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SJUKVÅRD I MALIÖKNEN
Varmt, dammigt och torrt – det är ett sätt att beskriva insatsen
i Mali. Det påverkar allt för sjukvårdsplutonen i förbandet, från
det preventivmedicinska arbetet till hur man skall ta hand om
stridsskador. Huvuduppgiften för personalen i sjukvårdsplutonen
är att ta hand om sjuka och skadade. För att lösa det har man
beredskap dygnet runt. Under tiden inne på campen övar och
utbildar man mycket för att hela tiden utveckla funktionen
sjukvård. Sjukvårdsplutonens personal är tränad på att ta hand
om och vårda skadade under krävande och svåra situationer.
Det behövs, för miljön i Mali kan vara farlig och ställer höga
krav. Den legitimerade personalen tjänstgör normalt sett
mellan åtta och tolv veckor i insatsområdet.
I sjukvårdsplutonen ingår en campenhet med vårdcentral,
traumalag och kirurgilag som skall kunna ge de svenska soldaterna
daglig sjukvård och ta hand om skadade patienter. Den nya
vårdcentralen är utrustad med modern medicinsk utrustning.
Skillnaden med en vanlig svensk vårdcentral är att den här är
tältbaserad och ligger i en öken mitt i Afrika! I sjukvårdsplutonen
finns också lätta och rörliga sjukvårdsgrupper som följer med
andra enheter som verkar utanför campen. Deras uppgift är
b.la. att ta hand om skadade och transportera dem till högre
vårdnivå för fortsatt behandling. Sjukvårdsplutonen har en tuff
men viktig uppgift.

DET SVENSKA BIDRAGET

VÅR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATION I MALI
Staben:
Stabsläkare,
Veterinär/Miljö & hälsoskyddsinspektör
Sjukvårdspluton:
Vårdcentral (Level 1):
1 x Läk allmänmed, 1 x Psykolog/Sjukgymnast,
1 x Ssk distr, 1 x Väbel
Sjukvårdsgrupp (Medical Mobile Team):
1 x Ssk Amb, 1 x Gruppchef,
1 x Förare/Sjukvårdare
Lätt traumagrupp/LTG (Forward Resuscitation Team):
1 x Läk An, 1 x Ssk An, 2 x Sjukvårdare LTG
Lätt kirurgisk grupp (Forward Resuscitation Capacity):
2 x Läk kir, 1 x Läk An, 1 x Ssk Op, 1 x Ssk An,
2 x Sjukvårdare LTG
Trauma/operationslag (Resuscitation/operation Team):
2 x Läk kir, 1 x Läk An, 1 x Ssk IVA,
1 x Ssk An, 1 x Ssk Op, 1 x Ssk Rtg

Det svenska förbandet i Mali består i nuläget av 258 soldater,
och har till huvuduppgift att bedriva underrättelseinhämtning.
I FN-insatsen, där det svenska förbandet ingår, benämns det
som Swedish ISR Task Force, där förkortningen ISR står för
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
Huvuddelen av den svenska styrkan är grupperad strax utanför
Timbuktu på Camp Nobel. Den svenska campen är en del av
ett omfattande förläggningsområde nära Timbuktus flygplats
som till stora delar uppförts av ett svenskt ingenjörsförband.
Till förbandet är också knutet en mindre nationell logistikenhet
(NSE) i huvudstaden Bamako, 800 km från Timbuktu.
Det svenska förbandet har till uppgift att leverera underrättelser
om situationen i området som stöd till chefen för den FN-ledda
stabiliseringsinsatsen, MINUSMA.
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SITUATIONEN I MALI
Sedan årtionden har det varit spänt mellan Malis södra delar,
där den politiska och ekonomiska makten funnits, och de norra
delarna som upplevt sig vara ständigt åsidosatta. 2012 ledde
detta till flera väpnade konflikter i framför allt landets norra
delar. Inledningsvis tog en tuareggrupp till vapen mot Malis
försvarsmakt, men även väpnade extremistgrupper med
kopplingar till al-Qaida skördade stora framgångar.
Det resulterade i att två tredjedelar av Mali omfattades av
strikta Sharialagar. 2013 gick man till anfall mot huvudstaden
Bamako men stoppades effektivt sedan Malis regering begärt
och fått militärt stöd från Frankrike. Tack vare den militära
hjälpen kunde man sedan återta huvuddelarna av de områden
som varit i extremistgruppernas våld.
FN och det internationella samfundet har sedan 2012
uppmärksammat situationen i Mali. Inledningsvis skedde detta
som stöd med utbildning och rådgivning, där Sverige sedan
början på 2013 bidrar med ett 10-tal officerare. Det följdes av
en militär styrka med bidrag från framför allt Västafrika, som i
mitten av 2013 omvandlades till en FN-ledd stabiliseringsinsats
i Mali, MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali/Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali).
I FN:s säkerhetsråds resolution 2164 från den 25 juli 2014 gavs
MINUSMA uppgiften att att prioritera arbetet med a) säkerhet,
stabilisering och skydd av civila; b) stöd till nationell politisk
dialog och försoning; c) stöd tillåterupprättandet av den
Maliska statens kontroll av det egna territoriet. Även skyddet
av FN-personal och kulturella skatter tas upp i resolutionen.
Styrkan består för närvarande av 8831 soldater från 41 länder
och leds av den danska generalmajoren Michael Lollesgaard.

I första hand rekryteras hälso- och sjukvårdspersonal till Mali
från våra krigsförband. De läkare, sjuksköterskor och annan
hälso- och sjukvårdspersonal som redan har en anställning
vid ett krigsförband har ofta en bättre militär utbildning. Inte
sällan har de också person- och materielkännedom vilket är
viktiga framgångsfaktorer.
I vissa fall när vakanser uppstår kan rekrytering ske direkt.
Eftersom vår hälso- och sjukvårdspersonal ofta jobbar som
singelkompetenser ställer vi höga kompetenskrav. Genomförd
eller snart genomförd specialistutbildning är ofta ett krav.
Genomförd militär utbildning och internationell erfarenhet är
meriterande.
Alla lediga befattningar annonseras ut på
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/
Har du några frågor? Skicka ett mail till
medicinalrekrytering@mil.se

OM MALI OCH TIMBUKTU
- Ett av Afrikas fattigaste länder
- 15,5 miljoner invånare, många folkgrupper
- Självständigt 1959, tidigare franskstyrt
- Afrikas tredje största flod Niger går tvärs genom landet
- Franska är officiellt språk
- Huvudstaden Bamako har ca 2,1 miljoner invånare
- 90 % sunnimuslimer i Mali
- Jordbruk och fiske huvudnäringar
- Svensk huvudcamp i Timbuktu, 60 000 invånare
- Gammal handels- och kulturstad
- Världsarvsstad med bevarade lermoskéer
- Ökenklimat och sällan regn
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