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En utbildning som
µµ Allt fler svenska sjuksköterskor och läkare
gör utlandstjänst i krigszoner. Strax före årsskiftet åker en ny grupp till Afghanistan med
Försvarsmakten.
µµ Men hur förbereder man sig som svensk
Fortsättning på nästa uppslag

. . .

för krig och död när vi är så förskonade från
konflikter och katastrofer i vårt land? Och hur
förenas rollerna som sjukvårdare och militär?
Kan en sjuksköterska både rädda liv och vara
beväpnad för att kunna döda?

BORÅS TIDNING lördag 5 oktober 2013

5

HelaHelgen

gäller liv och död
µµ Kristina Lundberg vid Högskolan i Borås

forskar och söker svar. Hon vill skapa en utbildning för sjukvård i stridsmiljö där även etiska
och existensiella frågor diskuteras – byggd på
erfarenheter från dem som redan varit iväg.

µµ Försvarsmedicincentrum i Göteborg lägger

samma grund. Där är det instruktörer som gjort
egen utlandstjänst som står för utbildningen av
alla svenska sjukvårdare som ska ut på internationell insats.

Kistan skänker allvar åt en helt vanlig föreläsningssal. Här tar regementspastor Helge Stålnacke emot ett team i taget och pratar om omhändertagandet av en avliden kollega.
. . .
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µµ I skydd av några sten-

block ligger en ensam soldat. Han är blodig, skriker
av smärta, paniken är
nära.
µµ Sjukvårdspersonal
rusar fram, men beskjuts
av motståndsmän ett
par hundra meter bort.
Sjukvårdsteamets gruppchef beordrar omedelbar
förflyttning, undan från
fiendens eld.
µµ De båda sjuksköterskorna hjälps åt att få
mannen upp i knästående, en av dem ställer sig
framför honom med ryggen till, lägger soldatens
armar runt sin hals och
låser dem i ett enhandsgrepp. Med sin andra
hand plockar han upp sitt
vapen, en AK5:a. Han reser sig och börjar springa
– för livet. Den halvt medvetslöse soldaten hänger
som en tung och mycket
otymplig ryggsäck.
µµ Den kvinnliga sköterskan och vagnföraren turas om med skydda dem.
De tar sig tillbaka ett 20tal meter åt gången. När
den ena springer har den
andra vänt om, står med
ena knäet i marken, håller vapnet skjutklart vid
sin högra sida och spanar
mot fiendehåll.
µµ Den skadade soldaten förs till en säker plats,
där han kan få den vård
han behöver.
µµ Det är övning en solig
sensommardag på Försvarsmedicincentrum
i Göteborg.

Fortsättning från föregående uppslag

E

fter den bemannade vaktkuren öppnar sig det vidsträckta område vid Käringberget
som huserade regementet
KA4 innan det lades ned år

2000.
Göteborgs garnison är numera en
paraplyorganisation för Försvarsmaktens enheter i staden och där finns även
civila myndigheter som Räddningstjänsten och Havs- och vattenmyndigheten.

Fortsättning på nästa uppslag

Gruppen som utbildas vid Försvarsmedicincentrum den här perioden tillhör sjukvårdsförbandet som ska åka till
Afghanistan i november–december.
En annan hotbild
Teamträning är en av centrumets viktigaste uppgifter, då till exempel varje
ambulansgrupp, som består av två sjuksköterskor, vagnchef och -förare, ska
svetsas samman och lära sig att fungera som grupp.

. . .

– Under fyra veckor lär vi dem hur vi
utför sjukvård på militärt sätt, det är
inte riktigt samma som i det civila. Vi
jobbar med en annan hotbild, annan
utrustning och skyddsnivå, säger Stefan Good, kurschef för rotationsutbildningen Afghanistan.
Han vet vad han talar om. Han har
varit sjukvårdsplutonchef för FS22 i Afghanistan 2011–2012 och har diverse
militära befattningar bakom sig. Dessutom har han varit ambulanschef i Bor-

