back in the evacuation chain, 
while providing adequate medical care at the intermediate nodes when needed. 
 

(Kress 2002, s. 210) 
 
Evakueringskedjan är en teoretisk framställning av sjukvårdsorganisationen som 
sträcker sig från stridsfältet till högre nivå. I verkligheten består den av ett medicinskt 
evakueringsnätverk. Detta nätverk är liknande det för övrig logistik. Nätverket består av 
ett hierarkiskt träd med olika noder. Kress beskriver det som trädets blad är 
sjukvårdsenheterna på plutons-och kompaninivå medan trädets rötter är civila sjukhus 
vid evakueringskedjans slut. Det medicinska evakueringsnätverket går från fronten till 
det bakre området medan nätverket för övrig logistik går från bakre delar till fronten. 
Vid fronten ges det initiala omhändertagandet på plutons- och kompaninivå, därefter 
eventuellt omhändertagande på bataljonsnivå, och sedan mindre kirurgiska ingrepp vid 
en framskjuten behandlande enhet för de svårast skadade. Dessa enheter med minimal 
kapacitet för kirurgi är avsedda för att uppnå de medicinska tidsgränserna som talar om 
hur lång tid det som mest får få mellan skadetillfälle tills den skadade blir behandlad. På 
plutons-och kompaninivå [eller motsvarande] ska det finnas sjukvårdare som inom 
sekunder eller få minuter ska kunna göra det initiala omhändertagandet på en soldat 
skadad i strid. Sjukvårdaren representerar början på den medicinska evakueringskedjan 
och sjukhuset är slutet på kedjan.(Kress 2002, ss. 209-210) 
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Bild visande den medicinska evakueringskedjan.(Kress 2002, s. 209) 

 
En effektiv evakueringsprocess är beroende av tillgången till lämpliga resurser, både till 
antal och vilken typ av resurs. Den operationella målsättningen av militärsjukvården är 
att evakuera skadade och sjuka så snabbt som möjligt till sjukhus. Endast det som måste 
göras med de skadade innan evakuering bör göras, t ex göra den skadade stabil med 
Damage Control. Målsättningen kan endast uppnås om en stor och koordinerad flotta 
med snabba evakueringsresurser finns tillgängliga i insatsområdet. Det mest effektiva 
sättet att evakuera de skadade och sjuka är via luften. Med helikopter kan flera skadade 
evakueras och med flygplan oftast ännu fler. Att evakueras med helikopter eller flygplan 
är ett snabbt och relativt behagligt sätt. Kan evakuering av skadade eller sjuka ske med 
helikopter från eller nära stridsfältet blir evakueringskedjan med markgående 
ambulanser överflödig eller näst intill. Samtidigt går det inte att fullt ut förlita sig på 
helikoptertransporter beroende på väderförhållanden, tillgången på helikoptrar, fientlig 
verksamhet eller andra operativa och tekniska begränsningar. Därför är en blandning av 
markgående och luftburna evakueringsresurser ibland en förutsättning för en 
sammanhängande evakueringskedja.(Kress 2002, s. 212) 
 
Indikatorer: 

 möjlighet till Damage Control före evakuering 
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Bild visande den medicinska evakueringens nätverk.(Kress 2002, s. 213) 
 

3.3 Sammanfattning   
Sammanfattningen av Kress teorier avseende Medical Treatment and Evacuation är att 
vid skadetillfälle ska den skadade snabbt och effektivt omhändertas. Därefter ska den 
omhändertagne soldaten evakueras snabbt och direkt till rätt behandlande enhet. Rätt 
enhet är en enhet som kan behandla och vårda utifrån den skadades behov. 
Evakueringen bör ske med ett transportmedel som snabbt och direkt kan evakuera den 
skadade från skadeplats till den behandlande enheten. Helst bör evakueringen ske i 
luften, med helikopter, eftersom det går snabbt och är relativt behagligt för den skadade. 
 
De skadade som inte går att evakuera direkt från eller nära intill skadeplats måste 
snabbt till en stridszonsnära behandlande enhet för bland annat Damage Control och 
fortsatt behandling i väntan på evakuering. Att den skadade inte kan evakueras direkt 
kan bero på bland annat avsaknad på tillgång till kvalificerade, snabba och 
långräckviddiga evakueringsresurser eller att det taktiska läget förhindrar evakuering. 
Detta behov gäller givetvis också för de skadade som bedömt inte klarar av att 
evakueras utan att först genomgått en första initial behandling, Damage Control. 
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3.4 Operationalisering 
Som urvalsfaktor för uppsatsens frågeställning och analys avseende Medical Treatment 
and Evacuation är Damage Control identifierad. Möjlighet till Damage Control är 
livsavgörande. De identifierade indikatorerna är: 

a. sjukvårdspersonalen har rätt kompetens – utbildad och tränad för uppgiften 
b. fysisk infrastruktur likt sjukhusmiljö- ljus, varmt och rent 
c. utrustning och materiel 
d. möjligt att ge vård nära stridsområdet 
e. omhändertagande och behandlande förmågor för Damage Control finns nära 

stridszonen 
f. möjlighet till Damage Control före evakuering 

 
Detta leder fram till att dessa sex indikatorerna förenklas till tre indikatorer: personal, 
materiel och fysisk miljö. Indikatorerna d, e och f är liknande och slås ihop med indikator 
b till indikator fysisk miljö (inre respektive yttre). Indikatorerna personal och materiel 
är i huvudsak ur ett medicinskt perspektiv medan indikator fysisk miljö är både ur ett 
medicinskt och ur ett operationellt perspektiv. Respektive indikator delas upp i ett antal 
kriterier och frågeställningar för att kunna uppfylla förutsättningarna för Damage 
Control (DC). Innebörden av Damage Control och vilka behandlande åtgärder som ingår 
i Damage Control presenteras i Gellerfors & Linde(2014), Holcomb et al. (2007) och 
Jansen et al. (2009).  Vem som får utföra de behandlande åtgärderna i Sverige regleras 
genom bland annat Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Hälso-och sjukvårdslagen 
(1982:763). 
 

 Personal 
o Finns det utbildade och tränade läkare för DC?  
o Finns det utbildade och tränade sjuksköterska/or för DC?  

 Materiel 
o Finns det blodprodukter för DC? 
o Finns det produkter för intravenös vätsketerapi? 
o Finns det blodstillande produkter för DC?  
o Finns det teknisk utrustning för övervakning för DC? 
o Finns det utrustning för ventilatorbehandling för DC? 
o Finns det utrustning för anestesi för DC? 

 Fysisk miljö 
o Finns det möjlighet till torr, varm och ren ”inomhusmiljö” där DC kan 

utföras? [inre miljö] 
o Finns det förutsättning för gruppering i eller nära stridsområdet? [yttre 

miljö] 
 
Ovanstående kriterier och frågeställningar kan besvaras med Ja eller Nej. 
 
Dessa tre indikatorer och 10 kriterier är de som används som analysverktyg vid 
analyserna av organisationen PRT ur FS 23 och av organisationen Mekbat IO 14. 
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4. EMPIRI, ANALYS OCH RESULTAT 

4.1 Empiri internationell förmåga 
Sedan 1948 har Försvarsmakten deltagit i fredsfrämjande insatser utomlands. Först var 
det under namnet Beredskapsenhet för FN-tjänst. 1992 ändrade enheten namn till 
Utlandsstyrkan. Deltagandet i insatserna har varit frivilligt, människor har sökt sig till 
olika insatser och det har legat utanför ordinarie krigsuppgifter och krigsorganisation. 
Begreppet utlandsstyrka upphörde 1 januari, 2011.(Försvarsmakten 2014c) 
 
Sedan 1990-talets början fram till nutid har Försvarsmakten deltagit i insatser 
utomlands, bland annat på Balkan, i Afrika, i Afghanistan samt stått i beredskap vid två 
tillfällen för EU14 snabbinsatsstyrka(Försvarsmakten 2014c). Försvarsberedningen 
uttryckte 2006 ”Internationella fredsfrämjande insatser […] är en prioriterad uppgift för 
Försvarsmakten och bör även fortsättningsvis genomsyra Försvarsmaktens 
förmågeutveckling.”(Försvarsdepartementet 2006, s. 47). Detta har bidragit till 
utvecklingen av sjukvårdsförmågan i Försvarsmakten i form av nya personalkategorier 
(stridssjukvårdare), personlig sjukvårdsutrustning (tourniquet15 och blodstillande 
förband), förbandstyper (QMT, FST, FRT och FKF)16 och evakueringsfordon 
(pansarterrängbil och ambulanshelikoptrar).  
 
