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VETERANCENTRET

DET KAN DU LÆSE I NYHEDSBREVET:

•	 Sammen	løfter	vi	bedst
•	 Viden	om	veteraner	2017
•	 Sæt	kryds	i	kalenderen
•	 Kommunalt	samarbejde	styrkes	i	

2018
•	 Invictus	blev	vendepunktet
•	 Nyttig	app	skal	støtte	pårørende
•	 Veteraner	matches	virksomheder
•	 Effektiv	gruppebehandling
•	 Hvordan	trives	børn	af	veteraner?
•	 Nye	penge	øremærket	veteranak-

tiviteter
•	 Uddannelse	af	frivillige	er	nu	i	

gang
•	 Veterancaféer	mødtes
•	 Flere	træner	hjernen
•	 På	besøg	i	Kabul
•	 Ny	undersøgelse	af	ISAF
•	 Veteraner	i	civilt	job

KÆRE LÆSERE
Jeg	vil	gerne	byde	jer	velkommen	til	det	halvårlige	nyhedsbrev	fra	Veterancentret.	Her	
kan	I	læse	om	de	mange	tiltag,	hvor	Veterancentret	og	Forsvaret	både	direkte	eller	in-
direkte	skaber	forudsætning	for,	at	flere	skadede	veteraner	tør	drømme	og	tør	handle	
for	at	skabe	den	forandring,	han	eller	hun	ønsker	sig.	For	nogle	handler	det	om	job,	
for	andre	om	fysisk	aktivitet,	en	uddannelse	eller	gode	og	stærke	relationer.	For	andre	
noget	helt	andet.	Veterancentrets	tilbud	er,	som	man	kan	læse	på	de	næste	mange	
sider,	varierede	og	mangeartede.	

Som	det	nok	er	en	del	af	jer	bekendt,	så	har	Veterancentret	efterhånden	været	opera-
tivt	i	seks	år.	Og	med	mine	+80	dage	på	chefposten	er	det	kun	en	lille	del	af	centrets	
historie,	jeg	endnu	har	fået	lov	til	at	være	en	del	af.	På	80	dage	kan	man	dog	stadig	
nå	meget.	Man	kan	med	held	og	snilde	rejse	jorden	rundt,	som	Phileas	Fogg	gør	det	i	
Jules	Vernes’	klassiker.	Men	man	kan	også	blive	flyvende	i	den	organisation,	Veteran-
centret	har	udviklet	sig	til.

Hånden	på	hjertet	–	så	troede	jeg	faktisk,	at	jeg	kendte	Forsvarets	veteranindsats,	
inden	jeg	trådte	ind	af	døren	til	Veterancentret.	Her	må	jeg	sige,	at	jeg	er	blevet	blæst	
bagud	over,	hvor	mange	tilbud,	centret	har	til	soldater,	veteraner	og	pårørende,	og	på	
hvor	solidt	et	forskningsmæssigt	grundlag,	de	tilbud	står	på.	Tilmed	befinder	Ve-
terancentrene	sig	spredt	over	hele	landet,	så	vi	altid	er	nær	de	soldater,	veteraner	og	
pårørende,	som	vi	er	til	for.

Det	solide	fundament	og	de	mange	initiativer,	som	Veterancentrets	indsats	står	på,	
kan	vi	altid	udbygge.	Her	er	det	vigtigt	at	høre	på	de	stemmer,	der	med	åbent	hjerte	og	
forstand	udfordrer	og	inspirerer	Veterancentret.	Jeg	er	ikke	bleg	for	at	tage	debatten	
om	den	indsats,	vi	som	Veterancenter	yder	over	for	veteranerne.	

Samtidig	det	er	vigtigt,	at	vi	ikke	taler	veteraner	ned.	Vi	må	aldrig	svigte	de	veteraner,	
der	kommer	hjem	med	fysiske	eller	psykiske	kampskader,	men	vi	må	heller	ikke	glem-
me,	at	de	fleste	vender	godt	hjem,	og	at	alle	–	og	her	mener	jeg	virkelig	alle	–	vetera-
ner	er	ressourcestærke	mennesker,	som	er	en	ligeværdig	del	af	det	danske	samfund	
–	også	selv	om	de	er	kommet	hjem	med	lidt	mere	i	bagagen	end	ønsket.	

Hvis	jeg	skulle	have	et	juleønske,	så	skulle	det	være,	at	vi	taler	veteranbegrebet	og	
veteraninitiativer	op.	Veteraner	er	eller	har	alle	været	soldater	med	de	soldaterdyder,	
der	følger	med.	Det	håber	jeg,	at	I	vil	hjælpe	mig	med	i	det	nye	år.	Rigtig	glædelig	jul	og	
et	godt	nytår	til	jer	alle.

Oberst Susanne Kiholm Lund, chef for Veterancentret
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SAMMEN LØFTER VI BEDST
Veterancentret	har	i	år	indført	en	ny	arbejdsmetode	blandt		
centrets	rådgivere,	som	skal	sætte	veteranen	og	netværket	
endnu	mere	i	fokus.

Veterancentret	har	i	2017	uddannet	over	25	medarbejdere	i	en	arbejdsmetode,	som	
skal	give	nye	perspektiver	til	rådgivningen	af	veteraner	og	støtte	veteranen	i	at	lære	at	
trække	på	sit	netværk.	Metoden	hedder	LØFT	og	består	primært	af	to	elementer:	en	sy-
stematisk	tilgang	i	sagsbehandlingen	med	konkrete	spørgsmål	og	dernæst	et	arbejds-
redskab	kaldet	netværkscirkel.	

Kommer selv på banen
Karen	Thorsen	er	socialrådgiver	i	Veterancentret	i	Holstebro	og	har	afprøvet	den	nye	
LØFT-metode	i	kontakten	med	en	ung	veteran.	Veteranen	er	sygemeldt	fra	sit	job	ved	
Dragonkasernen	i	Holstebro	med	diagnosen	PTSD	og	har	haft	svært	ved	at	erkende	sin	
situation	og	acceptere,	at	karriereplanerne	måtte	sættes	på	”hold”,	indtil	han	får	det	
bedre	psykisk.	

”I	vores	socialrådgiverfag	er	en	iboende	risiko	for	at	tage	over	og	tænke,	”det	ordner	
jeg	lige	for	ham”.	Men	LØFT-tilgangen	hjælper	mig	til	at	få	frem	i	samtalen,	hvad	der	er	
vigtigt	for	veteranen	for	at	blive	mere	selvkørende	og	få	følelsen	af	at	kunne	mestre	sit	
liv,”	siger	Karen	Thorsen.

Konkret	stiller	hun	spørgsmål	som:	Hvad	er	dit	bedste	håb?	Hvad	mere?	Hvordan	ville	
din	verden	så	se	ud?	Dermed	bliver	det	tydeligt	for	for	Karen	Thorsen,	men	også	for	
veteranen,	hvor	de	skal	sætte	ind,	skridt	for	skridt,	at	bedre	hans	hverdag.	Det	fortæller	
den	unge	dragon	efterfølgende	til	Karen	Thorsen.

”Jeg	synes,	spørgsmålene	får	en	til	at	reflektere	positivt.	Når	jeg	går	derhjemme,	
tænker	jeg	ikke	sådan.	Derhjemme	er	det	det	negative,	der	tager	over.	Når	Karen	stiller	
de	spørgsmål,	så	er	det	lettere	at	håndtere,	og	spørgsmålene	var	ikke	ubehagelige.	
Jeg	syntes	dog,	det	var	lidt	irriterende,	fordi	jeg	skulle	forholde	mig	til	det,	der	er	svært.	
Hvad	kan	man	selv	gøre,	ja	det	er	lidt	svært.	Det	udfordrede	mig	faktisk	en	del,	og	
selvom	det	gav	mening,	så	er	det	stadig	ikke	let,”	siger	den	unge	dragon.	

