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DET KAN DU LÆSE I NYHEDSBREVET:

•	 Øget	opfølgende	indsats
•	 Virtual	reality	eksponeringsterapi
•	 Parterapi	hjælper	veteraner	med	

PTSD
•	 Jobordning	for	veteraner
•	 Fælles	om	veteraner
•	 Brobyggere	til	Veterancentret
•	 De	pårørende	er	vigtige
•	 Børn	og	unge	mødes	med	ligesin-

dede
•	 Nye	navne	i	Rådgivnings-	&	Reha-

biliteringsafdelingen
•	 Skadede	veteraner	deltager	på	

Flagdagen
•	 Nye	opgaver	-	anden	indsats
•	 Parforholdskurser	i	2017
•	 Nye	behandlingstilbud	til	veteraner
•	 Ny	uddannelse	til	de	frivillige
•	 Målrettet	PTSD-behandling
•	 Viden	om	veteraner	i	Horsens
•	 Gruppebehandling	i	Veterancen-

tret
•	 Task	Force	Selvmord	afsluttes
•	 Robusthedsprogram	afprøves
•	 Ny	festival	for	veteraner

KÆRE LÆSERE
Det	er	med	glæde,	at	jeg	udsender	det	andet	af	Veterancentrets	nyhedsbreve	til	jer.	
Jeg	håber,	at	I	efter	at	have	læst	det	sidder	med	en	følelse	af,	at	udviklingen	på	ve-
teranområdet	fortsat	er	i	fuld	gang,	og	at	støtten	til	vores	veteraner	og	pårørende	hele	
tiden	bliver	bedre.

Vi	er	på	rette	vej,	men	lad	mig	allerede	nu	slå	fast,	at	vi	aldrig	når	i	mål!	For	der	kom-
mer	hele	tiden	ny	viden	og	nye	erfaringer,	som	vi	skal	omsætte,	og	samtidig	udvikler	
vores	målgruppe	og	deres	behov	sig	over	tid.

Jeg	forventer	mig	meget	at	det	nye	koncept	”Fælles	om	Veteraner”,	som	skal	gøre	det	
nemt	for	kommunerne	at	udarbejde	en	veteranstrategi	og	ansætte	veterankoordina-
torer.	Særligt	i	lyset	af,	at	jeg	det	seneste	halve	år	har	konstateret,	hvordan	veteraner	
ude	i	deres	lokalområder	med	succes	har	lagt	pres	på	deres	egen	kommune	for	at	
få	initiativer	og	hjælp	på	veteranområdet	op	at	stå.	Dette	er	i	min	optik	en	stor	del	af	
forklaringen	på,	at	mere	end	20	kommuner	i	dag	har	ansat	en	veterankoordinator.	Det	
er	ligeledes	et	fint	billede	på,	hvad	vi	kan	sammen,	når	vi	samarbejder,	og	det	vil	jeg	
meget	gerne	sige	tak	for.	

I	dag	ser	vi	heller	ikke	veteranindsatsen,	som	noget	der	alene	handler	om	den	enkelte	
veteran.	Vi	ser	også	meget	på	alle	dem,	som	er	omkring	veteranen.	En	gruppe	af	men-
nesker	som	også	kan	have	behov	for	hjælp	og	støtte,	men	bestemt	også	en	gruppe	
som	kan	give	hjælp	og	støtte	til	veteranen	og	til	hinanden.	Mange	af	de	nyeste	initiati-
ver,	som	vi	fortæller	om	denne	gang,	handler	netop	om	dette,	eksempelvis	brobyggere,	
samtalegrupper	for	børn	og	unge,	netværksopbygning	og	parterapi.

Sidst	men	ikke	mindst	er	der	tillige	en	række	tiltag,	som	gerne	skal	kunne	reducere	
antallet	af	PTSD-tilfælde	-	for	eksempelvis	mental	robusthedstræning	og	tiltag,	der	
skal	optimere	behandlingen	som	eksempelvis	gruppebehandling,	mindfulness-baseret	
stressreduktion,	brug	af	symptomprofiler	indenfor	PTSD	og	virtual	reality	eksponerings-
terapi.	

På	Flagdagen	sidste	år	kom	servicetjekket	af	veteranindsatsen.	Et	arbejde,	der	kun	
kunne	lade	sig	gøre	med	hjælp	fra	alle	dele	af	det	danske	samfund	lige	fra	ministerier	
over	kommuner	til	frivillige	og	faglige	organisationer.	Mange	af	de	tiltag,	kan	I	kan	læse	
om	her,	er	netop	et	resultat	af	jeres	erfaringer	og	tilbagemeldinger,	så	mange	tak	for	
jeres	bidrag	til	en	bedre	veteranindsats.

Oberst Jette Albinus, chef for Veterancentret
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ØGET OPFØLGENDE INDSATS

I	foråret	2017	nedsatte	Veterancentret	
en	arbejdsgruppe,	der	skulle	se	nær-
mere	på	den	opfølgende	indsats,	der	
ydes	over	for	veteranerne.	

”Gruppen	skal	kvalificere	indsatsen,	
da	Veterancentret	hele	tiden	arbejder	
på	dels	at	komme	bredt	ud	med	de	
tilbud	og	støttemuligheder,	der	er	for	
veteraner	og	pårørende,	men	også	for	
at	nå	ud	til	de	sårbare	veteraner,”	siger	
kaptajn	Michael	Lindholm,	leder	af	
Veteranpuljen.	

Gruppen	har	set	på	Veterancentrets	
nuværende	procedurer	og	arbejder	lige	
nu	med,	hvordan	netværket	omkring	
den	enkelte	veteran	kan	inddrages	i	
det	forebyggende	arbejde.

”Vi	ser	blandt	andet	på,	om	vi	kan	
identificere	hold,	som	kan	have	brug	
for	en	ekstra	støtte	længere	tid	efter	
hjemkomst,”	siger	Michael	Lindholm.		

