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Att dygnet runt i alla väder upptäcka, identifi
era och engagera inträngande främmande och
fientliga flyghot under ibland svår radio- och ra
darstörning i stridsmiljö, det är den värld F 10/Se S
lever i i dag. Snart får vi genom vårt nyuppsatta
Viggenförband (Al/S 37) även kapacitet att spana
och slå mot en angripare som går mot vårt terri
torium.
F 10 blir en "lAS-flottilj". Vi står väl förberedda
att ta emot framtiden. Och vi är beredda att för
svara den.

Fl O

har allt sedan starten
1940 varit en jaktflot
tilj med sina huvud
uppgifter i det svenska luftförsvarets
tjänst. Stridslednings- och luftbevak
ningsfunktionen (STRIL) tillfördes i alla
delar 1948, när dessa uppgifter slutl igt
övertogs från Armen. 1966 inrättades
sektorflottiljsbegreppet. F 10 blev sek
torflottilj för luftförsvarssektor S1. 1982
slogs officiellt sektorerna S1, S2 och
W2 samman till Sektor Syd. F lO/Se S
bildades. 1983 flyttade sektorstaben till
F 10 i Ängelholm.
Uppgifterna för F lO/Se S förändra
des under sommaren 1993. Den i för
svarsbeslutet 1992 nedlagda Draken
divisionen ersattes den 1 juli i år aven
Aj/S 37-division med tillhörande kom
pani och underrättelsepluton. Den sat
tes upp med personal och materiel
från F 6, F 13 och F 17. F 10 är nu till
sammans med F 21 våra första "jAS
flottiljer" med jakt, attack och spaning
representerade genom olika flygplans
system på ett och samma förband. F 7
kommer dock inom kort att detronise
ra oss som den första riktiga JAS-flottil
jen, när såtenäsförbandet 1995/96
börjar flyga med JAS 39 Gripen.

• • Sommaren 1993 ändrades också
det hittil,lsvarande luftförsvarssektorbe
greppet. Södra luftförsvarssektorn (Se
S) blev Södra flygkommandot (FKS). F
lO/Se S får övergångsvis heta F 10/FKS
under det år som återstår till skilsmäs
san sker mellan flottiljen och den
lägre regionala staben (FK-staben).
Denna milstolpe äger rum den 1 juli
1994.
F lO/Se S har som enda flottilj med

.

Draken-systemet ett stort ansvar för
utveckling och uppföljning av detta
system. I detta ansvar ingår även att
biträda de utländska användarna av
Draken med stöd i olika former. Mest
påtagligt har varit och är den typin
flygning som F 10 gör med österrikis
ka piloter.
Den fjärde TIS-omgången avsluta
des i november 1992 och en femte är
inplanerad under 1995. Även teknisk
personal har utbi Idats i omgångar.
F lO/Se S biträder också vid österrikis
ka vapenövningar vid norrländska Vid
sel. Finska Drakenpiloter övar regel
bundet superstall vid FlO.

Huvuduppgifter
F lO/Se S har följande huvuduppgifter
efter nytillförseln av Aj/S 37-förban
det:
~

Beredskap. Incidentberedskap med
stril- och jaktflygförband
Från och med den 1 juli 1993 även
beredskap med spaningsflygförband.

~

Förbandsproduktion. Cirka 60 krigs
förband med 7500 personer.

• Utbildning
• Mob- och krigsplanläggning
jaktflygd ivisioner
Spaningsflygdivisioner
Basbataljoner
Strilbataljoner
Sambandsförband
Flygverkstadsbatal jon
Markteleu nderhållsbata Ijon
Flygräddningsgrupp
Regional vädercentral
Flygkommandostab
Depåförband

S:

F lO/Se S har dessutom via ett cen
tralt avtal mellan Flygvapnet och Luft
fartsverket ett uppdrag att hålla flygfäl
tet öppet för civil reguljär trafik, nor
malt mellan 06.00-23.00 varje dag
med kortare tid på helgerna . Ängei
holms flygplats har alltid haft en pjats
på landets tio-i-toppl ista vad avser
total flygtrafik.
Några nyckeltal för F lO/Se S:
~

Anställda 450 yrkesofficerare i ak
tiv tjänst
380 civila
ca 250 reservofficerare
Under sommaren 1993 tilHördes
F 10 från bl a F 6 100 yrkesofficera
re och 20 civila, när Aj/S 37-divisio
nen och tillhörande kompani sattes
upp.
Huvuddelen av de anställda och
värnpliktiga tjänstgör vid F lOB (=
Barkåkra, Ängelholm). Övriga tjänst
gör främst i Lfc Syd men även vid
några av våra flygbaser.

•

Kostnaderna för F 10 1992/93 var
cirka 492 milj kr. Med anledning av
tillförseln av Viggen-divisionen ökar
budgeten till cirka 592 milj kr
under budgetåret 1993/94.

Efter regn kommer ...
F lO/Se S har, med kortare avbrott för
lugnare perioder, under hela 1980
talet och fram till i dag känt ett hot
mot sin existens som flottilj . Hoten har
ibland kommit från planerarna i
Stockholm i programplanernas låga
altenativ, ibland från 01 ika pol itiska
grupperingar i riksdag och utskott.
Personalen har trots den upplevda
osäkerheten oförtrutet arbetat på och
har nått bra resultat i övningar, che
fens för Flygvapnet general inspektion
och den nyligen genomförda ÖB:s
revision .
• • Genom försvarsbeslutet 1992
lades Draken-d ivisionen johan Röd
och första stationskompaniet ned.
Under det gångna året har också
radargruppcentralerna i Veberöd och
Degeberga avvecklats.
Huvuddelen av den personal som
påverkades av försvarsbeslutet, när
mare 100 personer, har lyckligtvis kun
nat beredas plats inom andra delar av
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F 10 och Flygvapnet.
När så ÖS:s beslut
om att placera den
"16:de
divisionen "
vid F '10 kom i de
cember 1992, upp
levdes detta som
ett mycket positivt
besked, F 10 får
härmed chansen att
prövas för framtiden
på i stort ,l ikartade vill
kor som övriga förband.
• • Skånska flygflottiljen spän
ner nu bågen inför framtiden. Efter 53
år som en renodlad jaktflottilj blev
F 10 sommaren 1993 en av landets
två flottiljer med "alla" flygslag innan
för gri ndarna . Vi tror att det gör oss
bättre förberedda för att bli den andra

Historik
II

O

sva.