ås, där han än i  dag är timanställd som
ambulansjukvårdare.
Rätt sak i rätt ordning
Militär sjukvård handlar till exempel
om omfattande drill – återupprepande
övningar – av bokstavskombinationen
C-ABCDE, som ersätter den civilia rutinen ABCDE för akut omhändertagande. Båda beskriver hur man gör rätt sak
i rätt ordning, men sjukvårdare i stridsmiljö måste alltid prioritera C, det vill
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Sjuksköterskan Dorota Kajhem sträcker sig mot den skadade – markören Michael Walenius från hemvärnet.
Eftersom övningen handlar om att gruppen är under beskjutning måste patienten flyttas innan han kan få vård över huvud taget.

säga få kontroll på livshotande blödningar.
En bortsprängd arm eller ett ben är
inte alls ett otänkbart scenario i länder som Afghanistan, där hemmagjorda bomber och nedgrävda minor är ett
faktum.
– Vi pratar om rätt vård på rätt plats,
det är grundtesen här, förklarar Stefan
Good. Du kan vara jätteduktig på en
mängd medicinska åtgärder, men om
du blir utsatt för skottlossning och ger

vård på fel plats riskerar du att bli utslagen. Det är inte till gagn för patienten.

Som anställd i Försvarsmakten kan
Stefan Good beordras att åka ut vart
som helst i världen.

. . .

Ibland kan de inte vårda alls
All sjukvårdspersonal är därför beväpnad, både med AK5:a och pistol, att
användas till skydd för sig själv, sina
kollegor och patienter. Ibland måste
sjukvårdarna besvara beskjutning innan de ens kan börja vårda, därefter
flytta patienten. Men ibland kan de inte
vårda alls.
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Kristina Lundberg är doktorand och forskar vid Högskolan i Borås, institutionen för vårdvetenskap.

”
D

Vi måste prata mer om vad det faktiskt handlar om. De som åker ut
i Försvarsmaktens regi verkar i en organisation vars yttersta syfte, faktiskt,
är att ta liv – om de råkar ut för en sådan situation.
Kristina Lundberg, som forskar vid Högskolan i Borås

Fortsättning från föregående uppslag

et skapar en oerhörd frustration, något som Johan
Wahlgren är bekant med.
Han rekryterar sjukvårdspersonal till den svenska
styrkan och är utbildare vid centrumet, är barn- och intensivvårdssköterska
och har gjort utlandstjänst vid fyra tillfällen, senast 2009 i Afghanistan.
– Personalen vill ju visa att den kan
det här med att vårda, men istället måste den inse att det kan vara helt fel, eftersom både de själva och patienten kan
lida ännu mer skada av det. Det brukar
vara en tröskel att komma över, att förstå att det kan vara för farligt att vårda.
Det han beskriver är ett av de problemområden som Kristina Lundberg
forskar omkring.
– Att en sjukvårdare eventuellt måste lämna en patient, kanske att förblöda, går emot all form av etisk kompass
som personen har. Det gör man ju bara
inte!
Väcker uppmärksamhet
Men beslutet är sällan sjukvårdspersonalens eget, förklarar hon. Det är alltid
den militära chefen som avgör om det
är säkert eller för farligt att vårda – fast
det kan vara svårt nog att acceptera som
sjukvårdare.

Fortsättning på nästa uppslag

Sjukvård i stridsmiljö

µ Forskningen handlar om etiska frågeställningar bland sjukvårdspersonal i utlandstjänst. Den baseras på intervjuer med 20 så
kallade veteraner, personer som deltagit
i minst en internationell militär insats. De
är både män och kvinnor, legitimerad sjukvårdspersonal, det vill säga läkare och sjuksköterskor samt stridssjukvårdare, soldater som sjukvårdsutbildats genom Försvarsmakten.
µ Det finns inte särskilt mycket forskning

kring sjukvårdares erfarenheter tidigare –
vare sig i Sverige eller internationellt, vilket
gör Kristina Lundbergs forskning unik. Däremot finns det forskning kring militärers erfarenheter, både nationellt och internationnellt.

REPORTAGE
PIA MATTZON, text
pia@piamaz.se
ANTON HEDBERG, foto
anton.hedberg@bt.se

. . .

