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y TORNERHJELM 

Flottans underofficers- och un
derbefälsutbildning - anpass
ning till civila skolsystemet 

Årsberättelse i Organisation och Personal, Utbildning 1968 

Kungl Maj :t har våren 1969 fastställt provisoriska bestämmelser 
angående utbildning till underofficer på aktiv stat '!id marinen att 
tillämpas med början den l juli 1969. 

A v nämnda bestämmelser framgår bl a. 
att till underofficersaspirant får antagas endast dem som med 

godkända vitsord genomgått utbildning till underbefäl på aktiv stat 
vid marinen 

att aspirant före kommendering till underofficersskola skall ha 
genomgått fackskola enligt 1965 års läroplan avseende fullständig 
studiekurs 

att om linje och gren vid fackskola från vilken aspirant skall ha 
erhållit slutbetyg bestämmes av chefen för marinen. 

Vidare fastställer Kungl Ma j :t att utbildningen till underofficer 
omfattar 

a) utbildning till och tjänstgöring som underbefäl på aktiv stat 
omkring fyra år, 

b) underofficerskurs vid marinens underofficersskola omkring 
tolv månader. 

Med dessa Kungl Maj :ts bestämmelser har ett viktigt steg tagits 
för anpassning av marinens (och därmed flottans) utbildning till nu 
pågående förändringar inom vårt allmänna skolsystem, som påbör
jades i och med att 1962 års riksdag antog det förslag om en nioårig 
obligatorisk grundskola som framlades av 1957 års skolberedning. 

Grundskolan - underbefälsutbildning 

Det allmänna skolväsendet 

Förslaget innebar en nioårig obligatorisk grundskola som ersä tt-
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ning för bl a folk- och fortsättningsskolorna och olika slag av real
skolor. 

Den plan för övergång till grundskola som framiaars av 1957 år< 
~eredning och som antagits av 1962 års riksdag följ:r i allt väsent: 
hgt den preliminära plan enligt vilken den nya skolan skulle genom
föras under en övergångsperiod som från läsåret 1962/63 skullt 
sträcka sig fram till och med läsåret 1968/69. Overgånaen skulle re
gelmässigt börja i årskurserna 1-5. För sådana ko~Immer som 
startar övergången under periodens sista del (läsåret 1968/69) inne
bär detta att den första nionde årskursen lämnar skolan med läsåret 
1972/73 . Ifrågavarande elever har då utbildats efter grundskolam 
läroplaner från och med årskurs 5. 

Detta innebär att grundskolan kommer att vara helt genomförd 
med läsåret 1972/73. 

För de ar_betsgivare som skall rekrytera personal från grundsko
lan knyter s1g det huvudsakliga intresset under den tid den nya skol
formen genomförs till den takt i vilken genomförandet sker och till 
de utbildningsresultat den nya skolan kommer att uppnå. 

So~ ovan an?.i~its kommer grundskalereformen att vara helt ge
nomford med lasaret 1972/73. Samtliga elever i landet som med 
deotta läsår avslutar sin obligatoriska skolgång har då - åtminstone 
fran och med årskurs 5 - utbildats enligt läroplan för grundskolan . 
Den procent av å_rskulleno 16-åringar som dessförinnan årligen kom
mer att o avsluta sm skolgang med grundskalekompetens framgår av 
nedanstaende tabell. 

Läsår 

Procent av 
årskullen 

1964/65 /65/66 /66/67 /67/68/68/69,69/70 /70/71 l 71/72 

46 l 50 l 60 l 70 l 80 187,51 95 1 97,5 

(Uppgifterna hämtade ur prop 1962:54 sid 516) 

Av tabellen framgår att genomgången grundskola idag är den 
skolform som omfattar 80 °/o av antalet elever av årskullen vilka 
efter avslutad obligatorisk skolgång söker sig ut på arbetsmarkna
den eller söker inträde vid de gymnasiala skolformerna. 

Gr~nd~k?lans huvudsakliga uppgifter anges av skolberedningen 
vara md1V1duell fostran, social fostran och förberedande yrkesut-
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bildning. I individuell och social fostran ingår som en gemensam grund 
den utbildning inom olika områden som syftar till att tillgodose de 
krav på allmänbildning som uppställs i takt med samhällets utveckling 
och som bör vara tillgängliga för varje individ. Bl a med hänsyn till 
att grundskolan skall tillgodose kravet på en för alla medborgare 
gemensam och relativt lång grundläggande utbildning har yrkesut
bildningen inriktats mot grundutbildning inom ett fåtal vida yrkes
områden. 

Eftersom grundskolan är en för alla skolpliktiga medborgare ge
mensam obligatorisk skola kommer däri att rymmas elever som om
fattar alla intresse- och begåvningsgrupper i samhället. I utbildning
en skall eleven ställas i centrum och skolans verksamhet skall inrik
tas på den enskilde elevens förutsättningar och behov. Målet för 
utbildningen kan därför icke preciseras som ett gemensamt slutmål 
dit alla elever skall föras. A v detta skäl är grundskolan examensfri. 
Innehållet i grundskolans läroplaner som ett uttryck för skolans mål 
måste dessutom fortlöpande revideras för att hållas tidsenliga. En 
sådan utveckling av kursinnehållen, måste med uppmärksamhet föl

jas av avnämarna. 
Grundskolans nio obligatoriska skolår fördelas på tre stadier: låg

stadiet med årskurserna 1-3, mellanstadiet med årskurserna 4-6 
och högstadiet med årskurserna 7-9. Alla barn är skolpliktiga vid 
7 års ålder. skolplikten upphör det år en elev fyller 16 år. 

På låg- och mellanstadierna är alla ämnen obligatoriska. Alla ele
ver läser engelska från och med fjärde årskursen till och med sjunde 
årskursen. Under tiden i högstadiet sker en anpassning av undervis
ningen efter elevernas förutsättningar, behov och Önskemål. I års
kurs 7 är 30 veckotimmar gemensamma för alla elever. För åter
stående 5 veckotimmar finns olika kombinationer av tillvalsämnen 
sammanförda till fem olika tillvalsgrupper. Bland tillvalsämnena 
märks ett andra språk, tyska eller franska. Med hänsyn till att sam
ma fordringar inte kan ställas på alla elever och att elevernas behov 
och önskemål kan vara olika, kan dessa från och med årskurs 7 i de 
obligatoriska ämnena engelska och matematik dessutom välja mellan 
en allmän kurs och särskild kurs. 

I årskurs 8 omfattar de obligatoriska ämnena 28 veckotimmar 
medan 7 veckotimmar är avsedda för tillvalsämnen vilka på samma 
sätt som i årskurs 7 sammanförts till tillvalsgrupper. Antalet till
valsgrupper i årskurs 8 är 9. 
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I årskurserna 7 och 8 sker undervisningen i sammanhållna klasser 
I årskurs 9 däremot kan eleverna vara delade på 9 olika linjer. Linje 
valet är i princip fritt men styrs i praktiken av de val eleverna gjor 
i årskurserna 7 och 8. 

A v linjerna i årskurs 9 är fem huvudsakligen teoretiska till sic 
innehåll medan fyra huvudsakligen har en praktisk inriktning. Fö 
de teoretiskt inriktade linjerna är 28 veckotimmar gemensamma ocl 
7 veckotimmar avsedda för tillvalsämnen. Obligatoriska ämnen p; 
ifrågavarande linjer är bl a svenska, matematik, kristendomskurr 
skap, samhällskunskap, historia, geografi, biologi, kemi, fysik ocl 
gymnastik samt två av ämnena musik, teckning och slöjd. Blanc 
tillvalsämnena ingår för samtliga dessa linjer 3 veckotimmar eng 
el ska. 

För de praktiskt inriktade linjerna är endast 7 veckotimmar ge 
mensamma medan 22 veckotimmar anslagits till den yrkesinriktad< 
utbildningen. Obligatoriska ämnen på dessa linjer är svenska, sam 
hällskunskap, geografi, biologi, gymnastik och barnavård samt et1 
av ämnena musik, teckning och engelska. 

Av de nio linjer på vilka eleverna fördelar sig i årskurs 9, ger fyr ;:, 
en mera praktisk och i viss mån yrkesinriktad utbildning som -
vissa fall efter komplettering - ger behörighet för inträde i den nya 
fackskolan. För inträde i det nya gymnasiet från dessa linjer kräv~ 
betydande kompletteringar. De övriga fem linjerna ger en mer;; 
teoretiskt inriktad utbildning som berättigar till inträde i den nyz 
fackskolan och ger generell eller begränsad behörighet för inträde 
gymnasiet. På de sistnämnda fem linjerna ingår enadska språket 
i alla förekommande tillvalsgrupper. Linjerna benäm~s därför eng
elskspråkliga. Man bortser därvid från att engelska språket även 
kan väljas som fortsättningskurs på de övriga fyra linjerna. 

Den inbördes skillnaden mellan de engelskspråkliga linjerna i fråga 
om kursinnehållen är icke av särskild betydelse som utgångsläge fö1 
en fortsatt utbildning efter grundskolan d v s i detta fall vid flottan 
för underbefälsutbildningen. A v vikt kan däremot vara om veder
börande elev läst särskild kurs i matematik och engelska eller ej. 
Den väsentliga skillnaden i fråga om innehåll och omfattning av den 
teoretiska utbildning elever från grundskolan genomgått ligger mel
lan den grupp som kommer från de engelskspråkliga linjerna å ena 
sidan och övriga linjer å den andra sidan. 

1,-10 

Allmänna synpunkter på underbefälsyrket m m 

Underbefälsyrket innefattar en mängd olika arbetsuppgifter som 
avspeglas i indelningar av olika slag av personalen. Vanligen skiljer 
man på personal med huvudsakligen militärt ledande uppgifter och 
personal med huvudsakligen tekniska uppgifter. 

Här angiven indelning innebär inte en skarp gränsdragning mel
lan arbetsuppgifterna. Ett underbefäl med militära arbetsuppgifter 
måste t ex vara insatt i de tekniska frågor som berör hans verksam
het lika väl som ett tekniskt underbefäl måste besitta viss färdighet 
i utövande av befäl både i sin tekniska yrkesutövning och för att 
kunna leda försvarsuppgifter t ex vid sin arbetsplats. Båda katego
rierna måste dessutom inom sina verksamhetsområden kunna tjänst
göra som utbildare främst av värnpliktiga. 

Avgränsningen mellan arbetsuppgifterna är heller icke statisk utan 
kan förskjutas med hänsyn till utvecklingen. Som exempel härpå 
kan anföras att man på vissa håll bedömer att det i kommande mo
derna vapensystem varken blir nödvändigt eller önskvärt att skilja 
på personal som skall ansvara för materielens tekniska funktion och 
personal som skallleda det taktiska utnyttjandet. 

Av allt befäl av underbefäls tjänstegrad krävs ett visst mått av 
allmänna kunskaper för att den skall kunna utöva befäl d v s för att 
det skall kunna tjänstgöra som ledare och utbildare. Sistnämnda 
kunskapskrav bör ställas i relation till den kunskapsnivå som besitts 
av flertalet av den personal som underbefälet har att föra befäl över, 
nämligen de värnpliktiga. Genom grundskolans införande höjs den 
allmänna kunskapsnivån hos de värnpliktiga vilket medför att öka
de krav även måste ställas på underbefälet. 

Gemensamt för alla underbefälskategorier är således att de alla 
skall bibringas det mått av allmänna kunskaper som erfordras för 
att de skall kunna utöva sitt befäl och tjänstgöra som utbildare. 
I allt väsentligt bör dessa krav vara gemensamma för alla katego
rier. Därutöver kommer den utbildning i allmänna läroämnen som 
fö r var och en av underbefälskategorierna erfordras för att de skall 
kunna tillgodogöra sig den speciella yrkesutbildningen. Här nämnda 
två led i utbildningen i allmänna läroämnen hänger givetvis utbild
ningsmässigt samman och kan i olika omfattning täcka varandra. 
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Rekrytering 

A v de planer för genomförande a v grundsko lereformen som tid i 
gare redovisats framgår att vi nu befinner oss i ett övergångssked< 
som kommer att bestå ett stycke in på 1970-talet. Till underbefä 
kan under övergångstiden komma att rekryteras elever från 7-årif 
eller 8-årig folkskola, från försöksskola, från realskola och fråt 
grundskola. Såsom för närvarande är fallet är rekrytering av eleve• 
som genomgått något års gymnasial utbildning även tänkbar. Eftet 
hand kommer emellertid flertalet sökande att inneha kompetens son1 
bygger på grundskolan. 

Någon anknytning till vissa bestämda linjer i grundskolan bö· 
icke göras vid rekrytering av underbefäl. Linjevalet i grundskolat 
bör icke vara bestämmande för val av framtida utbildning eller yr
kesverksamhet på sådant sätt att en elev som valt "fel" linje skal 
utestängas från yrken för vilka en annan linje varit lämpligare. Ero 
begränsning av rekryteringen till vissa bestämda linjer skulle dess
utom i allt för hög grad komma att inskränka rekryteringsunderla
~et. I stället bör den vid krigsmakten anordnade utbildningen möj
ltggöra en utjämning av de skillnader i kunskaper som föreligge1 
bland de antagna. Med hänsyn till att rekrytering till underbefäls
yrket redan tidigare skett bland sökande med relativt stora varia
tioner i fråga om skolkunskaper är detta ingen nyhet. Skillnaden 
förhållande till tidigare är endast att den nivå till vilken utbildning 
en skall refereras är en annan. Utjämningen av olikheter i förkun 
skaper begränsas dessutom så småningom till en skolform medan deJ 
ännu omfattar flera och till sitt innehåll rikt skiftande skolformer. 

Av vad som ovan anfört framgår att som kompetenskrav för an
tagning till underbefälsutbildning skall gälla "fullgjord skolplikt". 

Utbildning i allmänna läroämnen 

. ~ samband med de allmänna synpunkter på underbefälsyrket son· 
ttdtgare framförts konstaterades att gemensamt för alla underbefäls
kategorier är att de skall bibringas det mått av allmänna kunskape1 
som erfordras för att de skall kunna utöva sitt befäl och tjänstgör< 
som utbildare. 

Därtill kommer den utbildning i allmänna läroämnen som kräv: 
för olika slag av speciell yrkesu tbildning. 
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Underbefälsutbildningen skall vidare ansluta till den nya situa
tion som uppstått genom reformer inom det allmänna skolväsendet 
främst genom grundskolans genomförande. 

Att definiera den gemensamma kunskapsnivån i allmänna läro
ämnen enbart på sådant sätt man anger att den utgör en förutsätt
ning för att underbefälet skall kunna lösa sina uppgifter som befäl 
och utbildare är icke lämpligt. En sådan definition kan endast delvis 
vara riktig eftersom förmågan att lösa nämnda uppgifter bestäms 
även av andra faktorer, främ st av yrkesutbildningen. Det är emel
lertid önskvärt att bibehålla kravet på att den gemensamma nivån 
i fråga om kunskaper i allmänna läroämnen skallligga över den som 
besitts av den största gruppen värnpliktiga. 

Utbildningen av underbefälet bör bygga på den grund som lagts 
inom den obligatoriska skolan. Tidigare har denna grund utgjorts 
av obligatorisk folkskola varifrån flertalet av det blivande under
befälet rekryterats. Rekrytering har även förekommit av ungdomar 
med högre skolutbildning t ex fortsättningsskola, vissa klasser i real
skola eller realexamen. Dessa skolformer ersättas nu av grundskolan. 
Under en övergångstid sker emellertid rekrytering alltjämt från de 
vikande skolformerna även om genomgången grundskola är den do
minerande skolkompetensen bland de sökande. 