Gripen -flottiljen, när väl
besluten skall fattas av
den högsta försvars
ledningen senast un
der 1995 .
Vi tycker att FlO
har en given plats i
ett över Sveriges
yta jämnt fördelat
flygvapen som utö
ver flygdivisioner ä
ven består aven om
fattande
infrastruktur
med baser, stril- och sam
bandsförband - alla med för
svarsuppgifter i riktiga områden,
Att det dessutom är lätt för männis
kor att leva i Nordvästsk åne gör inte
F 1O:s sak sämre! Allt det goda ligger
närmare här, törs vi säga.
•

Sedan juni i år har
Sydsveriges luftför
svar förstärkts med
en division AllS 37
Viggen. Tillsammans
med de två från tidi
gare existerade Dra
ken-divisionerna ska
pas nu erfarenheter
inför framtidens Gri
pen-era. - T h: Entren
till Skånska flygflot
tiljen.
Foto: Peter Lindholm

Efter andra världskrigets utbrott i
september 1939 blev det uppenbart
att vårt flygvapen måste förstärkas.
Vårriksdagen 1940 fallad beslut
om två nya jaktflottiljer. Den ena av
dessa förlades til l Malmö-Bulltofta,
där det civila flygfä ltet kunde tas i
anspråk.
Arbetet med att < npa sa Bulltofta
för mi litär användning sattes ome
delbart igång. Flygplan o h materi 
el nyanskaffades ell r överfördes
från andra flygförband , Den 1 okto
ber 1940 kunde "Tionde flygflottil 
jen" påbörja sin verksam het.
Förläggningen av Tionde flygflot
tiljen ti ll Bulltofta betecknades av
1940 års lagtima riksdag som pro
visorisk . Arbetet med att rekognos
cera ny "ordinarie förläggningsplats
startade så gott om samtidigt med
att flotti ljen atles upp i oktober
1940. hefen för Flygvapnet kunde
därför redan till 1941 års försvars
utredning redovisa två tänkbara
platser i nordvästra Skäne - en vid
Ödåkra norr om Helsingborg (vil
ken dock avstyrktes av ÖB) och en
i Barkåkra ocken vid Ängelholm .
Efter en serie diskussioner i de
partement och riksdag fattades be
lutet om Barkåkra i en l ighet med
propo ition nr 328 den 12 maj 1942.
Verk amheten id Bu lltofta fortgick
fram til l den 30 september 1945. I
oktober 1945 etablerades F 10 på
in nuvarande gruppering Barkåk
ra/Ängelholm .
Vid tiden för flottiljen ankomst
var anläggningarna på Barkåkra
inte helt färdiga. Landningsbanoma
var inte klara utan flygplanen lan
dade på iältcts gräsytor. Detta var
inte utan problem, då gräsunderla
get bestod av lerjord. Under tiden
som permanenta banor byggdes
förlades flygverk amheten ti ll F 14 i
Halmstad .
Första d len av bana 14/32 stod
klar hö ten 1947. Bana 14/32 reno
verades under 1986 och slutbesikti
gades 1987. Taxibanan ti llkom för
all underlätta trafikflygets och mili
tärflygets samutnyttjande av fältet.
Nuvarande byggnadsbestånd fär
digstä lldes i huvudsak li nder 1946.
1 juli F 10 blev Skån ka flygflotti l
1982 jen och Södra Luftförsvarssek

torn (F lO/Se S).
1 juli 10 och FKS (tidigare Se S)
1994 blir egna verksamhets tällen .

Flygplansepoker

l 8 Gloster ladiator 1940-4
1942-45
J 20 Falco l
1 45-50
J 22
1949-51
J 21 R
1951-53
J 28 Vampire
129 Tunnan
J 34 Hunter
J 35 Draken
AllS 37 Viggen
JAS 9 Gripen

1953-66
1963-67
1964
1993
?

I

Från sektor ti I flyg kommando
Personalen vid F lO/Se S har under lång tid levt
och verkat i organisationsformen luftförsvarssek
torförband. Myndighetschefen har en dubbel upp
gift, eller om man så vill, ett tudelat ansvar. Å ena
sidan är han chef och produktionsledare vid en
förbandsproducerande flygflottilj. Å andra sidan är
han taktisk chef med ansvar för luftförsvaret inom
en luftförsvarssektor.

•

rsprungligen var det tänkt att
dessa båda uppgifter skulle
lösas integrerat i sektorflottilj
ledningen. Myndighetschefen fick till
sitt förfogande en ställföreträdande
sektorflottiljchef och en utökad sektor
fiotti Ijstab. Staben var tänkt att biträda
sektorflottiljchefen i båda hans huvud
uppgifter.
Inte m i nst i nom Söd ra Luftförsvars
sektorn, med ett stort antal förbands
producerande flottiljer, har organisa
tionsformen tidigt befunnits olämplig.
Under en följd av år har därför sektor
chefer och sektorstabschefer målmed
vetet arbetat för att separera de båda
huvuduppgifterna ledning av flygflot
tilj och ledning av luftförsvarssektor.
I dag står vi i Sektor Syd så nära
målet. som gällande förordningar med
ger. Aven om sektorflottiljchefen for
mellt är totalt ansvarig för hela verk
samhetsområdet, har en lång gången

U

oSc

ansvarsfördelning gjorts mellan myn
d ighetschefen och hans ställföreträda
re . Vi har fått en sektorchef och en
flottiljchef. Och sektorstaben har fri
kopplats från produktions-/flotti Ijären
den. Staben har därmed hamnat på
sin naturliga nivå - den lägre regiona
la nivån.

Vilja och förmåga
Inom Sektorstab Syd har generationer
av stabsmedlemmar verkat under det
inofficiella mottot "vilja och förmåga".
Genom en fortflöpande organisations
anpassning och en målmedveten
rekrytering har strävan ständigt varit
att säkerställa kompetens, kapacitet
och kontinuitet. Såvitt vi vet, har vi
varit hyfsat framgångsrika härvidlag.
En starkt bidragande orsak ti II detta är
nog vår geografiska hemvist. ÄNGEL

HOLMS-området är känt för att erbju
da sällsynt gynnsamma livsvillkor för
människor.
Sektorstaben i Södra Luftförsvars
sektorn har utvecklats så långt som är
rimligt med dagens förutsättningar.
Organisationsstrukturen var sedan ett
par år tillbaka i det närmaste helt
överensstämmande med kommande
krigsorganisation för flygkommando
stab. Bemanning hade genomförts så
att vi nästan till bristningsgränsen fyll
de vår nuvarande stabsbyggnad. Med
rådande förutsättningar kunde vi
knappast bli mycket bättre. Det var
ändå med ett visst vemod som vi
avhöll gravölet för Sektorstab Syd.