”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.”(Försvarsmakten 2014c)  

Detta engagemang från svensk sida till den afghanska staten syftar till att afghanerna 
ska kunna stå på egna ben. Engagemanget består av allt från politiska och diplomatiska 
ansträngningar till militära, polisiära och civila utvecklingsinsatser.(Försvarsmakten 
2014c) 

Inledningsvis var uppgiften för Isaf och Sverige att från årsskiftet 2001/2002 stödja 
säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. När verksamheten kom att gälla hela 
Afghanistan flyttade det svenska truppbidraget till Mazar-e-Sharif och en grupp som 
leddes av Storbritannien. Sverige tog över ledarskapet där i mars 2006 med 
säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt har 
lämnats över till de afghanska myndigheterna.(Försvarsmakten 2014c) 

I syfte att uppnå de medicinska tidsgränserna(Försvarsmakten 2010, bilaga s. 3) vid 
operationer under insatsen i Afghanistan tillfördes det norra området i Afghanistan, 
Regional Command North (RC N), svenska helikoptrar med MEDEVAC-förmåga. 
Helikoptrarna började flyga i insatsområdet 2011-04-01(Försvarsmakten 2014c). 

                                                         
14 EU-Europeiska Unionen. 
15 Avsnörande förband för att stoppa större blödningar på extremiteterna. 
16 Qualified Medical Team, Forward Surgical Team, Forward Resuscitation Team och 
Främre Kirurgisk Förmåga. Små framskjutna enheter avsedda för livräddande åtgärder 
(genom att stilla större blödningar samt ge blod-och intravenös vätskeersättning), 
Damage Control. 
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Under 2012 övergick den svenska styrkan i norra Afghanistan till en civil ledning. Den 
militära delen av insatsen, stridsgruppen Task Force Northern Lights (TF NL), är dock 
fortsättningsvis en del av Natos Isaf-styrka tillsammans med trupper från 
Finland.(Försvarsmakten 2014c) 

Från mitten av maj 2012 och under sex månader framåt löstes den svenska uppgiften av 
FS 23 under ledning av överste Torbjörn Larsson. Ingående delar i PRT var en stab, ett 
stabs-och underhållskompani PL, ett skyttekompani QL och ett reducerat skyttekompani 
RL(med bas på Camp Monitor).(Försvarsmakten 2014c) 

4.1.1 Sjukvårdsförmåga i Afghanistan 
Styrkebidraget avseende sjukvårdsförmåga som ingick i PRT FS 23 var:17 

 Senior Medical Officer (Stabsläkare), Medical Planner (Medicinsk 
planeringsofficer) EHO (Hälsoskyddsinspektör), samtliga i PRT Stab.  

 En sjukvårdspluton bestående av  
o en chef och en ställföreträdande chef   
o en stationär förbandsplats på Camp Northern Light med en läkare och fem 

(varav en växeltjänstgjorde på RL) sjuksköterskor 
o fem sjukvårdsgrupper med vagnchef, förare och två sjuksköterskor med 

specialistutbildning (ambulans, intensivvård) i varje 
 En mobil enhet för livräddande, stabiliserande och skademinimerande åtgärder 

bestående av en kirurg, en narkosläkare och tre sjuksköterskor med 
specialistutbildning (traumaomhändertagande) samt en närskyddsgrupp. Då 
benämndes den enheten Forward Resuscitation Capability (FRC), idag benämns 
den enheten Lätt Traumagrupp (LTG) 

 Avslutningsvis en sjuksköterska för daglig sjukvård på Mottagning/RL. 

Sjukvårdspersonalen i PRT Stab avgränsas bort i analysen därför att de inte utgör en 
direkt del av omhändertagandet eller behandlingen av de skadade. 

4.2 Empiri nationell förmåga 
Under perioden för det kalla kriget hade Sverige ett invasionsförsvar; en kvantitativt 
stor försvarsmakt (jämfört med befolkningsstorlek). Uppbyggd genom allmän värnplikt-
levée en masse-(Smedberg 2010) och allmän mobilisering, främst för att möta ett 
storskaligt konventionellt militärt angrepp från Sovjetunionen som syftade att helt eller 
delvis ockupera Sverige och för att användas inom rikets gränser. När 
invasionsförsvaret stod på sin topp i början på 1990-talet kunde Sverige mobilisera 850 
000 personer(Nationalencyklopedin 2014a).  
 
För att förhindra en angripare att inta Sverige räknades med förluster. I 
Stabsläkarhandboken från 1993 fanns ett kapitel där det presenterades tänkta 

                                                         
17 Underlag från Bemanningsavdelningen (BEM), Försvarsmedicincentrum (FömedC). 
med ansvar för bemanning av hälso-och sjukvårdspersonal till insatsförbanden. I 
författarens ägo. 
 



Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 14-16 Självständigt Arbete 

Sida 22 av 39 
 

förlustsiffror avseende sjuka, skadade och döda vid olika stridsförlopp och 
intensitet.(Försvarets Sjukvårdsstyrelse 1993, ss. 62-65)  
 
Sjukvårdsorganisationen fram till slutet av 1990-talet var anpassat till ”storkrigets 
krav”. Prognoserna omfattade tusentals döda och skadade per dygn. En 
masskadesituation som kunde belasta hela totalförsvarets sjukvårdsorganisation. Även 
efter förstärkning skulle resurserna inte räcka till för att upprätthålla normala 
kvalitetskrav. Fram till dess hade Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation innehållit ett 
stort antal, fler än 50, tält-och fältbaserade sjukhus. Dessa hade över 200 vårdplatser 
och sex operationssalar vardera samt att personalen uppgick till 400 per 
sjukhus.(Dalénius 2000, ss. 3264-3265) 
 
Regeringspropositionen från 2009 säger att invasionsförsvaret har avvecklats till 
förmån för ett insatsförsvar byggt på frivillighet; ”ett användbart, tillgängligt och 
flexibelt försvar”. ”Användbara förband med hög tillgänglighet och förmågan att 
genomföra väpnad strid, liksom omvärldens kunskap om detta verkar 
konfliktförebyggande, konfliktdämpande och krigsavhållande.”(Försvarsdepartementet 
2009, s. 8,33,80). Detta leder även till att begreppet utlandsstyrka upphör 2011-01-01 
eftersom det är insatsorganisationen som genomför internationella insatser i 
framtiden(Försvarsmakten 2014c). 
 
”Den framtida insatsorganisationen kommer att bestå av stående förband och 
kontraktsförband samt ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. 
Insatsförbanden kommer att vara fullt bemannade, materiellt uppfyllda, samövade och 
inte kräva någon återtagning för att vara fullt användbara.”(Försvarsdepartementet 
2009, s. 1) Regeringen betonar att införandet av IO 14 och omställningen bör 
genomföras i den takt som anslagstilldelning och frigörande av resurser 
medger.(Försvarsdepartementet 2009, s. 45)  
 
IO 14 består av arméstridskrafter (inklusive hemvärnsförband), marinstridskrafter, 
flygstridskrafter och gemensamma stridskrafter (Logistik-och ledningsförband). I de 
gemensamma stridskrafterna ingår Försvarsmaktens två sjukhuskompanier och två 
sjukvårdsförstärkningskompanier. Båda med Role 2-förmåga18. Arméstridskrafterna 
består av två brigadstaber, sju manöverbataljoner, sjutton funktionsbataljoner och 
fristående funktionskompanier samt 40 hemvärnsbataljoner. Manöverbataljonerna är 
uppdelade i fem mekaniserade manöverbataljoner, två stycken lätta mekaniserade 
manöverbataljoner och en lätt manöverbataljon. 