VIRTUAL REALITY 
EKSPONERINGSTERAPI
Den	teknologiske	udvikling	har	skabt	nye	muligheder	for	behand-
lingen	af	PTSD	hos	krigsveteraner.	Virtual	reality	teknologi	har	vist	
sig	at	have	en	lovende	effekt.

Veterancentrets	psykologer	arbejder	med	eksponeringsterapi,	hvor	veteranen	konfron-
teres	med	sine	traumatiske	minder	på	en	systematisk	facon.	Terapien	er	en	veldoku-
menteret	effektiv	behandling	mod	PTSD.	

”Udfordringen	for	terapien	er,	at	dens	succes	afhænger	af,	hvorvidt	veteranen	er	i	stand	
til	effektivt	at	forestille	sig	og	detaljeret	gennemgå	sine	traumatiske	oplevelser.	For	
mange	er	dette	for	svært	eller	måske	en	umulighed,	da	det	enten	føles	for	voldsomt	
eller	ikke	er	muligt	på	grund	af	huller	i	hukommelsen,”	siger	militærpsykolog	Nikolai	
Cerisier	Roitmann.	

Med	virtual	reality	er	det	blevet	muligt	at	introducere	veteranen	for	et	livagtigt	virtuelt	
miljø,	der	repræsenterer	de	traumatiske	oplevelser	og	herigennem	lade	veteranen	blive	
konfronteret	med	de	traumatiske	minder	på	en	kontrolleret,	trinvis	facon.	

”På	den	måde	er	behandlingens	succes	ikke	længere	eksklusivt	afhængig	af,	hvorvidt	
veteranen	kan	genkalde	sig	hændelserne	livagtigt	nok.	I	stedet	er	der	mulighed	for,	at	
veteranen	kan	genopleve	scenariet	igen	i	en	virtuel	virkelighed	under	sikre	og	kontrolle-
rede	betingelser.	Derudover	er	der	også	større	sandsynlighed	for	at	unge	soldater,	som	
er	vokset	op	med	digitale	miljøer	og	gaming,	vil	være	mere	villige	til	at	indgå	i	behand-
lingen	med	en	virtual	reality	komponent	frem	for	at	indgå	i	mere	traditionel	”tale”-tera-
pi,”	siger	Nikolai	Cerisier	Roitmann.	

Behandlingsprogrammet	kaldes	for	virtual	reality	eksponeringsterapi,	og	softwaren	er	
blevet	udviklet	i	USA	på	University	of	Southern	California	under	navnet	”Bravemind”.		
Veterancentret	har	igangsat	et	pilotprojekt,	hvor	udvalgte	dele	af	den	eksisterende	
software	skal	afprøves	på	danske	veteraner	med	PTSD	for	at	se,	om	der	er	en	positiv	
effekt	af	behandlingen	i	forhold	til	PTSD-symptomer.	Samtidig	er	det	også	relevant	at	
blive	klogere	på	eventuelle	nødvendige	ændringer	af	den	amerikanske	software	til	en	
dansk	soldats	virkelighed.

Hvis	du	selv	er	veteran	med	PTSD	eller	kender	til	en	veteran	med	PTSD,	som	ønsker	
at	deltage	I	pilotprojektet,	er	du	velkommen	til	at	tage	fat	i	projektleder	Nikolai	Cerisier	
Roitmann,	vetc-mpa202@mil.dk,	72163254
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COGNITIVE BEHAVIORAL CONJOINT 
THERAPY (CBCT)

CBCT-programmet	er	udviklet	af	en	
af	de	mest	fremtrædende	eksperter	i	
PTSD,	Candice	M.	Monson,	som	er	pro-
fessor	i	psykologi	ved	Ryerson	universi-
tetet	i	Toronto.  

HVAD ER PTSD?

Posttraumatisk	stresslidelse	(PTSD)	er	
en	relativt	langvarig	og	ikke	sjælden	
kronisk	tilstand.	Den	kan	opstå	efter	
alvorlige	eller	langvarige	psykiske	
traumer,	som	ulykker,	krig,	katastrofer,	
overgreb	(voldtægt,	incest)	og	andre	
situationer,	hvor	personen	føler	sig	i	
livsfare.	

KENDETEGN	PÅ	PTSD

•	 Stadig	genoplevelse	(flashbacks)	
af	den	skræmmende	hændelse	
både	i	vågen	tilstand	og	under	
søvn

•	 Undgåelse	af	handlinger	eller	
situationer	som	minder	om	hæn-
delsen

•	 ”Hyperarousal”:	irritabilitet,	ten-
dens	til	sammenfaren,	søvnpro-
blemer,	koncentrationsbesvær	og	
humørsvingninger

•	 Subjektiv	følelse	af	personligheds-
forandring

Kilde:	sundhed.dk

PARTERAPI HJÆLPER VETERANER 
MED PTSD
Veterancentret	tilbyder	nu	at	behandle	veteraner	med	PTSD	gen-
nem	et	 forløb,	der	styrker	 forståelsen	og	kommunikationen	mel-
lem	dem	og	deres	partnere.

I	efteråret	2016	har	Veterancentret	testet	et	nyt	parterapitilbud	til	veteraner	med	PTSD	
(posttraumatisk	stresslidelse).	

”I	stedet	for	individuel	behandling	har	de	første	veteraner	nu	sammen	med	deres	part-
nere	gennemgået	et	forløb,	der	træner	færdigheder	i	at	håndtere	problemerne	i	hverda-
gen	og	arbejde	sammen	om	at	løse	dem.	De	får	en	større	intimitet	ved	at	blive	bedre	til	
at	dele	tanker	og	følelser	med	hinanden,”	siger	militærpsykolog	Ulrik	Thomsen.	

Han	er	som	den	første	herhjemme	blevet	uddannet	til	at	anvende	metoden,	der	er	
udviklet	i	Canada	specielt	til	veteraner	med	PTSD.	Cognitive	Behavioral	Conjoint	Terapi	
(CBCT)	hedder	det	nye	forløb,	der	er	bygget	op	af	14	sessioner	med	hjemmeopgaver	
til	hver	gang.	Idéen	bag	behandlingen	bygger	på	forskning	i	PTSD,	der	peger	på	social	
støtte	som	en	væsentlig	faktor	for	at	få	det	bedre.	