Mot nya djärva mål
Den första ju Ii tog vi första steget in
i flygkommandoepoken . Visserligen
medförde övergången till flygkom
mandoorganisation inga omedelbara
förändringar av uppgifterna, men för
Södra Flygkommandot blev ändå för
ändringen mycket märkbar. Flygkom
mandochef med stab flyttade då in i
den helt nyuppförda stabstjänstbygg
naden i bokskogen vid F lOB. Samti
digt tog vi ett steg mot en stärkt orga
nisation inför kommande uppgifter.
Nästa steg i utvecklingen tas om ett
knappt år. Då vinner skilsmässan från
flottiljen laga kraft. Då intar flygkom
mandochefen även i fred
officiellt sin plats på den
lägre regionala nivån .
Det slutl iga steget i flyg
kommandoeran är för när
varande planerat att tas den
1 juli 1996. Då har Första
flygeskadern (E 1) avveck
lats och i nformationssyste
met SESAM införts. Dessut
om är flygsystem JAS 39
med stormsteg på väg in i
flygkommandots vapenarse
nal. Flygkommandostab Syd
går en inspirerande framtid
till mötes! - Sydsverige går
kreativt och produktivt in i
2000-talet.
•
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Flygkommandostaben, inflyttning
skedde den 2 augusti -93 .
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stabsenheten

S

tabsenheten är en mångsidigt
sammansatt enhet. Målet är att ge
god service til ~ F 10:s enheter 
bl a genom effektivexpeditionstjänst,
samordning genom ändamålsenliga
anvisningar och order.

Organisationen

Registrering

Skriv-, bud-,
reprocentral

Uppgifter
1). Samordna mobmyndighetens mo

biliseringsförberedelser.
2). Samordna F 10

• Verksamhetsplanering
• Programvärdering
• Informationstjänst
• Expeditionstjänst
• Fototjänst
• Fredsmässig säkerhetstjänst
• ADB-säkerhet
• VB-tjänst

Planerings
&ekonomienheten
Chefen för enheten är sammanhållan
de för flotti Ijens budget. Uppgiften
motsvarar ekonomidirektörens i den
civila tillvaron.
Flottiljen omsätter cirka 600 miljo
ner.
Fortlöpande under budgetåret ge
nomförs ekonomisk uppföljning, var
vid enhetscheferna vid flottiljen får
presentera uppnådda mål och resurs
förbrukning .
•

Foto: Peter Lindholm

F 10:5

budget 93/94 (592 miljoner kronor)

Drift o. Underhåll 34,0 % ...........

Värnpliktiga 3,7 %
I
_

Drivmedel 7,8 %

_Övrigt 14,7 %

'-.. Personallöner 39,8 %
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Perso alen
kräver r so ser

Under många år hal
huvuddelen av Sydsveri
ges luftförsvar utgjorts alt
Verksamheten vid personalenheten är av stor bety
tre jaktdivisioner J 35
delse för all anställd personal vid f 10/Se S. Upp
Draken. Sedan den 1 juli
gifterna vid enheten har snabbt vuxit under senare
1992 finns endast tva
år - dels genom att omorganisation genomförts (så
Draken-divisioner
kval
att enheten tillförts frivilligavdelning och arbets
vid f 10 i Barkåkra, Äng
miljöavdelning), dels genom ökad lagstiftning och
elholm. Emellertid har
avtalsverksamhet.
från och med den 1 juli i
år de relativt nyligen
nymodifierade
Draken
flygplanen fått sällskap alt
Ppgifterna fördelas inom enhe
en Viggen-division. Denna
ten enligt nedan.
blandning mellan J 35
En enhetschef leder verksam
Draken och AJ/S 37 Vig
heten. Han svarar för:
gen kommer att ge många
• F lO/Se S personalpolicy.
erfarenheter. Det är bl a
• Personalplanering av yrkesoffice
ett utmärkt sätt att för
rare i nivå 2 och 3.
• MBL-förhandlingar.
bättra sig inför JAS 39
• Organisationsförändringar.
Gripen-epoken.
• Lönepolitik och löneförhandlingar.

U

• Samordning av information och
utbildning i personaltjänst,
personalsamverkan, arbetsrätt m m.
lygavdelningen är flygenehetens
stabsorgan. Erfarna tidigare aktiva
• Samordning av organisationsut
veckling och förändringsarbete.
stridspiloter tjänstgör i befattning
Personalvårdsavdelningen. Fr v: Konsu
arna som taktik- och systemofficerer
• Mob- och krigsplanläggning av
lent Marianne Elvin, konsulent Ingmar
Somme, assistent Kerstin Bengtsson.
personaltjänsten vid F lO/Se S.
(TSO) och flygsäkerhetsofficer (FSO).

F

Personaladministrativa

avdelning

en är enhetens centralexpedition och
administrerar all fast anställd personal
utom reservofficerare (anställning,
entlediganden, utnämningar, befor
dran, vitsorditjänstgöringsomdömen,
utmärkelser, ordersättning. Biträder
personalchefen i förhandl i ngsa rbetet,
arbetsrätt m m.

Personalplaneringsavdelningen
handlägger personalplanering för all
anställd personal inklusive reservoffi
cerare, administrerar reservofficerare.
Handlägger all utbildning för fast
anställd och värnpliktig personal.

Personalvårdsavdelningen handläg
ger personalvårdsverksamheten, priori
terar psykosociala- och rehabilite
ringsfrågor för anställd personal.
Handlägger och prioriterar den
sociala och förebyggande verk
samheten för värnpliktig personal.
Värnplikts- och rättsavdelning
en handlägger och administrerar

grundutbildning och repetitionsutbild
ning av värnpliktiga. Handlägger
rättstjänsten för all personal.

Frivilligavdelningen
handlägger
och administrerar frivilligverksamheten.
Genomför central/regional/lokal frivil
ligutbildning. Genomför informations
och rekryteringsverksamhet/-aktivite
ter.
Arbetsmiljöavdelningen handlägger
arbetsmiljöfrågor, skydds- och arbets
skadefrågor.
•

En förutsättning för att bedriva mili
tär flygtjänst är en väl fungerande
vädertjänst. Vid F 10 tjänstgör fyra
meteorologer. Huvuduppgifterna är att
göra väderprognoser och delge pi 10
terna resultaten. Dagens meteorolog
är en högskoleutbi Idad flygvapenoffi
cer med mycket avacerad teknisk
utrustning till sin hjälp. I tjänsten ingår
även att medfölj a som väderspanare i
flottiljens skol- och transpo rtflygplan.
Vid F 10 finns organiserad en
gemensam enhet för helikopter- och
transportflyg . Helikoptergruppen/tran
sportflygtroppen består bl a av fyra
piloter, två färdmekaniker och en
värnpliktig ytbärgare. I flygplanspar
ken ingår två HKP 3 (Agusta Bell
204B) och fem SK 61 Bulldog.
Huvuduppgifterna är främst flygrädd
ning och olika former av flygutbild
ning.