4.2.1 Sjukvårdsförmåga i Sverige 
Den Mekbat IO 14 består av en stab, ett mekaniserat trosskompani och tre stycken 
mekaniserade skyttekompanier. Styrkebidraget avseende sjukvårdsförmåga som ingår 
är:19 

 En stabsläkare i bataljonsstaben  
 En sjukvårdspluton bestående av  

o en chef och en ställföreträdande chef   

                                                         
18 Ett internationellt medicinskt begrepp av viss omhändertagandeförmåga som innebär 
traumaomhändertagande, kirurgi och vårdförmåga.(Försvarsmakten 2014b, s. 55). 
19 Underlag från BEM FömedC. I författarens ägo. 
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o en rörlig förbandsplats med en läkare och två sjuksköterskor  
o Tre sjukvårdsgrupper med vagnchef, förare, en sjukvårdare och en 

sjuksköterska med specialistutbildning (ambulans, intensivvård) i varje 
 Varje mekaniserat skyttekompani försett med en sjukvårdsgrupp vardera. En 

sjukvårdsgrupp som är bemannad med vagnchef, förare, en sjukvårdare och en 
sjuksköterska med specialistutbildning (ambulans eller intensivvård). 

Stabsläkaren avgränsas bort i analysen därför att stabsläkaren inte utgör en direkt del 
av omhändertagandet eller behandlingen av de skadade. 
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4.3 Analys och resultat av empiri 
PRT ur FS 2320 
Indikatorer och kriterier  Förbandsplats Sjukvårdsgrupper FRC/LTG Mottagning 

RL 
Personal     
Finns det utbildade och 
tränade läkare för DC?  

Nej Nej Ja Nej 

Finns det utbildade och 
tränade sjuksköterska/or för 
DC?  

Nej Ja Ja Nej 

Materiel     
Finns det blodprodukter för 
DC? 

Nej Nej Ja Nej 

Finns det produkter för 
intravenös vätsketerapi? 

Ja Ja Ja Ja 

Finns det blodstillande 
produkter för DC?  

Ja Ja Ja Ja 

Finns det teknisk utrustning 
för övervakning för DC? 

Ja Ja Ja Nej 

Finns det utrustning för 
ventilatorbehandling för DC? 

Ja Ja Ja Nej 

Finns det utrustning för 
anestesi för DC? 

Nej Nej Ja Nej 

Fysisk miljö     
Finns det möjlighet till torr, 
varm och ren ”inomhusmiljö” 
där DC kan utföras?  

Ja Nej Ja Ja 

Finns det förutsättning för 
gruppering i eller nära 
stridsområdet? 

Nej Ja Ja Nej 

 
Mekaniserad bataljon IO 1421 
Indikatorer och kriterier Förbandsplats Sjukvårdsgrupper 
Personal   
Finns det utbildade och tränade läkare för DC?  Nej Nej 
Finns det utbildade och tränade sjuksköterskor för DC?  Nej Ja 
Materiel22   
Finns det blodprodukter för DC? Nej Nej 
Finns det produkter för intravenös vätsketerapi? Ja Ja 
Finns det blodstillande produkter för DC?  Ja Ja 
Finns det teknisk utrustning för övervakning för DC? Ja Ja 
Finns det utrustning för ventilatorbehandling för DC? Ja Ja 
Finns det utrustning för anestesi för DC? Nej Nej 
Fysisk miljö   
Finns det möjlighet till torr, varm och ren Ja Nej 

                                                         
20 Underlag från Sjukvårdsskolan K3, BEM FömedC och Försvarsmaktens 
Insatsorganisationsregister (IOR). I författarens ägo. 
21 Underlag från BEM FömedC och IOR. I författarens ägo. 
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”inomhusmiljö” där DC kan utföras?  
Finns det förutsättning för gruppering i eller nära 
stridsområdet? 

Ja Ja 
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5. SYNTES 
Syntesen kommer att utgå från de svar som framgår i resultatet av empirianalysen. 
Syftet med syntesen är att förklara empirianalysen, genomföra en komparativ analys 
och förklara hur empirin förhåller sig till teorin samt komplettera resultatet med 
medicinsk vetenskap. Slutligen används syntesen i slutsatserna för att ge förslag på hur 
Försvarsmakten bör utforma framtidens insatsorganisation. 
 

5.1 Personal 
Underlaget23 avseende kategorier på bemanning och dess inriktning och specialisering 
kommer från Bemanningsavdelningen (BEM), Försvarsmedicincentrum (FömedC). 
Avdelningen har ansvar för bemanning av hälso-och sjukvårdspersonal till 
insatsförbanden.   
 
Finns det utbildade och tränade läkare för DC? 
En av förutsättningarna för att kunna utföra Damage Control är det finns utbildad och, 
inte minst viktigt, tränad personal för uppgiften. I det här fallet eftersom det bland annat 
kan röra sig om att söva patienten och ge blodprodukter är det av betydelse att det är en 
läkare.  
 
Ingen av sjukvårdsgrupperna, vare sig i PRT eller i Mekbat IO 14, är bemannade med 
läkare så därför har de inte, utifrån ett personellt perspektiv, möjlighet till att utföra 
Damage Control. 
 
Förbandsplatsens huvudsakliga uppgift är så kallad daglig sjukvård och läkarens 
specialitet ligger inom det området. Oftast är det en allmänläkare som är läkare på 
förbandsplatsen.  I undantagsfall ska förbandsplatsen kunna genomföra vad som brukar 
benämnas kvalificerad första hjälp24.(Försvarsmakten 2014b, s. 69) Men steget till att ge 
blodprodukter och anestesi tas inte av en läkare utan rätt specialistinriktning. 
 
I den Lätta Traumagruppen finns det läkare med kompetens att utföra Damage Control. 
De som har den bäst lämpade specialiseringen och därmed formell kompetens är 
anestesiologerna (narkosläkare).  
 
Finns det utbildade och tränade sjuksköterskor för DC?  
Specialiseringen på sjuksköterskorna som bemannar sjukvårdsgruppen gör att de är 
utbildade och tränade för att utföra sjuksköterskeuppgifterna inom Damage Control. Det 
medför ändå ingen skillnad i uppgiften Damage Control eftersom uppgiften förutsätter 
att det är en läkare som utför vissa åtgärder. 
 
Som tidigare nämnts är förbandsplatsens huvudsakliga uppgift den dagliga sjukvården, 
omhändertagande av sjukdomar och lindriga skador. Det medför att även 

                                                         
23 Finns i författarens ägo. 
24 Det innebär bland annat venfriläggning i syfte att skapa infart för intravenösa vätskor 
och läkemedel, sätta thoraxdrän, genomföra tracheatomi och stoppa större blödningar. 
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sjuksköterskorna på förbandsplatsen har den inriktningen på sin specialisering och 
därmed inte är utbildade och tränade för Damage Control. 
 
Sjuksköterskan som bemannar mottagningen på RL är likt sjuksköterskorna på 
förbandsplatserna inriktad mot daglig sjukvård och är därför inte utbildad eller tränad 
för Damage Control. 
 
Den Lätta Traumagruppen är bemannad med sjuksköterskor med utbildning, träning 
och specialisering inom anestesi. På så sätt har de rätt kompetens för att delta i arbetet 
Damage Control. 
 