”Vi	ved,	at	par,	der	er	gode	til	at	vise	følelser	og	snakke	om	dem,	er	gladere,	og	bliver	
oftere	sammen.	Derfor	giver	det	rigtig	god	mening	at	inddrage	partneren	i	behandlin-
gen	af	PTSD,”	siger	Ulrik	Thomsen.

Parret hjælper hinanden
Ulrik	Thomsen	oplever	en	lang	række	fordele	ved	den	nye	metode.	Fordi	parret	er	sam-
men	om	behandlingen,	kan	de	rykke	sig	meget	mellem	de	enkelte	sessions.	De	får	
nogle	redskaber	til	at	håndtere	konflikterne,	når	de	opstår,	og	hjemmeopgaverne	øver	
dem	i	at	arbejde	sammen	om	at	løse	problemerne.	Målet	med	metoden	er,	at	parret	
skal	lære	at	hjælpe	hinanden.	På	den	måde	stopper	behandlingen	heller	ikke,	når	de	
har	gennemført	forløbet.	

”PTSD	er	ikke	noget,	man	bare	kommer	over.	Det	kræver	en	bevidst	indsats	og	kan	
tage	meget	lang	tid.	Men	hvis	man	lærer	at	være	fælles	om	at	løse	problemerne,	når	de	
dukker	op,	kan	det	have	en	stor	forebyggende	effekt,”	fortæller	Ulrik	Thomsen.

En	stor	mængde	forskningslitteratur	dokumenterer,	at	CBCT	er	blandt	de	mest	effektive	
behandlingsmetoder	til	PTSD.

”Det	unikke	ved	metoden	er,	at	den	på	én	og	samme	tid	afhjælper	PTSD	og	bedrer	
parforholdet,”	siger	Ulrik	Thomsen.
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SAMMEN ER VI BEDRE

Veteranindsatsen	i	Danmark	er	et	
fælles	ansvar.	Sådan	står	der	i	den	
nye	Veteranpolitik,	og	det	gør	Veteran-
centret	rigtig	meget	for	at	leve	op	til.	
Veterancentret	bidrager	ikke	bare	selv	
til	veteranindsatsen,	men	hjælper	også	
andre	med	at	bidrage.	Det	gælder	de	
frivillige,	kommuner,	pårørende,	virk-
somheder	og	så	videre	for	at	komme	
hele	vejen	rundt	om	veteranen.

JOBORDNING FOR VETERANER
Arbejdsgivere,	der	ansætter	en	skadet	veteran,	kan	nu	få	en	job-
præmie.	Den	skal	være	med	til	at	sikre,	at	skadede	veteraner	bli-
ver	fastholdt	på	arbejdsmarkedet.

Lidt	flere	sygedage	og	hensyn	til	særlige	behov	kan	være	udfordringen	for	arbejdsgiver,	
når	det	handler	om	at	ansætte	skadede	veteraner.	Det	skal	en	ny	jobpræmie	råde	bod	
på.

”Målgruppen	er	de	veteraner,	der	har	pådraget	sig	fysiske	eller	psykiske	skader	på	en	
international	mission,	og	som	i	særlig	grad	har	haft	svært	ved	at	fastholde	et	job	på	
grund	af	skader,	veteranen	har	fået	i	forbindelse	med	sin	udsendelse,”	siger	kaptajn	
Michael	Lindholm,	der	er	leder	af	Veterancentrets	pulje.

Ordningen	har	været	i	gang	i	seks	måneder,	og	tolv	veteraner	er	godkendt	til	ordningen,	
heraf	er	ni	i	gang	i	en	virksomhed.	Veteranerne	kommer	både	fra	Veterancentrets	egen	
pulje	og	via	kommunale	jobcentre	og	veterankoordinatorer.

”Den	største	udfordring	er	at	finde	et	match	mellem	den	enkelte	veteran	og	en	virksom-
hed.	Det	er	en	proces,	som	tager	tid	og	ikke	kan	forceres.	Perspektiverne	for	at	få	flere	
udfordrede	veteraner	i	beskæftigelse	er	dog	positive,”	siger	Michael	Lindholm.

Veterancentret	arbejder	nu	på	at	finde	virksomheder	–	enten	gennem	direkte	kontakt	
eller	virksomhedsnetværk	–	der	kunne	være	interesserede	i	at	ansætte	en	skadet	ve-
teran.	Ordningen	promoveres	også	i	jobcentre,	hos	veterankoordinatorerne	og	i	frivillige	
og	faglige	organisationer.

JOBPRÆMIE

Arbejdsgivere	kan	søge	en	jobpræmie	
på	kr.	50.000	ved	ansættelse	af	en	
skadet	veteran.	

Ordningen	er	gældende	i	perioden	
2017-19	og	kan	søges	af	både	private	
og	offentlige	(ikke	statslige)	arbejdsgi-
vere.

Ansættelsesforholdet	skal	have	en	
varighed	på	26	uger	uden	afbrydelse,	
og	arbejdstiden	skal	være	på	minimum	
15	timer	ugentligt	i	gennemsnit.

Flyers	og	mere	information	om	jobpræ-
mien	kan	findes	på veterancentret.dk.

http://veterancentret.dk
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KOMMUNER

86	af	landets	98	kommuner	har	en	
samarbejdsaftale	med	Veterancentret.	

Samarbejdsaftaler	kan	blive	fornyet	fra	
begyndelsen	af	2018.

Veterancentret	afholder	gratis	oplæg	i	
kommunerne	til	deres	sagsbehandlere.	

Oplægget	omhandler	veteraners	
forhold,	herunder	PTSD,	og	særlige	
opmærksomhedspunkter	i	sagsbe-
handlingen.