Johan Blå, Gul, Röd

Vid F 10 finns i dag två J 35 Draken
Frivi/ligavdelningen. Fr v: Kapten
Jonny Olsson, byråintendent Gun
divisioner och en nyuppsatt AJ/S 37
nel Johansson, fänrik Mats Anders
Viggen-division.
son, assistent Lennart Rydberg,
utbtldningsinlendent Inger Persson,
ma/or Sven-Ake Ahl.
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viggen y skåne åg
Draken-divisionerna (Johan Blå och
Johan Gul) består av cirka 16 piloter
vardera och har nyligen avslutat en
två-års-utbi Idning av nya jaktpi loter
(GFSU). Divisionerna löser en stor del
av Flygvapnets incidentberedskap . I
händelse av kris eller ofred ärluftför
svar av södra delen av Sverige huvud
uppgiften . J 35 Draken är nyligen
modifierad till version "Johan", vilket
har inneburit en klart ökad eldkraft,
störresistens, räckvidd och flexibilitet.
AJ/S 37 Viggen-divisionen (Johan
Röd) sattes upp i juni vid F 10. Cirka
20 piloter från dåvarande F 6, F 13
och nuvarande F 17 bemannar divi
sionen. Trots att piloterna och AJ/S 37
Viggen kan klara samtliga tre flyg
slagsrollerna (attack, jakt och spa
ning), har uppgiften under den första
tiden vid F 10 koncentrerats mot spa
ningsuppgiften .

FlygvapenNylt nr 3/93

Olika utbildningar
F 10 har sedan 1985 ansvarat för utbild
ningen av nya Drakenpiloter. F 10 dis
ponerar för detta ändamål nio SK 35C
Draken (tvåsitsig skolversion av Dra
ken) samt 35C-simulator.
Vid F 10 utbildas inte bara piloter
för det egna behovet utan även åt det
österrikiska "flygvapnet''1). Flottiljen har
sedan 1985 utbildat 24 österrikiska
Drakenpiloter. 1995 planerar vi för
utbildning av ytterligare sex.
Ti II F 1O ä r det lätt att rekrytera nya
piloter och annan kvalificerad perso
nal. Flygdivisionerna har en allsidig
sammansättning och en rätt ålders
struktur. En nära samverkan mellan
Draken-divisionerna och Viggen-divi
sionen ger och kommer att ge många
värdefulla erfarenheter inför framti

den . En successiv kunskapsuppbygg
nad beträffande de olika flygslagens
förutsättningar och uppgifter kommer
att prägla den närmsta tiden.
Flottiljen är redan i dag en stor flot
ti Ij och kan i framtiden kanske bl i en
"storflottilj". Det skulle betyda ytterli
gare en division. Då är vi inne i Gri
~n~~n.
•
1) Österrike

har inget självständigt flygvapen
- flygväsendet ingår i Armen.

Brandövning med flygplan.

r

Basenheten:

Så krigsnära som mÖjligt

utbildningsdetalj AMU (allmänmilitär
utbildning), fordon, sjukvård och idrott.
CBG är en resurs som stödjer flottiljen i
allmänt och kompanierna i synnerhet
med utbildningskapacitet.

Basenheten är organiserad i basstab, tre stations
kompanier, markförsvarskompani, baskompani,
stationspluton, central befälsgrupp samt kommen
derings- och utbiJdningsreserv.

B

asenheten svarar bl a för:

•
•
•

•
•

Flygenhetens behov av flygklara
flygplan.
Utbildning av värnpliktiga, främst för
flygbassystemets krigsorganisation.
Bevakningstjänst samt fälthållning
och räddningstjänst för såväl militär
som civil flygverksamhet.
Transport- och fordonstjänst.
Övningsanläggning Önnarp.

I samband med att F lO/Se S minska
de antalet Draken-divisioner (och där
med också stationskompaniet) från tre
till två, gjordes en genomlysning av
hela basenhetens organisation.
Filosofin i den nya organisationen är
dels att den skall vara så krigsorganisa
tionsnära som möjligt, dels att den skall
medge en rationell värnpliksutbildning
baserad på en modern utbildning var
vas med fackutbildning. Den värnplikti
ges hela utbildningstid skall vävas sam
man till en helhet där sl,utmålet är en
välutbildad soldat och ett dugligt krigs
förband.
I organisationen har detta t ex tagit
sig uttryck i att basstaben består aven
program- och en produktionsavdelning.
Programavdelningen arbetar med pla
nering och uppföljning av basenhetens
krigsorganisation. Krigsförbandschefer
34

na sätts i centrum - inte genom att alla
smådetaljer och problem lämnas över
till honom personligen, utan genom att
programavdelningen ger erforderligt
handläggningsstöd i hans viktiga arbete.
Varje basbataljonchef har sin egen
bataljonshandläggare i programavdel
ningen. Produktionsavdelningen svarar
för planering och uppföljning av
"nyproduktionen" till krigsorganisatio
nen. Där handläggs utbildnings- och
värnpliktsfrågor, basenhetens verksam
hetsplan, övningsplanläggning etc.

Kommen·
derings- &
utbildnings.
reserv

Mark
försvars
kompani

Egen utbildning
vid basenheten skall varje kompani
utbilda sina egna värnpliktiga - från
inryckningsdagen till utryckningsdagen.
Detta arbetssätt skapar förutsättningar
för helhetssynen på värnpliktsutbild
ningen. Den gamla modellen med sex
veckors "gröntjänst", därefter fackut
bildning och sedan fredsproduktion för
hela slanten går snart till historien för
gott.
Den nya organisationen medför att
befälet får nyttja sitt mångsidiga kun
nande i alla former av värnpliktsutbild
ning. En spännande utmaning.
Den tekniska skolan har omdanats
till en central befälsgrupp (CBG) med