Komparativ analys av indikator Personal 
Likheterna mellan de två organisationerna avseende utbildade och tränade läkare för 
DC är att ingen av de två organisationerna är bemannade med läkare i sina 
sjukvårdsgrupper samt att förbandsplatserna är bemannade med läkare som inte är 
utbildade och tränade för DC utan har utbildning och träning för daglig sjukvård.  
Skillnaden mellan de två organisationerna är att i PRT finns en enhet för Damage 
Control och därmed bemannad med för uppgiften utbildade och tränade läkare. 
 
Likheterna mellan de två organisationerna avseende utbildade och tränade 
sjuksköterskor för DC är att båda organisationerna är bemannade med sjuksköterskor i 
sina sjukvårdsgrupper samt att förbandsplatserna, inkluderat mottagningen på RL, är 
bemannade med sjuksköterskor som inte är utbildade och tränade för DC utan har 
utbildning och träning för daglig sjukvård.  
 
Skillnaderna mellan de två organisationerna är att sjukvårdsgrupperna i PRT är 
bemannade med två sjuksköterskor medan Mekbat IO 14 har en sjuksköterska och en 
sjukvårdare i sjukvårdsgrupperna. Innebörden av det är att det finns en redundans i 
PRT i form av dubbel bemanning med sjuksköterskekompetens och en möjlighet till 
omhändertagande av två skadade samtidigt med likvärdigt omhändertagande och 
behandling.  
Ytterligare en skillnad är att i PRT finns en enhet för Damage Control och därmed 
bemannad med för uppgiften utbildade och tränade sjuksköterskor. 
 
Teoretisk återkoppling för indikatorn Personal 
Kress betonar att den mest betydelsefulla resursen i det medicinska omhändertagandet, 
oavsett var det sker, är hälso-och sjukvårdspersonalen. Denna resurs är ju även 
begränsad och knapp till antal. Därför är det av vikt att personalen kraftsamlas till de 
ställen den gör mest nytta.(Kress 2002, s. 208) 
 
Medicinsk återkoppling för indikatorn Personal 
Gellerfors och Linde menar att det är av betydelse för omhändertagandet att det finns 
kvalificerad sjukvårdspersonal. Även om det finns modern och fin utrustning är det 
personalen som kan göra skillnad mellan liv och död med sin rätta kompetens och sin 
erfarenhet.(Gellerfors & Linde 2014, s. 274) 
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5.2 Materiel 
Underlaget25 avseende vilken materiel som ingår kommer från Sjukvårdsskolan K3, med 
förbandsansvar för Lätt Traumagrupp, och från Försvarsmaktens 
Insatsorganisationsregister (IOR). 
 
Finns det blodprodukter för DC? 
Sjukvårdsgrupper och förbandsplats har inte blodprodukter ingående i sitt 
grundutförande. Det beror bland annat på att sjukvårdsgruppernas sjuksköterskor inte 
ger blod till de skadade och att förbandsplatsens personal inte är utbildad eller tränad 
för det. Förbandsplatsen har möjlighet till kylförvaring av mindre mängder. 
 
Den enhet som har blodprodukter, vilken har full förmåga till Damage Control och 
koagulationsoptimerande behandling, är den Lätta Traumagruppen.  
 
Finns det produkter för intravenös vätsketerapi? 
Sjukvårdsgrupperna har i sitt grundutförande intravenösa vätskor i syfte att hålla en 
patients vid sådant tryck att inte inre organ ska skadas och samtidigt inte riskera 
utblödning under evakuering till Damage Control. Utav samma orsak har 
förbandsplatsen möjlighet till administrering av intravenösa vätskor till 
traumapatienter. 
 
Finns det blodstillande produkter för DC?  
Blodstillande produkter i form av första förband ingår i den personliga utrustningen för 
soldater och sjömän. Blodstillande produkter avsedda för Damage Control (kemisk 
blodstillning och andra hemostatiska förband) finns i sjukvårdsgrupper, förbandsplatser 
och Lätta Traumagrupper. Det innebär att de har förmåga till Damage Control. 
 
Finns det teknisk utrustning för övervakning för DC? 
Sjukvårdsgrupper, förbandsplatser och lätta traumagrupper är försedda med teknisk 
utrustning för övervakning av så kallade vitalparametrar. Parametrarna är puls, 
blodtryck, hjärtrytm, syresättning, andningsfrekvens, och kroppstemperatur(Karolinska 
Institutet 2014). Nivån på den tekniska utrustningen kan variera beroende på bland 
annat utrymmesskäl och stötkänslighet. Vissa enheter har mer avancerad teknisk 
övervakningsutrustning men basnivån är övervakning av ovanstående vitalparametrar. 
Detta innebär att de har den tekniska utrustningen för övervakning som krävs för 
Damage Control. 
 
Finns det utrustning för ventilatorbehandling för DC? 
I sjukvårdsgrupper och på förbandsplats finns möjlighet till att ge syrgas, oxygen, till de 
skadade som behöver. Det kan ske i form av fritt flöde och under förutsättning att den 
skadade kan andas själv eller i form av automatiskt assisterad andning med ventilator. 
 
Den Lätta Traumagruppen är försedd med utrustning för ventilatorbehandling. Det 
innebär att utifrån perspektivet att kunna ge automatisk assisterad andning är den lätta 
traumagruppen utrustad för att kunna utföra Damage Control. 
 
 

                                                         
25 Finns i författarens ägo. 
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Finns det utrustning för anestesi för DC? 
I sjukvårdsgrupper eller på förbandsplats finns ingen utrustning för anestesi. Därmed 
har de ur det perspektivet ingen förmåga till Damage Control. 
 
Den lätta traumagruppen är försedd med utrustning för anestesi. Det innebär att utifrån 
perspektivet att kunna ge narkos och söva en skadad är den Lätta Traumagruppen 
utrustad för att kunna utföra Damage Control. 
 
Komparativ analys av indikator Materiel 
Likheterna mellan de två organisationerna är gällande sjukvårdsgruppernas och 
förbandsplatsernas utrustning. Både sjukvårdsgrupperna i PRT och Mekbat IO 14 har 
medicintekniska produkter för att kunna ge intravenös vätska, stilla större blödningar, 
tekniskt övervaka en skadad och ge automatiskt assisterad andning. Likadana 
medicintekniska produkter och därmed samma förmåga har även förbandsplatserna 
ingående i PRT och Mekbat IO 14. 
 
Skillnaden mellan de två organisationerna utgör den Lätta Traumagruppen som förutom 
att den har likadana medicintekniska produkter och samma förmåga som 
sjukvårdsgrupper och förbandsplatser även har medicintekniska produkter som 
blodprodukter och möjlighet till att utföra anestesi. 
 
Teoretisk återkoppling av indikator Materiel 
Kress menar att ett modernt medicinskt omhändertagande och behandling av skadade, 
framförallt omhändertagande och behandling av traumapatienter som förekommer i 
stridsområdet, är beroende av förfinad teknisk utrustning. Å andra sidan är 
utrustningen ibland så förfinad så att den inte kan utnyttjas fullt ut i stridsområdet 
beroende på damm, oljud och väderförhållanden.(Kress 2002, s. 208) 
 
Medicinsk återkoppling av indikator Materiel 
Både Holcomb et al. och Jansen et al. betonar vikten av att kunna ge blodprodukter och 
intravenösa vätskor under Damage Control i syfte att förhindra försurning av blodet, 
nedkylning och utblödning beroende på att den skadades blod inte koagulerar som det 
ska. Detta kallas den dödliga triaden.(Holcomb et al. 2007; Jansen et al. 2009) 
 

5.3 Fysisk miljö 
Finns det möjlighet till torr, varm och ren ”inomhusmiljö” där DC kan utföras?  
Även om sjukvårdsgrupperna är torra, varma och rena i transportutrymmet anses deras 
”inomhusmiljö” inte vara lämplig och därmed inte möjlig för Damage Control. Detta 
oavsett om det är i organisation PRT eller Mekbat IO 14. 
 