FÆLLES OM VETERANER:

Er	et	koncept,	der	skal	gøre	det	nemt	
for	kommuner	at	udarbejde	en	veter-
anstrategi	og	ansætte	veterankoordi-
natorer.

Konceptet	indeholder	fornyede	samar-
bejdsaftaler,	tilbud	om	sparring,	oplæg	
for	sagsbehandlere	og	undervisning	af	
veterankoordinatorer.	

Konceptet	forventes	klar	til	brug	i	be-
gyndelsen	af	2018.

FÆLLES OM VETERANER
Veterancentret	støtter	kommuner	i	deres	arbejde	med	veteraner.	
Konceptet	”Fælles	om	Veteraner”	skal	gøre	samarbejdet	lettere.

En	af	Veterancentrets	opgaver	er	at	støtte	de	kommunale	medarbejdere	i	deres	arbejde	
med	veteraner.

”Vi	har	gennem	en	årrække	haft	fokus	på	samarbejdet	med	kommuner	blandt	andet	
ved	at	tilbyde	sparring	og	undervisning	til	kommunale	sagsbehandlere	og	ved,	at	vores	
lokale	medarbejdere	ude	omkring	i	landet	kan	fungere	som	bisiddere	i	møder	mellem	
kommune	og	veteran,”	siger	projektleder	Jane	Christensen.

Erfaringen	fra	Veterancentret	er,	at	jo	mere	kommunerne	ved	om	veteraner,	des	lettere	
er	sagsbehandlingen.	

”Derfor	opfordrer	vi	til,	at	kommunerne	sætter	fokus	på	veteraner,	hvilket	de	blandt	
andet	kan	gøre	ved	at	udarbejde	en	veteranstrategi	og	ansætte	en	veterankoordinator	
eller	en	koordinerende	sagsbehandler,	der	har	særligt	blik	på	viden	om	veteraner”,	
siger	projektleder	Louise	Lau	Justesen.

Konceptet	”Fælles	om	Veteraner”	er	udarbejdet	med	henblik	på	at	skabe	et	godt	sam-
arbejde	om	veteranerne.	

”Konceptet	skal	blandet	andet	være	med	til	at	gøre	det	nemmere	for	kommunerne	at	
implementere	en	veteranstrategi,	der	kan	tilpasses	de	lokale	behov	og	muligheder.		
En	del	af	konceptet	er	ligeledes	at	gøre	det	tydeligere,	hvilke	indsatser	Veterancentret	
tilbyder	og	tilbyde	sparring	i	forbindelse	med	at	involvere	andre	samarbejdspartnere,	
herunder	frivillige	organisationer,”	siger	Jane	Christensen.	
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DE PÅRØRENDE ER VIGTIGE
Veterancenteret	 tilbyder	 ikke	kun	støtte	 til	 soldater	og	veteraner	
men	også	til	de	pårørende,	som	i	hverdagen	er	der	for	soldaten	og	
veteranen.

Veterancentret	støtter	de	pårørende	før,	under	og	efter	udsendelse,	men	de	pårørende	
er	også	vigtige	medspillere	i	forhold	til	deres	veteran.	Både	i	forhold	til	veteranens	
nuværende	arbejde,	men	også	i	bearbejdelsen	og	håndtering	af	traumer	fra	tidligere	
udsendelser.	

”Betydningen	af	de	pårørende	bliver	kun	større	og	større	for	Veterancentret.	Vi	ved,	at	
det	for	soldaterne	betyder	meget,	at	hjemmefronten	har	det	godt,	mens	de	er	udsendt.	
Vi	ved	også,	at	de	pårørende	er	vigtige	for,	at	veteranen	kan	komme	godt	hjem	igen,”	
siger	Thomas	Krohn,	chef	for	Rådgivnings-	&	Rehabiliteringsafdelingen.	

Veterancentret	arbejder	derfor	med	at	støtte	de	pårørende	både	før,	under	og	efter	
udsendelse	og	inddrage	dem	i	netværket	omkring	veteranen	–	gerne	i	tæt	samarbejde	
med	de	mange	frivillige	veteranaktører.

”Vi	har	rigtig	gode	erfaringer	med	at	inddrage	pårørende	sammen	med	andre	i	netvær-
ket	omkring	veteranen.	Det	betyder	meget	for	veteranen	at	have	de	nærmeste	omkring	
sig,	når	der	er	fysiske	eller	psykiske	efterreaktioner,”	siger	Thomas	Krohn.

BROBYGGERE TIL 
VETERANCENTRET

Veterancentret	har	netop	iværksat	en	
helt	ny	brobyggerfunktion.	Den	skal	
fremme	en	hurtig	og	sikker	forbindelse	
mellem	Veterancentrets	beredskab	og	
en	efterfølgende	tværfaglig	indsats.

”Når	en	veteran	ringer	ind	på	vores	
døgntelefon,	så	skal	vi	være	sikre	
på,	at	veteranen	får	den	støtte,	han	
eller	hun	har	brug	for	hurtigt.	De	nye	
brobyggere	skal	træde	til	her	og	nu	og	
sikre,	at	vi	i	endnu	højere	grad	yder	en	
tværfaglig	indsat	i	samarbejde	med	det	
offentlige	system	og	med	veteranens	
netværk,”	siger	Jonna	Nielsen,	der	er	
leder	for	socialrådgiverne.

Brobyggerne	skal	primært	være	
tilknyttet	veteraner,	der	har	akutte	og	
komplekse	sager	i	kortere	perioder	i	
modsætning	til	Veterancentrets	medar-
bejdere,	der	arbejder	med	enkeltsager	
i	længere	forløb.	Brobyggerne	skal	også	
udvikle	løsninger	i	veteranens	netværk,	
så	det	i	højere	grad	end	nu	bliver	ind-
draget.

ET TILTAG FRA SERVICETJEKKET

Tiltaget	handler	om	et	øget	fokus	på	
pårørende	og	herunder	pårørende	med	
særlige	behov.	

Det	handler	om	inddragelse	og	udvi-
delse	af	netværket	omkring	den	en-
kelte	sårbare	veteran	og	er	kendt	som	
løsningsfokuseret	netværksarbejde.	