Sedan den 1 juli i år flyger förutom
Drakar även Viggar över Bjärehalvön .
Aj/S 37-divisionen betjänas av det ny
organiserade 1. stationskompaniet. Per
sonal till kompaniet kom från F 6 och
F 13. Trots besvärliga förhållanden med
byte av bostadsort och andra bekym
mer som är försenade med förbands
nedläggningar har våra nya medarbeta
re gjort en fantastisk arbetsinsats för att
komma i mål med verksamheten.
Basenheten har med 1. stationskompa
niet gått en ny och positiv framtid till
mötes.
•
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Stri/enhetens övergripande uppgift är att genomföra
produktion av de krigsförband som ingår i två stri/
bataljoner till hög krigsduglighet och att upprätt
hålla den insatsberedskap som bestäms till omfatt
ning och ambition av den operativa- och taktiska
ledningen (MB/C Se). Produktionen av förband
och insatsberedskap erfordrar ett omfattande stöd
i form av drift av underhållsfunktioner. All denna
verksamhet skall i sitt genomförande präglas av
hög effektivitet, att varje funktion och medarbetare
utför rätt uppgifter till lägsta möjliga kostnad och
att krigsförbanden alltid är i centrum för verksam
heten.
F 10/Se Sstri/enhet:

organisation sätter i högre grad än
tidigare krigsförbandet och krigsför
bandschefen i centrum. Den är i allt
väsentligt lika med krigsorganisatio
nen. En ändamålsenlig organisation
bemannad med kompetent personal
ger oss goda möjligheter att realisera
vår verksamhetside:
"Effektiv produktion av dagliga krigs
förband med hög beredskap".

förändring förutsättning
Höjer vi blincken och skådar in i en
nära framtid ser vi att den nu pågåen
de och delvis genomförda avveckling
en/förändringen i själva verket är en
förutsättn i ng för framtida utveckl i ng.
Stri lenheten är i hög grad
del av den totala materieI
omsättning som pågår i
Flygvapnet.
Planerad strilcentalomsätt
ning (StriC 90), förbandsupp
sättning av nya radarför
band (PS-870), ti II fö rse I av
flygburen radar (FSR-890)
är bara några exempel. Dessa gör att
vi ser framtiden an med tillförsikt och
stolta håller fast vid vår devis:
"PAX VIGILANS" (Fred genom vak
~mh~.
• ~

Aneekling och utvee Ii g
ålet för vårt luftförsvar är att
bestrida en angripares lufther
ravälde över och i närområ
det till vårt territorium. Detta kräver
bl a bra förvarning och ledning samt
hög eldkraft. Förvarning och ledning
förutsätter en bearbetad, heltäckande
och komplett luftlägespresentation och
information om våra bas-, flyg- och
sambandssystems status i nära realtid.
En flexibel och effektiv stridsledning
och samordning av våra flygsystem
samt markförsvar av våra anläggning
ar, i samverkan med territoriell chef,
det är stridsledning- och luftbevak- .
ning - dvs STRIL .

M

Avveckling - utveckling
Försvarsbeslutet 1992 med komplette
ringar i regeringens "krispaket" har i
hög grad påverkat verksamhet och
struktur vid F 1O/Se S strilenhet.
De viktigaste förändringarna är:
•
•
•

Avveckling av två radargrupp
centraler.
Övertagande av före detta F 7:s
stri lenhets produktionsuppgifter.
Avbrytande av produktion av nu
varande optiska luftbevaknings
system.

Förändringar av verksamhet och
avveckling av förband och system
påverkar människors livssituation och
kan i en första fas upplevas negativt
och smärtsamt. Omställningen hos oss
har dock h itti Ils avlöpt väl.
FlygvapenNytt nr 3/93

De förändrade förutsättningarna till
sammans med de nya riktlinjerna för
försvarets ledning i fred har givit
anledning till en omfattande organisa
tionsöversyn. Strilenhetens nya grund-

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

Teknisk
enhet med ~~,.
flottilj

verkstad

Nya teledriftcentralen.

Tekniska enheten leder den tekniska tjänsten vid
F 10/FKS. Enheten svarar bl a för:
• Teknisk förvaltning, drift och underhåll av
flygplan, bas- och marktelemateriel.
• Anskaffning av teknisk materiel och tjänster.

V

id F 10 visar vi tydligt på de
svårigheter, tekniska utmaning
ar och utvecklingsmöjligheter
som finns inom den tekniska tjänsten
vid Flygvapnet. Jag tänker då inte bara
på mängden materiel vid en stor flot
tilj utan kanske mer på den teknolo
giska spännvidden inom alla områ
den, t ex flygplan Draken och Viggen,
fordon av varierande modeller, kom
munikationsmedel, simulatorer etc
med tillverkningsår 1950-93.
Detta ställer stora krav på vår perso
nal. Vi måste dessutom ställa extremt
höga kval itetskrav för att säkerställa
luftvärdigheten och samtidigt bedriva
verksamheten inom snäva ekonomis
ka ramar med egna och externa resur
ser.
Tre exempel skall här ges på utveck
lingsområden vid enhetens samman
lagt åtta funktioner.

Flygsystemkontoret
Versionskontor 35 har i likhet med
övriga versionskontor funnits till se
dan 1985-07-01. Modifieringen/ombe
väpningen till J 35J Draken kom att
omedelbart bli ett i raden av många
stimulerande arbetsuppgifter framöver
för Versionskontor 35 i dess nyvunna
roll. Men vi blev också en medver
kanspart tekniskt och materiellt i det
internationella samarbetet på 35-om
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rådet t ex med Danmark, Finland och
Österrike.
Parallellt med de två Drakendivisio
nerna (35)) flyger F 10 från och med i
sommar vidare med ytterligare en
flygdivision i form av nyförvärvade
AJ/S 37 Viggen. I samband härmed
infördes ett Flygsystemkontor samti
digt med att Versionskontor 35 upp
hörde. Typ/versionsansvaret kvarstår
dock vid F 10 också i fortsättningen
för Draken och åvilar CT/F 10 med
flygsystemkontor istället. Flygsystem
kontoret innehåller dessutom sådana
planerings-, teknik- och gemensamma
systemfunktioner som är förenade
med F 10:s lokala ansvar inklusive luft
värdighetstillsyn för J 35, AJ/S 37 samt
övriga flygplan och hel ikoptertyper.
Struktureringen av flygmaterieltjäns
ten för F 10 med J 35 och AJ/S 37 är
intressant också i ett ·framtida perspek
tiv. Som exempel härpå kan nämnas,
att ett alltmer koncentrerat bakre
underhåll till några få flottiljverkstäder
redan nu (gäller AJ/S 37) samtidigt
utgör ett slags praktiskt prov i möjlig
riktning mot en förändrad struktur för
den tekniska tjänsten i framtiden.