Kristina Lundberg har varit präst
i Svenska kyrkan i 20 år. 2009–2010 var
hon i Kosovo som pastor i sex månader
och i augusti 2011 ryckte hon in på Livgardet, för att utbildas och åka till Afghanistan i oktober. Några månader
tidigare hade hon fått veta att Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan
i Borås sökte en doktorand till ett nytt
forskningsprojekt om sjukvårdspersonal vid internationell insats.
Tjänsten blev hennes redan innan
hon for till Afghanistan, vilket gav henne en unik möjlighet att få del av sjukvårdares insidesskildringar – både på
plats och genom intervjuer i efterhand,
då även med personer som tjänstgjort
i andra länder.
Och redan nu, när bara ett år passerat
i det femåriga projektet, har det väckt
stor uppmärksamhet. Många vill veta
mer om vad hon håller på med. Hon förklarar att det är grundforskning, man
har inget i bakgrunden, utan utgår från
de intervjuades situation.
– Jag frågar sjukvårdarna hur de mår
efter avslutad insats, hur de har grundat sina etiska beslut och om de är nöjda med dem, och hur det var att jobba
i Försvarsmakten mot att jobba hemma.
Kristina säger att ”hela grejen” med
forskningen är att den ska komma till

praktisk nytta för sjukvårdare som åker
på internationell insats framöver. Baserat på de intervjuade veteranernas
erfarenheter ska projektet mynna ut
i en utbildning, där mycket handlar om
existensiella och etiska frågor. Det blir
en forskningsstudie i sig, där hon tittar
på om det blir någon skillnad för dem
som gått utbildningen, mot dem som
inte gjort det.
Det yttersta syftet är att ta liv
Det hon framför allt är ute efter, och
tycker sig se behov av i de intervjuades berättelser, är det som går bortanför praktisk träning, sjukvårdskunskap och militära övningar; mental och
känslomässig förberedelse, som kläs
i ord och diskuteras i samtal.
– Vi måste prata mer om vad det faktiskt handlar om! Om hur det känns att
döda en annan människa. Sjukvårdare
här hemma arbetar i en organisation
vars syfte är att bota, lindra och rädda
liv. De som åker ut i Försvarsmaktens
regi verkar i en organisation vars yttersta syfte, faktiskt, är att ta liv – om de råkar ut för en sådan situation. Det är ju
diametralt olika förhållningssätt.
– Jag kan inte föreställa mig hur det
känns, men det måste kännas! Särskilt
för sjukvårdare, menar jag.

BORÅS TIDNING lördag 5 oktober 2013

9

HelaHelgen
Försvarsmedicincentrum , FömedC

Stefan Good, kurschef för rotationsutbildningen Afghanistan, och Johan Wahlgren,
rekryterare och utbildare, är båda uppväxta i Boråstrakten. Stefan bor numera i Dalsjöfors och Johan i Alingsås.

µ Huvuduppgiften för centrumet är att
rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal
för hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten – det vill säga till soldater och officerare – i fredstid, vid internationella
insatser, i händelse av kris och katastrof
samt under väpnad konflikt.
µ För insatsen i Afghanistan rekryterar
FömedC till cirka 20 befattningar för legitimerad sjukvårdspersonal, den personalmässigt största gruppen.
µ I grupperna som utbildas för tjänstgöring i Afghanistan 2013–2014 ingår
sjuksköterskor, läkare, militärt utbildade
sjukvårdare samt soldater och officerare
som ska tjänstgöra som vagnförare och
chefer på olika nivåer.
µ Under en vecka ges kursen BATLS –
Battlefield Advanced Trauma Life Support, som är ett brittiskt koncept byggt
på den civila utbildningen ATLS. Då ingår
föreläsningar, så kallade ”skill stations”,
kompetensstationer, då eleverna får genomgång av olika utrustningar och fordon samt praktiska stationsövningar.
µ Alla praktiska övningar under den sammanlagt fyra veckor långa kursen görs så