Netværket kortlægges
Under	samtalen	bruger	veteranen	og	Karen	Thorsen	også	netværkscirklen.	Det	er	
særligt	interessant	for	veteranen	her,	for	hans	netværk	er	begrænset.	Den	nærmeste	
familie	bor	langt	fra	Holstebro,	og	soldatervennerne	er	der	ikke	mere	efter	den	lang-
varige	sygemelding.	Han	har	nu	et	andet	netværk	tæt	på	sin	bolig,	hvilket	er	vigtigt,	da	
han	har	tendens	til	at	isolere	sig	i	sin	lejlighed.

”Vi	sidder	helt	konkret	med	et	print	og	drøfter,	hvilket	netværk	veteranen	kan	trække	
på,	når	han	har	brug	for	støtte.	Det	kan	være	en	at	tale	med	eller	ringe	til,	en	at	følges	

LØFT-SPØRGETEKNIK I PRAKSIS

Som	et	led	i	samtalen	stillede	Karen	
Thorsen	de	arbejdsspørgsmål,	der	
knytter	sig	til	LØFT,	til	veteranen	ved	et	
møde	på	Dragonkasernen	i	Holstebro	i	
oktober	2017.	

Spørgsmål:	Hvad	er	dit	bedste	håb?	
Svar:	Det	er	at	komme	i	gang	med	
fysisk	træning	igen.	Jeg	var	veltrænet	
som	soldat	og	kunne	lide	at	træne.	Det	
at	komme	i	gang	med	det	igen	ville	
ændre	mit	selvbillede	og	hive	mig	op	til	
lidt	bedre	humør.	Har	man	det	fysiske	
overskud,	så	går	alting	bedre.	Det	er	
svært,	nu	hvor	jeg	ikke	er	soldat.

Spørgsmål:	Hvad	mere?	
Svar:	Så	ville	jeg	blive	mere	positiv	
stemt	-	jeg	hænger	stadig	i	bremserne.	
Så	ville	der	være	en	fremgang	både	
fysisk	og	psykisk.	Jeg	ville	også	komme	
til	at	spise	sundere.	Der	ville	være	en	
domino-effekt.	

Spørgsmål:	Hvordan	ville	din	verden	så	
se	ud?	
Svar:		Jeg	ville	blive	mere	positiv,	og	jeg	
ville	måske	få	et	bedre	forhold	til	min	
kæreste	og	turde	komme	tættere	på	
hende.	Det	er	svært,	hvis	man	bliver	for	
glad	for	folk,	og	forholdet	ryger.	Altså	
hvis	man	investerer	for	meget	i	dem	og	
går	”all-in”.	Med	træning	ville	jeg	kunne	
få	paraderne	lidt	ned	-	altså	hvis	man	
selv	har	det	godt	-	så	kan	man	få	folk	
tættere	på	og	åbne	sig	mere	op	overfor	
andre.
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med	til	et	arrangement,	en	der	kan	hjælpe	med	noget	praktisk,”	siger	Karen	Thorsen.
Efter	gennemgangen	drøftede	de	sammen	resultatet:	Om	netværket	var	tilstrækkeligt,	
hvem	der	kunne	trækkes	på	og	ikke	mindst,	hvor	skulle	han	bo	fremover,	hvis	han	som	
ønsket	skulle	i	gang	med	en	uddannelse.	

Kortlægningen	betød	helt	konkret,	at	veteranen	efterfølgende	kunne	træffe	beslutning	
om,	hvor	han	skal	slå	sig	ned,	når	han	skal	have	sin	uddannelse.

”Cirklen	fik	mig	til	at	tænke	på,	om	det	er	smart,	at	jeg	tager	en	uddannelse	i	Odense	
frem	for	Aarhus,	når	jeg	trods	alt	har	lidt	netværk	i	Aarhus.	Da	jeg	startede	med	at	læse	
HF	i	Aarhus,	havde	jeg	ikke	noget	netværk,	så	det	første	år	var	jeg	godt	nok	på	bar	
bund.	Jeg	fik	dog	et	netværk	med	nogle	fra	min	klasse	efterhånden.	Jeg	synes,	cirklen	
var	god,	og	jeg	har	kigget	på	den	derhjemme	en	enkelt	gang.	Jeg	har	tænkt	på,	at	jeg	
skal	huske,	at	hvis	man	har	det	svært	i	forvejen,	så	går	det	ikke	at	flytte	til	en	by,	hvor	
man	overhovedet	ikke	har	nogen	at	trække	på.”

VIDEN OM VETERANER 2017 
Den	årlige	samling	af	veteranaktører	bragte	tanker	om	samarbej-
de	i	lokale	netværk	i	spil.

Den	10.	oktober	var	veteransagen	i	højsædet,	da	konferencen	Viden	om	Veteraner	
2017	løb	af	stablen.	Her	blev	der	delt	viden	på	tværs	af	alle	frivillige	over	veteranfor-
eninger	og	aktører.	Både	i	gruppedebatterne,	men	i	særdeleshed	også	i	standområdet,	
hvor	mange	af	de	etablerede	spillere	havde	taget	opstilling.	

Konferencens	tema	var	samarbejde,	og	netop	kendskab	til	hiandens	arbejde	er	en	af	
de	første	forudsætninger	for	samarbejde.	Der	skal	dog	mere	til,	hvilket	debatterne	i	de	
forskellige	temadrøftelser	også	afslørede.	Et	godt	samarbejde	kræver	også,	at	vi	som	
forskellige	spillere	er	bevidste	om	vores	begrænsninger	og	bruger	vores	forskellighe-
derne	til	at	supplere	hinanden	med.	

Et	andet	vigtigt	budskab	fra	dagen	var	betydningen	af	det	lokale	samarbejde,	hvor	de	
lokale	frivillige	er	en	kæmpe	ressource	på	veteranområdet.	Opfordringen	fra	Veteran-
centret	er,	at	vi	alle	bliver	endnu	bedre	til	at	tænke	i	netværksløsninger	lokalt,	når	en	
veteran	eller	en	pårørende	har	behov	for	støtte.	

”Men	hvornår	såsætter	I	så	de	lokale	netværk?”,	havde	mange	lyst	til	at	spørge	ud	
på	eftermiddagen	i	Horsens.	Svaret	fra	Veterancentrets	chef,	oberst	Susanne	Kiholm	
Lund,	er	dog,	at	det	bare	er	om	at	gå	i	gang	selv.	

”Tanken	er	ikke,	at	Veterancentret	var	den	eneste,	der	fik	hjemmearbejde	på	konferen-
cen.	Det	gjorde	vi	alle.	Alle	der	fremlagde	gode	ideer.	Alle	der	hørte	om	de	gode	ideer.	
Alle	der	talte	sammen	og	fandt	ud	af,	at	vi	kunne	spille	hinanden	bedre.	Det	er	alle	os,	
der	nu	har	ansvar	for	at	gribe	stafetten	og	bruge	vores	nye	fælles	viden	og	netværk	til	
glæde	for	de	danske	veteraner,”	siger	Susanne	Kiholm	Lund.

Caféfolkene	mødtes	i	to	dage,	hvoraf	Veterancen-
tret	deltog	på	dag	to.	Foto:	Danmarks	Veteraner

Karen Thorsen (t.h.) er socialrådgiver på Vete-
rancentret i Holstebro. Foto: Kristina S. Jensen.

