
92

N R 4 OktObeR/DecembeR 2011

Medicinsk kompetens i Försvarsmakten  
– dags för klargörande styrning 
Försvarsdepartementets ansvar? 

Inträdesanförande i KKrVA avd V den 21 september 2011  
av Sture E Andersson

det har nu gått några år sedan jag valdes 
in i denna Akademi. Vid en tidig kontakt 
med min avdelnings ordförande diskutera
de vi ett anförande om svininfluensa, men 
vid den tidpunkten var jag inte mogen för 
den uppgiften. Även i denna Akademi gäl
ler sannolikt ledorden ”vetenskap och be
prövad erfarenhet” och jag anser att mitt 
ämne bäst faller under beprövad erfaren
het. Denna har sin grund i en lång an
ställning i Försvarsmakten, både som offi
cer och läkare. mitt inträdesanförande tar 
främst avstamp 1994 när Försvarsmakten 
blev en myndighet.1 Vidare delvis också en 
uppföljare av min artikel på DN. Debatt 
2007.2 I den artikeln borde rege ringen is
tället för ÖB tydligare ha varit adressaten, 
men på Dagens Nyheter är det debattre
daktören som sätter rubriken. Även andra 
artiklar i media3 har bidragit till att jag väl
jer ovanstående rubrik för mitt anförande.

Anförandets syfte
Jag kommer i mitt anförande att beskriva 
hur Försvarsmakten stegvis sedan 1994 har 
omöjliggjort för tidigare ledande medicinal
personal att styra och leda Försvarsmak
tens hälso och sjukvård. Denna uppgift 
borde den kompetensmässigt vara synner
ligen lämpad för. 

I samband med att Försvarsmakten blev 
en myndighet 1994 beslutade riksdagen ock

så om nedläggning av Försvarets Sjuk vårds 
styrelse. Av riksdagsbeslutet framgår hur 
den medicinska ledningen var tänkt att 
inte greras i Försvarsmaktens högkvarter, 
HkV. Det framgår att den tvåstjärnige ge
neralläkaren, med sin ledning skulle flyt ta 
till Högkvarteret samtidigt som ett För sva
rets Sjukvårdscentrum upprättades i karl
stad. Uppgifterna för generalläkaren i hög
kvarteret fastställdes och återges ordagrant 
i nedanstående två övergripande punkt
satser:

1. en funktionsledning för sjukvård 
inrättas i den nya Försvarsmaktens 
HkV. chef för denna bör vara ge
neralläkaren.

2. tillsynen över efterlevnaden av la
gar och andra författningar avseen
de hälso och sjukvård m m inom 
den nya Försvarsmakten utövas av 
en särskild tjänsteman i HkV (ge
neralläkaren) som i detta avseende 
inte ska vara underställd myndig
hetens chef.

Försvarsmakten har sedan 1994 genom
gått mycket stora förändringar och det 
har givetvis inneburit en både direkt och 
indirekt påverkan på generalläkaren och 
dennes delaktighet i myndighetens arbe
te. Försvarsmakten har, enligt min upp
fattning, systematiskt och stegvis valt en 
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inriktning som helt avviker från ovan 
nämnda parlamentariska inriktning. 
Försvarsmaktens hantering av den medi
cinska kompetensen avviker också från hur 
våra nordiska grannländer och även exem
pelvis tyskland hanterar den medicinska 
verksamheten. Där är det naturligt att ge
neralläkaren ingår i respektive försvarsled
ning. Den pågående nedmonteringen befäs
tes slutligen den förste april 2007. Då tog 
Försvarsmakten ett internt beslut om upp
gifter och ansvar för generalläkaren, vilket 
innebar att det inte längre fanns behov av 
medicinskt deltagandet i Försvarsmaktens 
ledning. Förändringen har möjligen gett 
ökad tydlighet när det gäller tillsyn, men 
den eventuella vinsten kan omöjligen upp
vägas av de redan i utredningsfasen förut
sedda negativa effekterna. Det är förvå
nande att Försvarsmakten har valt en in
riktning som helt avviker från andra län
ders. Det kanske mest anmärkningsvärda 
är att vår Öb uppenbarligen valde att bli 
helt utan medicinsk rådgivare i form av en 
generalläkare.  

Generalläkaren – allmänt
Generalläkarens två uppgifter från 1994 är 
vitt skilda. Sedan lång tid (1960talet) har 
det funnits en uppenbar synergieffekt att ha 
uppgifterna samlade hos en befattningsha
vare. Historiskt har det funnits behov av en 
klar central styrning och denna sker fort
farande vad gäller tillsynsdelen i de årliga 
regleringsbreven.4 Inom Försvarsmakten 
sker ofta olyckligtvis en sammanblandning 
av tillsynsverksamheten och ledningen av 
Försvarsmaktens medicinska verksamhet. 