Veterancentret	har	foreløbig	uddannet	
seks	medarbejdere	i	metoden.
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BØRN OG UNGE MØDES MED 
LIGESINDEDE

Siden	efteråret	2015	er	der	afholdt	
samtalegrupper	for	børn	og	unge,	som	
har	en	forælder,	der	er	psykisk	eller	
fysisk	påvirket	efter	en	udsendelse.	
Grupperne	bliver	nu	en	del	af	Veteran-
centrets	permanente	støttetilbud.	

”De	familier,	som	har	deltaget	i	en	
gruppe,	har	efterfølgende	fortalt,	at	det	
for	både	børn	og	forældre	har	været	
godt	at	møde	ligesindede,	og	det	har	
givet	en	bedre	forståelse	for	hinanden	i	
familien,”	siger	projektleder	Julie	Wedel	
Gjelstrup.	

I	grupperne	mødes	børn	og	forældre	ti	
gange	en	hverdagsaften	om	ugen	på	
KFUM	Soldaterhjem	rundt	om	i	hele	
landet.	Imens	børnene	er	sammen	i	
gruppen,	er	der	mulighed	for,	at	for-
ældrene	kan	udveksle	erfaringer	med	
hinanden,	og	nogle	af	gangene	er	der	
oplæg	om	eksempelvis	børns	reaktio-
ner	og	behov.	I	forældregruppen	er	der	
hver	gang	en	frivillig	med	fra	Famili-
enetværket.

NYE NAVNE I RÅDGIVNINGS- & 
REHABILITERINGSAFDELINGEN
Faggrupperne	i	Rådgivnings-	&	Rehabiliteringsafdelingen	har	fået	
nye	navne.	Det	sker	for	at	skærpe	og	tydeliggøre	deres	faglige	
profiler.

Der	er	kommet	nye	rådgivningsprofiler	i	Veterancentrets	Rådgivnings-	&	Rehabiliterings-
afdeling.	

”Vi	indfører	de	nye	navne,	så	det	bliver	tydeligere	for	dem,	som	vi	løser	opgaver	for,	
hvad	der	er	medarbejdernes	særlige	kompetencer,”	siger	Thomas	Krohn,	chef	for	Råd-
givnings-	&	Rehabiliteringsafdelingen.

Socialrådgivere	
Yder	individuel	socialfaglig	rådgivning	til	veteraner,	pårørende,	militære	chefer	og	andre	
ansatte	i	Forsvaret.	De	bistår	socialfagligt	i	forbindelse	med	udsendelser	og	bemander	
Veterancentrets	døgntelefon	uden	for	almindelig	arbejdstid.

Beskæftigelsesrådgivere	
Vejleder	og	rådgiver	soldater/veteraner	med	henblik	på	at	komme	i	job.	De	rådgiver	om	
civil	uddannelse	og	beskæftigelse,	koordinerer	rehabilitering	af	skadede	veteraner	og	
understøtter	generelt	karriererådgivningen	i	Forsvaret.	

Opsøgende rådgivere	
Arbejder	med	at	finde	og	støtte	særligt	udsatte	veteraner	med	komplekse	problemstil-
linger.	De	inddrager	pårørende,	frivillige	og	andre	vigtige	personer	omkring	veteranen	
for	at	sikre,	at	der	arbejdes	hen	mod	en	bæredygtig	og	meningsfuld	livssituation	for	
veteranen.

Navneforandringen	træder	i	kraft	1.	september.
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NYE OPGAVER – ANDEN 
INDSATS
De	danske	 soldaters	 opgaver	ude	 i	missionerne	har	ændret	 ka-
rakter.	Det	betyder	også,	at	tilbuddene	til	dem	er	tilpasset	de	nye	
forhold.

Soldaternes	udsendelse	har	udviklet	sig	i	de	seneste	år.	I	en	årrække	var	Danmark	
engageret	i	fredsskabende	missioner.	Soldaterne	deltog	i	kamphandlinger,	og	meget	af	
arbejdet	foregik	i	risikofyldte	områder	uden	for	lejren.	Den	psykologiske	indsats	var	pri-
mært	af	krisepsykologisk	karakter	med	udrykninger	til	missionsområderne	ved	særlige	
hændelser.	I	dag	udspiller	det	meste	af	arbejdet	på	missionerne	sig	primært	inden	for	
lejren.	Soldaterne	er	mindre	udsatte,	og	udfordringerne	ser	derfor	anderledes	ud.

”At	være	udsendt	er	i	sig	selv	forbundet	med	nogle	særlige	karakteristika,	der	kræver	
en	særlig	opmærksomhed.	Afstanden	til	det	hjemlige	og	familien,	manglen	på	spæn-
ding,	oplevelser	og	en	fælles	fjende	kan	gøre	de	seks	måneder	langsommelige	og	med-
virke	til	personlige,	men	også	indbyrdes	spændinger	og	konflikter	mellem	soldaterne,”	
siger	militærpsykolog	Tobias	Haastrup	Holst.

Tilpasning af den psykologiske indsats
Veterancentret	støtter	soldaterne	både	før,	under	og	efter	mission.	Der	er	for	eksempel	
oprettet	beredskabshold,	der	følger	soldaterne	fra	forberedelse,	til	de	kommer	hjem	
igen,	så	det	er	de	samme	personer,	soldaterne	møder	igennem	hele	forløbet.

”Vi	er	opmærksomme	på	at	tilpasse	vores	undervisning,	så	den	forbereder	soldaterne	
på	det	aktuelle	missionsbillede,	og	i	mindre	grad	lægger	vægt	på	de	kamprelaterede	
emner.	Tilpasningen	sker	for	eksempel	også	i	undervisningen	af	kadetterne,	hvor	vi	har	
udviklet	nyt	undervisningsmateriale,	”	siger	Tobias	Haastrup	Holst.