I det fælles auditorie hørte deltagerne først om-
forskellige oplæg om dagens emne samarbejde. 
Foto: Kristina S. Jensen.

På de 25 opstillet boder kunne konferencens 
deltagere blive klogere på hinandens arbejde og 
arbejdsmetoder. Foto: Kristina S. Jensen.
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PROJEKTET STARTER I 2018:

Veterancentrets	kommunale	samar-
bejdsprojekt	Fælles	om	veteraner	vil	
løbe	over	to	år.	Planen	er	med	udgan-
gen	af	2019	at	have	kontaktet	alle	98	
kommuner	med	henblik	på	at	afholde	
et	præsentationsmøde.	

SÆT KRYDS I KALENDEREN 
Sæt	kryds	i	kalenderen	den	25.	april	2018.	Her	kan	du	møde	an-
dre	veteranaktører,	når	Veterancentret	afholder	konference	i	Ving-
sted	Centret	ved	Vejle.	

Veterancentret	inviterer	allerede	nu	til	Viden	om	Veteraner	i	2018	–	denne	gang	i	
Vingsted	Centret	ved	Vejle	den	25.	april.	Derfor	håber	vi	på	god	synergi,	når	den	årlige	
samling	af	veteranaktører	løber	af	stablen.	Konferencen	er	nemlig	flyttet	frem,	så	den	
ligger	i	foråret	i	stedet	for	i	efteråret.	

Det	giver	forhåbentlig	lejlighed	til,	at	vi	alle	–	med	sidste	konference	i	oktober	i	år	frisk	
i	erindring	–	kan	få	et	endnu	større	udbytte	af	at	mødes.	Så	skab	plads	i	din	kalender	
på	denne	dag.	Nærmere	oplysning	om	tilmelding	følger	i	det	nye	år.	

KOMMUNALT SAMARBEJDE  
STYRKES I 2018 
Veterancentret	lancerer	i	starten	af	det	nye	år	”Fælles	om	vetera-
ner”,	der	skal	styrke	samarbejdet	med	kommuner.	

Veterancentret	er	klar	med	et	nyt	samarbejdskoncept	i	2018.	Konceptet	hedder	Fælles	
om	veteraner	og	er	rettet	mod	landets	98	kommuner.	Veterancentret	vil	gerne	styrke	
samarbejdet	med	kommunerne	om	de	lokale	veteraner	og	deres	pårørende.

Fra	begyndelsen	af	2018	tager	Veterancentrets	medarbejdere	kontakt	til	kommunerne	
i	deres	område	med	et	ønske	om	at	skabe	et	lokalt	netværk	baseret	på	viden,	erfaring	
og	interesse	for	veteranerne.	Planen	er,	at	medarbejderne	ved	udgangen	af	2019	
har	haft	kontakt	til	og	gerne	afholdt	et	møde	med	samtlige	kommuner.	Derefter	vil	
Veterancentret	udrulle	et	solidt	opfølgningsarbejde.

En	del	af	Fælles	om	veteraner	er	det	informationsmateriale,	som	medarbejderne	
uddeler.	I	det	findes	anbefalinger	inden	for	veteranområdet,	blandt	andet	i	forhold	til	
udarbejdelsen	af	en	veteranstrategi	og	mulighederne	for	at	øge	anerkendelsen	af	de	
mange	soldater,	som	har	en	udsendelse	bag	sig.	

”Den	vigtigste	del	af	Fælles	om	veteraner	ligger	i	skabelsen	af	bæredygtige	netværk	
om	veteraner	og	deres	pårørende.	Veterancentret	vil	gerne	arbejde	sammen	med	lan-
dets	kommuner	og	ikke	mindst	de	mange	frivillige	organisationer	om	at	skabe	de	bed-
ste	vilkår	for	denne	særlige	gruppe.	Vi	tror	på,	at	faglige	og	lokalt	forankrede	relationer	
skaber	endnu	flere	og	stærkere	netværk	omkring	og	til	gavn	for	Danmarks	veteraner,”	
siger	projektleder	for	kommunalt	samarbejde	Louise	Lau	Justesen	fra	Veterancentret.



#2
       19. DEC/2017NYHEDSBREV

5

VETERANCENTRET

INVICTUS BLEV VENDEPUNKTET  
Sammenhold,	psykologhjælp	og	sport	gav	veteranen	BP	nyt	mod	
på	livet.

Første	gang	Veterancentrets	militærpsykolog	Mette	Kølving	Petri	mødte	BP	var	på	en	
træningsweekend	i	Jylland	inden	Invictus	Games	2015	i	Florida,	USA.	På	det	tidspunkt	
var	han	massiv	hashmisbruger	og	røg	op	til	flere	gange	om	dagen.	Derudover	slog	det	
hende,	at	han	ingen	kontakt	til	sin	familie	havde,	ligesom	han	heller	ikke	havde	set	sin	
dengang	13-årige	søn	i	små	fire	år.

”Hans	sociale	netværk	bestod	kun	af	to	andre	veteraner,	der	også	havde	et	misbrug.	
BP	havde	det	rigtigt	skidt	og	var	opfarende	med	symptomer	på	PTSD,	ligesom	han	var	
plaget	af	depression	og	angst.	Alt	det	medførte,	at	han	overhovedet	ikke	var	fysisk	aktiv	
og	sov	massivt	dårligt.	Det	var	hjerteskærende	at	høre	ham	beskrive	sig	selv	som	et	
nedbrudt	menneske	med	selvmordstanker,”	fortæller	Mette	Kølving	Petri.

Mentor og psykolog gjorde forskel
Op	til	sin	første	deltagelse	i	Invictus	i	2015	fik	BP	en	mentor	i	veteranen	Maurice,	som	
både	inspirerede	og	støttede	ham,	ligesom	Mette	Kølving	Petri	ydede	psykologfaglig	
støtte.	Under	legene	i	Florida	havde	BP	svært	ved	at	styre	sin	korte	lunte.	Mette	Kølving	
Petri,	der	deltog	på	turen	som	en	ud	af	to	militærpsykologer,	måtte	træde	til	for	at	støtte	
ham	i	at	regulere	sine	opfarende	følelser.	Men	det	skulle	ændre	sig,	da	BP	begyndte	
at	træne	flittigt	på	vollyeholdet.	Han	fulgte	energisk	alle	fire	træningsweekender	inden	
dette	års	stævne,	fortæller	Mette	Kølving	Petri.

”Det	er	fantastisk	at	se	hans	udvikling	fra	Invictus	2015	til	dette	års	Invictus,	hvor	han	
gik	fra	at	være	mentee	til	selv	at	blive	mentor	og	rollemodel	for	de	nye	deltager.	Han	
spredte	positiv	energi	til	alle	veteraner,	og	han	var	kun	én	stemme	fra	at	blive	valgt	som	
den	bedste	rollemodel	og	kammerat	til	dette	års	Invictus.”	

Væk fra offerrollen
BP	og	Mette	Kølving	Petri	har	efter	hjemkomst	til	Danmark	sammen	besluttet	at	af-
slutte	hans	forløb.	Han	har	været	clean	i	over	et	år	og	er	ikke	længere	depressiv,	sover	
godt	og	er	fri	for	sin	angst.	Han	dyrker	dagligt	sport,	mediterer	og	dyrker	yoga.	Men	det	
største	er	næsten,	at	hans	søn	nu	bor	hos	ham	på	fuld	tid,	og	BP	er	en	kærlig	og	sund	
far.	Han	ser	også	igen	sin	familie	og	har	fået	mange	nye	venner,	heriblandt	hans	gamle	
mentor	Maurice	og	hans	familie.	Den	transformation	imponerer	Mette	Kølving	Petri.