Förbandsplatsen ingående i PRT är grupperad i fast infrastruktur med inomhusmiljö och 
är både möjlig och lämplig för Damage Control. 
Förbandsplatsen ingående i Mekbat IO 14 och den Lätta Traumagruppen ingående i PRT 
har möjlighet till en likvärdig ”inomhusmiljö”. De är båda tältbaserade. Miljön bedöms 
som både möjlig och lämplig för Damage Control. 
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Finns det förutsättning för gruppering i eller nära stridsområdet? 
Sjukvårdsgrupper ska ha samma framkomlighet och skyddsnivå som övriga enheter i 
förbandet de ingår i eller understödjer. Det innebär att sjukvårdsgrupperna har en 
förutsättning för gruppering i eller nära stridsområdet. Vidare innebär det att 
sjukvårdsgrupperna lämpar sig för evakuering av skadade från stridsfältet till en 
evakueringsnod. Antingen för Damage Control eller för vidare evakuering med 
helikopter. 
 
Förbandsplatsen ingående i PRT är grupperad i en fast infrastruktur på Camp Northern 
Light och därmed finns en begränsad förutsättning till gruppering i eller nära 
stridsområdet. 
Förutsättningen för gruppering i eller nära stridsområdet för den Lätta Traumagruppen 
ingående i PRT är god utifrån ett rörlighetsperspektiv eftersom enheten är tältbaserad. 
Samtidigt måste gruppering väljas utifrån ett taktiskt perspektiv. Det kan vara baserat 
på hotnivå, placering av evakueringsnoder eller andra skäl.  
 
Komparativ analys av indikator Fysisk miljö 
Likheten mellan de två organisationerna avseende möjligheten till torr, varm och ren 
”inomhusmiljö” i sjukvårdsgrupp är att ingen av sjukvårdsgrupperna i PRT eller Mekbat 
IO 14 uppfyller kraven för Damage Control. Fler likheter är att både PRT förbandsplats 
och Lätt Traumagrupp samt Mekbat IO 14 förbandsplats uppfyller möjlighet till torr, 
varm och ren ”inomhusmiljö”. 
 
Skillnaden ligger i förutsättningarna för gruppering i eller nära stridsområdet. PRT 
förbandsplats har ingen förutsättning medan Mekbat IO 14 har förutsättning för 
gruppering i eller nära stridsområdet. 
 
Teoretisk återkoppling av indikator Fysisk miljö 
Kress understryker betydelsen av möjligheten till gruppering av enheter för Damage 
Control ”in the battlefield”, det vill säga i eller nära stridsområdet. Dels ur ett 
operationellt perspektiv för möjlighet till snabbt omhändertagande för att den skadade 
inte ska bli en operativ belastning och att minska evakueringsrörelserna. Även ur ett 
medicinskt perspektiv för att snabbt omhänderta de skadade i syfte att rädda liv och 
stabilisera den skadade före längre evakuering.(Kress 2002, ss. 207-209) 
 
Medicinsk återkoppling av indikator Fysisk miljö 
Gellerfors & Linde beskriver att när avstånden är långa från helikopterbaser och 
fältsjukhus är det viktigt med en mobil enhet för Damage Control. Tillgången på en 
sådan enhet långt fram och stridsnära innebär förmåga till livräddande, stabiliserande 
och skademinimerande åtgärder kan påbörjas innan den skadade evakueras med 
helikopter till fältsjukhus.(Gellerfors & Linde 2014, s. 274) 
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6. AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Delfrågor 
1. Vad krävs för att uppnå en lägsta acceptabel nivå på Medical Treatment and 

Evacuation? 
En värdemätare på vad som krävs för att uppnå en lägsta acceptabel nivå på Medical 
Treatment and Evacuation är att se på en internationell insats. Vid tiden för insatsen i 
Afghanistan då FS 23 tjänstgjorde innehöll PRT en stab, ett stabs-och 
underhållskompani, ett skyttekompani och ett reducerat skyttekompani. Då ansåg 
Försvarsmakten att för att uppnå en lägsta acceptabel nivå på Medical Treatment and 
Evacuation krävdes en förbandsplats för daglig sjukvård, fem sjukvårdsgrupper för 
omhändertagande och evakuering av skadade samt en enhet för Damage Control. 
Sjukvårdsgrupperna var bemannade med två sjuksköterskor i varje.  
 

2. Vilken nivå finns på Medical Treatment and Evacuation inom 
Försvarsmaktens insatsorganisation idag? 

För att undersöka vilken nivå som finns på Medical Treatment and Evacuation inom 
Försvarsmaktens insatsorganisation idag används den mekaniserade bataljonen som 
empiri. Dels för att det är den förbandstyp som insatsorganisationen innehåller flest av, 
dels för att den förbandstypen mest överensstämmer med ett PRT. Den mekaniserade 
bataljonen består av ett lednings-och understödskompani, tre skyttekompanier och ett 
trosskompani. Nivån på Medical Treatment and Evacuation är en förbandsplats för 
daglig sjukvård och sex sjukvårdsgrupper. Sjukvårdsgrupperna är bemannade 
med en sjuksköterska och en sjukvårdare i varje. 

6.1.2 Huvudfråga 
För att besvara uppsatsens huvudfråga, Givet Moshe Kress teori och med fokus på 
Medical Treatment and Evacuation; Hur bör Försvarsmaktens framtida 
insatsorganisation utformas, har inledningsvis Kress teorier analyserats och 
redogjorts för. Därefter gjordes analys av förbandet PRT ur FS 23 och insatsförbandet 
Mekbat IO 14 och dess nivå på Medical Treatment and Evacuation. Resultatet av 
analysen avseende PRT utgör svaret på delfråga ett. Resultatet av analysen avseende 
Mekbat IO 14 utgör svaret på delfråga två. Deltat och diskrepansen mellan de två 
delfrågorna tillsammans med syntesen av empiriresultatet utgör svaret på huvudfrågan. 
 
Ur Kress generella och oberoende teorier dras följande nedanstående slutsatser om hur 
den framtida insatsorganisationen i Försvarsmakten bör utformas avseende Medical 
Treatment and Evacuation. Dessa slutsatser har i uppsatsen stärkts av den medicinska 
vetenskapen. 
 
Försvarsmaktens framtida insatsorganisation bör ha enheter för Damage Control. 
Enheterna bör ha förutsättningar till Damage Control baserat på personal, materiel och 
fysisk miljö. Förutsättningarna avseende personal skapas med för Damage Control 
utbildade och tränade läkare och sjuksköterskor.  
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Förutsättningarna avseende materiel bör tillgodoses genom att medicintekniska 
produkter avsedda för Damage Control förses till enheten. De fysiska 
miljöförutsättningarna bör utformas så att enheten för Damage Control innehåller en 
torr, varm och ren ”inomhusmiljö” samtidigt som förutsättningar för gruppering i eller 
nära stridsområdet finns. 
 
Försvarsmakten bör ha förmåga till Damage Control i den framtida insatsorganisationen 
därför att förmågan utgör den lägsta acceptabla nivån på Medical Treatment and 
Evacuation. Förmåga till Damage Control bör finnas på fler insatsförband i framtiden än 
vad som är fallet idag. Skälet för detta är att det ur ett operationellt perspektiv kan vara 
förmåga till Damage Control som minskar belastningen på de förband som har skadade 
som inte blivit omhändertagna. Därför att ur ett medicinskt perspektiv kan förmåga till 
Damage Control vara livsavgörande. För en svårt och allvarligt skadad är det av högsta 
betydelse för överlevnad att snabbt få omhändertagande och behandling i form av 
livräddande, stabiliserande och skademinimerande åtgärder.  
 