Generalläkarens primära uppgift skulle 
vara operativ med deltagande i utveckling, 
inriktning och styrning av den medicinska 

verksamheten inom Försvarsmakten. För 
den uppgiften krävs mandat och grad för 
att man ska kunna göra sig gällande i den 
specifika militära miljön. Fram till och med 
2003 hade generalläkaren generalmajors/ 
konteramirals grad och det överensstäm
mer väl med hur andra länder fäster avse
ende vid denna kompetens. Under mina år 
som generalläkare blev jag ofta förvånad 
över kunskapsbristen hos flera höga militä
rer om vad generalläkaren i grunden hade 
för uppgifter. Denna okunskap kan exem
plifieras när jag vid ett möte med en två
stjärnig general blev erbjuden ett chefskap 
i Försvarsmaktens produktionslinje, som 
visserligen till del innehöll medicinsk verk
samhet, men allt för mycket annat, vilket 
var helt oförenligt med mitt tillsynsansvar 
Jag har fortfarande en känsla av att denna 
okunskap till del bidrog till det olyckliga 
delningsbeslutet av generalläkarens upp
gifter 2007. Detta beslut var den direkta 
orsaken till att jag inte önskade förlänga 
mitt förordnande som generalläkaren efter 
20061231.

Generalläkarens 
tillsynsverksamhet5 
tillsyn är en viktig funktion som upprätt
hålls i olika samhällsfunktioner, t ex sjuk
vård, socialtjänst och miljöfrågor. I punkt
satsen från 1994 framgår att tillsynen skul
le gälla efterlevnaden av lagar och andra 
författningar. Före och under min tid 
som generalläkare bedrevs tillsynen som 
en stödjande och rådgivande verksamhet 
istäl let för ren kontroll av följsamheten 
gällande lagar och förordningar. efter be
slutet 2007 har generalläkarens verksam
het återgått till kontroll och i förlängning
en förelägganden. 
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Personalen som arbetar med denna verk
samhet har ofta mångårig vana och är med 
sina gedigna erfarenheter väl skickad att ut
föra sina tillsynsuppgifter. Generalläkaren 
är inte underställd Öb vid lösandet av till
synsuppgiften. trots detta får tyvärr näst 
intill regelmässigt generalläkaren försva
ra sina, via regleringsbrev, tilldelade med
el för den fristående tillsynsverksamheten. 
Generalläkaren kunde före 2007 utöver 
kontroll, råd och stöd även verka via delta
gande i Försvarsmaktens verksamhetsled
ning. Generalläkarens dubbelroll skapade 
således tidigare en snabb och rationell väg 
för att omsätta tillsynsresultat direkt i pro
duktionen. Detta gick helt förlorat 2007 
i samband med delningen av ansvaret för 
tillsyn respektive ansvaret för försvarsme
dicin. Det bör här också påtalas att gene
ralläkaren numera är en civil befattnings
havare. Aktuell (2011) beskrivning av ge
neralläkarens uppgift återfinns i nedan ci
terade text som är hämtad direkt från 
Försvarsmaktens hemsida.6

GeNeRALLÄkAReN

Generalläkarens uppgift är att se till 
att Försvarsmakten följer lagar inom 
områdena: miljö- och hälsoskydd, livs
medel, djurskydd, djurhälsovård, djur
sjukvård samt hälso och sjukvård 
och smittskydd. Inom miljö och häl
soskydd har Generalläkaren dessut
om tillsyn över Försvarets materielverk 
(FMV), Försvarets radioanstalt (FRA) 
och Fortifikationsverket (FORTV). I 
Generalläkarens uppgifter ingår även 
att ge information om de olika lagrum
men. Generalläkarens tillsyn sker både i 
Sverige och utomlands. Generalläkarens 
verksamhet är huvudsakligen riktad mot 
personal, ansvariga och beslutsfattare 
inom ovanstående organisationer och om
råden.

Försvarsmaktens medicinska 
företrädare – Internationellt 
Surgeon General
När vår Riksdag 1994 beslutade att gene
ralläkaren skulle flytta från Karlstad till 
Högkvarteret i Stockholm framgick att 
dennes primära uppgift skulle vara opera
tiv avseende den medicinska verksamheten. 
tidigare nämnda tillsynsuppgift innebar 
att denna tillikauppgift gav generalläkaren 
en möjlighet till direkt påverkan i verksam
hetsledningen. Detta innebar möjligheter 
för arbete både promotivt och profylaktisk. 
Försvarsmaktens ekonomi har dock genom 
åren inte inneburit några större friheter för 
tidig direkt påverkan i produktionen. 