”Der	hersker	ingen	tvivl	hos	BP	om,	at	han	igennem	Invictus	Games	har	fået	en	ny	
chance	i	livet	og	sin	værdighed	igen.	For	ham	er	styrken	ved	Invictus,	at	der	er	fokus	på	
sport	og	ikke	på	diagnose	og	offerrolle.	Sammenholdet	har	været	med	til,	at	han	og	de	
andre	veteraner	har	turdet	socialisere	sig	igen.	Men	vigtigst	af	alt:	BP	har	tro	på	livet	og	
glæder	sig	til	at	komme	i	arbejde	igen.”

HKH Prins Joachim og Prins Harry fik en opvis-
ning i siddende volleyball af de danske Invictus-
veteraner. Foto: Anders Fridberg.

Fra venstre er det HKH Prins Joachim, vetera-
nen BP, militærpsykolog Mette Kølving Petri og 
HKH Prins Harry. Mødet mellem BP og Prins 
Harry, der har stiftet Invictus Games, fandt sted 
i september. Her var Prins Harry på et officielt 
statsbesøg i Danmark. Foto: Anders Fridberg.
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	NYTTIG APP SKAL  
STØTTE PÅRØRENDE
Veterancentret	har	de	seneste	år	øget	sit	fokus	på	pårørende.	
Som	et	led	i	den	udvikling	har	centret	i	år	lanceret	en	ny	app	til	
pårørende	til	veteraner	med	PTSD.

Symptomer	på	PTSD	berører	ikke	kun	veteranen,	men	hele	hans	eller	hendes	omgangs-
kreds.	Spørgsmål	som	hvad	er	PTSD,	hvordan	påvirker	PTSD	børnene	i	familien,	og	hvor	
finder	jeg	gode	hjælpemidler	til	at	få	dagligdagen	til	fungere,	kan	hurtigt	komme	til	at	
fylde,	og	dem	søger	Veterancentret	at	svare	på	med	en	app	til	de	pårørende.

Appen	hedder	”PTSD	FamilieCoach”	og	kan	bruges	både	som	et	opslagsværk	for	den	
voksne	pårørende	og	som	et	redskab	til	selvhjælp.	Her	finder	man	svar	på	spørgsmål	
om	PTSD,	ligesom	appen	indeholder	forskellige	hjælpeværktøjer	som	afslapnings-	og	
mindfulness-øvelser.

Glem ikke dig selv
Appen	hjælper	de	pårørende	både	med	at	forstå	og	støtte	veteranen,	men	har	også	
stort	fokus	på,	at	den	pårørende	ikke	må	miste	sig	selv	i	plejen	af	den	andens	behov,	
fortæller	projektleder	Christian	Stoltenberg	fra	Veterancentret.

”Det	kan	være	rigtig	hårdt	at	være	pårørende	til	en	person,	der	har	PTSD,	og	det	er	
nemt	at	komme	til	at	tilsidesætte	sig	selv	i	processen,	som	jo	kan	vare	i	årevis.	Mange	
af	de	pårørende	oplever,	at	det	går	godt	i	en	periode,	men	at	problemerne	kan	komme	
igen	senere,	og	der	kan	appen	være	en	hjælp,	man	kan	vende	tilbage	til,	når	behovet	
opstår,”	siger	Christian	Stoltenberg.

God at have fra starten
Appen	er	blevet	evalueret	blandt	17	pårørende	til	veteraner	med	PTSD	eller	lignende	
efterreaktioner.	Det,	som	de	var	allermest	glade	for	ved	appen,	var	afsnittene	om,	hvor-
dan	PTSD	påvirker	børn	og	parforholdet.

”Vi	har	fået	rigtig	gode	tilbagemeldinger	på	appen.	Der	var	flere,	der	udtrykte,	at	de	ville	
ønske,	at	de	havde	haft	appen	for	15-20	år	siden,	da	de	først	gang	oplevede	veteraner-
nes	efterreaktioner,”	siger	Christian	Stoltenberg	fra	Veterancentret.

Evalueringen	af	appen	har	også	resulteret	i	en	opdateret	udgave,	som	udkommer	her	
ved	årsskiftet.

FAKTA OM PTSD FAMILIECOACH:

PTSD	FamilieCoach	er	en	oversættelse	
af	en	amerikansk	app	med	navnet	
”PTSD	Family	Coach”	og	er	tilpasset	
danske	forhold.	App’ens	indhold	er	
godkendt	af	Veterancentrets	militær-
psykologer.	

Vær	opmærksom	på,	at	der	også	findes	
en	app	kaldet	”PTSD	Coach”,	som	er	
beregnet	til	støtte	personer	med	PTSD.	

Du kan down-
loade PTSD 
FamilieCoach 
gratis til både 
Iphones og An-
droid telefoner 
på App Store og 
på Google Play 
Store.
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VETERANER MATCHES  
VIRKSOMHEDER
I	2017	blev	det	muligt	for	virksomheder,	der	ansætter	en	vete-
ran,	at	få	udbetalt	en	jobpræmie.	Foreløbige	tal	viser,	at	målet	i	
året	blev	halvt	opfyldt.

I	begyndelsen	af	2017	trådte	loven	om	jobordning	i	kraft,	hvilket	betød,	at	virksomhe-
der,	der	ansatte	en	veteran,	kunne	få	udbetalt	50.000	kroner.	Målet	for	udbetaling	af	
jobpræmier	i	2017	var	25,	og	der	blev	udbetalt	12.

”Det	var	ventet,	at	en	af	udfordringerne	ville	være	at	få	spredt	budskabet	om	job-
ordningen,	dels	i	egne	rækker,	dels	til	alle	vores	eksterne	samarbejdspartnere	som	
jobcentre,	veterankoordinatorer,	virksomheder	og	foreninger,”	siger	kaptajn	Michael	
Lindholm,	der	er	chef	for	Veterancentrets	Pulje.

Han	påpeger,	at	den	anden	udfordring	er	at	sikre	et	match	mellem	virksomhed	og	
veteran.	

”Lad	os	en	gang	for	alle	slå	fast,	at	der	er	masser	af	virksomheder,	som	gerne	vil	an-
sætte	en	veteran,	der	har	psykiske	efterreaktioner	efter	en	udsendelse.	Vi	skal	”bare”	
finde	et	match,”	siger	Michael	Lindholm.

Veteraner er værdsatte
Foreløbig	er	der	udbetalt	12	jobpræmier,	og	syv	veteraner	er	lige	nu	godkendt	til	ord-
ning,	men	mangler	at	blive	matchet	med	en	virksomhed.

”Allerede	nu	tør	jeg	godt	konkludere,	at	de	veteraner,	som	er	begyndt	i	en	virksomhed,	
også	gennemfører,	og	til	vores	udelte	glæde	kan	vi	også	konstatere,	at	langt	de	fleste	
fortsætter	på	regulær	ansættelse	følgende.	Så	det	er	ikke	alene	jobpræmien,	der	får	
virksomheder	til	at	ansætte	en	veteran,”	siger	Michael	Lindholm	og	fortæller,	at	kun	en	
enkelt	veteran	har	afbrudt	forløbet	indtil	nu.

Fortsætter i 2018
Jobordningen	løber	frem	til	31.	december	2019,	så	Veterancentret	vil	også	i	2018	
promovere	jobpræmien,	såvel	internt	som	eksternt.	