Marktelekontoret
Marktelekontoret vid F 10/FKS teknis
ka enhet (MTK S) är ett av de fem
MTK som finns inom Flygvapnet. MTK

S har personal placerad såväl vid
F lO/FKS som vid F6, F7 och F17.
MTK S uppgift är att ansvara för drift
och underhåll av Flygvapnets markte
lemateriei och Försvarets TeleNät
(FTN) inom Flygkommando Syd.
Verksamheten är riktad mot materi
el och system som ingår i stril-, bas
och informationssystem Sambandssyst
em .
För driften av FTN har MTK S ansvar
gentemot alla abonnenter ur hela total
försvaret inom hela Flygkommando
Syd .
MTK S fjärrstyr och fjärrövervakar
drift av såväl FTN som ett antal stril
ombjekt såsom radarstationer m m.
Denna verksamhet genomförs i MTK S
teledriftcentral (TDC).
• Bland de större materiel projekt MTK
för närvarande är inblandade i kan
nämnas :
Materiella förändringar med anled
ning av försvarsbeslutet FB 92. Sam
bandsutbyggnad för bas 90. Införande
av PS-870, MILMET, LlFV, Regional
samordning av teknisk övervaknig.

Flottiljverkstaden
Flottiljverkstaden F 10 är nu landets
"enda" underhållsresurs för Draken.
Vi har sysslat med 35:ans olika versio
ner, B/C/D/F/j, sedan 1964 och skall
enlgit planerna vara med och avsluta
Drakenepoken 1997-98. Det blir 30
år nästa år, vi Iket torde vara svenskt
rekord för stridsflygplan.
Uppsättandet aven JAS-division vid
F 10 medför att verkstaden framledes
får göra viss produktion även för Vig
gensystemet.
•
FlygvapenNyt/ nr 3/93

Intendentur- och fastighetsenheten (lnt/fastE) har
många omväxlande, intressanta och spännande
uppgifter att handlägga.

Je ålderns "tjänsteh·on"

V

i skall stödja krigsför
bandschefer
och
fred sorga n i sati o nen
genom olika insatser. Våra
huvudfunktioner är:
~

Materieltjänster i "alla "
former.

~

MAL-tjänster (mark-, an
läggningar och lokaler).

~

Förplägnadstjänster.

~

Drivmedelstjänst.

Verksamheten organiseras
också på dessa fyra "täter".
De bildar tillsammans med
en planerings- och budgetav
delning
Int/FastE-organisa
tian.
Eftersom denna verksam
het berör så många andra verksam
hetsområden och enskilda individer,
blir kontaktytorna många och differen
tierade.
Detta förhållande ställer
stora krav på förmågan att
kommunicera och komma
överens med våra kunder
samtidigt som vi måste klara
av rationalitets- och effektivi
tetsmålen i den verksamhe
ten.
Våra arbetsuppgifter ligger
ofta i gränstrakten till motsva
rande civil verksamhet. Detta
betyder att man ofta kan jäm
föra våra resultat med vad
som presteras på den civila
marknaden. Det gör naturligt
vis att vår verksamhet på ett
naturligt sätt innehåller utma
ningar som många andra
verksamheter saknar. Men
"konkurrens" sporrar och sti
mulerar.
•
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Förplägradstjänst - interiör från vpl-matsalen.

Drivmedeltjänst - tankning av fordon. (fn annan typ av soppa ... )
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Sambandsenheten:

Kroppens nervsyste
Sambandsenhetens verksamhet kan liknas vid
kroppens nervsystem, vilket sätter organismen i
stånd att reagera snabbt och exakt på förändringar
i dess yttre och inre miljö.
F 10:s ledningssystem är omfattande och moder
na samt under utveckling. En arbetsmiljö som fas
cinerar och stimulerar.

~

~

~

~

rganisatoriskt är Sambandsen
heten underställd ställföreträ
dande chefen för F 1O/FKS och
består av Chef med ett antal avdel
ningar.

O

Planeringsavdelningen svarar för
planering, ekonomi, personal, kurser
och allmänna sambandsfrågor.
Sambandscentralen är utöver sam
bandscentraltjänsten övergripande an
svarig för bl a signalskyddsnycklar
inom mobiliseringsmyndigheten samt
internt samband vid flottiljen.
Bassambandsavdelningen svarar bl
a för basbataljoner och verkstadsbatal
joner avseende sambandstjänst samt är

sammanhållande i utbildnings- och
värnpl iktsfrågor.
Sambandsplutonen/Gpl är embryot
till vårt sambandskompani, som skall
svara för betjäning av den gemensam
ma stabsplatsen för vår flygkomman
dostab. Uppgiften dessutom är att biträ
da strilenheten med sambandskompe
tens.
RaL-plutonen är också ett embryo
till ett nyuppsatt förband, nämligen
RaL-kompani.
Följande uppgifter ingår bland
annat inom vårt ansvarsområde:
~

Understödja Flygkommandostab
Syd (FKS) med personal för plan
läggning av flygkommandots

~

~

~

behov av sambandsresurser i För
svarets telenät (FTN), televerkets nät
(Tvt nät) och FKS radionät.
Handlägga utnyttjandet av mark
bundna navigerings- och land
ningshjälpmedel.
Planlägga samband för bas-,
stril- och verkstadsbataljoner samt
planera och genomföra utbildning av
särskilda sambandsförband (RaL- och
Sambandskampani).
Planera och genomföra grundläggande
utbildning av samtliga grundutbildade
värnpliktiga i sambandstjänst.
Betjäna sambandscentraler
med televäxlar både vad gäller flottilj
samt luftförsvarscental. Här ingår
också ansvar vad gäller signaIskydds
tjänsten (kryptonycklar m m).
Planera och anskaffa interna telenät
inom flottiljens ansvarsområde med
uppföljning av telekostnader m m.
Enligt chefens för Flygvapnets upp
drag biträda centrala skolor med sam
bandsutbildning samt:
Medverka i centrala arbetsgrupper
(t ex Tu Samband).