Den medicinska ledningsdelen inom 
För svarsmakten har alltid krävt och kom
mer alltid att kräva mer resurser än till
synsdelen. Den medicinska uppgiften mås
te hela tiden vara framsynt och innehålla 
en bred medicinsk kompetens bl a för att 
Försvarsmakten till fullo ska kunna stödja 
svenska missioner, allt från peace-keeping 
till peaceenforcement. Den medicinske le
daren i denna humana verksamhet måste 
därför återfå plats, grad och mandat för att 
kunna verka i Försvarsmaktens ledning.  

Utvecklingen av medicin i 
Försvarsmakten 1994 – 2006 
(2011)7

Ett flertal uppgifter som tidigare hanterats 
av generalläkaren överfördes till det ny
upprättade Försvarets Sjukvårdscentrum. 
Vitsordsarbetet för medicinalpersonal var 
inledningsvis kvar hos generalläkaren, men 
har över tid gradvis avvecklats till förfång 
för den viktiga nyrekryteringen. Det går 
även att argumentera för att jag själv del
tagit i nedmonteringen av den medicinska 
verksamheten när jag 2003 accepterade den 
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då fortfarande sammanhållna rollen trots 
nedgradering till enstjärnig general. Jag 
ifrågasatte denna nedgradering i brev till 
Regeringen, men fick brevledes svaret att 
det inte innebar någon förändring av upp
giften. Självklart insåg jag redan vid mitt 
tillträdande att plattformen jag skulle ver
ka ifrån var mycket mindre stabil jämfört 
med tidigare. Den stora förändringen sked
de sedan i samband med en omorganisa
tion av Högkvarteret 2007, då det beslu
tades att generalläkaren fortsättningsvis 
endast skulle ägna sig åt uppgiften tillsyn. 
Den nytillträdde generalläkaren fick en ci
vil befattning.

Jag ansåg 2006 och anser än idag att 
Försvarsmakten genom beslutet 2007 gjor
de sig skyldig till ett konstitutionellt brott, 
sannolikt med regeringens goda minne, ef
tersom generalläkarens uppgifter var fast
lagda i ett riksdagsbeslut i samband med 
flytten till Försvarsmaktens HKV. Trots det 
lyckades Försvarsmakten att separera de två 
uppgifterna och helt avlöva försvarsmedici
nen en generalsbefattning. Jk borde ha tit
tat på denna myndighetshantering, men ef
tersom jag då var generalläkaren och redan 
bestämt mig för att avgå med pension ville 
jag inte gå vidare med risken för att bli be
traktad som rättshaverist. min uppfattning 
är att även Försvarsmakten, som i grunden 
ska försvara vår demokrati, rimligen bör 
finna sig i riksdagsbeslut. Ett sådant beslut 
borde stå över Försvarsmaktens envist häv
dande av sin interna organisationsfrihet.

Nu kan jag snart fem år sedan min tid 
som generalläkare både se och höra vad 
som hänt med den ledande medicinalper
sonalen efter delningen 2007 och finner det 
uppenbart att Försvarsmakten inte använ
der den medicinska kompetensen optimalt. 
enligt nedan beskriven enmansutredning 
har det till och med gått så långt att de nu
mera två medicinska grupperingarna inom 

Försvarsmakten i mindre viktiga ärenden 
näst intill motverkar varandra. Denna nya 
motsättning har också sin grund i delning
en eftersom generalläkaren numera ska på
peka brister, men saknar mandat att direkt 
påverka verksamheten. De två medicinska 
grupperingarna borde istället med enade 
krafter bidra till den myndighet de är sat
ta att kontrollera respektive stödja I det
ta sammanhang ska erkännas att general
läkaren med säkerhet genom åren upprört 
en och annan hög, både civil och militär 
befattningshavare i Försvarsmakten, vilket 
också kan vara en anledning till beslutet 
2007. Det kan inte hållas för uteslutet att 
den genomförda delningen av generalläka
rens uppgifter följt en förutbestämd agen
da hos vissa som deltog i beslutsprocessen. 
Oaktat vilket kan rimligen inte någon av 
dagens styrande stillasittande fortsätta att 
åse försämringen inom Försvarsmedicinen. 
Det är istället deras plikt och ansvar att in
gripa för att rätta till de negativa följderna 
av beslutet 2007.