Ovanstående svar och slutsatser innebär att uppsatsens syfte att undersöka och 
analysera vad som är lägsta acceptabla nivå på Medical Treatment and Evacuation och 
vilka förmågor som bör ingå i Försvarsmaktens framtida insatsorganisation är uppfyllt 
och tillgodosett.  Även målsättningen att kunna använda slutresultatet vid framtagning 
och utformning av nya förmågor är uppfyllt och tillgodosett.  
 

6.2 Diskussion 
Under det kalla kriget och invasionsförsvaret baserades den svenska sjukvårds-
organisationen på en sjukvårdskedja. Den som blev skadad skulle i första hand bli 
omhändertagen av en sjukvårdsman. Sjukvårdsmannen var en soldat i gruppen med lite 
extra sjukvårdsutbildning. Därefter kunde plutonsjukvårdaren hjälpa till och tillse att 
den omhändertagne skadade soldaten kom till en kompanisamlingsplats någonstans i 
kompaniets område. Kompanisamlingsplatsen var bemannad med en sjuksköterska, inte 
alltid med inriktning och specialisering mot omhändertagande av skadade i strid. Från 
kompanisamlingsplatsen transporterades den skadade med ett sjuktransportfordon, 
utan legitimerad sjukvårdspersonal, till bataljonens förbandsplats. Förbandsplatsen var 
bemannad med läkare och skulle kunna utföra kvalificerad första hjälp. Dessa läkare var 
inte alltid utbildade och tränade i krigskirurgiska procedurer. När de skadade var 
färdigbehandlade på bataljonsförbandsplatsen transporterades de vidare, ibland i 
samma fordon de kom till förbandsplatsen med utan legitimerad sjukvårdspersonal, till 
fältsjukhuset. Ankomsten till fältsjukhuset, med möjlighet till kvalificerad behandling 
likt ett civilt sjukhus, kunde ske flera timmar upptill ett dygn efter skadetillfälle. Om 
patienten fortfarande var vid liv. Kortfattat så var Försvarsmaktens sjukvård baserad på 
kvantitet, det vill säga omhändertagande av många skadade, och lite mindre inriktad på 
att rädda de som kunde räddas med hög kvalitet. 
 
Det förhållningsättet till omhändertagande och behandling av skadade förändrades i 
samband med införandet av den nya funktionsmålsättningen (Försvarsmakten 1999). 
Då avskaffades plutonssjukvårdaren och kompanisamlingsplatsen. Samtidigt infördes en 
sjuksköterska med traumainriktning i varje sjuktransportgrupp, som döptes om till 
sjukvårdsgrupp. Detta för att möta de då nya kraven och det medförde en dramatisk 
höjning på kvaliteten avseende omhändertagandet på skadeplats. Men fortfarande var 
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grunden för omhändertagandet att den skadade skulle omhändertas genom 
sjukvårdskedjan, från skadeplats till förbandsplats. (Dalenius 2000, s. 3625) Avseende 
sjukvårdsgrupperna och dess bemanning gjordes en intressant iakttagelse under 
uppsatsen empirianalys. Det faktum att sjukvårdsgrupperna i PRT är bemannade med 
två sjuksköterskor medan sjukvårdsgrupperna ingående i Mekbat IO 14 är bemannad 
med en sjuksköterska och en sjukvårdare är intressant. Vilka är de bakomliggande 
faktorerna till varför det är så? Upplevdes hotnivån annorlunda i Afghanistan jämfört 
med hotnivån vid väpnad strid i Sverige? Varför är den acceptabla nivån på förmågor 
lägre vid väpnad strid i Sverige än vid insatser i Afghanistan? Författaren har inte svaret 
på frågorna och att försöka svara skulle bara bli spekulation. 
 
I takt med förändringarna inom både den medicinska vetenskapen och den militära 
organisationen finns idag ett annat synsätt på hur den militära sjukvården ska bedrivas. 
För att återkoppla till Kress teorier om Medical Treatment and Evacuation, så handlar 
det om att snabbt få den skadade bort från stridsområdet till en kvalitativt behandlande 
enhet. Evakueringen bör ske med en resurs som både kan ta den skadade direkt från 
stridsområdet och transportera till sjukhus. Transporten ska kunna ske utan stopp längs 
vägen och kunna fortsatta med acceptabel vårdnivå. För detta behövs helikoptrar med 
MEDEVAC-förmåga. 
 
Idag finns denna förmåga inom Försvarsmakten. Försvarsmakten flyger sedan april 
2011 MEDEVAC i Afghanistan inom RC North26 område. Detta har gjorts med för 
uppgiften särskilt modifierade helikoptrar (hkp 10B Super Puma) och görs med 
helikoptrar som anskaffades via en forcerad process (hkp 16 Blackhawk). Läkare och 
sjuksköterskor som bemannar helikoptrarna har rekryterats, utbildats och tränats 
specifikt för insatsen. När insatsen i Afghanistan avslutas återgår sjukvårdspersonalen 
till den civila sjukvården, materielen förrådsställs samt helikoptrarna blir 
transporthelikoptrar av personal och materiel. 
 
Det faktum att helikoptrarna har deltagit i insatsen i Afghanistan upplever författaren 
som positivt ur flera skäl. De har förmodligen bidragit till ökad acceptans för insatsen i 
Afghanistan hos det svenska folket i och med att Försvarsmakten tillfört 
sjukvårdsförmågor som upplevs ”mjuka”, de har förmodligen även bidragit till ökat 
förtroende hos den svenska marktruppen avseende omhändertagande vid eventuella 
skador samt, inte minst viktigt, Försvarsmakten har utvecklat sin förmåga i MEDEVAC. 
Författaren anser att dessa utrustade, bemannade och samtränade kvalificerade 
sjukvårdsförmågor bör ingå i Försvarsmaktens framtida insatsorganisation. 
 
Helikoptrar med sjukvårdsförmåga utgör den ena delen (Fast Evacuation) av Kress teori 
om processen Medical Treatment and Evacuation där uppsatsens analys om Damage 
Control utgör den andra delen. Damage Control och Fast Evacuation är ett 
sammanhängande system där de ingående delarna och dess förmågor är en 
förutsättning för ett väl fungerande omhändertagande av den skadade. Löses 
evakueringsproblematiken inom insatsorganisation med helikoptrar? Nej, det är bland 
annat fortfarande en fråga om tillgång, taktisk läge, den skadades tillstånd och 
väderförhållanden som avgör om evakuering kan ske med helikopter. Detta gäller för 

                                                         
26 RC North-Regional Command North-Det norra området i Afghanistan som Sverige 
genomför insats i. 
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armé-och flygstridskrafter som uppträder på marken. Detta gäller även för 
gemensamma stridskrafter och amfibieförband. Men för de sjögående förbanden är det 
ett problem eftersom de helikoptertyper som lämpar sig för MEDEVAC (hkp 10B och 
hkp 16) inte kan eller får landa ombord marinens fartyg samt inte heller får flyga över 
öppet vatten enligt Försvarsmaktens regelverk, till exempel Flygoperativ Manual 
(FOM)27. Å andra sidan så finns det en helikoptertyp (hkp 15 Stingray) som kan och får 
landa ombord men den lämpar sig inte för MEDEVAC beroende på sin storlek. 
 
