
1
Läkartidningen 

Volym 116

medicinsk kommentar

Säkerheten har försämrats inter
nationellt både genom att kän
da hot har aktualiserats och nya 
tillkommit. Risken för krig med 
traditionella vapen, kärnvapen 
samt kemiska och biologiska va
pen har återigen hamnat högt 
på agendan på grund av förnya
de spänningar mellan nationer 
och intressegrupper. Dessutom 
har nya hot tillkommit genom 
sofistikerade uttryck för terror
ism, transnationell kriminalitet 
och brister i cybersäkerheten [1]. 
Den tidigare gynnsamma säker
hetsutvecklingen före år 2008 
bidrog till att inga nya strate
gier utformades för att hantera 
hot mot civilsamhället. I dags
läget är dock situationen an
norlunda. Sverige sägs stå inför 
militära hot, hot mot informations och 
cybersäkerhet, terrorism, våldsbejakan
de extremism, organiserad brottslighet, 
svårigheter att klara energiförsörjning, 
hot mot infrastruktur, hälsohot samt kli
matförändringar och deras effekter [2, 3]. 
Såväl dessa utmaningar som den försäm
rade säkerhetspolitiska situationen i Eu
ropa har medfört förändrade krav på den 
svenska försvarsförmågan. Därför förvän
tas svenska myndigheter upprätta ett mo
dernt totalförsvar som både är förberett 
för väpnade angrepp och andra hot mot 
det som vi betraktar som skyddsvärt [4, 
5]. Ett totalförsvar består av i första hand 

Försvarsmakten men också ett 
civilt försvar som Polisen, So
cialstyrelsen, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Svenska kraftnät och Post och 
telestyrelsen [6]. Till detta hör 
en hälso och sjukvård som an
passats efter de förändrade för
utsättningarna. Det ställer nya 
omfattande och kostnadsdri
vande krav på en sjukvård i nära 
samverkan inte bara med civila 
myndigheter utan också med 
Försvarsmakten. 

Försvarsmakten och Social
styrelsen har i en rapport lyft 
fram ett flertal förslag som syf
tar till att öka Försvarsmaktens 
operativa förmåga genom att 
Sveriges totala medicinska re

surser hanteras som en gemensam medi
cinsk insatsförmåga [5]. Svensk sjukvård 
har emellertid små marginaler för en höjd 
beredskap, och en ökad belastning, som 
vid krig eller omfattande terroraktioner, 
kan försämra patientsäkerheten [7]. Civil
befolkningen och Försvarsmakten delar 
på landets vårdplatser eftersom de sista 
garnisonssjukhusen försvann under tidigt 
1960tal [8]. En genomgång av de senaste 
terrorattackerna i Europa har identifierat 
ett antal svaga länkar i den medicinska 
och ickemedicinska hanteringen av inci
denter som behöver åtgärdas för en lyckad 
insats [4, 9, 10]. Några för svenska förhål
landen viktiga punkter presenteras nedan. 

Medicinska aspekter
1. Triage. Triage innebär att varje patient 
tilldelas en prioriteringsgrad baserad på 
en första bedömning av symtom och vi
talparametrar. En gemensam triagemetod 
underlättar ett smidigt omhändertagan
de av patienter på alla sjukvårdsnivåer. 
Även om kravet på triagemetoder varierar 
mellan verksamheter behöver metoder
na vara träffsäkra, specifika, känsliga och 
dessutom kompatibla för olika sjukvårds
nivåer [11]. En allvarlig konsekvens av att 
ickekompatibla triagemetoder florerar 
är svårigheter i gränsområden där olika 
typer av logik möter varandra. Jämföran
de studier har visat att triagering på olika 
vårdnivåer och i olika regioner kan ge va

rierande prioriteter trots nationella rikt
linjer, något som kan äventyra patientsä
kerheten [12]. Kompatibla validerade tri
agemetoder erbjuder bättre möjligheter 

att utnyttja tillgängliga resurser och är en 
viktig faktor för en framgångsrik masska
dehantering.