realistiska det bara är möjligt. Eleverna
tränar med levande markörer, oftast frivillig personal från hemvärnet, i militärfordon och ambulanser. Dessutom ingår
att bära uniform och full stridsutrustning
med kängor och hjälm, vapen, ammunition, kroppskydd, stridsväst, skyddsglasögon, hörselkåpor, vatten, på samma
sätt som sjukvårdarna är utrustade varje gång de lämnar campen i Afghanistan.
Total vikt: 25–30 kg.
µ Följande veckor i utbildningen testas
BATLS-kunskapen i allt mer komplexa övningar. Pressen ökar och övningarna blir
än mer realistiska, man övar med helikopter, i hög värme, becksvart mörker
och verklighetstrogna ljud. Markörerna
är både hemvärnets frivilliga och amputerade män från ett brittiskt företag som
specialiserat sig på utbildningssituationer som de här. De är skådespelare på
hög nivå: stönar, gråter och skriker på
hjälp, använder smink och specialeffekter på sina amputerade lemmar. ”Närmare verkligheten än så kommer man inte”,
säger kurschefen Stefan Good.
Källa: Försvarsmedicincentrum

Från andra veckan sker en mängd stationsövningar som är så realistiska som möjligt. Då ingår att bära full stridsutrustning, precis som sjukvårdarna gör varje gång
de lämnar campen i Afghanistan.

Anna Odenstad och Sofia Larsdotter övar med nålsättningsborren medan instruktörerna ser på så att allt blir rätt. I förgrunden Jonas, som är instruktör
och sjuksköterska på FömedC, och bakom honom Fredrik, från företaget som
säljer borren och annan akutvårdsutrustning.

”Vi har skjutit mer än
jag hade föväntat mig”
För ett par år sedan intervjuades Johan Wahlgren, rekryterare och utbildare, i en av de stora facktidningarna
för sjuksköterskor, Vårdfokus. Bilderna på honom, en sköterska i militärkläder, och uttalanden om till exempel
mer vapenträning för sjukvårdspersonal, väckte reaktioner. Han menar att
kritiken kom från dem som är ganska
unga och oerfarna, att de inte ser hela
den komplexa bilden.
– De vill rädda världen och det kanske
är bra, men det är inte så lätt, säger han.
Men är de naiva då, de som tycker
att det är oförenligt att bära vapen
som sjuksköterska?
Stefan Good svarar först. Han tycker
inte det, men tror att de har ett annat
fokus.
– För den som vill jobba utomlands
utan vapen finns Röda korset och Läkare utan gränser. Men vill du jobba
inom Försvarsmakten är det vårt tänk
som gäller. Förmodligen har du gjort
den resan klar redan när du söker hit.
Det är ju samma om du vill bli polis, då
vet du att du kommer att bära batong
och pistol.
Johan Wahlgren säger att han gjort
resan som Stefan beskriver. Att bära vapen ingår i hans tjänst, eftersom ”det är
enda sättet jag kan hjälpa mina kolle-

gor”. För det är sjukvårdarnas huvuduppgift på plats: att ge vård till soldater
och officerare, både i den svenska och
den internationella styrkan. Inte att erbjuda sjukvård till civilbefolkningen,
som en del tror.
– Jag kan inte vara civilt klädd och
utan vapen. Då blir jag en börda, eftersom det då måste finnas folk bara för
att skydda mig.
Alla är soldater oavsett befattning
Han poängterar att den som anställs
inom Försvarsmakten i grund och botten blir militär.
– Alla är soldater, oavsett befattning.
Det säger sig självt nästan. Alla måste
gå en grundläggande militär utbildning för att lära sig handskas med vapen, för självskydd.
Och som uppdragen ser och sett ut,
i till exempel Afghanistan, Kosovo och
Bosnien, måste även svenskar inse att
de befinner sig på platser där något faktiskt kan hända, menar han.
– Så jag tycker att det är förenligt att
bära vapen som sköterska, säger Johan.
Men jag har full respekt för dem som
säger ”nej, det går inte”. Men då ska de
inte heller säga vad Försvarsmakten
kan och inte kan göra, för de förstår inte
komplexiteten.

. . .