”Det	er	en	ongoing	proces,	og	vi	bliver	hele	tiden	klogere	på,	hvor	vi	kan	sprede	bud-
skabet,”	siger	Michael	Lindholm.

Målet	er,	at	der	i	2018	er	50	veteraner	i	jobordning.

KLOGERE PÅ JOBORDNINGEN:

Loven	om	jobordning	for	veteraner	blev	
vedtaget	af	Folketinget	i	december	
2016	og	trådte	i	kraft	1.	januar.

Formålet	er	at	styrke	muligheden	
for	beskæftigelse	for	veteraner	med	
psykiske	eller	fysiske	skader	pådraget	i	
forbindelse	med	udsendelse.

Der	er	afsat	100	jobpræmier	á	kr.	
50.000	til	arbejdsgivere,	som	ansætter	
en	veteran.	I	alt	kr.	5	mio.

For	at	komme	i	betragtning	til	jobord-
ningen	skal	ansøgeren	dels	være	fysisk	
eller	psykisk	skadet	veteran	i	en	inter-
national	mission	under	Forsvarsmini-
steriet.	Dels	have	fysiske	eller	psykiske	
mén,	der	vanskeliggør	varetagelse	af	
arbejdsfunktioner	inden	for	veteranens	
aktuelle	uddannelses-	og	kompeten-
cefelt.	

Samtidig	skal	veteranen	ansættes	i	
minimum	26	uger	og	med	mindst	15	
timer	ugentligt.
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EFFEKTIV GRUPPEBEHANDLING
Gode	danske	erfaringer	med	den	førende	gruppebehandling	til	
PTSD-ramte	veteraner.

Veterancentret	har	nu	i	et	år	tilbudt	en	skræddersyet	gruppebehandling	til	veteraner	
med	PTSD.	Metoden	kaldes	CPT	(Cognitive	Processing	Therapy),	hvilket	enkelt	fortalt	
betyder,	at	man	gennem	et	systematisk	program	på	tolv	gruppesamtaler	hjælper	
veteraner	med	at	korrigere	fastlåste	tanke-	og	adfærdsmønstre,	som	typisk	skaber	
problemer.	fortæller	Veterancentrets	psykolog	Ulrik	Thomsen.	

”Forskerne,	både	ude	og	herhjemme,	er	i	dag	ret	enige	om,	at	CPT	er	blandt	de	mest	
effektive	behandlingsmetoder	til	PTSD.	Her	i	Veterancentret	har	vi	også	haft	gode	erfa-
ringer	med	behandlingsformen	gennem	det	sidste	år,”	siger	Ulrik	Thomsen.

Skyld og skam pakket væk
Gruppesamtalerne	følger	en	nøje	tilrettelagt	manual,	som	guider	deltagerne	til	en	
fælles	forståelse	af	PTSD	og	de	mekanismer	i	tænkningen,	der	vedligeholder	angst,	
vrede,	tristhed	og	andre	ubehagelige	følelser.	Programmet	fokuserer	på	bestemte	te-
maer	i	måden	at	tænke	på,	som	veteraner	med	PTSD	kan	have	problemer	med:	nemlig	
sikkerhed,	tillid,	kontrol,	selvtillid	og	intimitet.	

”Nogle	veteraner	har	i	årevis	gået	rundt	med	selvbebrejdelser	og	skyldfølelser,	fordi	de	
tænker,	at	de	selv	er	skyld	i	de	her	alvorlige	hændelser,	eller	at	de	burde	have	handlet	
anderledes,	eller	at	de	er	svage	og	uværdige.	Og	så	er	der	også	de	veteraner,	der	har	
trukket	sig	fra	venner	og	familie,	fordi	de	–	på	baggrund	af	deres	oplevelser	i	krig	–	har	
konkluderet,	at	verden	er	et	farligt	og	uforudsigeligt	sted,	og	at	man	ikke	kan	stole	på	
andre	mennesker,”	siger	Ulrik	Thomsen.	

Fællesskabet en ekstra gevinst
Gennem	samtalerne	med	psykologer	og	de	øvrige	gruppedeltagere	får	veteranen	
inspiration	til	at	justere	de	tankemønstre,	der	gør	følelseslivet	og	tilværelsen	fastlåst.	
En	af	de	væsentligste	styrker	ved	gruppeforløbet	er	deltagernes	indblik	i,	at	de	langt	
fra	er	alene	med	deres	tanker,	hvilket	for	mange	er	en	stor	lettelse,	som	giver	mod	på	
at	bryde	den	sociale	isolation.	

”Mange	veteraner	har	egentlig	forbehold	over	for	gruppeterapi,	for	hvad	nu	hvis	de	
møder	en,	de	kender,	fortæller	de	os.	Men	vores	erfaring	er,	at	forbehold	og	utryghed	
forsvinder	hurtigt,	og	at	deltagerne	er	rigtig	glade	for	at	kunne	bruge	hinanden	både	
undervejs,	men	også	efter	behandlingen,”	siger	psykolog	Ulrik	Thomsen.

Gruppeterapien	foregår	aktuelt	på	Veterancentrets	afdelinger	i	København	og	Aalborg,	
men	i	begyndelsen	af	det	nye	år	bliver	det	også	tilbudt	i	Fredericia.

HVAD ER CPT-GRUPPETERAPI:

CPT-programmet	er	udviklet	af	nogle	af	
verdens	førende	eksperter	i	PTSD	ved	
Veteran	Affairs	i	USA.	

Programmet	består	af	12	gruppesam-
taler	med	gruppen.	Størrelsen	på	grup-
pen	kan	variere,	men	som	regel	består	
den	af	6-8	personer.

Gruppeterapien	foregår	aktuelt	på	
Veterancentret	i	København	og	Aalborg,	
men	i	begyndelsen	af	det	nye	år	bliver	
gruppeterapi	også	tilbudt	i	Fredericia	
på	Ryes	Kaserne.

Det er Veterancentrets militærpsykolog Ulrik 
Thomsen, der har samarbejdet med blandt andet 
Veteran Affairs, da Veterancentret besluttede at 
indføre brugen af denne specifikke form for grup-
peterapi. Han er en af militærpsykologer, som 
også gennemfører gruppeterapien.
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LÆS RAPPORTEN I JANUAR:

Du	kan	læse	mere	om	rapporten	på	
både	VIVEs	og	Veterancentrets	hjem-
meside,	når	den	udkommer	i	slutnin-
gen	januar.

HVORDAN TRIVES BØRN  
AF VETERANER? 
Svaret	på	det	spørgsmål	kommer	i	det	nye	år,	når	Veterancentret	
og	VIVE	udgiver	en	ny	rapport.

Til	januar	udkommer	en	ny	rapport	fra	Det	Nationale	Forsknings-	og	Analysecenter	for	
Velfærd	(VIVE)	og	Veterancentret,	som	har	undersøgt,	hvordan	børn	af	danske	vetera-
ner	klarer	sig.	Rapporten	vil	kaste	lys	over,	hvordan	vilkår	og	trivsel	er	blandt	7-,	11-	og	
15-årige	børn	med	en	veteranfar	udsendt	på	et	tidspunkt	mellem	1992	og	2014.	I	
undersøgelsen	er	fokus	på	opvækstvilkår,	familie-	og	skolemæssige	forhold,	udfordrin-
ger	og	børnenes	psykiske	trivsel.

Rapporten	vil	give	dansk	viden	om,	hvorvidt	et	barns	hverdagsliv	og	trivsel	påvirkes.	
Både	i	perioden	op	til	udsendelsen,	hvor	soldaten	er	på	mange	øvelser	og	dermed	væk	
fra	hjemmet,	og	når	forælderen	er	udsendt	i	en	international	mission.	