Förmåga till Damage Control finns inom arméstridskrafterna i IO 14 på den lätta 
manöverbataljonen och på jägarbataljonen. Jägarbataljonen är en av de tidigare nämnda 
funktionsbataljonerna. Båda förbanden har förmågan Damage Control i form av en lätt 
traumagrupp. Den lätta manöverbataljonen har sjukvårdsgrupper för medicinsk 
evakuering medan jägarbataljonen inte har resurser för medicinsk evakuering. En del 
förband har förmåga till Damage Control (lätt manöverbataljon och jägarbataljon) 
medan andra inte har det (de mekaniserade bataljonerna och de övriga 
funktionsbataljonerna). En del förband har förmåga till medicinsk evakuering 
(huvuddelen av arméstridskrafterna) medan andra förband inte har det, vissa förband 
har både och. En del förband har ingen av förmågorna. Det är anmärkningsvärt att ingen 
av de 40 hemvärnsbataljonerna har resurser för medicinsk evakuering eller enhet för 
omhändertagande med tanke på dess höga beredskap och uppgifter under vad som en 
gång i tiden benämndes mobilisering. Vilka faktorer ligger bakom? Har det tagits 
operationella hänsyn och har det tagits medicinska hänsyn?  
 

6.3 Metod-och självkritik 
Är valet av Moshe Kress teorier rätt för utformning av den framtida 
insatsorganisationens sjukvårdsförmågor? Eller kunde någon annan teoretiker använts? 
Svaret på den andra frågan är enkelt. Det har inte identifierats någon annan som 
beskriver operationell sjukvård i generella teorier. Svaret på den första frågan är 
svårare. Eftersom till exempel Nato baserar sina medicinska doktriner på Kress teorier 
torde svaret kunna bli Ja. 
I författarens reflektion konstateras att urvalet av teoretiker är litet, den valde 
teoretikerns omfång av sina teorier är överskådligt och teorierna är tillämpade. Det 
sistnämnda är styrkt genom den medicinska vetenskapen. Å andra sidan får inte 
uppsatsens fokus ligga på det medicinska utan fortfarande vara inom det 
krigsvetenskapliga området. Där upplever författaren att en god avvägning har gjorts i 
uppsatsen. 
Hade uppsatsens frågeställningar kunnat besvaras med ett annat val av metod? Det är 
möjligt. Men författarens uppfattning är att vald metod väl har besvarat 
frågeställningarna utifrån den valda teorin och den valda empirin. Hade svaren på 
frågeställningarna blivit annorlunda med annat val av empiri? Det är också möjligt. Men 
valet av empiri är baserat på att de båda typförbanden utgör basen för Försvarsmaktens 
verksamhet, internationellt och nationellt, och är därför mest representativ för 
Försvarsmakten.  

                                                         
27 Från Marinöverläkare och kommendörkapten Carl Johansons fördragning för 
Försvarsmaktens Logistikchef 2014-04-16. 
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Uppsatsens delfråga ett frågar vad som är en acceptabel nivå på Medical Treatment and 
Evacuation. Det är svår fråga att besvara. Vad bestämmer att det är en acceptabel nivå? 
Går nivån verkligen att mäta? Vad som är acceptabel nivå kan beaktas ur flera 
perspektiv, bland annat de medicinska, operationella, ekonomiska och politiska 
perspektiven. Utifrån de perspektiven gör författaren antagandet att Försvarsmakten 
gjorde bedömningen och ansåg att de i uppsatsen redovisade förmågorna i PRT är lägsta 
acceptabla nivå på Medical Treatment and Evacuation. Inom givet finansiellt anslag för 
insatsen gällde att ha en tillräcklig hög nivå på sjukvårdsförmågor utifrån hotnivå och 
uppgifter för att få en acceptans för styrkebidraget i det politiska skiktet. 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Som nämndes i kapitlet Avgränsningar ingår det fler förmågor inom det 
försvarsmedicinska området. Dessa förmågor är preventivmedicinska åtgärder, 
medicinsk underrättelse och medicinsk rehabilitering av skadade och sjuka. Ett naturligt 
förslag på vidare forskning är att undersöka vilka nivåer det finns idag för respektive 
förmåga, vilken den lägsta acceptabla nivån för respektive förmåga är och hur dessa 
förmågor bör utformas för Försvarsmaktens framtida insatsorganisation. 
 
Ett annat förslag för vidare forskning är att undersöka samma frågeställningar som 
gjorts för arméstridskrafterna för de andra stridskrafterna. 
 
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att undersöka och genomföra en 
komparativ analys mellan svenska arméstridskrafters och en annan jämförbar nations 
nivåer avseende Medical Treatment and Evacuation. 

  



Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 14-16 Självständigt Arbete 

Sida 36 av 39 
 

7. LITTERATUR-och REFERENSFÖRTECKNING 

7.1 Litteratur 
Bonaparte, N. (1985). The Military Maxims of Napoleon. Roots of Strategy, vol. 1. 
Mechanicsburg: Stackpole Books. 
 
Clausewitz, C. von (1991). Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta. 
 
Creveld, M. van. (1982). Fighting Power. Westport: Greenwood Publishing Group. 
 
Creveld, M. van. (2004). Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. 2. uppl., 
New York: Cambridge University Press. 
 
Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok - Hur du lyckas med din uppsats. 
Uppl 2:2. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Liber. 
 
Jomini, A-H. (2007). The Art of War. Rockville: Arc Manor. 
 
Kress, M. (2002). Operational Logistics-The Art and Science of Sustaining Military 
Operations. Norwell: Kluwer Academic Publishers. 
 
Pagonis, W. G. (1992). Moving Mountains: Lessons in Leadership and Logistics from the 
Gulf War. Boston: Harvard Business School Press. 
 
Rienecker, L. & Jörgensen, P.S. (2006).  Att skriva en bra uppsats. Uppl 2:4. Malmö: Liber. 
 
Thurén, T. (2013). Källkritik. 3. uppl. Stockholm: Liber.  
 
Widén, J. & Ångström, J. (2005). Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten. 

7.2 Rapporter, artiklar och andra källor 
Bricknell, M. & Santos, NM. (2012). Executing Military Medical Operations. Medical Corps 
International Forum, (2), ss. 10-14. 
 
Gellerfors, M. & Linde, J. (2014). Svensk militärsjukvård i Afghanistan håller toppklass. 
Läkartidningen, 7, ss. 272-274. 
 
Hagberg, M.(2009). Sjukvårdsorganisationen vid svenska marina missioner. C-uppsats, 
YOP 06-09, Sjöstridsskolan. Karlskrona: Sjöstridsskolan. 
 
NATO (2008). NATO Principles and Policies of Medical Support MC 326/2. Brussels: 
NATO. 
 



Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 14-16 Självständigt Arbete 

Sida 37 av 39 
 

Rinne, T. (2001) En sjukvårdsorganisation i förändring. C-uppsats, ChP 99-01, 
Försvarshögskolan. Stockholm: Försvarshögskolan. 
 
Werin, E. (2013). Helikoptern som sjuktransport. C-uppsats, OP 10-13, 
Försvarshögskolan. Stockholm: Försvarshögskolan. 
 
Widén, J. (2014). Föreläsning i källkritik 2014-03-04 för HSU 14-16. 

7.3 Offentligt tryck 
Försvarsdepartementet (2006). En strategi för Sveriges säkerhet (Departementsserien 
2006:1). Stockholm: Regeringskansliet. 
 
Försvarsdepartementet (2009). Ett användbart försvar (Regeringens proposition 
2008/09:140). Stockholm: Regeringskansliet. 
 
Försvarsdepartementet (2010). Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 
(Regeringsbeslut 3, Fö2009/1354). Stockholm: Regeringskansliet. 
 
Försvarsdepartementet (2014). Försvaret av Sverige-Starkare försvar för en osäker tid 
(Departementsserien 2014:20). Stockholm: Regeringskansliet. 
 
Försvarsmakten (1995). Arméreglemente del 2 Taktik-(AR 2). Stockholm: 
Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten (1999). Funktionsmålsättning för Försvarsmaktens hälso- och 
sjukvård.(HKV 1999-12-20 22 100:14967) Stockholm: Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten (2010). Riktlinjer för försvarsmedicin vid insatser.(HKV 2010-02-05 22 
100:52460) Stockholm: Försvarsmakten.  
 