Under	udsendelsen	modtager	soldaterne	kontaktbesøg	af	to	psykologer	fra	bered-
skabsholdet.	Veterancentret	har	afprøvet	befalede	samtaler	undervejs	i	missionen	med	
gode	resultater.

”Samtalerne	giver	mulighed	for	at	følge	op	på	såvel	mindre	som	sværere	problemstillin-
ger	og	er	med	til	at	sikre	den	generelle	trivsel	i	missionsområdet,	ligesom	samtaler	kan	
være	med	til	at	forebygge	problemer	efter	hjemkomst,”	siger	Tobias	Haastrup	Holst.	

Tilpasningen	er	en	kontinuerlig	proces,	så	Veterancentret	bedst	støtter	soldaterne	der,	
hvor	de	er.

SKADEDE VETERANER DELTAGER PÅ 
FLAGDAGEN

Veterancentret	stiller	for	første	gang	
med	en	fanekommando	til	den	officielle	
del	af	Flagdagen	5.	september	i	Køben-
havn.	Her	bliver	Flagdagen	indledt	med	
blandt	andet	kransenedlægning	på	
Kastellet,	gudstjeneste	i	Holmens	Kirke	
og	parade	på	Thorvaldsens	Plads.

”Veterancentret	er	særdeles	aktiv	på	
Flagdagen	den	5.	september	rundt	i	
landet,	men	som	noget	nyt	stiller	vi	
med	en	fanekommando	med	veteraner	
fra	Veteranpuljen.	Målet	er,	at	10-15	
veteraner	repræsenterer	Veterancen-
tret	og	det	øvrige	Danmark	på	bedste	
vis,”	siger	kaptajn	Michael	Lindholm,	
leder	af	Veterancentret	pulje,	der	admi-
nistrerer	veteraner	i	rehabilitering.

Veterancentret	sender	i	den	forbindelse	
invitationer	ud	til	veteraner	fra	Veteran-
centrets	Pulje	til	at	deltage	i	paraden	i	
Kastellet.
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PARFORHOLDSKURSER I 2017

PREP-kurserne,	hvor	soldater,	vete-
raner	og	deres	partner	får	udvidet	
værktøjskassen	med	en	række	prakti-
ske	værktøjer	til	et	godt	parforhold,	er	
velbesøgte.

”Der	er	rigtig	mange,	der	gerne	vil	på	
et	PREP-kursus.	For	mange	par	er	det	
svært	at	finde	tid	til	hinanden.	Her	
får	de	to	dage	sammen,	hvor	det	kun	
handler	om	parret,”	siger	projektleder	
Anne	Hartmann-Madsen.

Der	bliver	i	alt	afholdt	otte	PREP-kurser	
i	2017	på	Forsvarets	etablissementer	
over	hele	landet.	PREP-kuserne	bliver	
afholdt	sammen	med	Organisationen	
for	Personlige	Rågivere	og	Kollegastøt-
ter	fra	det	øvrige	Forsvar.	Interesserede	
kan	finde	nye	kurser	på	veterancentret.
dk.

NYE BEHANDLINGSTILBUD TIL 
VETERANER
Veteraner	med	PTSD	 får	nu	 lettere	adgang	 til	behandling.	Frem-
over	 kan	de	blive	henvist	 direkte	 til	 seks	nye	 regionale	behand-
lingstilbud	af	Veterancentret.

Veteraner	med	PTSD	får	nemmere	adgang	til	psykiatrisk	behandling	med	seks	nye	
behandlingstilbud	spredt	over	hele	landet	ud	over	de	tre	allerede	eksisterende	tilbud.	
Formålet	er,	at	de	psykisk	skadede	veteraner	nu	kan	få	et	individuelt	behandlingstilbud	
i	alle	regioner.

”Først	og	fremmest	kommer	det	til	at	betyde,	at	veteraner	med	PTSD,	der	har	behov	for	
psykiatrisk	hjælp,	får	et	behandlingstilbud	tættere	på	vedkommendes	nærområde.	Ve-
terancentret	får	et	tæt	samarbejde	med	de	nye	behandlingstilbud,	hvor	vi	har	mulighed	
for	direkte	at	henvise	veteraner.	siger	chefpsykolog	Anne	Seehausen	Hansen.

For	veteranen	betyder	det,	at	vedkommende	ikke	nødvendigvis	behøver	at	gå	via	sin	
læge.

”Vores	tætte	samarbejde	med	psykiatrien	bliver	også	støttet	af	Sundhedsstyrelsen,	
som	påpeger,	at	Veterancentret	skal	medinddrages	ved	behandling	i	psykiatrien,	hvilket	
vi	vurderer,	er	en	stor	fordel	for	veteranen,	da	Veterancentret	netop	er	eksperter	inden-
for	området,”	siger	Anne	Seehausen	Hansen.

NYE BEHANDLINGSTILBUD

Der	kommer	seks	nye	regionstilbud	til	behandling	af	mennesker,	der	er	psykisk	
skadede	i	forbindelse	med	tjeneste.

De	ligger	i	Ballerup,	Slagelse,	Odense/Vejle,	Herning/Holstebro,	Aarhus	og	
Aalborg.

Tilbuddene	begynder	forskudt.	Nogle	er	i	gang	og	har	modtaget	veteraner.

De	seks	nye	behandlingstilbud	supplerer	de	allerede	eksisterende	tre	højt	spe-
cialiserede	tilbud	til	veteraner.
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NY UDDANNELSE TIL DE FRIVILLIGE

Er	du	frivillig	indenfor	veteranområdet,	
eller	ønsker	du	at	blive	det,	så	kan	
Veterancentret	nu	tilbyde	dig	en	ny	
uddannelse.	På	uddannelsen	får	du	rig	
mulighed	for	at	udveksle	erfaringer	og	
skabe	netværk	med	andre	frivillige	på	
veteranområdet.	Du	vil	blive	uddannet	
indenfor	områder	som	kommunikation,	
viden	om	PTSD,	bisidderrolle	og	de	
kommunale	systemer.	Undervisningen	
tager	udgangspunkt	i	dine	egne	erfarin-
ger	og	udfordringer.	

