
"CD-OPERATIVE HEAR '97" var den tredje verksamhet inom ett område med Så

PFF-(Pa!~,!ers~~p ~örFred)-övninge!1 på temat 
humanltara hJalplnsatser och medicinsk eva
kuering. Ett nytt moment i denna övning var 
attyisa och öva ledningsorganisationen. 

Ovningen var förlagd till F 7/Såtenäs och ge
nomfördes den 1-5 september 1997:. Sii.ilra 
Flygkommandot (FKS) var arrangör. Ovnlng
en var den första PFF-övninG som planerats 
och i sin helhet genomförts I Sverige. 

0 Yftet med CO-OPERATIVE BEAR Personal från HKV, FKS och F 7 har 
'97 var att vidareutveckla inter tillsammans med NATO-officerare sva
operabilitet och förståelse mellan rat för en "mixad" övningsledning och 

partnernationer och NATO i uppgifter- logistikfunktion. 
na air-drop och air-land med humani
tär hjälp samt medicinska transporter 
(MEDEVAC) med civila och militära 
flygplan. 

Planeringen startade i oktober 1996 
och kulminerade med en slutplanering 
(Final Planning Conference/Workshop) 
under en vecka i juni 1997. 

Målsättningen för övningen var att: 

~ 	Vänja deltagarna vid NATO- och inter

nationell terminologi. 


~ 	Utveckla förståelse och förtroende under 

multinationella operationer vid genom

förande av hjälpflygtransporter och ME

DEVAC med flygplan. 


~ Orientera om och öva AlC-, luftrums

och säkerhetsprocedurer. 


~ Orientera om, studera och öva företags

planering. 


~ Demonstrera lastnings- och lossnings

tekniker (air-drop, air· land och MEDE

VAC). 


~ 	Orientera om och visa specialutrustning 

som används under övningen. 


Övningen omfattade cirka 225 del

tagare och elva flygplan från följande 

länder: Frankrike (CASA 235) + MEDE


Invigningstalare Commander-in-Chief A/lied 

Forces Northwestern Europe, Air Chief 


Marshal Sir John Cheshive. 


tenäs som bas. I övningsförutsättning
arna ingick vidare att stridigheter mel
lan berörda parter hade upphört och 
förhandlingar pågick. 

Övningsprogram. - Den 1 septem
ber anlände huvuddelen av deltagarna 
och förlades tillsammans med delar av 
övningsledningen i ett för övningen upp
rättat förläggn i ngsområde. På förmid
dagen dagen därpå invigdes övningen 
av Commander-in-Chief Allied Forces 
Northwestern Europe, Air Chief Mar
shal Sir John Cheshire samt ur Hög
kvarteret chefen operationsledningen, 
generalllöjtnant Percurt Green. Vidare 
ägnade man sig åt genomgångar, för
beredelser, erfarenhetsutbyten och de
monstrationer av deltagarnas verksam
het och materiel. 

Övningsområdet omfattade Skara
borgs län med delar av angränsande län. 

F 7-personalen, som inte deltog i öv
ningen, gavs tillfälle att besöka öv
ningsverksamheten. Den var huvud
sakligen förlagt i anslutning till F 7:s 
transportflygen het. 

Dag tre och fyra blev två intensiva 
flygövningsdagar med fällning av last, 
personal samt medicinsk evakuering. 

Dag fyra var också avsedd för speci
ellt anmälda besökare från de delta
gande länderna . Från svensk sida del
tog försvarsminister Björn von Sydow, 
ÖB/general Owe Wiktorin, chefen för 
operationsledn i ngens internationella 
verksamhet generalmajor Johan He
derstedtoch militärbefälhavaren i MiloS 
generalmajor Sven-Åke Jansson. 

Summering 

Övningsmålsättningarna för de delta
gande länderna har uppnåtts och nytti
ga erfarenheter har tagits tillvara. Många 

VAC-team, Nederländerna (F.60), Nor ur flygvapnet har för första gången kun 
ge (C-130) + MEDEVAC-team, Polen Övningsscenario nat deltaga i en internationell övning. 
(An-26), Rumänien (An-26), Ryssland Har betytt värdefulla erfarenheter för 
(11-76) + MEDEVAC-team, Storbritanni framtiden. 
en (C- '130) + MEDEVAC-team, Sverige Ett scenario inte olikt tidigare händel  NATO var mycket nöjd med FKS och 
(TP 84, MD90) + MEDEVAC-team, USA seutveckling på Balkan utgjorde bak F 7:s sätt att organisera och genomföra 
(C-130). Danmark deltog med ett MEDE grundscenario. Uämför övningen "Co övningen. Massmedierna har visat ett 
VAC-team. Därtill har Tjeckien , Fin operative Banners".) FN:s säkerhetsråd stort intresse. Totalt besökte cirka 60 
land, Litauen, Slovakien, Ukraina och hade begärt att NATO skulle acceptera journal ister och fotografer F 7 under öv
U ngern representerats av observatörer. att understödja en humanitär hjälp· ningen. 
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En sårmarkör tas omhand i det ryska fältsjukhuset. Sjukhuset har av ryssarna utnyttjats vid flera skarpa tillfällen. 