Prognoserna rörande ungdomens linjeval i grundskolan visade 1965 
att det övervägande antalet - mer än 70 °/o - söker sig till de 
engelskspråkiga linjerna d v s till linjerna 9 g, h, t, m och s. Som ut
gångspunkt för bestämmande av den för allt underbefäl gemensam
ma nivån har man därför valt den utbildningsnivå som representeras 
av här nämnda linjer i grundskolan. I den del som ligger över grund
skolan har en anslutning till föreliggande utbildningsplaner för fack
skolan eftersträvats. 

Grundskolans linjer kan som tidigare sagts i fråga om kursinne
hållen indelas i två skilda grupper, nämligen den grupp som i års
kurs 9 valt en engelskspråklig linje (9 g, h, t, m och s) och den grupp 
som i samma årskurs valt en praktisk inriktad linje (9 pr, tp , ha och 
ht) . Mellan dessa grupper föreligger relativt stora skillnader i fråga 
om den teoretiska utbildning eleverna genomgått. För att elever till
hörande den sistnämnda gruppen skall nå det uppställda gemensam
ma utbildningsmålet i underbefälsutbildningen måste de först kom
plettera sina grundskolekunskaper. Denna del av utbildningen, kom
pletteringsdelen, är avsedd för elever som icke inom det allmänna 

413 



skolväsendet inhämtat kunskaper motsvarande dem som svarar mot 
någon av grundskolans engelskspråkliga linjer. För alla underbefäls
elever tillkommer därutöver den utbildning som skall leda till den 
gemensamma utbildningsnivån, den s k påbyggnadsdelen . 

För att bestämma innehållet i k o m p l e t t e r i n g s d e l e n ha1 
man i första hand utgått från de skillnader i fråga om timantal och 
kursinnehåll som föreligger mellan grundskolans engelskspråkliga 
respektive praktiskt inriktade linjer såsom de anges i läroplaner fö1 
grundskolan. Vid val av ämnen som skall ingå i kompletteringsdele 
har man vidare anknutit till de krav som uppställs för inträde ti ll 
fackskola. Någon anknytning till viss linje i fackskolan görs dock 
inte. Närmast torde den förslagna kompletteringsdelen ansluta tili 
inträdeskraven vid social fackskola, naturvetenskaplig gren. Läro
ämnena kristendom och kemi ingår inte i kompletteringsdelen. Kris
tendom tillhör inte de ämnen som krävs för inträde till fackskol a. 
Delvis som ersättning för kristendom ingår ämnet etik för alla elever 
i påbyggnadsdelen. Amnet kemi redovisas inte som ett gemensam t 
allmänt läroämne utan ingår som ett led i yrkesutbildningen anpas
sat efter olika yrkeskrav bl a i anslutning till olika slag av skydds
utbildning. 

Vid beräkning av timantalen har man sökt ta hänsyn till att er. 
tid som regel förflutit sedan eleverna avslutade sin obligatoriska 
skolgång och att därför vissa timmar måste anslås till repetition 
innan den egentliga kompletteringsutbildningen kan påbörjas. 

De ämnen i vilka komplettering skall ske och kompletteringen; 
omfattning uttryckt i undervisningstimmar framgår av nedanstående 
tablå. 

Am n e 

Svenska 
Engelska 
Matematik 
Historia 
Fysik 

Summa timmar 

Timantal 

80 
110 
140 

70 
80 

480 

Urvalet av ämnen för p å b y g g n a d s u t b il d n i n g e n ha' 
gjorts med utgångspunkt i av försvarsgrenarna uppställda k ra v 
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Eftersom huvudsyftet med påbyggnadsutbildningen är att öka bred
den av de allmänna kunskaperna hos underbefälet ~r det naturligt 
att huvuddelen av påbyggnadsdelen utgörs av en vidgad utbildning 
i de ämnen som förekommer i kompletteringsdelen. Kursinnehållet 
har bestämts med anknytning till de utbildningsplaner som nu före
ligger för fackskolan. I ämnet samhällskunskap är kursplanen iden
tisk med den för teknisk linje vid fackskolan föreslagna kursplanen 
i vad avser mål och huvudmoment. En viss anpassning av innehållet 
i undervisningen kan dock göras med hänsyn till skillnader i yrkes
krav. 

Påbyggnadsutbildningen omfattar fö lj ande ämnen och timantal. 

Am n e l Timantal 

Svenska 80 
Engelska 50 
Matematik 80 
Samhällskunskap 80 
Fysik 60 
Ergonomi 50 
Etik 20 

Sum:na l 420 

Det system för utbildning i allmänna läroämnen som u p p byggts 
enligt ovan bestående av en kompletteringsdel och en påbyggnads
del är anpassat för elever som rekryteras ur grundskolan. Systemet 
skall emellertid även kunna ta emot elever från de vikande skolfor
merna. När det därvid gäller att avgöra om en elev skall genomgå 
kompletteringsutbildning eller om han direkt skall börja sin utbild
ning med påbyggnadsdelen tillämpas i princip samma regler som av 
fackskoleutredningen föreslagits beträffande allmänna och speciella 
behörighetskrav för tillträde till social fackskola och där närmast till 
naturvetenskaplig gren. Elever som enligt nämnda fördag uppfyller 
de formella kraven för inträde i fackskolan i ämnena svenska, sam
hällskunskap, geografi, biologi, engelska, matt;matik och fysik bör 
således enbart genomgå påbyggnadsutbildning. 

Elever som inte uppfyller ovan nämnda krav bör påbörja sin ut

bildning i allmänna läroämnen med kompletteringsdelen. Hänsyn 
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bör emellertid tas även till att ett antal år som regel har förfluti t 
sedan eleverna avslutade sin skolgång och vilka betyg som därvid 
uppnåtts. Vidare bör omplaceringar kunna göras efter utbildningens 
påbörjand:! då så visar sig nödvändigt eller lämpligt. 

Försvarets skolnämnd som det närmast åligger att följa utbild
ningen inom de områden som rör den allmänbildande undervisning
en samt att avge förs lag till sådana åtgärder som finns påkallade 
har 1965 uppgjort förslag till gemensamma läroplaner i allmänna 
läroämnen m m för personal vid krigsmakten som utbildas till un
derbefäl på aktiv stat. Förslaget antogs av 1966 års riksdag (prop 
1966:110). 

Kungl Maj :t har sedermera den 30 september utfärdat bestämmel
ser för utbildningen i allmänna läroämnen för krigsmaktens under
befäl. Dessa läroplaner (timplan bild nedan) är uppgjorda med utgångs
punkt i de förutsättningar som skapats med grundskolans införande 
och att elever från grundskolan med hänsyn till sina teoretiska kun
skaper indelas i två grupper: de som genomgått någon av de engelsk
språkliga linjerna och de som genomgått övriga mer praktiskt inrik
tade linjer. Samtliga dessa skall under utbildningen till underbefäl 
bibringas sådana kunskaper i allmänna läroämnen att de förs upp 
till en för allt underbefäl gemensam miniminivå. Denna miniminivå 
skall ligga över den som representeras av de engelskspråkliga lin
Jerna. 

Timplan 

li.mne 
l 

Komplutb 
l 

P:\ byggnad 
l Summa 

9 pr, tp, ha, h t l 9 g, h, t, m, s 

Svenska 80 80 160 80 
Engelska 110 50 160 50 
Matematik 140 80 220 80 
Samhällskunskap - 80 80 80 
Historia 70 - 70 -
Fysik 80 60 140 60 
Ergonomi - 50 50 50 
Etik - 20 20 20 

Summa l 480 l 420 l 900 l 420 
-
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Några kommentarer till timplanerna 
Kursplanen i s v e n s k a avser att överbrygga de skillnader som 

föreligger både med a v seende på timantal och kursinnehåll mellan 
de två hu vudkategorierna av elever i grundskolan. Planen anknyter 
därutöver till kursplaner för fackskolan. Till ämnet har knutits öv
ning i studieteknik som delvis även ingår i fackskolans kursplaner. 

Förmåga att klart kunna uttrycka sig i tal och skrift krävs av allt 
underbefäl. Särskilt gäller detta personal som i sin yrkesutövning 
leder trupp och instruktioner. Vidare krävs av alla bl a för den fort
satta yrkesutbildningen uppövning av förmågan att kunna tillgodo
göra sig innehållet i läst text. En yrkesinriktad påbyggnad av den 
gemensamma utbildningen kan vara erforderlig för personal med 
övervägande truppförande yrkesuppgifter. 

Det relativt omfattande timantalet i e n g e l s k a som avsetts för 
kompletteringsdelen är avsett att utjämna skillnaden i kunskaper i 
språket mellan elever från de praktiskt inriktade och de engelsk
språkliga linjerna i grundskolan. Påbyggnadsdelen syftar huvudsak
ligen till att ytterligare uppöva kunskaperna i språket med inrikt
ning mot ett för yrket lämpat ordförråd och förmåga att kunna till
godogöra sig enklare yrkeslitteratur, materielbeskrivningar o dy l. 

Förutom att överbrygga skillnaden i kursinnehåll mellan praktiskt 
inriktade linjer och engelskspråkliga lin j er i m a t e m a t i k i grund
skolan har kursplanen anpassats efter ett gemensamt behov av 
grundkunskaper som utgångspunkt bl a för teknisk förståelse. För 
underbefäl med tekniska yrkesuppgifter krävs som regel ytterligare 
utbildning anpassad efter olika yrkeskrav och ofta anknuten till ut
bildning i elektro- eller teleteknik. Den gemensamma kursplanen 
anknyter i viss utsträckning till kursplanen för social och ekonomisk 
fackskola. 

Omfattningen av utbildning i s a m h ä 11 s k u n s k a p är den
samma för alla linjer i grundskolan. Någon utbildning avsedd att 
utjämna skillnader i kunskaper mellan grundskolans linjer erfordras 
därför icke. Det är emellertid uppenbart att relativt ingående och 
i förhållande till grundskolan utökade kunskaper inom de områden 
som innefattas i ämnet måste krävas av allt underbefäl. De föreslag
na kursplanerna är identiska med de som gäller för teknisk fack
skola. 

Utbildningen i h i s t o r i a avser att utjämna de skillnader som 
föreligger mellan de båda huvudgrupperna av linjer i grundskolan. 
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Syftet med utbildning i f y s i k är i första hand att ut;amna 
skillnaden i kunskaper mellan grundskolans olika linjer. Den därpå 
följande påbyggnaden är i huvudsak en utvidgning och ett befästan
de av kunskaperna i å rskurs 9 i grundskolan. Omfattningen av och 
innehållet i kursplanerna har bestämts med hänsyn till gemensamma 
minimikrav. Av framförallt underbefäl med teknisk yrkesinriktning 
krävs för ett flertal kategorier en omfattande ytterligare påbyggnad 
anpassad efter olika yrkeskrav och anknuten till yrkesutbildningen. 
Denna yrkesinriktade utbildning bedrivs ofta under andra ämnes
benämningar t ex elektroteknik eller teleteknik . 

I ämnet e r g o n o m i bedrivs den gemensamma utbildning som 
utgör grunden för elevernas fortsatta yrkesutbildning i befälsutöv
ning, som instruktörer och som arbetsledare. Amnet återkommer i 
olika former t ex i form av psykologi och pedagogik i anslutning till 
den målinriktade yrkesutbildningen och är därvid anknutet till yr
kesmiljö och speciella yrkeskrav. 

Amnet har till sitt innehåll viss anknytning till motsvarande ut
bildning vid teknisk fackskola . 

Erfarenheter från hittills bedriven underbefälsutbildning har visat 
att eleverna i den ålder som därvid är aktuell, har ett behov av in
formation i livsåskådningsfrågor m m. Amnet etik har därför till
kommit och har bl a till uppgift att hos det blivande befälet skapa 
förståelse för andra människors problem. 

Redan 1965 fastställde emellertid chefen för marinen ny läroplan 
för flottans furirskola. Enligt denna läroplan, som i princip överens
stämmer med de bestämmelser Kungl Maj :t året efter utfärdade, 
uppdelas eleverna på två linjer: en n o r m a l- l i n j e (NL 2) fö r 
furirsaspiranter som rekryterats från grundskolans tvåbokstaviga 
linjer och en h ö g r e l i n j e (HL) för aspiranter från grundsko
lans enbokstaviga linjer. Normallinjen pågick i sju månader och 
högre linje i Jl/2 månad, båda med utbildning huvudsakligen i all
männa läroämnen. 

I normallinjen ingick en kompletteringskurs omfattande 495 tim
mar och en påbyggnadskurs omfattande 405 timmar. Komplette
ringskursens innehåll och omfattning bestämdes med utgångspunkt 
i skillnaden mellan kursplanerna för enbokstaviga resp tvåbokstavi
ga linjer i grundskolan. I vissa ämnen (svenska och fysik) har rim
talet dessutom förstärkts. Påbyggnadskursens innehåll anpassades 
efter yrkesutbildningens kr a v. 
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Elever tillhörande den högre linjen genomgick enbart påbyggnads
kurs. Under resterande del (3 1/2 månad) av tiden för furirskursen var 
för elever som genomgått högre linje anordnad en tilläggskurs med 
delvis fria studier (80 t). Syftet med denna kurs var att eleverna 
?är_vid sk_ulle beredas möjlighet att dels komplettera sina kunskaper 
1 v1ss enhgt egna önskemal och dels att läsa in delar av de kurser 
som ingår i utbildningen till underofficer, officer eller mariningen j ör. 

Det stora antalet elever från de vikande skolformerna främst 
f?l~skolan medförde att i varje fall övergångsvis furirskola enligt 
ud1gare läroplan jämväl måste bibehållas. Denna utbildningslinje 
erhöll beteckningen normallinje ett (NL 1). 

Erfarenheter från läroplan 65 

. Erfarenheter från undervisningen från 1965 års läroplan gav bl a 
v1d handen att eleverna på de nya linjerna hade svårigheter att till
fredsställande tillgodogöra sig undervisningen med dess förhållande
vis omfattande kursplan och korta tid till förfogande. 

att eleverna oavsett de kom från helt olika skolformer befann sig 
på olika kunskapsnivå i förhållande till vad läroplanen förutsatt 

att kunskapsbortfallet efter avslutad skola var oväntat kort och 
att därmed ytterligare tid för repetition erfordrades 

att eleverna icke voro mogna att på rätt sätt utnyttja de former 
för undervisning som tillämpades på tilläggskursen 

att utöver den i 1965 års läroplan angivna kursplanen borde till
komma viss ytterligare utbildning som krävs som underlag för yrkes
utbildningen. 

1968 års läroplan /ör furirskolan 
Chefen för marinen fastställde mot bakgrunden av dessa erfaren

heter i mo 154/68 ny läroplan för flottans furirskola. Enligt denna 
skall utbildningen alltjämt bedrivas på tre linjer. 

L i n j e K P (kompletterings- och påbyggnadsutbildning) genom
gås av eleve r från vissa alternativ av åttaårig folkskola, från nioårig 
folkskola, enhetsskolans 9 a eller 9 y och grundskolans tvåbokstaviaa 
linjer. KP ger kunskaper motsvarande dem som uppnås på grund-
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skolans enbokstaviga linjer (utom i B-språk och kemi) samt viss ut
bildning på fackskolans nivå och är anpassad efter kravet på under
lag för yrkesutbildning. 

L i n j e P (påbyggnadsutbildning) genomgås av elever från en
hetsskolans 9 g och grundskolans enbokstaviga linjer samt elever med 
realexamen. Linjen ger förutom viss repetition viss utbildning på 
fackskolans nivå och är anpassad efter kravet på underlag för yrkes
utbildning. 