I det civila är Sofia Larsdotter sjuksköterska på vårdcentral i Kisa. På
Försvarsmedicincentrum
tränar
hon tillsammans med Anna Odenstad, akutläkare från Lund, och på
plats i Afghanistan ska de båda bemanna vårdcentralen på ”campen”,
som förläggningen kallas.
Det är första gången de gör utlandstjänst, Sofia kommer att vara
på plats i sex månader, medan Anna
delar sin tjänst med en annan läkare eftersom hon har små barn, och
gör max två.

Omfattande vapenträning
Båda är nöjda, men överraskade, av
den omfattande vapenträningen de
fått som sjukvårdspersonal innan de
kom till Försvarsmedicincentrum.
– Vi har skjutit mycket mer än jag
hade förväntat mig, men det känns
bra, för nu är jag säkrare och bekvämare med våra vapen, säger Sofia.
– Men två månaders soldatutbildning, som i stort sett inte haft någonting med sjukvård att göra, det var vi
nog alla från den civila världen lite
oförberedda inför, inflikar Anna.
Innebär det att ni nu är beredda
att försvara er och patienterna om
ni blir beskjutna?
– Ja, jag tror faktiskt att det kommit in i mitt huvud att jag är soldat,
säger Sofia ganska stillsamt medan
Anna nickar instämmande. När le-

vande markörer sköt mot oss vid en
övning kom jag på mig själv med att
ligga och sikta på honom, och när
han rörde sig sköt jag utan att tveka.
Så – ja. Jag får nog säga det.
Vill utveckla sin kompetens
Bakom deras ansökningar om att
åka till Afghanistan ligger framför
allt en önskan om att utveckla sin
kompetens.
– Jag vill bli exponerad för andra
typer av skador, säger Anna. Och
jag har uppfattat att Försvarsmakten ger väldigt god sjukvårdsutbildning. Den skiljer sig mycket från vardagen, som man är van vid.
Stationsövningen som de just deltar i är ett exempel.
Det handlar om en metod inom
traumasjukvård som utvecklats av
israelisk militär: på patienter som
behöver dropp eller blodtransfusion, men är svårt skadade och har
förlorat mycket blod, kan personalen inte sätta en nål på vanligt sätt.
Stefan Good förklarar att man istället borrar in en nål i ett hålutrymme
i ett ben.
I salen får eleverna en teorilektion, de får prova borren på attrapper och se på film hur den används
på en patient. Övningen slutar med
att de får klämma och känna på varandras knän och axlar för att hitta
rätt punkt på en mänsklig kropp. µ
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Till en början är markörerna som agerar skadade i stationsövningarna frivilliga från hemvärnet, här Anna Forsberg från Elvsborgsgruppen i Göteborg.

Fortsättning från föregående uppslag

D

en sortens mentala och
känslomässiga förberedelse som Kristina Lundberg vill utveckla i sin
forskning tror Stefan och
Johan är en god idé. Det är svårt för
någon som reser ut första gången att
i förväg sätta sig in i vad det egentligen
innebär.
Men redan nu har dessa inslag i utbildningen ökat. Ett exempel är samtalen med regementspastor Helge
Stålnacke, framför allt om omhändertagandet av en avliden soldat. Dels rent
praktiskt, men också känslomässiga
aspekter av att en kollega i gruppen har
dött.
– Alla blickar vänder sig mot sjukvårdspersonalen i sådana fall, även om
det egentligen inte är vårt ansvar att ta
hand om avlidna, berättar Johan Wahl-

”

Alla blickar vänder
sig mot sjukvårdspersonalen i sådana fall, även om det
egentligen inte är
vårt ansvar att ta
hand om avlidna.
Johan Wahlgren, rekryterare och utbildare

. . .