Udenlandske	undersøgelser	har	vist,	at	selve	udsendelsen,	men	også	tilbagekomsten	
til	familien	kan	have	betydning	for	barnets	trivsel,	ligesom	det	har	betydning	for	trivsel	
og	hverdagsliv,	hvis	veteranen	oplever	følgevirkninger	af	udsendelsen.

NYE PENGE ØREMÆRKET  
VETERANAKTIVITETER
Med	finansloven	2018	vil	det	igen	være	muligt	at	søge	støtte	til	
aktiviteter	og	ferielejre

På	Christiansborg	har	finansloven	været	det	helt	store	emne	i	mange	uger	nu.	Når	
loven	vedtages,	vil	det	igen	være	muligt	at	søge	midler	til	forskellige	initiativer	på	
veteranområdet.	Udover	en	pulje	på	2	mio.	kr.	i	2018	til	diverse	initiativer	rettet	mod	
veteraner	og	pårørende,	vil	der	også	være	en	pulje	rettet	specifikt	mod	ferielejre.	

Veterancentret	har	ændret	i	ansøgningsskemaerne,	som	du	kan	hente	på	vores	hjem-
meside,	når	finansloven	er	vedtaget.	Her	vil	det	være	muligt	at	søge	begge	puljer.	
Vi	forventer	at	lukke	for	ansøgninger	den	19.	februar	2018.		Som	noget	nyt	vil	der	i	
forbindelse	med	bevilling	af	midler	være	et	evalueringsskema,	der	skal	udfyldes	som	
led	i	afrapporteringen	af	det	gennemførte	initiativ.	

I undersøgelsen sammenlignes børn med en 
veteranfar med alderssvarende børn uden en 
veteranfar. Der er så få udsendte kvinder, at 
forskerne fra VIVE og Veterancentret har måttet 
fokusere på børn med en udsendt far i deres 
undersøgelse. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.
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UDDANNELSE AF FRIVILLIGE  
ER NU I GANG
Veterancentret	har	i	år	tilbudt	en	ny	uddannelse	til	frivillige	på	ve-
teranområdet.	Nyhedsbrevet	har	spurgt	en	af	kursets	deltagere	
om	hendes	indtryk	af	uddannelsen.	

Tanja	Andersen	er	en	af	de	frivillige,	der	har	deltaget	i	den	nye	uddannelse.	Hun	er	
pårørende	til	en	veteran	fra	Balkan	og	Afghanistan,	ligesom	hun	også	er	bestyrelses-
medlem	i	Veteran	Café	Randers.		

Hvad havde du af forventninger til uddannelsen, da du tilmeldte dig?
Jeg	havde	stort	set	ingen	forventninger.	Jeg	var	heldig	få	plads	på	det	første	hold	og	
glædede	mig	til	en	weekend	med	læring	og	fællesskab	med	andre	i	samme	rolle	som	
mig.	Jeg	så	desuden	frem	til	nogle	dage	på	skønne	Karup	Flyvestation.

Modul 1 handler især om, hvilken rolle man har som frivillig, og hvilke udfordringer 
man kan møde. Hvad fik du ud af modul 1, og gør du tingene anderledes i dag?

Jeg	fik	en	aha-oplevelse	ud	af	modul	1.	Dels	at	der	var	så	mange	aktører	inden	for	ve-
teranområdet,	dels	at	det	er	en	jungle	at	finde	rundt	I.	Det	havde	jeg	ikke	regnet	med.	
Alle	vil	noget,	og	mange	mener,	de	gør	det	rigtige.	Desværre	gør	mange	det	samme,	
hvor	vi	efter	min	mening	burde	lære	at	løfte	i	flok.	At	vi	er	så	mange,	gør	det	også	svæ-
rere	for	os	frivillige,	pårørende	og	veteraner	at	finde	rundt	i	junglen.	Dette	er	en	stor	
skam,	og	jeg	tænker,	at	mange,	der	forsøger	at	‘finde	os’,	opgiver.

Jeg	var	især	glad	for	på	modul	1	at	få	forklaret,	hvad	Veterancenterets	rolle	er,	og	hvad	
tanken	bag	kurset	er,	hvorfor	I	har	valgt	lave	dette	tiltag.	Der	var	desuden	super	meget	
læring	både	i	psykologens	oplæg	om	PTSD	og	i	præsternes	oprigtige	fortælling	om	livet	
og	deres	brede	rolle	i	feltet.	Jeg	blev	desuden	forundret	over,	hvor	bredt	vi	deltagere	
tolker	det	at	være	frivillig.	Og	hvor	langt	nogen	også	vil	gå.

I modul 2 var der inspiration til, hvad kommunen er for en størrelse, ligesom at der var 
oplæg om selvmord, misbrug og medafhængighed. Hvad tog du med dig?

Jeg	tog	især	læringen	og	viden	om	misbruget	med	mig.	Og	igen	hvor	forskelligt		vi	
opfatter,	hvad	vi	skal	indgå	i	som	frivillige	og	sige	ja	til.	Jeg	er	enormt	glad	for,	at	I	er	
så	klare	i	spyttet	om,	hvad	vi	må,	kan	og	bør.	Jeg	er	selv	af	den	opfattelse,	at	man	skal	
passe	på	sig	selv	og	altid	indgå	ærligt	i	relationen	med	andre.	Og	især	med	dem,	vi	er	i	
berøring	med,	som	er	sårbare.

Oplægget	om	kommunernes	rolle	gav	fin	mening,	men	med	den	optik	at	vi	ikke	rigtigt	
fik	andet	ud	af	undervisningen,	end	at	alle	kommuner	gør	forskellige	ting.	Og	er	sam-
mensat	forskelligt.	En	yderst	vigtig	pointe	dog,	som	jeg	håber,	alle	husker.

HVAD BESTÅR  
FRIVILLIGUDDANNELSEN AF:

Uddannelsen	er	udviklet	er	tiltænkt		
de	mange	engagerede	frivillige,	som	
har	den	direkte	og	daglige	kontakte	til	
veteranerne	på	f.eks.	veterancafeerne,	
veteranhjemmene,	i	idrætstilbud,	mm.	
Det	kan	også	være	tjenestegørende	
soldater	som	i	dagligdagen	gerne	vil	
hjælpe	deres	kollegaer.

Formålet	med	uddannelsen	er	at	bi-
bringe	de	frivillige	viden	om	egen	rolle	
som	frivillig,	PTDS,	samarbejde	med	
kommuner,	bisidderrollen,	misbrug,	
Veterancentret	og	ikke	mindst	at	give	
dem	rammerne	for	at	lære	hinanden	
at	kende	og	dermed	udbygge	deres	
netværk.	Til	glæde	for	dem	selv,	men	
bestemt	også	for	veteranernes	skyld.	

I	dag	er	uddannelsen	opbygget	sådan,	
at	man	deltager	i	to	moduler	henover	
to	weekender.	De	to	moduler	afholdes	
på	en	af	Forsvarets	kaserner.	Veteran-
centret	afholder	udgifter	til	kost	og	
logi,	så	deltagerne	skal	alene	betale	
transporten.	
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En tanke, som Veterancentret har gjort sig om undervisningen, er også at støtte og 
udvikle netværket bland de frivillige. Derfor har vi bevidst planlagt, at I i videst mulig 
omfang skal møde nye mennesker og derigennem blive klogere på, hvad det er, de 
andre nu går og laver. Hvad tænker du om det, og har du selv udvidet dit netværk på 
kurset?