N o r m a l l i n j e e t t (NL l) skall genomgås av elever från 
sjuårig eller vissa alternativ av åttaårig folkskola. Linjen ger kun
skaper motsvarande dem som uppnås på grundskolans tvåbokstaviga 
linjer (utom i ämnet biologi). Efter fritt val och med personalkår
chefens medgivande kan elev från NL l senare genomgå komplette
rings- och påbyggnadskurs, vilket är ett krav för dem som uttages 
till underofficersutbildning. 

Den i 1965 års läroplan benämnda linjen HL-tillägg utgår. Tid 
som står till förfogande för systemets anpassning till VU-60 rytmen 
skall i stället ägnas åt befälsutbildning och instruktörstjänst. 

Fackskola - underofficersutbildning 
I och med att Kungl Maj :t utfärdat bestämmelser om underbefäls

utbildningen aktualiserades frågan om den framtida underofficers
utbildningen. De elever vid flottan som påbörjat sin utbildning vi 
furirsskolan hösten 1965 och som uttagits till utbildning till under
officer skulle hösten 1968 påbörja denna utbildning. 

Underofficerare- icke-teknisk tjänst 

Chefen för marinen anmälde till försvarets skolnämnd ,vilken en
ligt gällande bestämmelser hade att utreda frågan, att det vore önsk
värt att i första hand utbildningen till underofficer i icke-teknisk 
tjänst blev föremål för behandling. Detta med hänsyn till att mari
qens underofficerare i teknisk tjänst sedan genomgick marinens två· 
åriga tekniska skola i Karlskrona för vilken skola läroplanen avsåg' 
overarbetas inom marinstaben. Vidare föreslog chefen för marine1 
att utbildningen i allmänna läroämnen borde bedrivas till samm~ 
nivå för icke-tekniska som tekniska underofficerare och att slutmålet 
skall vara minst fackskolekompetens . 
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Chefen för marinen bedömde vidare att för underofficerare i icke 
teknisk tjänst utbildning i enlighet med läroplan för fackskolan, 
sociala linje, naturvetenskaplig gren. Vissa mindre avvikelser borde 
dock göras med hänsyn till utbildningens yrkesförberedande karak
tär och elevernas tidigare utbildning i allmänna läroämnen. 

Med hänsyn till kravet på befäl vid de årligen återkommande 
krigsförbandsövningarna borde enligt chefen för marinen hösttermi
nerna icke börja förrän omkring 15 oktober d v s bli cirka 6 veckor 
kortare än inom det civila skolväsendet. Förkortningen bedömdes 
emellertid kompenseras av den utbildning på fackskalenivå eleverna 
erhållit redan under sin underbefälsutbildning men måste få till följd 
att utbildningen fördelades över fyra terminer. 

Chefen för marinen föreslog slutligen att utbildningen skulle för
läggas till försvarets läroverk och där successivt ersätta nuvarande 
realskalelin j e. 

Försvarets skolnämnd har sedermera i skrivelse den 23 april 1968 
föreslagit Kungl Maj :t att genomgången fackskaleutbildning skulle 
erfordras för utbildning till underofficer (icke teknisk personal). Viss 
försöksverksamhet borde enligt nämndens uppfattning påbörjas re
dan hösten 1968 med en klass bestående huvudsakligen av elever 
från marinen som genomgått underbefälsutbildning enligt den nya 
ordningen. 

Genomförande av fackskaleutbildningen bör ske i takt med att 
underofficersaspiranterna har genomgått den nya underbefälsutbild
ningen vid försvarsgrenarna . 

Utbildningens allmänna uppläggning överensstämmer helt med 
de önskemål och synpunkter chefen för marinen framfört. 

De av nämnden föreslagna tim- och kursplanerna ansluter nära till 
de för den sociala fackskolans naturvetenskapliga gren såsom dessa 
framgår av läroplan för fackskolan (Lfa). Förslaget är utformat med 
tanke på de krav som yrkesverksamheten ställer på underofficerare 
med huvudsakligast utbildar-, lärar- och ledaruppgifter. 
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Timplan fackskola 

åk 1 åk 2 

Svenska 4 3 
Engelska 3 3 
Det andra främmande språket 3 3 
Historia 2 3 
Religionskunskap 2 
Psykologi 2 2 
Samhällskunskap 3 
Familjekunskap 1 
Matematik 3 3 
Fysik 2 2,5 
Kemi 3 2,5 
Biologi 2 2 
Teckning 2 
Tal- och röstvård 1 1 
Gymnastik 5 4 
Specialarbete 3 
Timme till förfogande 1 1 

Summa . 36 36 

Kommentar till timplanen 

Som redan tidigare framhållits överensstämmer förslaget på de 
flesta punkter med Lfa:s timplaner för den sociala fackskolans na
turvetenskapliga gren. Följande avvikelser bör dock kommenteras. 

Det andra främmande språk kan vara antingen B- eller C-språk, 
vilket beror på att den förslagna utbildningen kan komma att ge
nomgås av elever som läst endast ett främmande språk i grundsko
lan och utbildningen skall vara tillgänglig även för dessa elever utan 
komplettering i främmande språk. 

"Specialarbete" tilldelas en veckotimme mer än vad som är fallet 
i den sociala fackskolan. 

Underbefälsutbildningens kompletterings- och påbyggnadskurser 
ger ingen kompletterande utbildning i kemi för tvåbokstavselever, 
varför underofficerslinjens kemiundervisning även måste inrymma 
kursplanen i kemi för åk 9 i grundskolan. Timraler i kemi har där
för höjts från 2 vtr till 3 vtr i åk 1. 
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Från utbildarhåll har framförts önskemål om att teckning skulle 
ingå i den blivande underofficerens undervisning i allmänna läro
ämenen, då man funnit färdigheter i detta ämne vara av stort värde 
för en underofficer i hans yrkesutövning. Som en följd av att sam
hällskunskap ingår i underbefälsutbildningen med 80 undervisnings
timmar, har den sociala fackskolans 4 vtr i förslaget reducerats till 
3 vtr. 

Behovet av undervisning i talteknik är vid det här laget alltför 
allmänt omvittnat för att närmare behöva motiveras. De taltekniska 
krav som militäryrkena ställer på sina utövare är avgjort större än 
de som ställs på lärare och ofta fullt jämförbara med de sceniska 
yrkena. 

Gymnastik har med tanke på underofficeryrkets krav förstärkts 
med 2 vtr jämfört med Lfa, för att bereda vad som måste anses vara 
ett minimiutrymme för den fysiska träningen. 

Läroplan för fackskolan kan specialarbetet utformas på det mest 
varierande sätt och "även specialintressen vid sidan om schemat bör 
kunna få komma till uttryck vid val av specialarbeten" (Lfa S 45). 
Eleverna vid underofficerslinjen har genom sitt yrkesval en klar 
intresseinriktning och har dessutom flerårig yrkeserfarenhet bakom 
sig innan de bereds tillträde till undervisningen. Dessa båda omstän
digheter torde ge eleven vid underofficerslinjen stora möjligheter 
att välja specialarbete inom sådana ämnesområden som kan göra 
arbetet särskilt meningsfullt, inte minst med tanke på kommande 
yrkesverksamhet. På denna punkt har underofficersaspiranten en 
avsevärd fördel jämfört med den civila genomsnittseleven vid en 
fackskola. Detta särskilda perspektiv synes också väl motivera, att 
"specialarbete" tilldelas en veckotimme mer än vad som är fallet i 
den sociala fackskolan. 

Det fria tillvalet har i förslaget tagits bort med hänsyn till utbild
ningens yrkesförberedande karaktär. 

Detta har medfört, att följande ämnen från timplanen för social 
fackskola inte återfinns i förslaget: konsumentkunskap, maskinskriv
ning, hushållsteknik, trafik- och motorkunskap, musik samt slöjd. 

Kungl Maj:t fastställde den 28 juni 1968 (FöD:äs dnr 925 / 68) 
provisoriska bestämmelser för utbildningen vid fackskalelinjen vid 
försvarets läroverk jämte timplanen för denna linje i enlighet med 
försvarets skolnämnds förslag att försöksvis gälla fr o m hösten 
1968/ 69. 
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Samtidigt meddelade Kungl Maj :t att man senare avs:\ig att ut 
färda bestämmelser om utbildning till underofficer i icke-teknisl 
tjänst vilket alltså gjorts med de inledningsvis nämnda provisorisk;' 
bestämmelserna den28mars 1969. 

Underofficer- teknisk tjänst 
De av Kungl Maj :t utfärdade bestämmelserna a v ser alltså ich 

underofficer i teknisk tjänst. Denna kategori stod emellertid infö1 
exakt samma behov av läroplanen anpassade efter den undervisning 
de erhållit under utbildningen till underbefäl som motsvarande 
icke-teknisk tjänst. Till detta kom önskvärdheten att för vissa yrkes
grenar så långt möjligt avpassa den marina utbildningen tillmotsva
rande vid sjöbefälsskolorna. För dessa skolor hade ny läroplan ut· 
givits av skolöverstyrelsen 1968. 

Med anledning härav har chefen för marinen genomfört e11 över
syn av utbildningen vid marinens tekniska skola där en viss anslut
ning av tim- och kursplaner till fackskolans tekniska linje resp sjö
befälsskolornas sjöingenjörsutbildning har visat sig lämplig. 

Chefen för marinen anmälde i skrivelse den 8 juli 1968 till chefen 
för försvarsdepartementet att den nya läroplanen på försök kom att 
tillämpas i första årskursen läsåret 1968/69. Läsåret börjar liksom 
vid fackskolan i försvarets läroverk den 15/10. 

Allmänt utmärkande för de nya kurs- och timplanerna är bl a 
följande: 

Antalet timmar per vecka har nedbringats från hittillsvarande 44 
till 39, vilket innebär en rimligare arbetsbörda för eleverna och 
medger övergång · till femdagarsvecka. 

TekS organiseras som en maskinteknisk linje (M-linjen) och en 
elteknisk linje (E-linjen) . Organisationen medger att eleverna upp
delas i två klasser per årskurs i stället för tidigare tre klasser. 

Vid översynen av TekS tim- och kursplaner har hänsyn tagits till 
att elever, som börjar TekS fr o m höstterminen 1968, erhållit un
derbefälsutbildning enligt kbr 30/9 1966, dvs minst 420 timmar på 
fackskolenivå. · 

Vissa moment i kursplanerna har utgått resp tillkommit på grund 
av de förändringar i materiel och arbetsuppgifter för resp yrkesgrupp, 
som skett sedan tidigare kursplaner fastställdes 1961. 

I första hand för flottans personal har utbildningen vid TekS 
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jämförts med utbildningen vid yrkeskurser och MUOS; en viss om
fördelning av utbildningsinnehållet mellan dessa skolor/kurser har 
skett; nedskärningar har gjorts för att undvika hittillsvarande dub
belläsning. 

Amnesbeteckningar, tim- och kursplaner har, så långt möjligt, an
slutits till motsvarigheter inom det civila skolväsendet. Därigenom 
vinns dels att eventuell direktrekrytering underlättas, dels att det 
civila skolväsendets läromedel kan användas vid TekS. M-linjen an
sluter sig till sjöbefälsskolornas sjöingenjörsutbildning, som i sin tur 
är utformad i viss likhet med den maskintekniska grenen av fack
skolans tekniska linje; yrkeskategorierna eld, momn, ubmomn, och 
elektf bör, efter att ha genomgått den föreslagna utbildningen vid 
TekS samt MUOS, erhålla av skolöverstyrelsen godkänd fullständig 
sjöingenjörskompetens. E-linjen ansluter sig till den eltekniska gre
nen av fackskolans tekniska linje; dock upptas ej ämnena Konstruk
tion El och Produktion El, eftersom underofficerarna ej kommer att 
syssla med produktionsuppgifter. 

Timplanerna vid tekniska skolan är något varierande för olika 
grupper av yrkesgrenar. Här redovisas därför endast timplan för 
"huvudgruppen' 'inom resp linje. 
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Utdrag ur timplan för TekS Utdrag ur timplan för TekS 
Linje: M 
Yrkeskategorier: eld, momn, ubmomn, elektf, ms (KA) 

Linje: Elt 
Yrkesgren: elekte, telehv, ihv (KA) 

1T 2T 1T 2T 

Kmne vtr vtr Amne vtr vtr 

Matematik 10 6 Matematik 10 5 

Svenska 3 3 Svenska 3 3 

Engelska 3 3 Engelska 3 3 

Tyska 3 3 Tyska 3 3 

Kemi 3 Kemi 3 

Företagsekonomi l 2 Teknologi El 

- Mekanik och hållfasthetslära 3 8 
- Mekanik 2 3 

- Materiallära 2 - Materiallära 2 

- Ritteknik 2 - Ritteknik 1 

Maskinteknik Elteknik El 

- Ångteknik med förbränningslära 2 3 - Eliära 9 

- Motorteknik 2 - Elektroteknik 1 9 

- Termodynamik l 2 
- Telekommunikation 7 

Elteknik M 2 3 Befälstjänst 1 1 

Befälstj~nst 1 l Gymnastik 3 3 

Gymnastik 3 3 S:a vtr 39 39 

S:a vtr 39 39 
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N~gra kommentarer: 

Tyska införs som en motsvarighet till sjöbefälsskolornas under
visning i detta ämne (sjöingenjörsutbildning) och till undervisninge 
i tyska vid fackskolelinjen vid FL för uoffasp i icke-teknisk tjänst 
(Tyska är ej obligatoriskt ämne vid fackskolans tekniska linje). 

Kursplanen i kemi motsvarar kursplanen för fackskolans tekniska 
linje. Ainnet f~r p~ TekS tre veckotimmar mot tv~ veckotimmar på 
fackskolan beroende p~ att en stor del av TekS elever behöver grund
läggande undervisning, eftersom de ej läst ämneskursen för de en
bokstaviga linjerna i grundskolans ~k 9. (För ratg har ämnet kemi 
ersatts med signaltjänst). 

Amnet företagsekonomi läses p~ fackskolans tekniska linje och i 
sjöingenjörsutbildningen. Plats för ämnet har endast kunnat beredas 
p~ M-linjen vid TekS. Kursplanen utgör en bearbetning av motsva
rande kursplan för sjöingenjörsutbildningen. (Det fönasätts, att un
dervisningen vid MUOS anpassas efter vad eleverna läst resp inte 
läst i fÖretagsekonomi vid TekS). 

Likso'm i civila gymnasiala skolor integreras ämnena mekanik, 
h~llfasthetslära, materiallära och ritteknik under ämnesbeteckningen 
teknologi. · 

Amnesavsnitten motorteknik, ångteknik med förbränningslära och 
termodynamik har sammanförts under beteckningen maskinteknik , 
dels för att understryka önskvärdheten av en samverkan mellan un
dervisningen i dessa ämnen, dels för att erhålla en motsvarighet till 
ämnet maskinteknik i sjöingenjörsutbildningen. Amnena har dock 
erhållit separata timantal och kursplaner. 

Amnesgruppen elteknik för E-linjen omfattar ellära, elektronik 
och telekommunikation. 

Beteckningarna elektronik och telekommunikation är hämtade 
från den elektriska grenen av fackskolans tekniska linje. 

Amnena motsvarar de tidigare teleteknik, servoteknik II, servo
teknik I samt vissa moment av ämnena eldledningslära och mekanik. 