gren. Men de flesta soldaterna är ganska unga, runt 20 år och har ingen erfarenhet av avlidna människor.
Tog hand om döda kollegor
Både Johan och Stefan återkommer flera gånger till det faktum att dödsfall
inom styrkan vid utlandstjänst är något helt annat än dödsfall hemma i det
civila vårdarbetet.
– I en ambulans eller på en intensivvårdsavdelning har du sällan en personlig relation till den avlidna, men här
är det en kollega. Du känner kanske inte
personen, men det är någon du träffat
i matkön, spelat beachvolley med eller druckit kaffe med på mässen. Relationen gör det extra jobbigt, även för
väldigt rutinerad sjukvårdspersonal,
säger Stefan och vänder blicken mot
Johan, som vet av egen erfarenhet. Han

tog hand om dödade soldater i Bosnien
1995.
– Jag tycker att det var fruktansvärt
svårt. Ändå har jag ju tagit hand om
skadade och döda människor i det civila. Det är jobbigt det också, men inte
på samma sätt.
Sjukvårdspersonal som åker ut på internationella insatser har Röda kors-ID
och är därmed skyddad enligt Genèvekonventionen.
Men utlandsveteraner som Kristina
Lundberg intervjuat har berättat hur
resursbrist ibland har lett till att sjukvårdare känner press och försöker avsäga sig skyddet för att kunna agera som
soldater i första hand, eller att de beordras att utföra uppgifter som egentligen inte åligger dem.
Den bilden känner Stefan Good igen.
– Vi hade ett exempel under en öv-
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Sveriges insats i Afghanistan
µ Sverige bidrar med soldater och sjukvårdspersonal till den Nato-ledda styrkan Isaf – International Security Assistance Force. 48 länder ingår i styrkan. 18
av dem, däribland Sverige, är inte Natomedlemmar.
µ Sverige har varit med sedan Isaf etablerades i Afghanistan 2001. Styrkan arbetar på mandat av FN:s säkerhetsråd
och har ett avtal med den afghanska regeringen. Uppdraget är att åstadkomma
säkerhet för landets civilbefolkning. Den
svenska förläggningen ligger i Mazare-Sharif, i norra Afghanistan. Området
man bevakar har en yta av Dalarnas storlek. Uppdraget är att ge regeringen stöd
för att åstadkomma säkerhet för civilbefolkningen.
µ Sedan juni 2013 finns svenskarna
framför allt inom en nordisk-baltisk styr-

ka. Den militära insatsen kommer att pågå till juni 2014 – men kritiker som förre
försvarsministern Thage G. Peterson (S)
ställer sig frågande till om insatsen verkligen kommer att avslutas då.
µ Den svenska insatsen är omstridd.
Bland kritikerna finns fredsforskaren Wilhelm Agrell, som menar att insatsen ändrade karaktär 2009, från fredsbevarande
till upprorsbekämpning, vilket innebär
väpnade operationer. Han får medhåll
Thage G. Peterson, som dessutom menar
att operationen inte har något klart FNmandat, som regeringen och försvarsmakten gör gällande. Peterson är även
en frontfigur i föreningen Afghanistansolidaritet, som är starkt kritisk till den
svenska styrkans deltagande.
Källa: Försvarsmakten, regeringen, Wikipedia

Ambulanssjuksköterskorna Krister Leoson, Bräcke, och Urban Eliasson, Halmstad, har tidigare varit i Bosnien och Kosovo och Dan Fredriksson, Örebro, i Afghanistan. BATLS-kursen i krigssjukvård ger dem värdefulla kunskaper att ta
med tillbaka till det civila jobbet.

Planera för sin egen död är
en del av förberedelserna

ning, då en militär chef beordrade
ambulanspersonal att ta med ammunition, men min gruppchef sa nej eftersom regelverket inte tillåter det. Tyvärr är det inte alla officerare som har
förstått det här, men det blir bättre och
bättre ju mer det blir känt vad som är
sjukvårdspersonalens uppgifter.
Flera etiska dilemman
Begränsade resurser kan också försvåra
för sjukvårdspersonalen på andra sätt.
Kristina Lundberg talar om flera etiska dilemman, som att vården blir begränsad eftersom sjukvårdarna bara
kan ha med sig den utrustning de kan
bära. Och inte minst vem som ska vårdas först när det är flera skadade – särskilt om de är både svenska soldater och
till exempel afghanska motståndsmän.
– Uppdraget är ju att ta hand om de