Jeg	er	enormt	glad	og	taknemmelig	over,	at	vi	var	sammensat	på	kryds	og	tværs.	Jeg	
har	lært	mange	at	kende,	og	i	vores	region	er	vi	allerede	igang	med	at	finde	en	form	for	
fælles	fodslag.	

Vil du anbefale kurset til andre frivillige? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Det	er	absolut	et	kursus,	der	er	værd	at	deltage	på.	Det	er	lærerigt	og	giver	enormt	
meget	viden	om	os	frivillige	i	veteranverdenen.	Og	jeg	tog	gerne	kursuset	igen.	

Hvad kan vi gøre anderledes/bedre til en anden gang?
Jeg	synes,	man	burde	komme	fra	samme	landsdel	i	de	arbejdsgrupper,	I	laver	på	
kurset.	Det	ville	gøre	vores	netværk	stærkere	og	nemmere	at	vedligeholde.	Og	at	det	
er	frivillige	og	ikke	pårørende,	der	kommer	på	holdene.	Ikke	at	pårørende	ikke	burde	
komme	på	lærerige	kurser.	Men	de	sidder	tit	med	en	anden	forventning	til,	hvad	de	
skal	bruge	kurset	til.

VETERANCAFÉERNE MØDTES 
60	 frivillige	 fra	20	 veterancaféer	 landet	over	mødtes	med	Dan-
marks	Veteraner	og	Veterancentret	i	Karup	i	september.	

Den	20.	september	havde	Veterancentret	og	Danmarks	Veteraner	indkaldt	til	træf	i	Ka-
rup	for	de	mange	veterancaféer	i	Danmark.	I	alt	60	caféfrivillige,	heraf	et	par	veteran-
koordinatorer	og	KFUM,	mødte	op.	Og	tilbagemeldingerne	har	været	positive.	

Årsagen	til	samlingen	skyldes	et	efterhånden	voksende	behov	for,	at	de	mange	ve-
terancaféer	kunne	mødes	og	udveksle	erfaringer.	Veterancentret	benyttede	samtidig	
lejligheden	til	at	informere	om	centrets	forskellige	fagligheder	i	Rehabiliteringsafdelin-
gen,	og	hvordan	veterancaféerne	kan	benytte	sig	af	Veterancentrets	tilbud.	

Den	nye	chef	for	Veterancentret	oberst	Susanne	Lund	nåede	også	lige	forbi	og	fik	hilst	
på	gruppen	og	takket	for	deres	store	indsats	med	at	skabe	fællesskab	for	veteraner	og	
pårørende.	

I	forbindelse	med	samlingen	havde	Danmarks	Veteraner	dagen	før	arrangeret	et	net-
værksarrangement	med	fokus	på	at	etablere	sociale	relationer	mellem	caféerne	samt	
et	oplæg	om	brugen	af	kugledyner.	Mange	af	deltagerne	havde	gjort	brug	af	dette	
tilbud,	hvilket	satte	en	god	ramme	for	det	efterfølgende	arrangement,	da	de	fleste	
deltagerne	allerede	kendte	hinanden.

NÆSTE KURSER TIL FRIVILLIGE:

Næste	uddannelsesrunde	af	frivilligud-
dannelsen	kommer	til	at	foregå	i:	

Jylland:	
1.	modul	afholdes	den	2.-3.	juni	på	
Karup	Flyvestation.
2.	modul	afholdes	den	3.-4.	november	
på	Karup	Flyvestation.

Sjælland
1.	modul	afholdes	den	1.-2.	september	
på	Skalstrup	Flyvestation.
2.	modul	afholdes	den	24.-25.	novem-
ber	på	Skalstup	Flyvestation.

Caféfolkene mødtes i to dage, hvoraf Veterancen-
tret deltog på dag to. Foto: Danmarks Veteraner
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FLERE TRÆNER HJERNEN
En	soldat	skal	 træne	sin	krop	og	holde	hovedet	skarpt,	når	han	
skal	udsendes.	Men	nogle	gange	skal	krop	og	hjerne	også	trænes	
for	at	komme	ned	i	gear	igen.	

Veterancentret	har	siden	2015	arbejdet	med	den	form	for	hjernetræning,	som	kaldes	
EEG-neurofeedback.	Gode	erfaringer	med	træning	af	veteraner	i	København	har	fået	
Veterancentret	til	at	investere	i	mere	udstyr,	så	behandlingen	i	dag	også	tilbydes	i	Fre-
dericia	på	Ryes	Kaserne.	

Hjernen husker
Lena	Hasselberg	er	en	af	centrets	forskere,	som	arbejder	med	EEG,	der	står	for	elek-
troencefalografi.	Hun	undersøger,	hvordan	reaktionsmønstre	fra	udsendelser	kan	blive	
lagret	i	krop	og	hjerne.

”Vi	ved,	at	det	kræver	skærpede	sanser	og	øget	reaktionshastighed	at	opholde	sig	i	et	
missionsområde.	De	fleste	soldater	oplever	selv,	at	de	er	mere	skarpe,	når	de	er	ud-
sendt.	Men	for	et	mindretal	giver	oplevelserne	uønskede	forandringer	og	udfordringer,	
når	soldaten	skal	integreres	i	det	civile	samfund	igen,”	siger	Lena	Hasselberg.

Hjernen	kan	have	svært	ved	at	indstille	sig	på	at	være	kommet	hjem,	og	det	hurtige	
reaktionsmønster,	som	den	har	tillært	sig	under	udsendelsen,	vil	hos	et	mindretal	af	
veteranerne	forblive	aktivt.	For	nogle	kommer	det	til	udtryk	som	et	uønsket	permanent	
alarmberedskab,	en	opmærksomhed	på	trusler,	der	ikke	passer	til	hjemlige	og	fredelige	
forhold,	og	en	irritabilitet,	der	kan	gøre	livet	surt	i	en	familie.	Samtidig	kan	det	blive	
svært	at	få	øje	på	livets	gode	sider.

Alternativ til behandling
Med	hjerneskanninger	observerer	Lena	Hasselberg,	om	krop	og	hjerne	er	i	forhøjet	
alarmberedskab,	og	om	evnen	til	at	nyde	de	gode	øjeblikke	er	hæmmet.	Sammen	med	
neuropsykolog	Kasper	Eskelund	er	hun	i	gang	med	at	udvikle	metoder	til	både	at	finde	
og	behandle	disse	tilstande	ved	hjælp	af	hjernetræning.

”Vi	ved,	at	et	mindretal	af	veteraner	med	vanskeligheder	ikke	har	gavn	af	psykologbe-
handling,	og	derfor	er	denne	træning	af	hjernen	et	godt	alternativ	for	dem,	der	især	
har	svært	ved	at	lægge	kampberedskabet.	Med	træningen	kan	nogle	veteraner	vinde	
overskud	til	at	holde	sig	ude	af	det	røde	felt	lidt	længere.	Og	det	kan	måske	lige	præcis	
være	nok	til	at	finde	en	mere	afdæmpet	reaktion	og	få	en	lidt	højere	livskvalitet,”	siger	
neuropsykolog	Kasper	Eskelund.

	

FAKTA OM EEG:

Hvem er i målgruppen?
I	dag	tilbydes	træningen	til	veteraner,	
som	har	haft	utilstrækkelig	virkning	af	
andre	tilbud,	og	som	oplever	vanskelig-
heder	som	opfarenhed,	irritabilitet	og	
overopmærksomhed	på	trusler.

Hvor lang tid tager træning?
EEG-neurofeedback	er	et	12-ugers	
program,	hvor	man	møder	til	tre	ugent-
lige	træninger	af	en	times	varighed.	
Træningen	tilbydes	på	Svanemøllen	og	
Ryes	Kaserner.