Den ovan redovisade läroplanen ligger för närvarande på samråd 
hos försvarets skolnämnd som har i uppdrag att undersöka möjlig
heterna till en samordning av den tekniska underofficersutbildning
en inom försvaret. Denna utredning är ytterst komplicerad och be
dömes ta relativt lång tid i anspråk. Med hänsyn till att av de tek-
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niska underofficerarna inom försvaret endast de tillhörande marinen 
är militära tjänstemän måste det te sig ytterst angeläget att skol
överstyrelsen snarast godkänner l.äroplaon 6.8 f?r TekS som fackskola. 

Hinder härför torde icke förehgga da vtd laroplanens utarbetande 
underhandskontakt förevarit med representanter från skolö:ersty
relsen. Man kan därför med fog räkna med att de underofftcerare 
oavsett yrkesgren, oavsett teknisk eller icke-teknisk tjänst som ut
examineras i juni 1971 har minst fackskolekompetens. 
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A lUNDELL 
Söker vår flotta herravälde till 
sjöss i Ostersjön 

,---------------------------------------, 
I en artikel i februarinumret av TiS gjorde kommen-

dörkapten B. Stenfenson jämförelser mellan utveck

lingen av sjöstridskrafter i Sverige och n/igra andra 

länder. Han fann därvid att v/irt sjöburna försvar g/itt 

en kräftg/ing de senaste 15 tiren i jämförelse med dessa 
länder. 

Major ARNE LUNDELL, marinstaben, g/ir i detta 
inlägg till attack b/ide mot använd metodik och drag
na slutsatser i artikeln. 

Kommendörkapten BROR STEFENSON, Militärhög
skolan, kommer därefter med ett genmäle. 

~---------------------------------------

I februarinumret av "Tidskrift i Sjöväsendet" i år har Bror Ste-· 
fenson skrivit ert artikel benämnd "Vårt sjöförsvar i jämförelse med 
andra nationers". Han säger där att man i samband med försvars
utredningarna och försvarsdebatten använt olika mått på försvarets 
styrka och att man gjort jämförelser i skilda dimensioner och nivåer 
Stefenson frågar sig om de intresserade egentligen fått klart för sig 
frågan om styrka och effekt. Mot denna bakgrund har Stefenso 
ansett det varit mödan värt att beskriva försvarets förändringar med 
tiden och då enkannerligen sjöförsvaret. 

Den första fråga läsaren ställer sig är: Vad menar Stefenson med 
vårt s j ö f ö r s v a r? Menar han med sjöförsvaret marinen eller 
enbart flottan? Eller ligger i ordet sjöförsvar någon speciell samman
sättning? Genom att välja ordet sjöförsvar har Stefensons uppgift 
blivit svår och han ökar inte klarheten i debatten när det gäller 
frågan om vad som skall jämföras. Vad jag vet, har man inte i 
ÖB-utredningarna eller i försvarsdebatten i övrigt talat om vårt 
sjöförsvar. Man har däremot tagit upp vårt försvar i sin helhet, 
behov, styrka/effekt, avvägning, nivåer eller vad man nu önskat 
kalla det hela. Man har oftast talat om försvarseffekt i seriösa sam
manhang. 
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Stefenson gör i sitt inlägg åtskilliga reservationer, sammantaget 
ett tjugofemtal, varför man förstår att han har haft uppenbara svå
righeter att klara ut begreppet sjöförsvarets styrka. Man frågar sig 
därför om det möjligen kan gälla herraväldet till sjöss i Östersjön? 
"Herravälde till sjöss" (hts!), ett begrepp som man trodde numera 
var avskaffat. För att inte bli beskylld för att återuppliva begreppet 
herravälde till sjöss, så kallar Stefenson det i stället "slagkraft till 
sjöss". 

Stefenson presenterar sedan en förenklad beräkningsmetod för 
"slagkraften till sjöss", som mot bakgrund av givna begränsningar 
skall gälla hela sjöförsvaret. När man ser sjöförsvarets komponenter 
m/Stefenson måste man verkligen fråga sig, hur sammanräkningen 
skall ske. Stefenson gör en tabell med sjömålsartilleri, sjömålsrobo
tar, ytfartygstorpeder, ubåtsvapen, sjömålsbekämpande flyg, mine
ringskapacitet, minröjningskapacitet, ubåts(jakt?)-kapacitet, kustför
svar i övrigt, rörligt och fast KA. Ingår icke t ex sjömålsartilleri och 
sjömålsrobotar i kustförsvar i övrigt? Eller om man vill vända på 
det, sjömålsartilleri och sjömålsrobotar är det inte också KA? 

Det som emellertid gör Stefensons jämförelse praktiskt taget me
ningslös sett utifrån vårt försvarspolitiska läge, är att han gör en 
jämförelse mellan sjöstyrkor till sjöss utan hänsyn till vad olika 
typer av landuppställdal-baserade vapensystem kan göra. Var finns 
våra kontrollerbara och okontrollerbara mineringar? Med vilken 
faktor skall t ex luftstridskrafter inräknas i "slagkraften till sjöss"? 

Det är i grunden helt ointressant att jämföra olika flottors i Öster
sjön omfång och storlek, speciellt som de har klart olika karaktär. 
Om man går till Warzavapaktens flottor, så finner man förutom 
kustbundna sjöstridskrafter, kustartilleri och landuppställda robot
förband även klart offensivt inriktade sjöstridskrafter för bl a upp
trädande i Atlanten, d v s på stora avstånd ifrån hemlandet. 

Går vi till Sverige, utan aspirationer att verka på de stora haven, 
så måste man naturligtvis ta upp jämförelsen på ett helt annat sätt 
än Stefenson har gjort. Man kan gott säga, att räknar man inte in 
samtliga de komponenter som kan medverka i vårt försvar mot en 
invasion över sjön, så blir räkneoperationen ett kuriosastycke. 

När nu Stefenson trots allt gör en beräkning av slagkraften till 
sjöss är det icke, som räknestycket kan antyda, en fråga om försvars
effekt mot invasion över havet utan en jämförelse mellan olika flot
tor i Östersjön. T o m en ganska haltande jämförelse, då han säger 
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sig ha svårt att ens i närmevärden dela upp Sovjets flottresurser på 
Östersjön resp Norra Ishavet. 

I sin redogörelse tar Stefenson fram ett antal jämförelsetal, dä r 
han sätter en viss kvot för varje delsystem. Hur man gör spelar 
egentligen mindre roll. Det blir ju trots allt en mycket subjektiv 
värdering som säger att t ex ubåtar skall ges kvoten 15 och minsve
pare kvoten 5. Men trots allt, så blir man något misstänksam, när 
man finner att kostnaden är ungefär en halv miljon kronor per 
poäng. Ar det inte snarare så att Stefenson har utgått från kostna
derna för att få balans mellan de olika systemen? 

I sina kommentarer till beräkningarna säger Stefenson bl a: "Vårt 
sjöförsvars stagnation i förhållande till andra nationer är tydligt" . 
Om han hade sagt att vår flottas stagnation i förhållande till andra 
nationers i Östersjön är tydlig, ja, då hade jag kunnat hålla med 
honom. Trots att vi inte tycker om kräftgången för flottan (och 
marinen), så kan vi ju inte med säkerhet påstå, att vår totala för
svarseffekt från slutet av 50-talet påtagligt har sjunkit just för att 
den ena eller den andra komponenten i marinen har fått mindre än 
vad den fick tidigare. Frågan gäller avvägningen av hela försvaret 
mot bakgrund av de säkerhetspolitiska risker vi löper. Det lönar ju 
föga, att titta åt en enskild komponent (flottan), om man inte sam
tidigt tittar på vad andra delar av försvaret nu kan uträtta, men 
som de kanske inte kunde för l 0-15 år sedan. Helheten måste 
naturligtvis ses mot vår främsta uppgift, att avvärja en invasion 
(över havet) . Det är ju något som ingen speciell försvarsgren eller 
speciell del a v försvarsgren kan säga sig ha fått patent på. 

Stefenson får i sin undersökning något som han kallar "biproduk
ter". När man tittar på de olika flottstyrkorna, fattas en bit för att 
nå upp till den relativa slagkraften 100 Ofo. Glappet utfylls av flyg 
säger Stefenson. Efter svenska förhållanden frågar man sig då, var 
tar KA vägen? Var tar våra övriga landuppställda vapen vägen, när 
det kommer till en sjöinvasion? När man tittar i Stefensons diagram 
(bild 2-5), för fördelningen av slagkraft, så finner man att sovjet
flottans totala slagkraft (utan attackflyg) når upp till 85-90 Ofo 
för perioden 1960-1970. D v s det återstår ett gap på cirka 15-1 O Ofo 
för främst attackflyg! När man sedan tittar på fördelningen av 
slagkraft till sjöss för Sverige, så finner man att den totala siffran 
för flottan ligger på c:a 60 Ofo. Gapet fylls i huvudsak av attackflyg 
säger Stefenson ä ven här. I båda fallen blir man något förvånad! 
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I sina slutkommentarer säger Stefenson, "För att dessa jämförelser 
skall fylla sin uppgift krävs, att det finns ett klart samband mellan 
den slagkraft till sjöss, som här berörts, och försvarseffekt i modern 
och allmän mening" . Det är något man verkligen kan hålla med om. 
När då Stefenson menar, att man med de presenterade beräknings
metoderna får fram intressanta jämförelsevärden kring försvars
effekten, anser jag, att Stefenson helt frångått de krav man kan 
ställa på en meningsfull diskussion om förs varseffekt just i modern 
och allmän mening. Här ligger pudelns kärna! Att kanske i Sverige 
flottans andel av vår försvarseffekt har minskat, eller kanske rent 
av marinens andel, behöver inte i och för sig innebära att den totala 
effekten av vårt försvar mot kustinvasion har minskat. Det kan t o m 
vara precis tvärt om. I slutkommentaren säger Stefenson vidare, att 
"alla väsentliga stridsmedel för sjökrig är dock med och dem förutan 
kan varken försvar mot eller invasion över havet genomföras". I det
ta fall får man verkligen säga med Fridolf Rudin: "Då ljuger Stefen
son". Bl a har han ju just utlämnat attackflyget, andra landbaserade 
robotar och vapensystem, hela KA-systemet. Men Stefenson kanske 
har ett särskilt syfte med sin skrivning, om man ser till följande 
stycke : "De medel som erfordras för nationernas sjögränsförsvar i 
fred och neutralitet är också med. Därmed kan sägas att det mesta 
av det som behövs för att fylla uppgifterna i sjöförsvaret blivit före
mål för jämförelse. Och därmed kan också utvecklingen av vårt sjö
försvar utläsas." 

Ar tiden verkligen inte mogen också för flottan att slutligt begra
va tanken på hts? Därmed inte sagt att vår totala försvarseffekt 
ännu är tillfredsstä llande sett mot läget i världen eller i oss omgivan
de vatten. 

433 



B STEFENSON 
Genmäle till Arne Lundelis 
debattinlägg 

Debatt är bra. Den ger liv åt aktuella frågor. Jag är alltså tack
sam för Arne Lundells inlägg. Åtminstone måste ju han ha läst min 
tidigare artikel. A ven om han verkar ha läst mer mellan raderna än 
på dem. 

Det förtjänar kanske att påpekas att jag ensam står för artikeln. 
Ingen dunkel flottsammanslutning finns i bilden. Det vore alltså 
mer på sin plats att Lundell frågade sig om inte jag skulle begrava 
"h. t. s." . Var han nu har fått bekymren med det uttrycket ifrån? 

I inlägg av denna typ måste man ta hänsyn till att grundartikeln 
antagligen har fallit i glömska. Därför avstår jag från ordvrängning 
i den i förhållande till vad Lundell påstår. Det kan han och jag ägna 
oss åt när vi träffas. En så flagrant sak som att attackflyget är med
räknat i huvudjämförelsen kunde kanske Lundellläsa själv. 

Så till huvudsaken och principerna, som kan vara av allmänt 
intresse. Grunden till min artikel har varit, att jag tyckt att något 
har saknats i försvarsdebatten. Och det är jämförelsen med utländs
ka krigsmakter. Mig veterligen finns inga ohemliga sådana som har 
gjorts på senare år. Det nyttar inte mycket, att tala om vår' försvars
effekt, om man inte jämför med omvärlden. Självklart vill man då 
ta med hela vårt försvar, precis som jag har sagt i min artikel. Men 
svåri~heterna därmed blir stora, särskilt i ohemliga sammanhang, om 
man mte bara vill räkna okontrollerbara anslagssiffror eller antal 
man i organisationerna. sådana jämförelser ger, enligt mitt förme
nande, inga vettiga utslag. 

När man har konstaterat, att en total jämförelse inte kan åstad
kommas, kan man förstås ge upp. Men det tyckte jag var synd, när 
det fanns möjligheter att jämföra en del av vårt försvar med andras 
motsvarande del. Särskilt som vi nu har börjat tala om program so 
är de~ar av vårt försvar. Problemet blev naturligtvis av samma tyf 
som 1 programbudgeten, nämligen gränsdragningen. Och där ko 
~ydligen vårt kustartilleri i kläm. Lundell har fattat sin goda penna 
1 upprördhet över den borttappade delen av vårt sjöförsvar. Jag kan 
försäkra att det inte var någon avsikt, eller att jag glömde kustartil-
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leriet. ?et. ka~ man förresten läsa i min artikel. Anledningen att 
kustarullenet ~nte togs med i beräkningarna var så enkel, som att 
det knappast fmns motsvarande system att jämföra med. Åtminstone 
inte i Västtyskland och inte öppet redovisat i Sovjetunionen. När 
d~tta s~od klart blev det, precis som Lundell påpekar, en bcnäm
nmgsfraga. Vad skulle man kalla det som jämfördes? Jag fastnade 
för sjöförsvar, samtidigt som jag nogsamt redovisade, vad jag tog 
med. Bl a attackflyget! Mina röda trådar har varit 
- jämförelse med andra nationer 
- jämförelse av motsvarande del av krigsmakterna. 

Lundell har sina åsikter om mitt tillvägagångssätt, men man får 
all tså skylla andra nationers brist på förståelse för kustartilleri och 
till viss del sekretessbekymren, att vårt kustartilleri inte kommit :ned. 

Några recept på hur jag i stället skulle ha gjort lämnar tyvärr 
inte Lundell. 

Så till slutsatserna. Mot bakgrund av att vår främsta uppaift är 
.. . . . b 

att avvafJa en mvaswn (över havet) säger Lundell bl a "att det inte 
lönar sig att titta åt en enskild komponent (flottan), om man inte 
samtidigt tittar på vad andra delar av förs varet nu kan uträtta men 
som de kanske inte kunde för 10- 15 år sedan". Lundell vill ddrmed 
påstå att det skulle ha skett en förskjutning inom försvaret under de 
senaste 15 åren. Om man, som jag, tar med attackflyget i försvaret 
till sjöss mot kustinvasion, men inte kustartilleriet måste man onek
ligen finna Lundells påstående intressant. De försvarssystem som 
står uppställda på land skulle alltså, under de senaste 15 åren ha 
tagit över sjöförsvarsuppgifter från de som kan uppträda till sjöss. 
Och därmed skulle mina slutsatser att det svenska sjöförsvaret gått 
en kräftgång i jämförelse med andra nationers vara fel. 