Vårt senaste ti II skott ti II verksamhe
ten är RaL-kompaniet (Radio- och
radiolänkkompani) som är flygkom
mandochefens transportabla
sam
bandssresurser.
Uppgifterna för den
na verksamhet är i stort
att kunna ersätta/kom
plettera :
.Flygkommandochefens
egna och underställda
förbandsansl utn i ngar
samt understödja högre
och sidoordnade che
fers anslutningar till för
svarets telenät.
.Stridslednings-radiosän
dare .
• Lufor/luftvärnsorder
radiosändare .
• Förstärka flygkomman
dochefs ledning från
alternativ stabsplats. •

Sambanscentral, här
bemannad med vpl
personal.
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Foto: Peter Lindholm

FlygvapenNytI nr 3/93

Interiör från trafikledartornei (ATS - Air Traffic Service)

Arbete med strålande utsi
Flygtrafikledningen (ArS) hittar vi på en av Skånes
vackraste arbetsplatser. Utsikten från tornet med
Skälderviken och Kullen i väster och Bjärehalvön
med Hallandsåsen i norr har alltid beundrats av
besökare. Här arbetar elva flygledare och en flyg
ledarassistent. Samtliga är anställda av luftfartsver
ket (Lfv) men lyder under flottiljen när det gäller
den militära verksamheten. Vissa av flygledarna är
dessutom reservofficerare i Flygvapnet som trafik
ledare.

A

TS svarar för ledningen av både
civil och militär flygtrafik på
och omkring flygplatsen, det vi
kallar flygplatskontrollen. Ledningen i
det övre luftrummet sköts från särskil
da radarpositioner av kollegerna i stu 
ru pscentralen (term i na Ikontrollen).
Flygtrafiken består i huvudsak av
F 10:s två Draken-divisioner och en
Viggen-division samt SAS inrikestrafik
med Boeing 737 och Fokker F.28.
Omfattande affärsflyg, taxiflyg och
flygklubbsverksamhet gör att antalet
civila flygrörelser (starter och land
ningar) är nästan lika många som de
militära. Flygtrafiken har fått en viss
internationell prägel inte bara genom
den civila trafiken, som ofta har desti
FlygvapenNytt nr 3/93

nationer ute i Europa, utan även av de
många österrikiska Drakenpiloter som
utbildat sig vid FlO.

Svensk modell

r

märksamhet, fungerar synnerligen väl
i skåneområdet.
ATS har öppet årets alla dagar, nor
malt från klockan 06 till 23. Under
militär flygövningstid är fyra arbetspo
sitioner bemannade. Förutom ledning
av flygtrafiken svarar flygledarna d~.
för bl a flyginformationstjänst, rädd
ningstjänst, utbildning av värnpliktiga
trafikledarbiträden och bemanning av
precisionsradar. All övrig tid är
enmansbetjäning i år.
Den 5 augusti i år blev det 25 år
sedan flygtrafikledningen lämnade den
gamla "lådan" på kanslihusets tak och
flyttade in i den nya tornbyggnaden.
Den är än i dag en mycket modern
och funktionell arbetsplats. Detta är
tillsammans med den intressanta verk
samheten ett av skälen till att ATS
Ängelholm är en så attraktiv arbets
plats.
• ~

F 10 :s flygningar till och från öv
ningsområdena sker genom ett av lan
dets mest tättrafikerade luftrum. Detta
märker man sällan eller aldrig som
pilot tack vare beprövade rutiner och
bra samarbete i kedjan flygplatskon
troll - terminalkontroll - stridsledning.
Den svenska modellen med integrerad
civil-mi I itär flygkontrolltjänst, som
väckt en hel del internationell upp
39
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finns såväl bland mete
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Ett nytt tekniskt system
kommer nu i höst att
ersätta de cirka 25 år
gamla datorerna . Det
Interiör från den regionala
nya systemet - kallat
vädercentralen. Har "fabri
MILMET (se nr 2/93) 
ceras" alla sorters väder.
bygger på ett antal
synnerligen
kraftfulla
arbetsstationer,
som
Foto: Peter Lindholm
självständigt var och
en kan hantera en dis
tribuerad databas. Mo
dern
utrustning för
mottagning av väder
satellit- och radarinfo
mation gör väderöver
vakning möjlig.

s aret

Södra regionala vädercentralen är en resurs för
Flygvapnet, Marinen och Armen inom hela sektor
Syd - både i fred som i krig. Huvudskälet till att tre
regionala vädercentraler sattes upp i landet var att
det behövdes fungerande väderförband inom krigsor
ganisationen. I kris och krig är det i första hand de
regionala vädercentralerna som betjänar totalför
svaret med väderinformation.

E

tt annat skäl var att kraftfullare
datorer gav den militära väder
tjänsten möjligheter att samla på
sig och bearbeta stora datamängder
och härigenom förbättra produktionen
av enhetliga väderanalyser och prog
noser.

..
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I vädercentralen arbetar tio meteo
rologer och elva civila meteorologas
sistenter för att dygnet runt klara pro
duktionen. Och detta i princip året
runt. En chef och en civil tjänsteman
administrerar. Den omfattande ADB
utrustningen underhålls aven civil

*
*
*
*

Uppgifter - kunder.
Vädercentralen svarar
dygnet runt bl a för:

*

Vädertjänst åt inci
dentberedskapen
inom Flygvapnet och Marinen.
Vädertjänst åt staber och förband
inom sektor Syd.
Vädertjänst för militärt transport
flyg (inrikes + utrikes).
Vädertjänst för Marinens helikop
terdivision på Säve.
Vädertjänst under försvarets
övningar.

Framtidsförba n d
Med en personal bestående av unga,
välutbildade meteorologer och assis
tenter samt ett nyinstallerat, toppmo
dernt tekniskt vädertjänstsystem finns
goda förutsättningar att klara framti
dens krav på väderinformation till för
svarets kunder, både i fred och krig.
Förbandets mål är att med sikte på
krigsorganisation även upprätthålla en
effektiv fredstjänst, helt i enlighet med
ÖB :s riktlinjer.
•
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Kameralenheten:

Navet i redovisningen
Navet i den ekonomiska redovisningen, löne- och
reseadministrationen finns hos kameralenheten.
Integrationen mellan system för ekonomi- och
förmåns-lresesystem samt att små enheter är
ytterst sårbara har F lO/Se S funnit vara de styran
de elementen för dagens organisationsstruktur.
Krigskassatjänstens organisation mot bakgrunden
av "VI 90" har också tagits med i bedömningen.

ad är det då som händer dagli
gen på kameralenheten? frågar
sig läsaren. Du som är anställd
ser ju i alla fall en löne- eller resespe
cifikation i brevlådan. Denna slutpro
dukt är frukten av ett intensivt arbete
hos personalen på löne-, rese- och
redovisn i ngssidan .
Vad innebär att vara navet i den
ekonomiska redovisningen? Det finns
ju ekonomiadministration på fler stäl
len inom en myndighet. Detta är helt
rätt. Men styrningen mot en rättvisan
de redovisning enligt bokföringsför
ordning m m sker genom kameralen
heten . Slutprodukten - myndighetens
ekonomiska bokslut - är frukten av
det arbete som läggs ner under året.
Innan detta slutmål nås, är det
många leverantörs- och kundfakturor
samt bokföringstransaktioner som skall
behandlas av personalen vid kassa
/redovisningsdetaljen. Varje transaktion
alstrar ett ekonomiskt utfall någon
stans i organisationen.