2. Prehospitala åtgärder. Efter de senaste 
terrorattackerna i Paris och Boston rekom
menderades bruk av både tourniquet (av
snörande förband) och blödningsstoppan
de farmaka vid masskadesituationer. Bruk 
av tourniquet har varit kontroversiellt, 
och även om utrustningen finns i svenska 
ambulanser är medarbetarna fortfarande 
ovana att använda utrustningen. Bruk av 
blödningsstoppande medel kan också dis
kuteras utifrån responstid och prehospi
tala resurser [4, 10]. Transporttiden från 
skadeplats till traumaenhet är för de fles
ta europiska länder 10–20 minuter. Sverige 
ligger förhållandevis bra till, framför allt i 
tätorter, men med ökad urbanisering, tra
fikproblem vid massevakuering och skif
tande väderförhållanden förlängs trans
porttiderna. Nya metoder för trafiköver
vakning och skadeplatsinformation, som 
bruk av drönare, är en möjlighet att han
tera problemen. 

3. Katastrofmedicinsk kunskap. Trots att 
svensk sjukvård kännetecknas av hög 
kompetens och modern teknologi saknas 
erfarenhet från den typ av trauman som 
är vanliga i masskadesituationer [2]. Ex
plosioner ger upphov till livshotande mul
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tiorganskador, i synnerhet när lungor och 
hålorgan involveras. Krigsliknande extre
mitetsskador är sällsynta vid explosioner 
i civila miljöer. De orsakas främst av en 
sekundär sprängningseffekt som skapas 
av projektiler och vassa föremål som kan 
ingå i explosiva enheter. Dessa är ofta kon
struerade i syfte att åstadkomma maxi
mal skada [4, 10]. Energin som levereras 
vid sprängning resulterar i multimodala 
skador på vitala organ. Militär sjukvårds
personal med erfarenhet från krigs och 
konfliktområden kan vara ett bra kom
plement till den civila sjukvården vid spe
cifika typer av skador [4]. Gemensamma 
kurser och träningstillfällen kan bidra till 
kunskapsutbyte, begreppsstandardisering 
och ett gemensamt språk. Internationel
la kurser såsom MRMI (medical respon
se to major incidents) och DSTC (damage 
surgic al trauma care) kan förbättra förut
sättningarna för ett hållbart samarbete 
nationellt och internationellt. 

4. Svåra beslut och etiska överväganden. För
mågan till kritiskt beslutfattande är av
görande för utgången vid masskade
situationer och skiljer sig från den vardag
liga prio riteringen av akuta fall. Masska
descenarier vid attentat, krig och väpnad 
konflikt ställer dessutom andra etiska och 
moraliska krav på vårdpersonal än akut
medicin i vardagen. Beslut och prioritering 
under tidsnöd, exempelvis inriktningsbe
slut, tillämpning av brytpunkter och såll
ningstriagering, kan väcka mot reaktioner 
hos personal och publik som inte är träna
de i beslutsfattande i kritiska lägen. Det be
hövs utbildning av civil sjukvårdspersonal, 
gärna med pedagogiska övningsmodeller, 
scenarioövningar och seminarier [13], men 
också ökad transparens och processer som 
bidrar till mognad såväl inom vårdprofes
sioner som bland beslutsfattare och all
mänheten i etiska ställningstaganden un
der extrema förhållanden [14]. 

Icke-medicinska aspekter
1. Rutiner och material. Det finns ett behov 
av att öka antalet beröringspunkter mel
lan civila och militära medicinska enhe
ter. Bland annat visade en Göteborgsstu
die skillnader i patientrapportering i sam
band med överlämningen av svårt skott 
och splitterskadade patienter från militär 
till civil sjukvård. Detta ledde till missför
stånd mellan personal, vilket äventyrade 
patientsäkerheten [9]. 

Andra komplicerande faktorer var icke 
kompatibla bårar, olika logik för ansvars
fördelning mellan militära och civila or
ganisationer, hantering av vapen i civila 
miljöer och samlokalisering av patienter 
och närstående från olika sidor i en kon
flikt. Samverkan över organisationsgrän

ser kräver genomtänkta spelregler som 
baseras på kunskap om skilda förutsätt
ningar, gemensamma övningar och stra
tegiplanering [15]. 