För det första kan man fråga sig om våra avvägningar verkligen 
a!!tid är rätta och andras alltså fel. Det är ju en jämförelse jag har 
gJort. För det andra tror jag knappast någon representant för de 
la~duppställda systemen står för att uppgifter tagits över, eller än 
mmdre att medelstilldelningen förskjutits i sådana avsikter. Det 
kanske ligger förtäckt någonstans. Jag vidhåller alltså, att vilka mar
ginella brister mina beräkningar än har, så har vån sjöförsvar gått 
en kräftgång de senaste 15 åren i jämförelse med Sovjetunionens 
Västtysklands och Norges. ' 

Vad sedan "biprodukterna" beträffar har nog Lundell missupp
fattat de slutsatser jag dragit. Dessa går ut på, att det kunde vara 
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intressant att jämföra den ytterligare suboptimering de olika län
derna kommit fram till, vid de undersökta tidpunkterna, och dz 
inom den ram som jämförelserna berör. Attackflygets andel kund( 
i och för sig vara av intresse, men osäkerheten beträffande dess del
effekt växer sig för stor i en jämförelse av denna lägre ordning. D et 
blir alltså för stora fel, när man drar förtäckta slutsatser därav, sorr 
Lundell. Att Sovjetunionens attackflyg kan vara underskattat har 
jag just påpekat. Men det medför ju bara att vårt sjöförsvars till
bakagång blir än mer markant i jämförelse med Sovjetunionens 
eftersom en större andel attackflyg är med i sjöförsvarsjämförelser 
på vår sida. Om inte annat skulle Lundelis resonemang däromkring 
ha fått honom att förstå, att jag anser att attackflyget ingår i vårt 
sjöförsvar. 

Det är min övertygelse att den del av försvarsdebatten som berör 
försvarseffekt skulle vinna på rättvisande jämförelser med andra 
natione~. Allt som kan tas fram, för att klarlägga var vi står i för
hållande till andra, skulle ge bättre underlag för diskussioner och 
beslut. Det är ju fråga om en viktig del av den säkerhetspolitiska 
miljön. Det vore ytterst tacknämligt om Arne Lundeli kunde utvidga 
och förbättra mina beräkningar, så att kustartilleriet blev med, oå 
helst så att hela totalförsvaret jämfördes. J ag skall försöka på mi 
kant. 
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N HELLSTROM 

Yarrow-fregatt /CMN-korvett 
Måttbeställda kostymer för 
vår kassa? 

--------------------------------, 
l sommar har de brittiska försvars- och teknologiska 
ministerierna utgivit den ytterst påkostade "British 
Equipment Catalogue", där krigsmateriel, däribland 
fartyg av olika slag, av ett bedömt allmänt intresse, 

beskrives för presumtiva kunder. 

Detta är ett tecken på en nu märkbar utveckling, där 
skeppsbyggnadsindustrin i en högre grad än tillförne 
kommer att följa flygindustrins exempel med färdiga 
paketkonstruktioner, vilka kan passa flera köpare, 
vilka på så sätt kan gottskriva sig den långa seriens 

ekonomi. 

Kommendörkapten NILS HELLSTROM, milostaben 
Väst, presenterar här två fartyg av intresse. Data häm
tade ur "International Defense Review" . 

~ J 

I den internationella rustningsindustrins utbud har under det se
naste året flera intressanta offerter på kompletta stridsfartyg läm
nats. Två av projekten, ett brittiskt och ett franskt har bedömts 
vara av särskilt intresse eftersom de syns vara tänkbara alternativ 
- vart och ett inom sin storleksklass, 1600 resp 550 ton - vid en 
framtida ersättningsbyggnad av våra jagare/fregatter. 

Det brittiska skeppsbyggnadsföretaget Yarrow som ingår i Upper 
Clyde Shipbuilding Group har projekterat en "standardfregatt" 
(anm. 1). 

Företaget har nämligen efter mångåriga erfarenheter av fregatt
byggen bl a av de brittiska Ashanti- och Leanderklasserna kommit 
fram till att möjlighet föreligger att bygga en internationellt sett 
relativt liten fregatt, c:a 1600 ton, med i stort samma stridsvärde 
som 500-1000 ton större fregatter. Strävan har naturligtvis varit 
att pressa byggnadskostnaderna. G~nom att utnyttja den moderna 

Anm 1 International Defense Review II/69 
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Bdd 1 

Yarrow-fregatten är till det yttre en rätt konventionell fregatt. Genom att till
lämpa okonventionella lösningar på ett flertal delkonstruktioner har man emeller

tid lyckats pressa anskaffnings- och driftskostnaderna. 

teknologins alla möjligheter anser man sig ha nått en kostnadsminsk

ning på omkring 40 % jämfört med konventionella fregattkonstruk 

tioner. Flera alternativa bestyckningsklossar (f n tio) applicerade på 

e t t standardskrov samt en utrymmes- och personalbesparande 
maskinanläggning har därvid utnyttjats. 

Fregatten har följande prestanda. 

S k r o v o c h m a s k i n e r: 

Deplacement 1600 ton 
Längd 92 m 
Bredd 10,4 m 
Djupgående 3,3 m 

Fartyget drivs av ett kombinerat diesel- och gasturbinmaskineri. 

Ekonomisk fart: 16 knop 
Toppfart : 24 

Diesel: Grossley Pielstick - 3 850 hkr 

Gasturbin: Bristol Siddeley Olympus- 19 500 hkr 
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Bild 2 
Fast patrol boat m/CMN; anmärkningsvärt lik vår Spicaklass med n&got förlängd 

back. Förlängningen ger plats för sjörobotar alt ub&tsjakttorpeder. 

Alternativa maskinlösningar för högre toppfarter är möjliga att 

m rymma. 

Trots att skrovet inte är särskilt brett uppges stabiliteten vara god 

p g a att drivmedelstankarna är byggda för vattenkompensering. 

Som framgår av bilden är fartyget försett med stabilisatorer samt 

högt fribord . För ubåtsjakt önskvärda manöveregenskaper, accelera

tionshastighet och liten girradie, tillgodoses av gasturbiner respektive 

dubbelroder. 

N yttig lastförmåga (vapen och ammunition) uppgår till 150 ton 

d v s i det närmaste lika mycket som en 2200 tons fregatt av gängse 

internationell standard. 

Best yckning 

Denna utgörs av en medelsvår pjäs t e den brittiska 4,5 tumspJa

sen Mk 5, alt den modernare Mk 8, alt den italienska 127 mm pj~isen 

Oto-Melara, två 40 mm Boforspjäser samt ett seacatlavettage. Som 

aupjäs utnyttjas den inom brittiska flottan använda Mk 10. 

Luftspanings- (Signaal L W 02) och eldledningssystemet (Signaal 

M 22 och M 44) är väl kända här i landet liksom navigeringsradarn 

(Decca). 
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Besättning mm 

Besättningen som uppgår till 120 man har till sitt förfogande vä l 
tilltagna utrymmen. Utrustningen i mässar, förläggningar, sjukhyt
ter och förrådsutrymmen är gjord för långtidsuppdrag till sjöss vil
ket bedöms borga för hög standard. 

Det franska varvsföretaget Constructions Mecaniques de Norman
die, CMN, som ingår i den stora industrigruppen Genema har sedan 
många år byggt bl a patrullfartyg och minsvepare. 

Det här aktuella CMN-projektet (anm 2) är enligt svensk nomen
klatur närmast ett kombinerat ytattack- och ubåtsjaktfartyg. 

Bestyckning 

Fartyget bär en 76 mm allmålspjäs, 8 sjörobotar med en rackvidd 
på 30 km och ett lavettage för lvrobotar (räckvidd 10 km) samt två 
ställ lvraketer? (mot lågflygande fpl). En hydrofonanläggning ingår 
i fartygets utrustning och som vapenkomponent i antiubåtsutrust
ningen avses torpeder. Sannolikt utgör dessa antiubåtstorpeder alter
nativ beväpning till de ovan nämnda sjörobotarna. 

Skrov och maskiner 

Det 60 m långa fartyget som deplacerar 550 ton beräknas nå en 
toppfart på över 30 knop med utnyttjande av fyra (ej specificerade) 
motorer om sammanlagt 18 000 hkr. Ekonomisk fart uppges ligga 
omkring 20 knop. 

~ammanfattning 

Som bekant dyker det sällan upp några Wunderwaffen på den 
internationella rustningsindustrins firmament men de ovan redovisa
de båda fartygstyperna syns vara genomtänkta konstruktioner där 
m~n lyckats få fram godtagbara prestanda till enligt uppgift rimliga 
p n ser. 

Anm 2 Interno.tional Defense Review IV/68 
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K ven om dylika fartyg kan tas fram i alla industrialiserade län
der föreligger tungt vägande argument för att tillämpa arbetsfördel
ningens filosofi. Beställaren slipper då betala för a 11 a barnsjuk
domar hos konstruktionen, och kanske än viktigare, han slipper den 
betydande långsiktsinvestering som konstruktionsarbetet, inte minst 
uppsättande av en stab av konstruktörer, alltid innebär. 

skeppsbyggnadsindustrin kommer sannolikt att i än större grad 
än vad som för närvarande är fallet att följa flygindustrins exempel 
med färdiga paketkonstruktioner med sådana prestanda att de kan 
godtagas av f l e r a köpare, vilka på så sätt kan gottskriva sig 
den långa seriens ekonomi. 

441 



R BERLIN 

Vissa militärmedicinska arbets
områden - utveckling under 
60-talet - utvecklingslinjer, 
organisationsförändringar 

Årsberättelse i hälso- och sjukvård 1968 

Innehåll: 

1. Inledning 

2. 1962 års försvarssjukvårdsutredning 

3. Organisationsförändringar 
Förbandssjukvården 
Provisoriska förändringar inom marinen 
OB förslag tillledning av militärsjukvården 

4. Faktorer av grundläggande betydelse för militärsjukvården 

5. Krigssjukvårdens målsättning 

6. Krigsplanläggning 

7. Förbandsproduktion 
utbildning 
hälso- och sjukvård 

8. Försvarsmedicinsk forskning 

9. Sammanfattning 

Inledning 

Amnet hälso- och sjukvård har översiktligt behandlats senast 1961 

av marinöverläkaren Lars Troeli med titeln "Marinen hälso- och 

sjukvård, en länk i totalförsvarets hälso- och sjukvård - dess mål 

och medel". Härvid presenterades en fyllig redogörelse för rådande 

krav på sjukvårdstjänsten och dess organisa tion men även riktlinjer 

för fortsatt utveckling i avsikt att tillmötesgå kraven. Av berättel

sen torde läsaren kunna dra slutsatsen att organisation och verksam

het ej var fullt tillfredsställande. Chefen för försvarsdepartemente t 

var uppenbarligen av samma mening, ty året efter tillsatte denne 

442 

en utredning i avsikt att förbättra den militära sjukvården. Jag vill 

citera delar av departementschefens direktiv till utredningen, enär 

jag finner dem klarläggande. 
"Läget inom den militära fredssjukvården torde inte vara helt till

fredsställande. Med hänsyn till att krigsmaktens fredssjukvård har en 

dubbelfunktion , att på ett tillfredsstä llande sätt tillgodose behovet 

av sjukvård i fred och att utgöra grund för krigssjukvårdsorganisa

tionen, anser jag det vara av synnerlig vikt att förbandssjukvården 

är kvalitativt högtstående." Vidare säger departementschefen: "Ifrå
ga om sjuk- och veterinärvården i krigsmakten bör som försvarsled

ningsutredningen frambållit en enhetlig ledning av de olika funk

tionerna eftersträvas. Dock bör förbandsproduktionen alltjämt ledas 

av försvarsgrenscheferna. Utredningen bör undersöka om den nuva

rande ansvarsfördelningen mellan överbefälhavare, försvarsgrens

cheferna och de centrala förvaltningsmyndigheterna tillgodoser ef

fektivitetskraven, samt om och i vilken utsträckning ett centralt led

ningsorgan kan visa sig ändamålsenligt. Särskild uppmärksamhet 

bör därvid ägnas frågorna om ledningen av hälso- och sjukvårds

funktionen och om arbetsfördelning mellan stab och förvaltning 

samt mellan skilda förvaltningsmyndigheter. Det synes i samband 

härmed böra övervägas att ge ökat utrymme åt medicinsk represen

tation i olika militära instanser." Vidare: "Utredningen bör med 

uppmärksamhet studera utbildningsfrågorna. Med hänsyn till det 

oavvisliga kravet på välutbildade militärläkare bör utredningen 

överväga möjligheterna att bereda vissa fast anställda läkare kvali

ficerad utbildning för den militära krigssjukvården vid universitet 

och högskolor inom landet eller utom landet samt heltidstjänstgöring. 

En förbättring av den nuvarande utbildningen synes vara en förut

sättning för, att militärläkare skall kunna fullgöra de mångskiftande 

uppgifter, som å vilar honom. För att säkra tillgången på medicinsk 

hjälppersonal i såväl freds- som krigsorganisationen synes det vidare 

nödvändigt, att utbildning av sådan personal snarast påbörjas." 

1962 års försvarssjukvårdsutredning 

Utredningen som antog namnet 1962 års försvarssjukvårdsutred

ning, FSU-62, redovisade resultatet av sitt arbete i två betänkanden, 

Krigsmaktens förbandssjukvård 1964 och Militärsjukvården 1966. 

I stort innebär förslagen beträffande förbandssjukvård, att dåva-
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rande system med civilmilitära befattningshavare, tillsatta med fu ll 
makt, ersättes med avtalsanställda civila läkare med prestationser 
sättning och ingen fast lön. 

Att de avtalsanställda läkarna till stor del avlastas en rad upp
gifter som ålåg i förbandssjukvården verksamma militärläkare. Dessc
uppgifter överföres antingen till andra förvaltningsgrenar till exempe 
till intendentur- eller kassaavdelningar eller till läkare på regiona 
nivå. Exempel på sådana uppgifter är krigs- och mobiliseringsplan
läggning, förvaltning, hygienövervakning samt utbildning. 

Beträffande den slutna vården för värnpliktiga föreslog man att 
förbandssjukhusen skulle benämnas sjukrumsavdelningar för att där
med poängtera den lägre målsättningen för denna vård, som enligt 
utredningen i allt väsentligt kunde ombesörjas av sjuksköterskor och 
biträdespersonaL 

Förslagen i militärsjukvården innebär i stort: 
att medicinsk representation på hög nivå tillskapas inom försvars

staben. 
En avsevärd förstärkning av Försvarets sjukvårdsstyrelse som 

samtidigt föreslås få ökade befogenheter bland annat innebärand 
odelat ansvar för: krigsmaktens fredssjukvård, 

en allsidig förstärkning av medicinalavdelningarna inom de regio
nala staberna, 

en i stort sett oförändrad organisation i vad a v ser lägre regional 
instans samt försvarsgrensstaberna. 

Ett särskilt samarbetsorgan, totalförsvarets sjukvårdsberedning 
inrättas. 

sjuttiosju heltidsbefattningar föreslås inrättas för militärläkare 
och förslag till utbildning av fast anställd militärläkare lämnades 
innebärande värnpliktsrekrytering före avlagd medicine licentiat
examen. 

En avsevärd förbättrad utbildning för såväl värnpliktiga som 
stamsjukvårdare skisseras. stamsjukvårdsunderofficerare skall i prin
cip ha sjuksköterskekompetens. 

Och slutligen föreslås inrättandet a v en försvarets medicinalkår 
till vilken hänföres militärläkare, militärveterinärer, militärapoteka
re, militärtandläkare samt även medicinaltekniker och militärsjuk
sköterskor. I samband med den gemensamma kårens bildande avskaf
fas de arvodesanställda läkarna vid krigsmakten och inrättas en ny 
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reservläkarinstitution, med minskat uttag av tjänstgöringsdagar per 
år samt nya avlöningsgrunder. 

'Till utredningens bägge betänkanden har fogats särskilda _Y ttran-
den. Sålunda ansåg marinöverläkare Troell att de i förbandssju~vår
den tjänstgörande läkarna skulle ha kvar civilmilitär status. V1.~are 
hävdade Troell i samband med militärsjukvården bl a att det aven 
behövdes välutbildade stamunderbefäl inom sjukvårdstjänsten samt 
att en stabsläkare borde tillföras kustflottan, vilket utredningens 
övriga ledamöter inte kunde biträda. 