”Vi	har	særligt	fokus	på	betydningen	af	
netværk,	så	der	er	både	plads	til	dem,	
der	endnu	ikke	har	givet	sig	i	kast	med	
det	frivillige	arbejde,	og	til	dem,	som	
allerede	er	i	gang	og	ønsker	at	vide	
mere	og	møde	andre	frivillige,”	siger	
projektleder	Anne	Hartmann-Madsen.

Målet	er,	at	den	viden,	du	opnår	på	
kurserne,	skal	være	let	at	bringe	med	
tilbage	i	dit	arbejde	som	frivillig.	Du	
skal	være	indstillet	på	at	bruge	erfarin-
ger	fra	din	egen	hverdag	og	sparre	med	
de	øvrige	deltagere.

MÅLRETTET PTSD-BEHANDLING
Den	seneste	forskning	indenfor	PTSD-området	viser,	at	PTSD	kan	
antage	mange	former,	og	symptomerne	ændrer	sig	over	tid.	Nogle	
symptomer	forsvinder	med	tiden,	mens	andre	bliver	værre.

Frem	for	at	undersøge	PTSD	som	en	ensartet	lidelse,	er	forskningen	begyndt	at	under-
søge	forekomsten	af	det,	man	kalder	for	symptomprofiler,	indenfor	PTSD.	

”En	symptomprofil	udgør	en	bestemt	sammensætning	af	symptomer	indenfor	det	sam-
lede	katalog	af	symptomer	i	PTSD.	Med	andre	ord	er	det	altså	ikke	ensartet,	hvordan	
veteraner	reagerer	på	traumatiske	oplevelse,	og	selvom	der	er	tale	om	de	samme	
overordnede	symptomer,	er	det	specifikt	for	den	enkelte,	hvilke	symptomer	der	opleves	
værst	og	udgør	det	største	problem,”	siger	militærpsykolog	Nikolai	Cerisier	Roitmann.

Forskningen	kalder	på	et	behov	for	en	mere	fokuseret	og	differentieret	behandling	end	
den	nuværende,	hvor	behandlingen	i	højere	grad	fokuserer	på	de	enkelte	elementer	
af	PTSD-lidelsen	frem	for	at	behandle	alle	symptomer	med	de	samme	behandlingspro-
grammer.	

”Vi	er	ved	at	udvikle	en	behandlingsmodel,	som	integrerer	den	nyeste	viden	om	
symptomprofiler	i	den	kliniske	praksis.	Behandlingsmodellen	kommer	til	at	bestå	af	
tre	elementer,	der	har	til	formål	at	gøre	vores	behandling	overfor	veteraner	med	PTSD	
mere	målrettet,	end	den	er	i	dag,”	siger	Nikolai	Cerisier	Roitmann.

Behandlingsmodellen består af:

•	 Et	udredningsprogram,	hvor	vi	først	identificerer	veteranens	symptomprofil	og	
derefter	sammensætter	et	individuelt	behandlingsprogram.	

•	 Et	individuelt	behandlingsprogram,	der	er	tilrettelagt	ud	fra	veteranens	symptom-
profil.

•	 Et	grundtræningsprogram	i	grupper,	hvor	vi	træner	veteranerne	i	at	håndtere	deres	
PTSD.	Programmet	giver	dem	redskaber	til	at	få	ro	på	kroppen,	på	følelserne	og	på	
tankerne.
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VIDEN OM VETERANER I HORSENS

Sæt	kryds	i	kalenderen	den	10.	okto-
ber.	

Til	efteråret	samles	aktører	på	veteran-
området	med	Veterancentret	til	en	dag,	
hvor	der	bliver	debatteret	veteranfor-
hold	og	udvekslet	erfaringer	og	viden	
om	veteraner.	

”Jeg	ser	rigtig	meget	frem	til	den	dag	
og	glæder	mig	til	at	høre	alle	de	gode	
inputs,	der	kommer	fra	de	frivillige	
aktører.	Det	er	utrolig	gavnligt	at	høres	
andres	perspektiv	på	veteranforhold,	
og	åbner	op	for	nye	samarbejder,	siger	
oberst	Jette	Albinus,	der	er	chef	for	
Veterancentret.

Mødet	finder	sted	den	10.	oktober	og	
kommer	til	at	foregå	i	Horsens.

Initiativet	er	en	del	af	regeringens	
servicetjek.

GRUPPEBEHANDLINGER UDBUDT I VETEREANCENTRET

CPT (Cognitive Processing Therapy) 
CPT	er	et	behandlingsprogram	specifikt	udviklet	til	veteraner	med	PTSD.	
Programmet	består	af	12	sessioner.	I	behandlingen	indlæres	færdigheder	i	en	
bestemt	rækkefølge	til	håndtering	af	PTSD-symptomer.

Mindfulness-baseret stress reduktion
Mindfulness-baseret	stressreduktion	er	et	8	ugers	undervisnings-	og	trænings-
forløb,	der	arbejder	bevidst	og	systematisk	med	stressreaktioner	og	med	evnen	
til	at	møde	hverdagens	udfordringer	på	en	hensigtsmæssig	måde.

GRUPPEBEHANDLING I 
VETERANCENTRET
I	de	sidste	to	år	har	Veterancentret	gjort	sig	erfaringer	med	at	be-
handle	 veteraner	 i	 grupper.	 Således	 har	 Veterancentret	 udbudt	
mindfulness-baseret	stressreduktion	og	behandling	af	PTSD	-	
begge	dele	i	grupper.

Erfaringerne	med	at	tilbyde	hjælp	til	veteraner	i	et	grupper	er	gode,	og	behandlingen	
viser	sig	at	være	effektiv.	