Försvarsmakten (2014a). Operativ Doktrin 2014. Stockholm: Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten (2014b). Försvarsmaktsreglemente Försvarsmedicin Grunder. 
Stockholm: Försvarsmakten. 
 
Försvarets Sjukvårdsstyrelse (1993). Stabsläkarhandboken 1993. Karlstad: Försvarets 
Sjukvårdsstyrelse.  
 
SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 



Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 14-16 Självständigt Arbete 

Sida 38 av 39 
 

7.4 Elektroniska källor 
Bricknell, M. & Johnson, AG.(2011). Forward Medical Evacuation. J R Army Med Corps 
(online). Tillgänglig: http://jramc.bmj.com/content/157/Suppl_4.toc [2014-05-14] 

 
 
Försvarsmakten (2014c). Internationella insatser (online). Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser [2014-05-
22] 
 
Holcomb, John B., Jenkins, D., Rhee, P., Johannigman, J. (2007) Damage Control 
Resuscitation: Directly Addressing the Early Coagulopathy of Trauma. The Journal of 
Trauma®Injury, Infection, and Critical Care, 62(2) (online). Tillgänglig: 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a480415.pdf [2014-05-16] 
 
Jansen, O.J., Thomas, R., Laudon, M. & Brooks, A. (2009). Damage Control Resuscitation 
for Patients with Major Trauma. BMJ, 338, s. 1778 (online). Tillgänglig: 
http://www.expeditionmedicine.co.uk/index.php/advice/resource/r-0032.html [2014-
05-16] 
 
Karolinska Institutet (2014). Vital signs (online). Tillgänglig: 
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E01.370.600.875&to
ol=karolinska [2014-05-27] 
 
Krey, J. (2009). Från Napoleon till nutid. Vårdfokus. 9 november (online). Tillgänglig: 
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2009/Nr-6-2009-6/Fran-
Napoleon-till-nutid [2014-05-14] 
 
Nationalencyklopedin (2014a). När värnplikten muckade i Sverige. 
http://www.ne.se/rep/när-värnplikten-muckade-i-sverige [2014-04-24] 
 
Nationalencyklopedin (2014b). Jämförande metod. http://www.ne.se/jämförande-
metod.[2014-06-02] 
 
Operations Research Faculty (2014). Moshe Kress (online). Tillgänglig: 
http://faculty.nps.edu/mkress [2014-05-14] 
 
Parker, P. J. (2007). Casualty Evacuation Timelines: An Evidenced-Based Review, JR Army 
Med Corps 153(4) (online). Tillgänglig: 
http://www.ciomr.org/download/res/parker.pdf [2014-05-14] 
 
Regeringen (2008). Försvarspolitiken-prioriteringar för framtiden. 14 januari (online). 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/9501/a/95888 [2014-04-27] 
 
Smedberg, M (2010). Napoleon. Militär historia, (1). Tillgänglig: 
http://www.militarhistoria.se/serier/krigforingens-mastare/napoleon [2014-04-24] 
 
Stenberg, E. (2014). Sveriges hemliga krig. Dagens Nyheter, 25 januari (online). 
Tillgänglig: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig [2014-04-24] 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser%20%5b2014-05-22
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser%20%5b2014-05-22
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a480415.pdf
http://www.expeditionmedicine.co.uk/index.php/advice/resource/r-0032.html
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E01.370.600.875&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E01.370.600.875&tool=karolinska
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2009/Nr-6-2009-6/Fran-Napoleon-till-nutid
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2009/Nr-6-2009-6/Fran-Napoleon-till-nutid
http://www.ne.se/rep/när-värnplikten-muckade-i-sverige
http://faculty.nps.edu/mkress
http://www.ciomr.org/download/res/parker.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/9501/a/95888
http://www.militarhistoria.se/serier/krigforingens-mastare/napoleon
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig


Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 14-16 Självständigt Arbete 

Sida 39 av 39 
 

Wikipedia (2014). Soldaterinran (online). Tillgänglig: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soldaterinran [2014-05-26] 

Wåhlin, S. (2010). Dagens sjukvård vinner på patientcentrering. Läkartidningen, 107 
(44) s.2726 (online). Tillgänglig: 
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/15307/LKT1044s2726_2728.pdf 
[2014-05-14] 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Soldaterinran
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/15307/LKT1044s2726_2728.pdf


Mj Gunnar Hafvenstein 2014-06-05 
HSU 2014-16 

Bilaga Centrala begrepp 
Nedan följer en redogörelse för de mest centrala begreppen och dess innebörd som 
används i uppsatsen.  
Damage Control 
(Damage Control 
Resuscitation) 

Livräddande, stabiliserande och skademinimerande åtgärder genom att ha 
möjlighet till 

 att stilla större blödningar  
 att ge intravenös vätskeersättning i syfte att hålla blodtrycket på en 

acceptabel nivå 
 att ge helblod och/eller blodprodukter i syfte att den skadades blod ska 

koagulera och förhindra utblödning (läkare med specialistutbildning) 
 att förebygga hypotermi (nedkylning) 
 anestesi 
 att dränera thorax 
 ventilatorbehandling. (Holcomb et al. 2007; Jansen et al. 2009; Gellerfors 

& Linde 2014, s. 274) 
Förbandsplats Kan liknas vid en vårdcentral, dock utförs inte omfattande utredningar av 

sjukdom där behov av röntgen, specialundersökning och utvidgad 
laboratoriediagnostik behövs. Däremot kan förbandsplatsen utföra kvalificerat 
omhändertagande och medicinska åtgärder för stabilisering av patient inför 
evakuering, men skadade med hög prioritering ska i första hand evakueras direkt 
till Role2-enhet. Förbandsplatsen bemannas av läkare och legitimerad 
sjuksköterska med specialistutbildning samt sjukvårdare.  
Genomför preventiva medicinska åtgärder, daglig sjukvård, triage samt kvalificerat 
omhändertagande vid sjukdom och trauma (inkluderar återupplivning och 
stabilisering inför evakuering till högre vårdnivå, men saknar 
blod/blodprodukter). 
( Försvarsmakten 2014b, s. 69) 

Insatsorganisation Försvarsmaktens krigsförband; stående insatsförband, kontrakterade 
insatsförband och hemvärnsförband. (Försvarsmakten 2009, s. 1) 

Lätt Traumagrupp Eng. Forward Resuscitation Team (FRT), enhet för Damage Control, bemannad 
med läkare med specialistutbildning i anestesi och sjuksköterska med 
specialistutbildning i anestesi. Utrustad med bland annat medicintekniska 
produkter, läkemedel, blodprodukter och oxygen (Försvarsmakten 2014b, s. 109) 

Medical Evacuation Medicinsk Evakuering (MEDEVAC) innebär omhändertagande och transport, 
under fortsatt behandling av skadade och sjuka, från skadeplats till behandlande 
enhet alternativt mellan behandlande enheter. (Försvarsmakten 2014b, s. 85) 

Medical Treatment Översatt till Medicinskt Omhändertagande. Och med det avses medicinsk 
handläggning av sjukdomstillstånd och skador. Omhändertagande syftar till att 
behandlingsresultaten så långt som möjligt ska överensstämma med nationell civil 
sjukvård. (Försvarsmakten 2014b, s. 55) 

Sjukvårdsgrupp Är den första nivån av omhändertagandet där den skadade eller sjuke kommer att 
bedömas och eventuellt behandlas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 
Genomför akut omhändertagande och vård av skadad eller sjuk under evakuering. 
Är bemannat med legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom 
anestesi, intensiv- eller ambulanssjukvård 
Omhändertar och evakuerar skadade/sjuka direkt till behandlande enhet eller till 
omlastningsplats för vidare evakuering. (Försvarsmakten 2014b, s. 65-66) 

 