FSU-62 konstruerade sitt förslag rörande militärsjukvårdens orga
nisation i fred samt utbildning av olika personalkategorier utan att 
mera ingående undersöka kraven på den militära sjukvårdstjänsten 
i krig. Detta torde vara en allvarlig brist då ju, som också depar~e
mentschefen betonade i direktiven till utrednmgen fredsorgamsatlo
nen är grunden för krigssjukvårdsorganisationen.) 

Organisationsändringar 

F ör bandssjukvården 
Ny organisation för förbandssjukvården har fastställts av 1965 

års riksdag och genomförts från och med 1 juli 1966. Denna inn~bär 
att det finns tre olika sorters läkare verksamma inom förbandssjuk
vården, nämligen civila tjänsteläkare för hälso- och sjukvård till 
värnpliktiga, civila anvisningsläkare för sjukvård till fast anstäl~d 
personal samt civi lmilitära förbandsläkare med tjänstgöring sex ull 
tio timmar per vecka beroende på förbandets storlek. Förbandsläka
ren ansvarar för administration, hygien och utbildningsfrågor samt 
är förbandschefens medicinske expert. Alla tre typerna av läkare är 
kontraktsanställda för sex år och en och samma läkare kan i sig 
förena alla funktionerna, vilket också är vanligt. 

Efter det att den nya organisationen varit i bruk tv å och ett halvt 
år torde man kunna säga att den rent fredstida sj ukvårdande verk
samheten fungerar tillfredsställande och bättre än tidigare, medan 
däremot någon förbättring i vad avser områden som förut var för
summade, nämligen krigsplanläggning, hygienövervakning och ut
bildning ej blivit fallet, utan att snarast en försämring inträt~. J?~t 
senare kanske till del kan tillskrivas, att utredningens förs lag 1 mili
tärsjukvården ännu ej genomförts. Såväl Försvarets sjukvårdsstyrelse 
som militärbefälsstaberna har fått väsentligt ökat ansvarsområde och 
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ökade uppgifter inom sjukvårdsområdet utan att någon förstärkning 
av resurserna har skett. 

Provisoriska förändringar inom marinen 

För marinens del inträffade åren 1964 och 1965 en rad pensions
avgångar bland läkare i stabstjänst och det visade sig då omöjligt 
att rekrytera nya läkare till tjänster med deltidstjänstgöring. Erfa
renheten hade också visat att deltidstjänstgöring som kombineras 
med privatpraktik eller annat aktivt sjukvårdsarbete icke är fören
ligt med ett ändamålsenligt bedrivande av stabstjänst. 

Chefen för marinen tvingades i det uppkomna läget vidtaga pro
viso riska åtgärder i linje med, vad FSU-62 förslag i militärsjukvår
den skulle komma att innebära för lägre regionala staber. Sålunda 
förenades med Kunglig Majestäts goda minne tjänsterna för förste
läkare vid Orlogsbas Syd och stabsläkare vid Blekinge kustartilleri
försvar, för försteläkare vid Orlogsbas Väst och stabsläkare vid 
Göteborgs kustartilleriförsvar samt för stabsläkare vid Stockholms 
och Norrlands kustartilleriförsvar i tre heltidstjänster för läkare i 
stabstjänst. I Karlskrona och Göteborg var det avsikten att förhål
landet skulle permanentas, medan det var och fortfarande är Che
fens för marinen uppfattning, att Stockholms kustartilleriförsvar på 
grund av det stora ansvarsområdet kräver en heltidsanställd stabs
läkare. Provisorierna är fortfarande bestående i avvaktan på slut
giltig lösning av sjukvårdens ledning. 

Sammanförandet av tjänsterna för försteläkare och stabsläkare 
vid kustartilleriförsvar har, utöver att en effektivare stabs tjänst er
hålles också den fördelen, att samordningen av sjukvårdstjänstens 
bedrivande inom det territoriella området på ett naturligt sätt under
lättas. 

Från hösten 1967 har även kustflottan fått en heltidsanställd 
stabsläkare, även detta dock endast ett provisorium. 

ÖB förslag tillledning av militärsjukvdrden 

Overbefälhavaren har i november 1968 till Kungl Maj :t ingivit 
ett förslag rörande ledningen av sjukvårdstjänsten i central och re
gional instans. Detta innebär i många avseenden väsentliga avsteg 
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från FSU-62. Sålunda finns medicinsk representant i försvarsstaben 
inte med. Försvarsgrensöverläkarorganisationerna utgår, och huvud
parten av de uppgifter som nu åvilar försvarsgrenscheferna överförs 
antingen till sjukvårdsstyrelsen - eller till den stab som föreslås 
knytas till generalläkaren för att administrera den gemensamma för
svarsläkarkåren. Förstärkningen av militärbefälhavarnas medicinal
avdelningar blir mindre accentuerad jämfört med vad FSU förut
satte. Skälet till avskaffandet av försvarsgrensöverläkare anges 
vara att man bl a vill förhindra kompetenstvister. Man vill därför 
samla all medicinsk expertis i en myndighet, som därigenom blir 
medicinskt enväldig. Ett sådant förfarande kan givetvis ha fördelar 
när det gäller att hävda medicinska synpunkter gentemot de militära 
myndigheterna, men torde innebära allvarliga risker för att militär
medicinska frågeställningar ej blir allsidigt belysta. Om kompetens
tvister förekommer synes det lämpligare att söka utröna den verk
liga orsaken till dessa, men för detta saknar såväl Försvarsdeparte
mentet som Försvarsstaben kompetens, enär bägge dessa myndigheter 
ej håller sig med egen medicinsk expertis. 

Faktorer av grundläggande betydelse för militärsjukvdrden 

Jag vill i fortsättningen för söka belysa några av de faktorer som 
kan ligga till grund för att sjukvårdsfrågor många gånger är svåra 
att lösa på ett medicinskt godtagbart sätt inom krigsmakten. Det 
tyngsta skälet, som det ej heller går att undanröja, torde vara att 
sjukvårdstjänsten genom sin särprägel inte passar in i det militära 
systemet. När det gäller vapensystem, taktik och utbildning i övrigt 
går det i regel att anpassa dessa till rådande organisatoriska och 
andra förutsättningar. För sjukvårdens del styrs denna av biologiska 
lagar. Om en individ drabbas av sjukdom eller av skada förorsakad 
av yttre våld reagerar den på ett förutbestämt sätt. Det är inte sjuk
domens eller det aktuella våldets art, som bestämmer sättet att rea
gera utan den enskilde cellens ingående i de olika organsystemens sätt 
att möta skadan. Den enskilde cellen reagerar i princip lika om den 
utsättes för radioaktiv strålning, bakterietoxiner ,eller skottskada. 

Skilda typer av celler har dock olika resistens mot påverkan. Om 
t ex en artilleripjäs erhåller en skada är väl som regel dess tillstånd 
oföränderligt sedan skadeverkan upphört. Reparation kan ske när 
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underhållsresurserna tillåter. Så är inte fallet med den skadade indi
viden. Dennes tillstånd förändras kontinuerligt. Kroppen reagera1 
för att begränsa och läka skadan. 

sjukvårdstjänsten ingår av tradition i underhållstjänsten även om 
dess enda egentliga beröringspunkt med denna är det gemensamma 
behovet av transporter. Det kanske kan invändas att även intenden
turtjänstens verksamhet påverkas av biologiska lagar när det gäller 
livsmedel, men här finns möjlighet att genom olika konserverings
metoder skapa ett statiskt tillstånd. Inom överskådlig tid kommer 
djupfrysning eller konservering av patienter ej att bli praktiskt 
möjligt. 

Ar skadan lindrig lyckas individen som regel återställa balansen 
utan medicinsk hjälp. Vid andra skador utvecklas så småningom 
irreversibla tillstånd som leder till döden. Den medicinska in sa t sen 
måste väljas med hänsyn till det just rådande tillståndet och ske så 
tidigt som möjligt och i varje fall innan den irreversibla fasen in
trätt. 

Aven om det nu är så, att olika typer av vapen inte ger olika svar 
hos organismen, kan man genom att ändra vapenverkan åstadkomma 
snabbare kroppsreaktion och kraftigare sådan. Medan den medi
cinska vetenskapen arbetar på att få fram bättre metoder att på ett 
verksamt sätt på verka kroppens reaktion och läkning i gynnsam 
riktning, arbetar teknikerna med samma energi för att skapa vapen, 
som neutraliserar de medicinska landvinningarna. Ett typiskt exem
pel på det är det amerikanska M16 geväret. Med detta vapen erhål
les avsevärt mycket större vävnadsskador än med tidigare använda 
handeldvapen. På flera grisar som skadats i nedre extremiteten med 
M16 gevär har iakttagits benfragment från den skadade extremite
ten, som efter att ha perforerat ett antal tarmar hamnat uppe i 
levern. Sådana skador beskrivs också i militärmedicinsk litteratur 
från Vietnam. 

En praktisk konsekvens av sjukvårdstjänstens särprägel blir att 
tidsfaktorn är av avgörande betydelse. Ju svårare skada desto tidi
gare måste sjukvårdsinsatsen ske och ju längre det dröjer till den 
senare, i desto flera fall blir sjukvård helt onödig, enär patienten 
hinner dö under väntan. Riktigheten i detta påstående har bevisats 
i Vietnam. Genom så gott som omedelbart omhändertagande följt 
av helikoptertransporter direkt fr ån skadeplatsen nästan till opera
tionsbordet har dödligheten i strid nedbringats med en tredjedel i 
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Vietnam jämfört med Korea och andra världskriget. Nyssnämnda 
medicinska paradox kan naturligtvis underlätta planläggningen om 
man accepterar stora förluster, vilket dock är oacceptabelt i varje 
fall för läkare. Det måste skapas en sjukvårdstaktik helt skild från 
den sedan urminnes tider rådande, vilken innebär att sårade förs till
baka så att de inte är i vägen för de stridande. I korthet innebär 
den nya taktiken, att patientens medicinska tillstånd vid det aktuella 
tidsmomentet måste vara avgörande för handlandet; att antingen 
ordnar man snabba transporter eller också flyttar man fram kirurgen 
med alla faciliteter nära frontlinjen och slutligen, omgrupperingen 
av verksamma sjukvårdsenheter sker endast i undantagsfall. Denna 
taktik växte fram under senare delen av andra världskriget p g a 
successiva erfarenheter. För oss är frågan, skall vi utnyttja denna 
erfarenhet eller skall vi, om vi kommer i krig själva göra om den 
och låta många dö i onödan. 

En kontinuerlig forskning pågår för att skapa bättre kunskap 
om kroppens olika reaktionssätt samt effektivare metoder för medi
cinskt handlande. Målinriktad sådan forskning bekostas även av 
krigsmakten. För vår krigsmakt, i varje fall, torde det dock för när
varande vara mera angeläget att satsa ansträngningar i avsikt att 
tillvarata och omsätta hittills erhållna forskningsresultat till prak
tiskt handlande. 

Vad som sagts om tidsfaktorn och sjukvårdstjänstens särprägel 
har också inneburit stora svårigheter, att i samband med krigsför
bandsvisa övningar ge denna tjänstegren meningsfylld övning, som 
tillå ter bedömning av utbildningsnivå och funktionsduglighet. Infö
randet av levande sövda djur kan lösa problemet tillfredsställande 
för enskilda sjukvårdsförbands interna verksamhet. När det gäller 
sjukvårdskedjan i sin helhet - dess sambandstjänst och stabsmässiga 
ledning - kvarstår problemet olöst. 

N u nämnda förhållanden synes tyvärr vara okända för många 
ansvariga myndigheter och chefer eller saknas förståelse för konse
kvenserna. Detta är en allvarlig brist i utbildningen som emellertid 
icke är förvånande då vid militära högskolor ingen regelmässig ut
bildning bedrivs i detta a v seende. Praktiskt deltagande i krigshand
lingar brukar snabbt ge officeren förståelse för att sjukvård är ett 
komplext problem, men behöver inte medföra djupare förståelse för 
grunden till komplexiteten. 

Men det är inte bara hos högre militärer man finner brister i ut-
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bildningen, utan ä ven de fast anställda militärläkarna saknar i vä
sentlig utsträckning högre utbildning och erfarenhet. Sådan före
kommer över huvud taget inte och denna fråga har försummats så 
länge, att det torde vara omöjligt att anordna meningsfylld dylik 
inom landet under den närmaste tiden. Det finns möjlighet att er
hålla god utbildning utrikes till exempel i USA eller Vietnam men 
ansvariga myndigheter är p åfallande kallsinniga när det gäller att 
bevilja medel och försöker skjuta över ansvaret på andra myndighe
ter till exempel Forskningsdelegationen. 

Det militära systemet är i icke ringa grad auktoritativt. Läkaren 
har däremot under sin utbildning och genom praktisk erfarenhet lärt 
sig att inte tro något som han inte själv sett övertygande bev is för. 
Det klagas ofta över att olika läkare är oeniga om hur olika frågo r 
skall lösas. Det torde ha förekommit att sjukvårdsstyrelsen, Arme
överläkaren och Marinöverläkaren haft olika uppfattning i samma 
ärende. Detta är beklagligt men beror framförallt på bristen på all
sidig utbildning men även i stor utsträckning på att det saknats en 
mer detaljerad målsättning för krigsmaktens krigssjukvårdstjänst, 
om vilka alla enats. 

Krigssjukvårdens målsättning 
I utkast till 1969 års krigssjukvårdsplan anges målsättningen p å 

följande sätt: "All personal skall känna innebörden av Genevekon
ventionernas bestämmelser. Varje sjuk eller skadad bör få den be
handling som känd vetenskap och beprövad erfarenhet visat vara 
erforderlig. Strävan skall vara att komma så nära detta mål som 
möjligt även under svåra förhållanden . Sjukvården skall inriktas p å 
att sjuka och sårade snarast skall kunna återgå i tjänst. Vid plan
läggningen beaktas följande . Enklare skador och sjukdomsfall slut
behandlas vid främre förband. Svårt sjuka och skadade bör få nödig 
behandling inom 6-8 timmar. 

Transport av sårade och skadade skall då så erfordras ske skon
samt och så snabbt som möj ligt. Omlastning undviks . Vid mycket 
stort antal sjuka och skadade inriktas åtgärderna i första hand på 
att lindra smärtor. Kvalificerad slutgiltig vård skall kunna ges vid 
militära sjukvårdsanstalter inom sådana områden där de civila sjuk
husen icke räcker till för militära behov." 

Det är glädjande om vi får en mera preciserad målsättning. Det är 
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en hög målsättning att leva upp till. Den innebär nytänkande i 
många avseenden och det vill till att varje chef begrundar vad den 
innebär för hans ansvarsområde. När man läser fortsättningen av 
krigssjukvårdsplanen grips man också av misstanken att inte ens dess 
författare har helt klart för sig vad den av dem angivna målsätt
ningen innebär. Meningen "varje sjuk eller skadad bör få den be
handling som känd vetenskap och beprövad erfarenhet visat vara 
erforderlig", torde innebära att det erfordras just den taktik och 
proportionellt mot personalstyrkan de resurser, som USA sett sig 
tvingad att tillföra sin arme i Vietnam. 

