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Luleå

F 21 ska samöva med US 
Air Force i augusti. Sam-
övningen sker i sam-
band med att det ameri-
kanska flygvapnet övar 
flygbombning i Vidsel.

Amerikanska flygvapnet har 
fått regeringens tillstånd att 
öva flygbombning i Vidsel. 
Övningarna ska ske under de 
två första veckorna i augus-
ti.

Det blir ett relativt stort en-
gagemang, US Air Force kom-
mer till Norrbotten med 20 
stycken F-16 och 250 perso-
ner. Flygplanen och persona-
len kommer att vara statione-
rade på F 21 i Luleå.

– Det blir ett utmärkt tillfäl-
le för oss att samöva med det 
amerikanska flygvapnet ef-
tersom flygplanen ska vara 
placerade hos oss, säger Per 
Nilsson som är chef för F 21.

Han säger att det än så 
länge inte finns några detal-
jer på hur övningarna ska gå 
till eftersom regeringen helt 
nyligen meddelat att övning-
en får äga rum. 

– Det här är ett exempel på 
hur vi kan dra nytta av Vidsel 
och de övningar som andra 
nationers flygvapen gör där. 
Därför hoppas vi att den här 
övningsverksamheten växer, 
säger Per Nilsson.

Övning i Nederländerna
F 21 är redan nu engagerad i 
en större övning i Nederlän-

derna. Övningen kallas Frisi-
an Flag och där deltar förut-
om Sverige och Nederländer-
na också USA, Finland, Tysk-
land, Norge och Polen.

I Frisian Flag deltar ett 70-
tal personer från F 21. I början 
av nästa månad sker nästa 
övning, då ska första divisio-
nen samöva med US Air For-
ce i Lakenheath norr om Lon-
don.  I den övningen deltar 
ett 60-tal personer från Norr-
bottens flygflottilj.

Ovanlig övning
En ovanlig övning äger rum 
näst sista veckan i maj. Då 
samövar F 21 med hemvär-
net. Hemvärnet ställer upp 

med 500 personer som ska 
skydda och bevaka flottil-
jen.

Om några dagar inleds yt-
terligare en flygövning, Vin-
tersol. Där samövar norska 
flygvapnet i Bodö, finska 
flygvapnet i Rovaniemi och 
det svenska flygvapnet från 
F 21.

Senare i år arrangeras Arc-
tic Fighter Meet 2010. I öv-
ningen deltar yngre piloter 
från Finland och Sverige – 
eventuellt också från Norge.

I början av juni deltar F 21 i 
övningen Volcanex i Norge. 
Sju länder deltar i övningen. 
Sverige representeras av 
F 21:s flygbasförband. De ska 

öva eskortering av konvojer, 
se till att bilkonvojer når sina 
mål.

Grannländerna
F 21 planerar också ett utökat 
samarbete med det norska 
och finska flygvapnet. 

– Vi vill få rätt att starta och 
landa i Bodö och Rovaniemi. 
För oss skulle det innebära 
stora fördelar bland annat vid 
dålig sikt. Men vi skulle också 
spara pengar eftersom vi inte 
behöver ha våra plan fulltan-
kade – vi når Bodö på 20 mi-
nuter, säger Per Nilsson.
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F 21 övar med 
US Air Force

Kalix

Kalix sjukhus har anmält 
sig självt enligt Lex Ma-
ria till Socialstyrelsen.

Det hela handlar om 
en patient som miss-
tänks ha avlidit på grund 
av en allergisk reaktion 
efter läkemedelsinsätt-
ning.

Den 20 januari i år sökte en 
kvinna, född 1933, akutmot-
tagningen på Kalix sjukhus 
efter att ha vaknat med tryck 
över bröstet, huvudvärk, yr-
sel och andfåddhet.

Patienten lades in på vård-
avdelning för blodtrycksjus-
tering och gavs Enalapril mot 
högt blodtryck.

Sju timmar senare svällde 
hon upp i ansiktet. Kvinnan 
sa att hon trodde det berodde 
på gurkan eller paprikan som 
hon haft på sin macka till 
kvällsfikat. 

Läkare kontaktades och 
nya tabletter ordinerades, 
som gav en bra effekt. Åt-
minstone för ett tag.

– Hon är uppåtgående och 
pratar obehindrat, säger den 
läkare som hade jour den 
kvällen i ett yttrande.

”Var på dåligt humör”
Vid 22-tiden svällde patien-
tens överläpp och hon börja-
de känna sig orolig i krop-
pen. 

00.50 fick kvinnan svårt 
att svälja och halsen var svul-
len. Nattsköterskan ringde 
till samjouren för att få en be-
dömning av patienten. Varpå 
denne svarade att han hade 
fullt upp på akuten och hade 
tittat till patienten tidigare 
under kvällen.

– Han var på dåligt humör 
och svor på grund av att det 
var mycket jobb, säger natt-
sköterskan i ett yttrande i an-
mälan.

Ytterligare 50 minuter se-
nare hade kvinnan försäm-
rats betydligt. Ansiktet, läp-
parna och luftrören hade 
svällt upp och hon hade svårt 
med andningen.

Lades i respirator
En anestesiläkare beslutade 
då att patienten omedelbart 
skulle transporteras till in-
tensiven. När kvinnan kom 
fram till intensivvårdsavdel-
ningen fick hon cirkulations-
stillestånd. Hjärt- och 
lungräddning påbörjades och 
patienten tracheotomerades 
samt lades i respirator.

Efter fem dagar avled hon.
Det ska nu analyseras om 

det fanns brister i vården ef-
tersom patienten drabbades 
av en allergisk reaktion efter 
att ha fått Enalapril som led-
de till att hon avled.

Det ska även utredas om 
kommunikationen mellan lä-
karen och sköterskan varit 
tillräckligt tydlig eftersom lä-
karen gjort bedömningen att 
han inte behövde se till pa-
tienten.

Norrbottens-Kuriren har 
försökt nå verksamhetsche-
fen Bo Wikström för medi-
cin- och rehabkliniken på Ka-
lix sjukhus utan att lyckas.
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Fotnot: Tracheotomi är ett 
kirurgiskt ingrepp där en 
öppning till luftstrupen görs 
i halsen strax nedanför strup-
huvudet för att underlätta 
andningen.

Avled på grund 
av medicinen
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KLARTECKEN. US Air Force har fått tillstånd från regeringen för att öva flygbombning i Vidsel. 
Övningarna kommer att äga rum under de två första veckorna i augusti. 

Skandinaviens ledande grossist inom rostfritt stål satsar på Norrland och 
öppnar nu säljkontor i Sundsvall. Med Damstahl på plats i norra Sverige ökar 

tillgängligheten, tryggheten och expertisen för dig som jobbar med rostfritt stål.

Damstahl är Skandinaviens mest betydande grossist inom rostfritt stål och ingår i tyska NEUMO-Ehrenberg-Group som har produktions- och handelsverksamhet 

över hela världen. Koncernen säljer totalt 80 000 ton rostfritt stål och omsätter 325 MEUR. Damstahls huvudkontor finns i Skanderborg, Danmark.

I Sverige etablerades Damstahl ab 1977. Nu är vi ca 55 anställda, omsätter ca 500 MSEK och finns i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Vi lagerför 

Sveriges bredaste och djupaste sortiment av rostfritt stål vilket möjliggör snabba och säkra leveranser över hela landet. Läs mer om oss på www.damstahl.se. 
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