V

svara för en rättvisande redovisning i
F/S lokal av alla förmånsrelaterande
kostnader.
En annan tung uppgift ligger i hand
läggning och utvärdering av inkomna
reseräkningar (s k kortids- och endags-)
för den personal som är knuten till
respektive lönegrupp .
Resedetaljen har att handlägga alla
de attribut som hänförs till tjänste
och värnpl iktsresor såsom reseplane
ring, samordning, hotellbokning m m.
Allt grundat på den resepolicy som
finns utarbetad vid myndigheten.
Resedetaljen handlägger även faktu
raflödet i F/S lokal vad avser reseverk
samheten samt utvärderar reseräk
ningar som hänförs till långtids- och
uti andsförrättn i ngar.
För administration av värnpliktsre
sor har införskaffats ett planeringspro
gram, något som underlättat uppfölj
ning och samordning.
F 10 deltar parallellt med den nor
mala verksamheten också i prov och
utvärdering av ett nytt reseservicesy

stem. De moduler som fram till dags
dato är levererade har efter diverse
ändringar anpassats till de behov som
föreligger för ett optimalt reseplane
rande. Tyvärr har projektet försenats
men det beräknas vara "fit-for-fight"
omkring årsskiftet 93/94 .

Om kriget kommer ...
Kameralenhetens förlängda arm är
den kassafunktion som även finns vid
F 10H (i Hässleholm). Personalen där
har uppgifter motsvarande resedetal
jens samt vissa kassafunktioner. Alla
listor/underlag passerar och viss för
handsgranskning sker före insändan
det till kameralenheten.
• Detta resonemang gäller den freds
mässiga administrationen. En annan
del är den mobiliserings- och krigs
planläggning som förekommer. De
flesta talar bara om kulor och krut när
det gäller denna del. Vad man många
gånger glömmer bort, är att även i krig
skall penningflödet fungera. (Helt
andra "kulor", alltså.) Och det finns
inte obegränsade mängder. I detta sam
manhang kanske man dristar sig till att
citera Bissmark som myntade: "För att
föra krig behövs tre ting: Pengar 
pengar - pengar".
Om en krissituation skulle inträffa,
upphör de fredsmässiga funktionerna
för inköp m m. Kassatroppen (den
fredsmässiga kameralenheten) får då
en nyckelroll med förgreningar ut i
krigsorganisationen.
• ~

"Full sysselsättning"
Personalen inom förmånsidan /Iön/
har många skiftande arbetsuppgifter
att hantera. Det handlar om t ex
granskning av fasta listor, planerings
listor, sociala ledigheter/såsom sjuk
dom, barnledigheter/, förmånsvärden
av alla de slag enligt kommunalskatte
Iagen, etc, etc. Listan kan göras lång.
Allt skall under kort tid omsättas i s k
lönearter och rapporteras i lönesyste
met. Parallellt med denna rapporte
ring skall lönepersonalen också an-

Interiör från kameralenhe
tens hjärta - med byråinten
dent Berit Ohlsson i för
grunden.
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Hälso- och sjukvårdsenheten:

''Var god räck ut tunga

I

II

•••

Den del av flottiljens verksamhet som stödfunktionen
hälso- och sjukvård utgör, omfattar flottiljens ansvars
område i följande delar:
• Värnpliktig personals hälso- och sjukvård.
• Flygmedicinskt ansvar för personal i flygtjänst.
• Sjukvårdsmässigt stöd åt bas- och flygräddnings
tjänsten.

I

lottiljläkaren vid F la/Se S har det
fackmässiga ansvaret och är chef
för hälso- och sjukvårdsenheten
(HSE) samt är tillikabefattningshavare i
se ktorsta be n .
Till sitt förfogande för den
dagliga verksamheten vid
"sjukan" har flottiljläkaren
sköterska- och vårdpersonal
samt expeditionschef och
läkarsekreterare.

F

konditions- och funktionstest, EKG,
arbetsprov och lungfunktionsmätning.
Läkemedelshanteringen är också om
fattande.
Vårdpersonalen är sin arbetsplats

Uppgifter
HSE:s uppgifter är som vid
andra flotti Ijer mycket varie
rande. Det skall finnas in
satsberedskap för det mesta .
Från att behandla akuta
nageltrång till att bistå rädd
ningstjänsten vid haveri el
ler annan olyckshändelse.
Större delen av arbetsda
gen vid enheten innebär för
personalen att ägna sig åt
medicinska
uppgifter av
rutinkaraktär, t ex sjukmot
tagning för värnpliktig och
anställd personal. Därtill
kommer hä Isou ndersökn i ng
ar med provtagning, olika

Rittva Löfqvist assisterar
flottiljläkare Sören Tors
tensson vid undersökning
av vpl-patient.
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trogen. Den får därför en värdefull
erfarenhet och förtrogenhetskunskap
vad gäller de vid F 10 verksamma
samt panoramat av sjukdomar och
andra bekymmer.

Samarbete
HSE samarbetar nära med personal
vårdskonsulenterna i rehabiliterings
frågor och annan personalvård.
Statshälsan ombesörjer för närva
rande företagshälsovården vid flottil
jen. Sannolikt kommer företagshälso
vården framöver att ingå i flottiljens
totala hälso- och sjuk
vårdsverksamhet.
De flygmedicinska pro
blemen utgör sällan nå
gon stor belastning för
flottiljläkaren och HSE.
Mycket av sjukvården för
den flygande personalen
består
av
"normala"
krämpor och besvär. Vik
tigt är att ha kunskap om
de extrema miljöförhål
landen som flygförarna
vistas i. Likaså hur even
tuell sjukdom kan medfö
ra begränsning i flygtjäns
ten. Detta fordrar special
kompetens i flygmedicin
hos flottiljläkaren .
Återkommande perio
diska undersökningar av
seende såväl flygande
personal som stridsled
ningspersonai m fl med
verkar till att svara på frå
gan huruvida sådan per
sonal uppfyller de medi
cinska kraven för sina
uppgifter.
HSE har också det na
turliga ansvaret att agera
sjukvårdsmässigt profes
sionellt gentemot den
civi la
sjukvårdsappara
ten. Ett gott anseende hos
den civila sjukvården
kommer F lO:s personal
tillgodo i form av god
omvårdnad även utanför
•
grindarna.
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