Den nuvarande, numera, civile general
läkaren har vid sina inspektioner påpekat 
interna brister i Försvarsmakten vad gäller 
ansvar och styrning inom det medicinska 
området. Uppenbarligen är Försvarsmakten 
heller inte helt nöjd med den genomförda 
delningen 2007, eftersom de under 2010 
genomfört en intern enmansutredning som 
bl a kommit fram till följande tre alternativ 
för framtiden: 

1. Generalläkarens tillsyn samorgani
seras med Säkerhetsinspektören 
inom Försvarsmakten. 

2. Generalläkarens tillsyn ut ur För
svarsmakten.

3. Någon form av återgång till hur 
det varit innan.
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Det är förvånande att detta genomförts som en 
enmansutredning8 internt i Försvarsmakten, 
med tanke på att det involverar en enhet 
som ska kontrollera myndigheten. Det 
hade varit mer logiskt om detta utrednings
arbete hade utförts av deltagare från för
svarsdepartementet, generalläkaren och 
försvarsmedicin. Deltagare med medicinsk 
kompetens borde ha varit en förutsättning 
samt med stor sannolikhet till fördel för ut
redningen. I utredningen står att ”Regering 
och Försvarsmakten fäster allt större vikt 
vid området Försvarsmedicin”. Av utred
ningen i övrigt framgår att denna ”större 
vikt” (satsning?) uppenbarligen misslyck
ats och då kan det vara dags att samtliga 
frågar sig varför? Det är vidare anmärk
ningsvärt att bakgrunden och tillskapel
sen av en samlad medicinsk ledning inom 
Försvarsmakten uppenbarligen helt har 
glömts bort. Organisationsförändringen 
från 1994 tillkom utifrån lång erfaren
het och för att optimalt kunna använ
da den medicinska kompetensen inom 
Försvarsmakten.

Alternativet 1 är, förutsätter jag, inte or
ganisatoriskt möjligt kopplat till general
läkarens förordning. Återgång till något 
som alltid varit tvivelaktigt så därför an
ser jag som tidigare generalläkare att av 
ovanstående är det i första hand alterna
tiv 2 som återstår, men jag betvivlar att det 
är ett alternativ för försvarsdepartementet. 
Utövandet av tillsyn inom Försvarsmakten 
kräver trots allt en någorlunda hög kunskap 
om Försvarsmakten och dess arbetsvillkor. 
tillsyn från externt håll talar faktiskt sna
rare emot det i utredningen efterlysta för
bättrade samarbetet. Utredaren föreslår 
också en utbildningssatsning av informa
tiv karaktär om dagens organisation grun
dad på beslutet 2007. Den strategin förvå
nar kanske mest, eftersom det innebär en 

satsning på något som uppenbarligen inte 
fungerar, vilket utredningen också påtalar.

Utredningen hanterar också de eng
elska benämningarna på den tillsynsan
svarige respektive den som har ansvaret 
inom Försvarsmakten. Den tillsynsansva
rige föreslås benämningen chief medical 
Supervision Officer alternativt Director 
Health Inspectorate. Dessa två förslag för 
tillsyn låter enligt min mening adekva
ta oavsett vilket man väljer. Däremot går 
det inte att använda namnförslaget ”chief 
Medical Officer” för den ansvarige inom 
Försvarsmakten. Internationella kollegor 
kommer då att tro att vi sänder en brigad
läkare. Försvarsmaktens högste företrä
dare inom det medicinska området måste 
rimligen ha samma benämning som sina 
motparter internationellt, med andra ord 
”Surgeon General”.

Det positiva med delningen är att ge
neralläkaren i sin tillsyn nu tydligt kun
nat peka på brister i styrning och ledning 
av Försvarsmedicinen. Den största bristen 
som kvarstår är att det numera inte finns 
en tillräckligt stor kritisk massa av medi
cinsk ledningskompetens för att på ett 
adekvat sätt styra det medicinska centrat 
i Göteborg. Den förmågan gick man miste 
om i samband med delning av generalläka
rens två huvuduppgifter. tillsynsdelen var 
en stor kompetensdel i den gamla organisa
tionen och utgjorde en essentiell kunskaps
bas när det gällde styrandet av det försvars
medicinska centrat. Den lilla del som idag 
ska utföra denna styruppgift klarar det inte. 
till del beror det på resursbrist men främst 
beror det på att det numera saknas man
dat. Det innebär att det goda med att upp
rätta ett medicinskt centrum inte alls resul
terat i den effekt som var tänkt. Orsaken är 
således främst en anorektisk ledning som 
saknar mandat att styra. Även utredaren 
har glädjande nog också konstaterat detta.