Men det krävs en hög målsättning. Krigsmakten har ett stort an
svar inför svenska folket i detta avseende. Bortsett från rent 11Uma
nitära synpunkter måste betonas att varje invalid och varje stupad 
innebär en avsevärd nationalekonomisk förlust . På uppdrag av arme
överläkaren gjordes 1965 en beräkning av den nationalekonomiska 
förlust l 000 döda soldater innebär för landet. Man kom fram till 
siffran 420 miljoner kronor. Detta förhållande torde kunna innebära 
att varje procents minskad mortalitet hos de omhändertagna ska
dade inom krigsmakten under ett krigsår besparar nationen en för
lust på c:a l miljard kronor. Vietnam-kriget innebär 3 °/o minskad 
mortalitet jämfört med andra världskriget. Erfarenheter har också 
visat att en väl fungerande sjukvårdstjänst är nödvändig för upp
rätthållande av god moral hos truppen. 

Krigsplanläggning 

För att sjukvårdstjänsten skall kunna fungera i krig krävs liksom 
för alla andra tjänstegrenar inom krigsmakten noggranna förbere
delser i fred. Krigsplanläggning och förbandsproduktion. 

Krigsplanläggningsarbetet måste bedrivas i staber på alla nivåer 
i intimt samarbete mellan stabsutbildad militär personal och militär
medicinare. Arbetet bör i första hand inriktas på att så detaljerat 
som möjligt regionvis ta fram storleksordningen av väntade förlus
ter samt hur skadade och sjuka kan "Yäntas fördela sig på olika skade
och sjukdomstyper. Därefter beräknas vilka resurser som erfordras 
för att uppfylla den faställda målsättningen och hur dessa bäst skall 
vara utformade för att ge största möjliga utdelning. Vid beräkningen 
av väntade förluster torde den rikhaltiga statistiken från 2 vkr och 
senare krig ge tillräckligt underlag, även om det ofta sägs att för-
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hållandena inom andra länders krigsmakter ej kan överföras på vår. 
Förlustberäkningar har påbörjats milo-vis under 1968 men me 
skiftande metodik. 

Aven när det gäller resursberäkningar finns vissa uppgifter att 
hämta i utländsk litteratur. En grupp inom FOA l under ledning 
av marinläkaren av l. gr, laborator Evert Schildt och med förre 
tränginspektören, generalmajor Birger Hasselrot, som militär expert 
har under längre tid varit sysselsatta med denna problematik. Man 
har dels tagit fram grundvärden, varvid man bl a brutit ned den me
dicinska verksamheten i små åtgärdsdelar för vilka man sedan be
räknat tid, personal och materielåtgång. Man har vidare arbeta t 
med att ta fram en matematisk modell genom vilken man med hjälp 
av datamaskin skall kunna beräkna resursåtgång för en given sjuk
vårdsbelastning. 

Då tillgången på utbildad sjukvårdspersonal av alla kategorier är 
begränsad, är det inte otroligt att beräkningarna kan visa att den 
av sjukvårdsstyrelsen uppställda målsättningen inte kan uppfyllas. 
Man har då att välja mellan att acceptera ett generellt ökat antal 
invalidiserade och döda bland krigsmaktens personal eller att göra 
någon form av prioritering med ändrad avvägning av resurserna 
mellan civilsidan och krigsmakten. Vilket man skall välja torde få 
hänskjutas till politisk instans på högsta nivå. Men det är därvid 
nödvändigt att man har sådana ingångsvärden att beslutets innebörd 
står helt klart för beslutsfattarna. 

Krigsplanläggningsarbetet måste alltså i fortsättningen, när det 
gäller sjukvårdstjänsten, ges en mera verklighetsnära inriktning. 
Målet skall vara resursfördelning grundat på, mot en fastställd mål
sättning, framräknat behov. Vetenskap och beprövad erfarenhet 
måste vara styrande, vilket bl a innefattar beaktande av vad som 
tidigare anförts om sjukvårdens särart. 

Förbandsproduktion 
Utan en effektiv förbandsproduktion skulle all krigsplanläggning 

bli meningslös. Det måste råda ett väl utvecklat samspel mellan 
dessa båda aktiviteter. Då förbanden är sammansatta av individer 
syns det självklart, att militärmedicinen bör inta en central plats 
när det gäller att producera dessa. Militärmedicinaren har här ett 
mångfasetterat arbetsområde. 
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Utbildning 
Utbildning i hälso- och sjukvårdstjänst måste ges till all personal 

inom krigsmakten men med olika målsättning beroende på om det 
rör sig om personal verksam i sjukvårdstjänst eller annan personal. 
Ett område som hittills i stor utsträckning försummats för alla kate
gorier är personlig och omgivningshygien. OB til~.satte 19?4 et: hälso
vårdsutredning som beaktat detta problem och lamnat dtreknv, men 
utredningens förslag har ännu icke omsatts i praktiken. Resultatet 
är att brister i hygien ofta iakttages. 

sjukvårdsutbildningen måste differentieras även för personalka
tegorier utanför sjukvårdstjänsten . Sålunda bör bef~l som skal} 
tjänstgöra i staber och som förbandschefer ha huvudvtkten. lagd pa 
kunskaper om grunderna för sjukvårdstaktiken, medan övng perso
nal skall behärska omhändertagandet, första hjälpen och transport 
av sjuka och skadade. 

Genom VU 60 genomförande har sjukvårdsutbildningens mva 
höjts avsevärt för de värnpliktiga och .kan förväntas bli til!freds
ställande, när instruktörer med erforderhga kunskaper frambnngats. 
För närvarande är detta problem ej löst. 

Personal i sjukvårdstjänst inrymmer flera olika ~ateg?ri~r. I?,e 
fast anställda militärläkarna har redan berörts. De varnphkttga la
karna innebär speciella problem. Den civila sjukvården blir alltmer 
specialiserad och genomsnittsläka.rer: sak~ar oft~ de. fö: kr~gsn;akte:1 
i krig nödvändiga kunskaperna 1 ktrurg1 och sasrktlt 1 kngs~tru~gt. 
VK-66 behandlar frågan om läkares och tandläkares vpl-utbtldnmg 
och det är troligt att utbildning med sövda skadade djur, so~ sedan 
några år pågår inom marinen, kommer att införas i hela kngsmak
ten. Härigenom erhålles förutsättningar för en acceptabel kunskaps
nivå, när det gäller krigskirurgi. 

Den moderna sjukvården blir alltmer teknisk och ställer ökade 
krav på den medicinala hjälppersonalen. För att möta detta krav 
började marinen i början på 60-talet ge sina sjukvård.sunde.:officera
re s j uksköterskeutbildning. Sedan dess har ~melle.rttd s~.oter~keu.~
bildningen ändrats och är nu till sin. utformnmg mmdre lamphg for 
krigsmaktens personal. Marinen är därför på vä? över ti!l et~ system, 
som innebär operationsass istent eller annan asststentutbtldm.ng s~mt 
därefter ett års tilläggsutbildning, komponerad med hänsyn ttll kngs
maktens speciella krav. Denna kategori utbildas för särskilt krävan
de befattningar i freds- och krigsorganisation. 
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Men även det stambefäl, som skall tjänstgöra som instruktörer fö 
bl a de vpl kräver en bättre utbildning än hittills, då dels utbildning
ens innehåll utökats kvalitativt och kvantitativt och dels nivån p~ 
de värnpliktigas grundutbildning ställer högre krav på instruktören 
kompetens. Utbildningsgången för denna kategori har ännu inte kun 
nat fastställas. 

VU-60 har inneburit ändrade premisser för utbildning av vpl sjuk 
vårdare. Svårigheter har förelegat att sammanjämka kraven på er 
från medicinsk synpunkt acceptabel yrkesutbildning med VU-60 be
stämmelser om allmänmilitär utbildning för varje vpl och till för 
fogande stående tid för grundutbildning. 

För marinen föreligger speciella problem, då det finns behov a\ 
vpl sjukvårdare för tjänstgöring i fred ombord på vissa av kustflot

t~ns fartyg oc? vid .KA ytterförläggningar. Man har här tvingau 
ull en kategonklyvnmg med en särskild mindre omfattad yrkesut
bildning för denna senare kategori. Dessa blir med hänsyn till kun
sk~psnivån ej krigsplaceringsbara i sjukvårdarbefattningar utan 
kngsplaceras som sjukbärare. 

För.övriga kategorier värnpliktiga sjukvårdare innebär utbildning
e~ enhgt VU-60 en jämfört med tidigare längre utbildning på civila 
SJukhus. Tillräckliga erfarenheter har ännu ej erhållits för att be
döma, om utbildningen ger en acceptabel yrkeskunskap. 

Hälso- och sjukvård 

Förbandsproduktionen måste inrymma även andra medicinska 
aktiviteter lika viktiga som utbildningsarbetet. Hit hör den freds
mässiga hälso- och sjukvården. Som redan tidigare nämnts handhas 
den av kontraktsanställda civila läkare. I stort skiljer sig inte denna 
form från annan sjukvård, men på några punkter finns det differens. 
De läkare, som skall behandla militär personal, måste ha ingående 
kännedom om den militära tjänstens krav och de eventuella risker 
som den kan innebära för individen, för att rätt kunna bedöm; 
patienternas besvär och symptom samt deras arbetsförmåga. Tyvärr 
brister det nog ibland i detta avseende. Det faktum att militärtjäns
ten ofta innebär ett tvång, särskilt för de vpl, ställer många gånger 
stora fordringar på läkarens omdöme och beslutsfattning. 

Det finns tyvärr i dag en tendens att belasta förbandens läkare 
med frågor, som egentligen inte är av medicinsk utan snarare social 
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art. Dessa uppgifter bör övertas av befattningshavare i personal
vårdstjänst. De senaste åren har medfört ett allt större tryck från 
arbetstagarnas sida inom den civila sektorn för att få till stånd en 
bättre företagshälsovård. Detta behov är förvisso inte mindre inom 
krigsmakten, men synes hittills vara försummat. Här måste skapas 
ökade resurser såväl på läkar- som personalvårdssidan och intimt 
samarbete måste etableras mellan dessa båda kategorier. En lovande 
försöksverksamhet har nyligen startats vid I l under sekundchefens 
ledning. 

För militärmedicinaren förefaller det som om individen, männi
skan, blivit satt på undantag till förmån för materielen. Det finns 
ingen rimlig proportion mellan de medel som anslås till materiel
vård och de som äskas och beviljas för att vårda raänniskan, som 
skall handha den alltmer komplicerade materielen. Detta är inte 
något speciellt för krigsmakten, även om det kanske är mera uttalat 
här. Reaktionen från de styvmoderligt behandlade torde inte låta 
vänta på sig längre och har redan börjat förnimmas. Till militär
medicinens uppgift inom förbandsproduktionen hör också att aktivt 
medverka till, att endast sådana individer som medicinskt motsvarar 
en given befattnings krav krigsplaceras på densamma. Flygtjänstens 
stora medicinska risker har tidigt framtvingat en noggrann uppfölj
ning av den flygande personalen. Marinen har också följt exemplet 
när det gäller den submarina personalen. För detta ändamål inrätta
des 1965 Medicinska undersökningscentralen MUC vid KOS i Karls
krona. Här görs de periodvis återkommande stora undersökningarn~. 
Protokollen från de årliga undersökningarna granskas och alla medi
cinska fakta om den submarina personalen arkiveras. MUC svarar 
alltså helt för den medicinska kontrollen av denna personalkategori. 

Men marinen har gått ett steg längre. Sedan 1965 finns en marin
order som beordrar en medicinsk undersökning av varierande stor
leksordning beroende på ålder innan fysisk träning eller kon~itions
testning får beordras. Detta undersökningsförfarande framtvmgades 
icke helt utan motstånd genom att marinöverläkaren vägrade ta det 
medicinska ansvaret för och följaktligen ej tecknade samråd på ett 
utkast till marinorder, som skulle tvinga marinens personal i alla 
åldrar till fysisk träning och konditionstest. Tyvärr har det mött 
stora svårigheter att genomföra detta program på grund av brist på 
medel och läkare. Tack vare en viss överkapacitet vid MUC har 
dock huvudparten av mannens fast anställda militära personal un-
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dersökts. Resultaten om ej direkt överraskande för medicinaren, ä 
intressanta och ger ett visst om ej tillräckligt underlag vid krigspla 
ceringsarbetet. Hälsokontrollen måste byggas ut vidare för att maJ 
skall få en garanti för att de krigsplacerade individerna fyller måtte· 
från medicinsk synpunkt. 

K ven när det gäller de värn pliktiga, är det nödvändigt att var j< 
individ har de rätta kvalifikationerna för den befattning till vilke1 
han utbildats eller skall utbildas. Hittills har det rått stor osäkerhe 
i detta avseende. En icke föraktlig procent måste grupperas ner ocl 
skiljas från påbörjad utbildning under grundutbildningen. När d< 
vpl sedan rycker in till repetitionsövning kan upp till drygt 15 °/1 
behöva T- eller O-förklaras på grund av medicinska skäl och tro t· 
detta finns det ingen garanti för att resten fyller måttet. Det ä1 
tvärtom troligt, att många inte gör det. Den här svagheten har mar 
nog varit medveten om en längre tid och det nya inskrivningssyste
met, som nyligen beslutats kan förväntas ge bättring. Svagheter 
systemet torde dock fortfarande föreligga. Systemet bygger på del> 
behovsuppgifter innefattande bl a medicinska kapacitetskrav, hälso
krav samt psykologiska krav i form av ett antal parametrar för var
je krigsbefattning avsedd för värnpliktig, och dels på att dessa 
parametrar vid iriskrivningen bestämmes för varje mönstrande. Med 
hjälp av datamaskin sker sedan uttagning till den befattning indivi
den skall utbildas för. 

Parametrarna på behovssidan har bestämts genom befattningsana
lys. Man försökte alltså från början göra en objektiv analys av varje 
befattnings olika krav på individen, men vid gjorda inskrivnings
försök enligt det nya systemet har det visat sig att de mönstrande 
inte i tillräcklig utsträckning kvalitativt motsvarade behovet och då 
ändrade man på kravparametrarna för ett stort antal befattningar 
för att ekvationen skulle gå ihop. De kravparametrar som man nu 
arbetar med är alltså i viss utsträckning icke längre grundade på 
förutsättningslös befattningsanalys. Risk finns att vi även med det 
nya inskrivningssystemet får värnpliktiga, som inte motsvarar den 
befattnings fordringar för vilken de utbildats. 

Det här är allvarligt ty det låter en ana att man åter glömt bort 
människan när man skapat förbandsorganisationer, vapensystem och 
taktik. Det kan finns skäl att överväga om man inte i stället för att 
anpassa kravparametrarna till tillgångssidans kvalitet bör försöka 
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anpassa organisationen och befattningarna till dem som skall utföra 
jobbet. 

En annan svaghet med systemet är, att det i varje fall än så länge 
endast tar hänsyn till hälsotillståndet hos 20-åringen. Värnplikten 
varar emellertid till 47 års ålder och individens hälsa är inget sta
tiskt fenomen utan förändras, tyvärr ofta till det sämre, när vi blir 
äldre. Därför bör systemet snarast byggas på med metodik för upp
följning av de vpl:s hälsotillstånd. 

F örsvarsmedicinsk forskning 
Inom krigsmaktens liksom inom samhällets övriga koJ_DJ?onenter 

pågår en ständig strävan till utveckling mot bättre effektr~'ltet me1~ 
samtidig mindre resursinsats. Militärmedicinen. må~te f?l;a med 1 

denna utveckling, som sker genom dokumentation 1 avs1kt att bl a 
utvärdera och tillgodogöra sig framsteg som görs inom och utom 
landet samt forskning innefattande grundforskning och tillämpad 
forskning. Den senare kan i viss utsträckning definieras som försök 
och prov. De landvinningar som görs genom någon .av de~sa fon~er 
skall sedan omsättas i praktiken genom t ex förändnnga~ 1 ~ate~1el, 
utbildning eller taktik. Det gäller dock här att anpassa s1g. ull kr~gs
maktens allmänna nivå och målsättning så, att utvecklmgen mte 
drivs för långt inom snävt begränsade områden, vilket skulle med
föra kostnader och ansträngningar utan belöning i form av ökad 
produktivitet. 