Man kunde dessutom ta del av verk övningsverksamheten. En till internet besökte över 6.000 övningens internet
samheten via Internet. Internetinforma informationen länkad fransk vädersa sidor. Sidorna ligger kvar under hösten. 
tioner har flera gånger dagligen uppda tellit har uppdaterat rådande väderför Sök under: Försvarsmakten - FKS - in
terats med bl a ny tagna foton direkt från hållanden. Under en 14 dagarsperiod ternationell verksamhet. • ~ 

FlygvapenNytt nr 4/97 21 



SluKvalras:C:OIualnrillrnil är skräddarsydda för Hereules. Här lastas två 

·· er Danska• arkor . 
. med sårade/sarm atienterna. I 

Herculesf~g~~~;köterskor övehrv:~::r~ivån låg.
läkare oc s, .. ',.uset bra Oc u 
containrarna ar 

Iltterlllltiolle/J 

Meningen med PFF-övningen var 
att deltagarna skulle lära känna 
varandra med respektive materi
el och se hur andra sjukvårdslag 
arbetar. Rikliga tillfällen gavs att 
följa med i varandras flygplan. 

Behagliga containrar. - Dans
karna har tagit fram ett container
system som är skräddarsytt för 
C-130 Hercules. Det består av två 
enheter, en för intensivvård, den 
andra bårinredd. Alla som har flu
git Hercules vet att det både bull
rar och kan vara besvärligt med 
belysning. Har man en bårinredd 
kabin kan det även vara besvär
ligt med åtkomligheten. Inuti con
tainrarna är det emellertid bu Iler
isolerat och ljust och en mycket 
behagl ig transportmi Ijö . Detta är 
ett idealiskt sätt att transportera 
patienter under fredsmässig stan
dard. Någonting Försvarsmakten 
kan överväga att skaffa ti II våra 
Hercules. 

Jag tänker mig ett scenario där 
svenskar har skadats utomlands 
och där vårdresurserna på platsen 
kan vara begränsade och där man 
under säkra förhållanden önskar 
transportera hem dem snabbt. Det 
kan vara militär pe rsonal tjänst
görande utomlands såväl som 
svenska turister som har råkat illa 
ut. 

Speciella MEDEVAC-flygplan. 
- Holländarna hade inrett sin Fok
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Foto: Ulf Fabiansson 
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sjukJtård 
ker F. 60 med en mycket kva Iifi
cerad utrustning. Fransmännen 
använde (ASA 235 inredd på lik
artat sätt. Polacker och rumäner 
flög An-26 . Övriga deltagare an
vände (-130 Hercules. 

Ryskt fältsjukhus. - På gräs
planen vid sidan om F 7:s han
garplatta lät ryssarna bygga upp 
ett fältsjukhus av uppblåsbara tält. 
Denna sjukhustyp kan fällas i fall
skärm tillsammans med sin per
sonal från transport jätten /1-76. 
Man har använt detta sjukhus i 
verkliga lägen senast i krigen i 
Tjetjenien och Dagestan. 

Jag följde med på en flygning i 
11-76 med sårskademarkörer. Flyg
ningen gick på låg höjd över 
Värmland . 1 lastutrymmet vårda
de läkare och sjuksköterskor ett 
antal patienter. De låg lätt åt
komliga i bårställningen. 

Med SAS på 150 meter. - Nästa 
flygning följde jag med ett om
gjort trafikflygplan, SAS MD-90, 
nu inrett med bårar. Även denna 
flygning gick på låg höjd över 
skogsfagraVärmland. Besättning
en strålade av lycka att få flyga på 
så låg höjd. Sårskademarkörerna 
låg väl fastspända på bårarna, vil
ket behövs på låg höjd p g a skak
ningarna/turbulensen. "Patienter
na" tycktes trivas bra med flygtu
ren. • 
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Ryska transport jätten /1-76 under landning på F 7 
och ses här passera Gripencentrum. 

Den ryska 11-76:an är mycket rymlig. Läkare och sjuksköterskor från fältsjukhuset tar hand om de skadade. 

Interiör från cock .. 
11-76 une/, fl p't I den rysk 
En impon:~a:!en;;g Över. värm~:::s:rortiätten 

'gflygnmf7snavI:f7 . ogarna. 
o· oermg. 
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