”De	fleste	veteraner	er	tilbageholdende	ved	tilbuddet	om	at	indgå	i	gruppebehandling,	
fordi	de	frygter	at	møde	nogle	de	kender,	eller	fordi	de	er	utrygge	ved	at	skulle	dele	
deres	problemer	med	andre.	Men	erfaringen	viser,	at	frygten	og	utrygheden	forsvinder,	
så	snart	gruppebehandlingen	kommer	i	gang,”	siger	militærpsykolog	Nikolai	Cerisier	
Roitmann.	

Hans	erfaring	er,	at	størstedelen	af	veteranerne	bliver	meget	glade	for	gruppeforløbet	
og	mange	oplever	det	som	en	stærk	støtte	og	inspiration	at	være	i	selskab	med	andre,	
som	kæmper	med	de	samme	problemer	som	dem	selv.
	
”De	fleste	veteraner	har	gennem	deres	funktion	i	Forsvaret	været	vant	til	at	skulle	løse	
opgaver	i	en	gruppesammenhæng,	og	flere	beskriver,	at	gruppebehandlingen	derfor	er	
naturlig	for	dem	at	falde	ind	i	på	trods	af,	at	gruppens	opgaver	adskiller	sig	ved	et	fokus	
på	at	arbejde	med	sig	selv,”	siger	Nikolai	Cerisier	Roitmann.
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TASK FORCE SELVMORD AFSLUTTES

Selvmord	blandt	veteraner	optog	i	høj	
grad	medierne	i	2016	og	satte	gang	
i	debatten	om,	hvorvidt	selvmordene	
kunne	forhindres.	Det	var	blandt	andet	
på	baggrund	af	disse	begivenheder,	at	
Task	Force	selvmord	blev	nedsat.	Det	
var	også	et	ønske	fra	Veterancentrets	
side,	at	kvalificere	centrets	arbejde	
på	området.	Hovedkonklusionerne	for	
gruppens	arbejde	er,	at	der	ikke	er	en	
øget	risiko	for,	at	danske	veteraner	
begår	selvmord	sammenlignet	med	en	
kontrolpopulation,	dog	var	risikoen	for	
selvmord	højere	blandt	veteraner,	der	
har	været	udsendt	til	Kroatien,	sam-
menlignet	med	de	øvrige	veteraner.	

”Uanset	dette	resultat,	så	bør	vi	søge	
at	reducere	antallet	af	selvmord	mest	
muligt.	Vi	har	blandt	andet	udarbejdet	
en	fælles	procedure	for	alle	medar-
bejdere	i	Veterancentret,	ligesom	vi	
har	været	i	kontakt	med	psykiatrien	
og	kommunerne.	Vi	har	også	skærpet	
vores	viden	indenfor	området	og	sikret	
videndeling	med	både	frivillige	og	
fagprofessionelle,”	siger	chefpsykolog	
Anne	Seehausen	Hansen.

Selvmordstruede	veteraner	og	deres	
pårørende	er	et	særligt	opmærksom-
hedspunkt	for	Veterancentret.	

”Vi	følger	udviklingen	nøje,	da	der	hele	
tiden	vil	komme	nye	data	og	viden	på	
området,	som	kan	medføre,	at	proce-
durer	skal	ændres,	eller	nye	tiltag	skal	
iværksættes,”	siger	Anne	Seehausen	
Hansen.

Task	Force	selvmord	er	nedlagt,	men	
arbejdet	fortsætter	i	Veterancentret.

ROBUSTHEDSPROGRAM

•	 Styrke	soldatens	evne	til	at	håndtere	stress	og	håndtere	traumatiske	hæn-
delser.

•	 Hjælpe	soldaten	til	at	blive	bedre	til	at	omstille	sig	fra	udsendelse	til	hjem-
lige	forhold.

•	 Sikre	en	videnskabelig	forankring	af	projektets	data.

•	 Sikre	at	robusthedsprogrammet	kan	implementeres	i	Forsvaret.

ROBUSTHEDSPROGRAM 
AFPRØVES
Veterancentret	 arbejder	 på	 at	 udvikle	 et	 evidensbaseret	 robust-
hedsprogram.	 I	 år	 begynder	 dataindsamling,	 og	 programmet	 vil	
sandsynligvis	blive	prøvet	af	i	foråret	2018.

Et	ph.d.-projekt	skal	udvikle	et	evidensbaseret	robusthedsprogram,	der	styrker	sol-
daternes	psykologiske	robusthed	i	forhold	til	at	håndtere	stress.	Programmet	tager	
udgangspunkt	i	de	erfaringer,	som	Forsvarets	psykologer	har	gjort	sig	i	forbindelse	med	
missionerne	i	Afghanistan	og	Irak,	samt	den	nyeste	videnskabelige	forskning.
	
”I	år	begynder	vi	den	første	dataindsamling	på	soldater	fra	Hærens	Reaktionsstyrkeud-
dannelse.	Det	bliver	utroligt	spændende	at	se	resultaterne	af	den	første	dataindsam-
ling.”	siger	forsker	og	militærpsykolog	Halfdan	Fryd	Koot.

Robusthedsprogrammet	skal	hjælpe	soldaten	med	at	håndtere	et	eventuelt	forhøjet	
alarmberedskab	og	negative	tanker	og	følelser.	Det	skal	give	soldaten	hensigtsmæs-
sige	strategier	til	at	håndtere	problemer,	og	på	den	måde	hjælpe	soldaten	til	at	formind-
ske	graden	af	psykiske	reaktioner	og	symptomer	både	før,	under	og	efter	udsendelsen.	
Robusthedsprogrammet	implementeres,	inden	soldaterne	udsendes	i	international	mis-
sion	og	skal	øge	den	enkelte	soldats	robusthed	for	at	forebygge	efterreaktioner	under	
udsendelsen	og	efter	hjemkomst.
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NY FESTIVAL
FOR VETERANER
Et	 nyt	 veteraninitiativ	 så	 i	 april	 da-
gens	 lys.	 Engage	 Festival	 samlede	
mere	end	6000	til	endagsfestival	på	
Refshaleøen	 i	 København.	 Formålet	
var	at	gøre	opmærksom	på	den	ind-
sats,	som	danske	veteraner	har	ydet.