Exempel på angelägna områden för . all~1än fö:s~.arsn:.edi~insk 
forskning är: människans livs betingelser 1 knl?.ets. m!l;o, manno1sk~.n 
som länk i systemet människa-vapen samt man~Jskan. som mal fo~ 
stridsmedel. De flesta försvarsmedicinska forsknmgsob;ekt torde ga 
att hänföra till någon av dessa tre forskningsområden. 

Insatser kan o-öras genom målinriktade forskningsuppgifter men 
vi behöver ocksf en vidgad insikt om människans funktion och sätt 
att reagera - huru och varför - och för detta krävs. i. stor utsträ~k
ning grundforskning. En mångfasetterad försvarsmedJCmsk forskmng 
har också pågått i vårt land sedan lång tid tillbak~. 

K ven detta område har blivit föremål för statlig utredning under 
60-talet genom "försvarsmedicinska forskningsutredningen" som be
nämnt sitt betänkande "Försvarsmedicinsk forskning i totalförsvaret 
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(SOU 1962:34 )". Utredningen konstaterade att det saknades enhet
lig ledning av den försvarsmedicinska forskningen och att någo 1 

samlad prioritering av behov och forskarinsatser inte förekom. Vi 
dare saknades i stor utsträckning ansträngningar och resurser at
inom bl a krigsmakten överföra erhållna forskningsresultat i prak 
tiskt handlande. Utredningen föreslog, att i princip grundforsknini 
skulle ligga under ecklesiastikdepartementet och i huvudsak bedriva 
vid universitetsinstitutioner, medan den målinriktade forskninge1 
sku lle sortera under försvarsdepartementet med verksamheten an 
knuten till försvarets egna organ och anläggningar. Den förra verk 
sambeten skulle administreras av en särskild försvarsmedicinsk sek 
tion inom Starens medicinska forskningsråd och för ledning av de1 
senare föreslogs inrättande av ett särskilt ledningsorgan i försvars 
departementet. Man förutsatte vidare att flyg- och navalmedicinskz 
nämnden skulle avskaffas och att ett antal forskargrupper för forsk
ning inom olika ämnesområden skulle tillkomma. Man presenterade 
dessutom en sammanställning av ak tuella forskningsobjekt Stats
makterna har i princip beslutat i enlighet med utredningens förslag. 
Dock har forskargrupperna inte tillkommit i full utsträckning. 

Forskning i totalförsvarets regi leds alltså i dag av försvarsmedi
cinska forskningsdelegationen (FMFD) som inom tillgänglig ram 
fördelar medel efter att varje försvarsgren prioriterat och inlämnat 
sina forskningsbehov och slutlig prioritering av OB skett. 

Erfarenheten hittills av den nya organisationen torde vara, att 
samarbetet mellan delegationen och försvarsgrensstaberna inte ä1 
tillräckligt utvecklat i enlighet med utredningens intentioner. Dele
gationens medlemmar tycks besitta en bristande kännedom om mili
tär miljö och de grundförutsättningar som konstituerar krigsmaktens 
medicinska forskningsbehov och man har hittills icke begagnat sig 
av möj ligheten att adjungera specialister ur t ex försvarsgrensstabe r 
och förvaltningar till delegationen. Härav har också följt att den av 
försvarets forskningsutredning påtalade svagheten i tidigare system, 
innebärande att forskningsresultat ej delges militära myndigheter på 
ett sådant sätt, att fullt utnyttjande kan ske, kvarstår. Bristerna 
torde dock med enkla medel kunna avhjälpas. 

För marinens del har utvecklingen på forskningsområdet bl a inne
burit att två tjänster för specialmarinläkare knutits till marinstaben. 
Den ena tjänsten är avsedd för forskning inom dykeriområdet och 
den andra för lösande av hygienfrågor samt problematik samman-
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hängande med det slutna rummet uppkommande i samband med mo-
derna ubåts- och befästningsprojekt. . .. 

Inom dykerimedicinen arbetar man dels för. att förs?ka v~dg~ kan
nedomen om dykarsjukans natur och verkmngar, v1lket ~ .. :~ss .~t
sträckning har grundforskningskarak tär, och de.ls fö~. att moJhggora 
arbete på djup ned till 150 meter. Det senare nmebar framtag~nde 
av lämpliga andningsgaser, andningsappa~atur oc~ dekompresswns
tabeller. Vidare undersöker en inom mannen utb1ldad psykolog de 
med djupdykningar förknippade psykologiska reakt.ionerna. .. 

Den moderna ubåtstaktiken förutsätter längre nds sammanhang
ande undervattensläge. Aven inom detta område har man att r~kna 
med psykologiska besvärsreaktioner, varför en .. del av forsknn:gs
insatserna inriktas på att kartlägga eventuell foreko~st av d?hka. 
Det andra just nu mest iögonfallande p~ob.lemet är vllka !uftforore
ningar som kan uppträda inom ubåten, ~ v1l~a koncent~~tloner dessa 
kan tillåtas utan att medicinska kompilkanoner upptra.de: omedel
bart eller längre fram i tiden samt hur de skall kunna ehmm.eras .. 

Utvecklingen av de militära vapensystemen kommer ~.ontmue~.hgt 
att medföra nya medicinska forskningsupp~ifter. Det a~ angelaget 
att de myndigheter som ansvarar för. plane.~mg .o~h te~.msk utvec~
ling känner större ansvar i fortsättn~ngen an h~tt~lls for den medi
cinska forskningen och att detta tar s1g uttryck 1 ndsplaner och eko-
nomiska beräkningar. 

Sammanfattning 
Människan som individ ges inte den centrala betydelse och ej d~.n 

omvårdnad inom krigsmakten, som motsvarar hennes .betydelse _for 
försvaret. Utvecklingen måste gå mot bättre anpass~mg a:, kroigs
maktens aktiviteter till individens fysiska och psybska. forma.~a. 
Moderna principer för företagshälsovård har ej vunmt allmant 
beaktande. . 

Vidare kan sägas att krigssjukvården inom krigsmakte~, man~en 
ej undantagen, om den ino~1 den ~ramtid , a~tu~!l p lanenngspenod 
gäller, kommer att sättas pa prov, 1cke kat~ ~orvantas motsv~r: vad 
som är skäligt med hänsyn till dagens med1cms~a kuns~~ap~.mv.a och 
landets resurser i övrigt. Förhållandet beror pa att nodvand1~ ut~ 
bildning under ~ång tid efters.atts o samt att gällande P.~anläggnmg l 
vissa avseenden 1cke grundar s1g pa vetenskap och beprovad erfaren-
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het utan snarare på tyckanden och önsketänkande. Vår krigssju k
vårds funktionsnivå torde motsvara förhållandet hos de allierad 
under vkr II vid tidpunkten för invasionen i nord-Afrika. 

En svensk generalstabskapten Arvid Wester gav 1902 ut en bok 
med titeln "Krigserfarenheter från Boerkriget". Denna bok var en 
följd av att författaren på grund av Kungl Maj:ts beslut följde eng
elska armen under nämnda krig för att inhämta de militära upplys
ningar, som kunde vara av särskilt värde för vårt land. Denna års
berättelse avslutas med ett citat från nämnda bok vilket synes ha 
samma relevans i dag som för drygt 60 år sedan. 

"På förbandsplatsen verkställdes operationer och från densamm a 
öfverflyttades de sårade till fälthospital, hvilka därest rörelsen gick 
framåt, ofta inrättades å samma ställe som förbandsplatsen. Åsynen 
af de i hvarann ingripande, och ganska svårordnade åtgärderna vid 
etablerandet af en förbandsplats eller ett fälthospital, befästade un
der kriget hos en hvar öfverrtygelsen om, att det är lika nödvändigt 
öfva personalen vid sjukvårdsanstalter som hvarje annan trupp. Föl
ja dessa anstalter under fälttjänstöfningarna blott marschkolonnerna, 
kunna de i sanitetstaktiskt och tekniskt hänseende aldrig blifva vux
na sin roll på slagfältet. Afven ådagalade kriget nödvändigheten af, 
att staberna besitta en sådan rutin i den rent militära sidan af sjuk
vårdsanordningarna, att dessa aldrig skjutas åt sidan eller, värst af 
allt, glömmas, och Iäkarne stå utan anvisningar. Ingen befälhafvare 
får därför under fredsöfningar göra sig så brådtom, att sanitetstak
tiska bestämmelser utelämnas. I krig måste de medhinnas - hvarför 
det ock är nödvändigt lära sig utfärda dem i fred." 
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Notiser från nar och fjärran 

Danmark 
Personal 

Fr 0 m 1970 reduceras de värnplikti gas tjänstgöringstid vid danska armen ocl 
marinen från 14 till 12 månader, för värnpliktigt underbefäl från 24 till 21 månader. 

(Dagspressen) 

Frankrike 
Ub!itar 

. D en första o franska _ aromk ra ftdrivna "Polaris"-ubåten "Le Redoutable" har ny
ligen genomgatt en forsta provtursperiod till sjöss med fartprov i yt- och 1 .. 
dykprov etc. Proven fortsärter å ret ur och farty<>er bedömes fr .. u ageh, 
f " e er oversyn oc ortsarra prov under 1970 komma arr träda · r ··· · b .. · 

' ' 1 ;ansr 1 or;an av 1971. 

(Le Monde) 

NATO 
Personal 

D en italienske viceam iralen (Ammiraglio di Squadra) G1"usepp R 11 · L . . .. . e ose 1 oren-
Ztnt overtog 8. ;uli befa ttningen som COMNA VSOUTH (Commander Allied 
Naval Forces Southern Europe) efter sin landsman Amm dt. Sq L · S · COMNA VSO . . · . uctano otgm. 

. UTH har l kng befälet över NATO-ländernas i Medelhaver s·ö-
srndskrafrer som ställs till NATO förfogande (dock icke amerikanska 6' fl J 
el! d "k k o • ottan er e amen ans a atomubararna) och residerar på Malra Denna b f · ·· " "k " r·· . j • k f . e arrmn g a r VI t or en Jta tens laggman. 

Fregatter 

Nya Zeeland har besrällr en 
vid Yarrow-varvet i Glasgow. 
räknas bl i levererar 1971. 

Atomub!ltar 

(International H erald Tribune) 

Nya Zeeland 

fjärde fregatt (av "Leander"- ryp) från England , 
Fartyget, som skall få namnet "Canterbury", be-

(International H erald Trib un e) 

Storbritannien 

D e två första brittiska aromubåtarna för "Polar1"s"-raketer, "Resolution" och 

462 

"Repulse", är nu färd iga arr gå i operariv r;ansr. Den tredje, "Renown", torde 
bli klar sent i år eller ridigr nästa år och den fjärd e, "Revenge", kommer under 
1970. D essa fartyg komm er att vara baserade v id "The Clyde Submarine Basc" 
i Faslane, Skortland. 

(Wehr und Wirtschaft, juni 1969) 

Sydafrika 

Ubåtar 

Sydafrika har i Frankrike besrällr 3 st ubåtar av den franska typen "Daphne" . 
Den första av dessa, " Maria van Riebeck", sjösartes den 18. mars i Nantes. 

(La Revue Mari time, a pr il 1969) 

USA 
Baser 

Amerikanska fl ottan har börjat undersöka möj lighererna arr, sedan britterna 
efter 1971 dragit borr från Sydostasien, kunn a urn yrrja Singapore som underhålls
och reparationsbas för sjöstridskrafter. I Singapore finns förutom det förnäm ligt 
utrustade örlogsvarvet, även tre moderna marinflygfälr. 

(International Herald Tribunc) 

Avtalet USA- Spanien av 1953 om amerikanska baser i Spanien, vilket utlöpte 
september i fjol , har interimistiskt fö rlängts till september 1970. För därefter 

eventuellt fortsar ra upplåtelser av baser har nya underhandlingar inletts. 

(International H erald Tribune) 

H angarfartyg 

Ubjhangarfartyget CVS 11 Intrepid genomgår f n en större översyn vid Phila
delphia-varvet efter de senaste två årens tjänst som arrackhangarfartyg (CVA). 
Därefter skall fartyget för gott övergå till tjän st som CVS v id 2. flottan. 

Det äldsta i tjänst varand e hangarfartyget, CVS 9 Essex, har slutgilrigt förlagts 
i " malpåse" och ersättes av arrackhangarfartyge t CVS 38 Shangri -La, som nu skall 
genomgå modifierin g till CVS och därefter ingå i 2. flottan. 

(La Revue Maritime, april 1969) 

Västtyskland 

Ubåtar 

En ny ubåtsserie på 12 enheter har beställts v id de västtyska Howaldtswerken 
- Deutsche Werft i Kiel och Rheinstahl Nordseewerk i Emden. Båtarna blir i 
stort sett av samma storlek (450 ton) och utförande som den nuvarande typen 
U 9 och kommer att byggas av speciell t omagnetiskt stål. Man räknar med levc
rans av serien under åren 1971-73. Denna typ av ubåtar har också byggts för 
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norskao fl~ttan (15 enheter som byggts av Emden-varvet) och två är under bygg

~lad pa bcens 1 Danmark för danska flottan. Likaså har den varit prototyp fö r 

Jtabenska flottans nya ubåtsjaktubåt av "Toti"-k lass, vara v hittills fyra har byggts 

vid itali enska varv. 

(Wehr und Wirtschaft, juni 1969) 
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DIVINYCELL 
(PVC-cellplast) 

Det rätta materialet när det gäller 
Kvalificerade Konstruktioner för 
örlogs- och handelsfartyg 

ålders-
saltvatten - beständigt 
olja-

BERTILDI AB 
Fabrik : Falkenberg Kontor: La ho lm 

T el: 035/11 88 70 

RAMGENOMGÅNGAR 
Ubåtar är våra mest avancerade och komplicerade marina byggnads
konstruktioner med större krav på kvalitet i varje detalj än vad 
som normalt anses vara behövligt vid fartygsbyggen. 
Konstruerade för att under hög fart operera på stora djup är håll
fastheten i ubåtens yttre och inre skrov och delar avgörande för 
dess motståndskraft mot vattentryck och detonationer från sjunk
bomber. 
Varje genomgång av ett skott eller en durk är därför känsliga punkter. 
Alla kablar och ledningar för ubåtens funktion , manövrering, ma
skiner, spaning, eld ledning, vap en etc , förs genom skotten och dur
karna via speciella ramgenomgångar så konstruerade att de dels är 
motståndskrafti ga mot stort tryck, dels själ vtätande mot vatten, gas 
eller brand. 
AB L YCKEÅBORGS BRUK, som levererat ramgenomgångar till 
"Sjöormen" -klassens ubåtar är sedan många år experter på kabel
genomgångar. Systemet bygger på byggklossprincipen och ä r lätt att 
montera och demontera. Systemet bestå r av en ram, som svetsas in 
i fart yg och gjutes eller muras in i byggnader. Med en skruv pressas 
packningen inne i ramen och täta r mot luft , gas, va tten och eld . 
Vid brand sväller packningen så att inga hål kva rstå r efter de för
brända kablarna och elden kan alltså inte spridas till angränsande 
rum. Vid omläggning av kablar behöver ingen ny håltagning gö ras. 
Man byter endast packbitar och spa rar stora håltagningskostnader. 
Sys temet är patentera t. 

AB L YCKEÅBORGS BRUK, Torskors 