97

HANDLINGAR

Uppmaning till departementet 
och Försvarsmakten (ÖB)
Kvalificerad medicinsk personal är en brist
vara i samhället liksom i de internationel
la missionerna. Försvarsmaktens hantering 
av generalläkarfrågan/ämbetet sedan 1994 
har också bidragit negativt till myndighe
tens möjligheter att rekrytera den medici
nalpersonal som Försvarsmakten behöver.

De ansvariga bör nu starta med att se 
hur våra närmaste grannländer hanterar 
denna i grunden externa kompetens i res
pektive försvarsmakt. Gör med andra ord 
en ny översyn hur den medicinska perso
nalen bäst kan stödja Försvarsmakten och 
även vår regering, eftersom den tänkta in
tegreringen från 1994 helt har havererat. 
klargör först om delningen som gjordes 
2007 var konstitutionellt korrekt och gör 
samtidigt en kontroll om delningen har lett 
till de förbättringar som uppenbarligen an
togs. Nyligen refererad enmansutredning 
talar inte för några vinster av förändring
en 2007, utan istället redovisas en mer el
ler mindre havererad medicinsk verksam
het inom Försvarsmakten.

möjligen kan man åter kontrollera om 
uppgiften tillsyn och medicinuppgiften 
inom Försvarsmakten kan samordnas, ef
tersom en sådan samordning med stor san
nolikhet är resurs- och kostnadseffektiv, 
trots att jag ovan ställt mig tveksam till en 
sådan återgång. Om utfallet skulle bli att 
delningen från 2007 kvarstår bör namnfrå
gan generalläkare på något sätt lösas. Det 
viktigaste är inte namnet utan graden ved
erbörande innehar och här påtalar jag igen 
att våra närmaste grannländer fortsatt har 
kvar generalmajorer på sina högsta medi
cinska företrädare. 

Förordningen för generalläkaren ta
lar för att den benämningen kommer att 
bli kvar hos den befattningshavare som 

ansvarar för tillsynsverksamheten. Det 
innebär dock inte att hans/hennes engel
ska benämning med självklarhet ska vara 
Surgeon General. Det ger nämligen en möj
lighet för Försvarsmaktens chefsläkare att 
inneha den benämningen och personen kan 
då agera på den internationella arenan, för
utsatt att han återfår en generalsgrad som 
är i paritet med sina kollegor.

ensamutredaren nämner begreppet sak
områdesansvar. Om definitionen av detta 
ansvar ska vara begripligt måste rimligen 
någon med medicinsk kompetens ansvara 
för hälso och sjukvård inför Öb. Det bor
de ligga i Öb:s intresse att liksom övriga 
nordiska länder ha en medicinsk företräda
re med generalsgrad.

Försvarsmakten måste återskapa en 
kompetent medicinsk personalstyrka i 
högkvarteret för att styra det medicin
ska centrat i Göteborg. Saknar centrum
bildningar förtroende för de styrande sker 
oftast styrningen lokalt och sådan verk
samhet kommer inte att vara till gagn för 
Försvarsmakten. Lokal styrning har ytterst 
sällan en övergripande långsiktig planering 
som ledstjärna.

Jag har tidigare uttryckt nedanstående 
till de styrande inom Försvarsmakten och 
står fortfarande fast vid yttrandet: ”min 
uppfattning är att förnödenhetstjänst är 
lika viktigt som hälso- och sjukvård, men 
blanda inte ihop hälso och sjukvård med 
ärtsoppa, när det gäller ansvarsfrågor”. 

Under mina första år inom 
Försvarsmakten fick jag lära mig en de
vis, vilken jag tycker är hållbar än idag: 
”Uraktlåtenhet att handla ligger chef 
mera till last än misstag vid val av medel”. 
Denna mening kan ursäkta beslutet 2007, 
men enligt min bestämda uppfattning bör 
nu samtliga parter agera och kanske fram
förallt försvarsdepartementet, eftersom dyr 
kompetens dagligen missutnyttjas inom 
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Försvarsmakten och tilldelade skattepeng
ar inte ger den valuta de borde kunna ge.

Det min förhoppning att den medicinska 
expertisen inom Försvarsmakten återfår 
inflytande, mandat och resurser för att dri
va sin verksamhet. Det är orimligt att den 
medicinska verksamhet p g a en illa kon
sekvensbeskriven organisationsför ändring 
inte ges möjlighet att verka för För svars
maktens bästa. Den medicinska verksam
heten är viktig för Försvarsmakten och om 
myndigheten fortsätter vägra att inse det
ta är det försvarsdepartementets ansvar att 
agera för att åter integrera den medicinska 
expertisen i Försvarsmakten. 

Författaren är f d generalläkare och leda
mot av kkrVA.
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