egna, de allierade samt de som vi åsamkar skada. Det ingår i uppdraget, förklarar hon.
Sveriges internationella uppdrag
kommer sannolikt att öka i framtiden.
Det är i alla fall utgångspunkten i forskningsprojektet.
– Vi räknar också med att forskningen
ska komma vår civila ambulansjukvård
till godo. Vi måste förstå att vi inte lever
i den bästa av världar – det händer saker
här också. Det är bättre att vara förberedd och inget händer, än att bli tagen
på sängen, säger Kristina Lundberg.
– Man kan tycka olika om utlandsinsatsernas vara eller inte vara – det är en
annan fråga och jag tar inte ställning
till att vi åker ut i världen – men de som
åker ut ska ha hundraprocentigt stöd
och lika bra förberedelser. Det är grejen för mig. µ

. . .

Ambulanssjuksköterskan Dan Fredriksson är snart på plats i Afghanistan för andra gången. Det är två år
sedan sist. Kompetensutveckling är
en drivkraft också för honom, men
det handlar också om en längtan tillbaka till något.
– Det är oerhört många faktorer.
Allt från den kamratskap man bara
kan uppleva om man är i en krigszon, tror jag, till ett avbrott i vardagen och att därefter uppskatta sin
egen verklighet på ett annat sätt. Och
spänningen, att testa sina gränser.
Han och kollegorna som också varit ute tidigare har gedigen erfarenhet från det civila. Trots det värderar
de utbildningen på Försvarsmedicincentrum högt.
– Ju mer åren gått har Försvarsmakten förstått att de måste lägga
mer tid på sjukvårdsutbildning. De
blir vassare för varje gång de gör det
här. De behöver inte uppfinna hjulet varje gång, utan drar lärdom från
tidigare uppdrag. De vet vad vi behöver lära oss, vad vi har med oss och
vad de behöver fylla på i säcken medan vi är här, säger Dan.

Lika många lärare som elever
För att hålla kunskapen så aktuell
som möjligt anlitar Försvarsmedicincentrum instruktörer som själva
varit i Afghanistan, vissa av dem nyligen. Dessutom är det personaltätt.
– Nästa vecka är det nästan lika
många instruktörer som elever. Det
här är en ”materialsport”, mycket
detaljer och små moment som ska
stämma. Då kan vi inte ha 40 elever och en lärare, säger Stefan Good.
Risken att själv bli dödad tas upp
under utbildningen och eleverna får
till exempel skriva ned önskemål om
sin egen begravning. Det är en stor

del av förberedelsen inför utresan,
menar Stefan.
– Många skojar litegrann när vi delar ut blanketten Min sista vilja. Men
sedan får de ta med den hem. Det här
gör man på kammaren, för sig själv,
och tillsammans med sin familj. Det
är många som gör en jätteresa när de
fyller i den, allt blir väldigt påtagligt.
– När vi säger att de måste prata
om det här hemma, med familj och
släkt, är vi inga jönsar, fortsätter Johan Wahlgren. En del tycker det är
onödigt, men vi säger det här av erfarenhet. Förberedelsetiden börjar
den dag man får besked att man får
åka iväg, eller när man söker aktivt.
Svårare att komma hem än att åka
Dan Fredriksson tycker att han fått
en mer realistisk bild av risken att
skadas eller dödas ju äldre han blivit. Hans samtal med familjen förbereder både dem och honom, men
han konstaterar att barnen är vuxna
nu, 20 och 23 år, och därmed inte behöver honom för att klara sig längre.
Däremot menar han att det var ”en
något surrealistisk åtgärd” att planera för sin egen död och begravning,
men att det ändå gjorde det hela mer
konkret och verklighetsnära.
– Fast när man väl är på plats går
det inte att gå omkring och tänka på
de risker man utsätts för. I regel är
man väldigt rädd i början, men man
orkar inte vara det över tid, för det
är väldigt energikrävande. Man lever
i ett annat ”state of mind”, sinnestillstånd, där nere. Saker som skulle
vara bisarra och extremt hotfulla här
hemma, är mer eller mindre vardag
där, förklarar Dan.
– Och det är faktiskt svårare att
komma tillbaka hem, än det är att
åka ner. µ