2. Fördelning av personal, gemensamt ansvar. 
En fråga som sällan behandlas men blir 
alltmer aktuell är vilka andra personal
grupper inom vården som kan bidra med 
kunskaper under kritiska omständighe
ter och brist på kvalificerad personal. Det 
kan gälla till exempel veterinärer och and
ra professionella grupper som potentiellt 
kan bidra med insatser i ett läge av svår re
sursbrist. I ett fall användes sjukgymnas
ter för sanering av kontaminerade patien
ter med god framgång. En kartläggning 
av privatpraktiserande och pensionerade 
medarbetare som är villiga att ställa upp 
alternativt utbildas kan ge underlag för 
planering. Det kräver att juridiska förut
sättningar utreds [16]. 

En viktig del av samverkan i kritiska lä
gen är att använda resurser gemensamt. 
Bland annat kan kommunala faciliteter i 
form av särskilda boenden och samlings
lokaler nyttjas som uppsamlingsplatser, 
men kan också anpassas till vårdenhe ter 
för skadade. Detta kräver dock en kartlägg
ning av tillgångar som kan ställas till för
fogande med kort varsel. En annan viktig 
grupp i detta sammanhang är allmänme
dicinare. Vårdcentraler ligger geografiskt 
utspridda och kan hantera skadade upp 
till en viss nivå av kirurgiska åkommor 
och förstärkas med medarbetare från spe
cialistsjukvården för att avlasta sjukhu
sens patientflöde [17]. 

3. Publik utbildning. Folkutbildning är en ge
mensam uppgift för både militären och 
den civila sjukvården. Det finns pågåen
de projekt som exempelvis »smslivräd
dare«, som har identifierat motiverade 
människor som är villiga att utöva HLR vid 
hjärtstopp (immediate responders) innan 
prehospital personal anländer till platsen 
(first responders). Det är fortfarande oklart 
vad allmänheten är kapabel att hjälpa till 
med vid omfattande kriser och katastrofer 
samt vilken skillnad samhällsinformation 
och enklare typer av utbildningar kan göra. 
Allmänhetens förmåga vid kriser behöver 
beforskas och det kan behövas kampan
jer som tonar ned en överdriven tilltro till 
samhällets förmåga vid mycket svåra hän
delser och som tydliggör den resurs som 
allmänheten utgör. En bred nivåanpassad 
utbildning kan vara en god investering för 
att kunna göra fler samhällsinsatser än att 
ge första hjälpen [4].

4. Logistik och juridik. Oavsett hur vi orga
niserar framtidens civil–militära samver
kan tycks logistik och juridik tillhöra ut

maningarna. Som exempel kan nämnas 
rekvirering av transporter som kan till
handahållas av privata utförare, exempel
vis taxirörelser, bussbolag och linjetrafik i 
kommunal och offentlig ägo, med krav på 
upphandling och ersättning. Dessa alter
nativ behöver inkluderas i beredskapspla
ner, och juridiken runt användning av pri
vata och offentliga resurser i kritiska lägen 
och under konflikter behöver göras trans
parent. Det behövs en ökad medvetenhet 
om möjligheter och hinder, alltifrån nytt
jandet av privata och offentliga resurser 
till lägen där exceptionella konstitutionel
la åtgärder kan bli aktuella [4, 9, 10].

Slutsats
Totalförsvarsplanering ställer höga krav 
på flexibilitet i nyttjandet av samhällets 
olika resurser. 

Nya och utökade hot, brist på strategier 
till följd av den tidigare gynnsamma sä
kerhetsutvecklingen och små marginaler 
i svensk sjukvård för en höjd beredskap 
kräver snabba och grundliga åtgärder. 
Kartläggning av kompetenser och resur
ser är viktiga faktorer för strategisk plan
läggning inför masskadesituationer och 
för att öppna för ett djupare samarbete 
mellan civila och militära organisationer. 
Ett sådant samarbete är nödvändigt för 
att reda ut hur parternas förväntningar 
matchar de reella möjligheterna. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga 
uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2019;116:FRZE
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summary
Civilian-military collaboration: From 
expectations to the reality
The current global security threats indicate 
a need for a change in the Swedish defense 
policies including the role of civilian and 
military healthcare in an armed conflict. 
The magnitude, outcome and management 
of the recent terror and mass casualty 
incidents in Europe necessitate a closer 
Swedish civilian-military collaboration. 
However, in reality, such a collaboration 
might be more difficult than expected. The 
aim of this article is to comment on some 
of the critical points of such collaboration 
from a civilian perspective.
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