Hvordan foregår træningen?
Hjernens	aktivitet	måles	i	real-time	og	
kan	aflæses	på	en	computer.	Vetera-
nen	får	feedback	i	form	af	et	belønnen-
de	signal,	når	den	negative	hjerneak-
tivitet	sænkes.	Det	kan	opleves	som	
at	blive	guidet	til	en	rolig	tilstand,	hvor	
forstyrrende	tanker	ikke	trænger	sig	på.	
På	den	måde	kan	krop	og	hjerne	lære	
at	skrue	end	for	alarmberedskabet.

Målingen af hjernens aktivitet kræver en slags 
badehætte, der er forsynet med elektroniske 
sladrehanker, der sender besked om aktiviteter i 
hjernens centre til en computer, hvor behandle-
ren kan følge med. Foto: Kristina S. Jensen.
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MILITÆRPSYKOLOGERNE  
RYKKER UD:

Udover	de	faste	kontaktbesøg	tager	
Veterancentret	også	ud	med	kort	varsel	
til	særlige	hændelser	i	internationale	
missioner	for	at	forebygge	psykiske	
efterreaktioner.	

Et	hold	på	to	militærpsykologer	er	så-
ledes	altid	i	beredskab,	hvis	der	skulle	
opstå	en	særlig	hændelse.	

Støtten	går	dels	direkte	på	de	påvir-
kede	medarbejdere,	deres	kollegaer	
bredt	og	til	hele	ledelsen,	hvor	Veteran-
centret	tilbyder	sin	viden	og	sparing.		

PÅ BESØG I KABUL
Veterancentret	besøger	de	store	danske	missionsbidrag	mindst	
en	gang	om	året.	Målet	er	at	skabe	et	godt	forhold	til	veteraner-
ne.

Forebyggelse	af	psykiske	efterreaktioner	er	en	af	Veterancentrets	væsentligste	op-
gaver.	Derfor	besøger	centrets	militærpsykologer	de	største	danske	missionsbidrag	
mindst	en	gang	om	året	i	Irak	(OIR)	og	Afghanistan	(RS)	for	at	tage	temperaturen	på	
trivslen	i	lejren	generelt.	Det	overordnede	mål	er	at	få	en	god	relation	til	de	udsendte,	
så	vejen	til	psykologhjælp	bliver	kortere,	hvis	der	siden	hen	skulle	vise	sig	et	behov.

Frustrationer i lejren er uundgåelige
Efter	at	have	været	i	Kabul	for	at	besøge	det	danske	bidrag,	der	den	24.	september	
fik	ramponeret	et	køretøj	af	en	selvmordsbomber,	tog	militærpsykologerne	Anders	
Kjærgaard	og	Flemming	Olsen	i	oktober	forbi	de	tre	andre	lejre	med	danske	udsendte	
til	et	almindeligt	kontaktbesøg.	

Her	handler	besøget	om	at	mærke	stemningen	i	lejren	og	høre,	hvordan	det	generelt	
går.	I	samtalerne	med	soldaterne	støder	psykologerne	ofte	på	vidt	forskellige	udfor-
dringer.	Nogle	mere	’klassiske’	end	andre.	

”Et	eksempel	kan	være,	at	en	soldat	bliver	frustreret,	fordi	han	eller	hun	synes,	der	
er	uklare	forventninger	eller	forestillinger	til	den	specifikke	rolle	og	opgave.	For	nogle	
funktioner	er	kedsomhed	og	monotone	arbejdsopgaver	et	vilkår,	og	det	skal	man	være	
indstillet	på.	Ellers	kan	det	være	svært	at	finde	mening	med	at	være	af	sted,	når	man	
ikke	kan	se	nogen	udvikling,”	siger	militærpsykolog	Anders	Kjærgaard.

Pres kommer også hjemmefra
Kulturforskelle	kan	også	skabe	frustration.	Både	i	forhold	til	afghanernes	kultur,	men	
også	samarbejdet	med	andre	NATO-nationer.	Flere	nævnte	derudover	en	bureaukratisk	
NATO-struktur,	der	medførte	dobbeltarbejde	og	spildt	tid.	

Forventningsafstemning	med	pårørende	i	forhold	til,	hvordan	kontakten	hjemover	skal	
være,	er	også	et	’klassisk’	problem.	I	dag	forstærket	af	moderne	kommunikationsfor-
mer.	Der	er	gode	internetmuligheder	i	alle	lejre,	så	man	kan	være	online	hele	tiden.	Og	
det	kan	være	med	til	at	skabe	forventning	hos	de	pårørende	derhjemme	om,	hvor	ofte	
man	bør	have	kontakt,	og	det	kan	være	belastende	for	den	enkelte	soldat.

”Som	oftest	får	den	udsendte	lukket	luften	ud	af	sin	frustration	ved	at	tage	en	snak	
med	os	militærpsykologer	–	uanset	om	det	er	det	ene	eller	det	andet,	der	ligger	bag	–	
og	han	eller	hun	kan	dermed	tage	fokus	fra	noget,	der	måske	har	fyldt	for	meget	og	i	
stedet	fokusere	100	procent	på	opgaven,”	siger	militærpsykolog	Anders	Kjærgaard.

Danmark har siden 2015 deltaget i den NATO-
ledede Operation Resolute Support. Foto: Simon 
Elbeck. 
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NY UNDERSØGELSE AF ISAF
Veterancentret	er	i	gang	med	at	undersøge	de	psykiske	efterre-
aktioner	hos	udsendte	på	ISAF	hold	10.

I	november	måned	udsendte	Veterancentret	over	700	elektroniske	breve	til	soldater	
fra	ISAF	hold	10,	der	var	udsendt	til	Afghanistan	i	2010.	Brevene	indeholdt	et	spør-
geskema,	som	dels	skal	hjælpe	Veterancentret	til	at	forstå,	hvordan	danske	soldater	
reagerer	efter	en	udsendelse,	og	dels	skabe	mere	viden	om	hvor	mange	veteraner,	der	
oplever	psykiske	problemer	efter	hjemkomsten.	

Det	er	det	tredje	ISAF	hold,	der	undersøges	efter	hjemkomsten,	fortæller	seniorforsker	
Anni	B.S.	Nielsen	fra	Veterancentret.

”Vi	har	tidligere	undersøgt	psykiske	efterreaktioner	på	ISAF	hold	7	og	ISAF	hold	15	
og	vil	nu	gerne	undersøge,	om	de	psykiske	reaktionsmønstre,	vi	dengang	så	på	de	to	
hold,	også	findes	på	andre	hold,”	siger	Anni	B.S.	Nielsen.

Hvert hold er en flig af det fulde billede
Indtil	nu	er	det	kun	ISAF	hold	7,	der	har	fået	undersøgt	psykiske	efterreaktioner	6½	år	
efter	hjemkomsten.	Her	var	forekomsten	af	svære	PTSD	symptomer	13,7	pct.,	hvilket	
var	en	stigning	fra	målingen	foretaget	2½	år	efter	hjemkomsten.	Det	viser,	at	mange	
udsendte	først	oplever	symptomerne	adskillige	år	efter	udsendelsen.	Og	det	er	i	øvrigt	
en	tendens,	der	også	ses	i	international	forskning.

Undersøgelsen	af	ISAF	hold	7	er	altså	en	grundsten	i	den	danske	forskning	af	efter-
reaktioner,	men	den	kan	ikke	overføres	til	andre	hold	og	missioner,	fordi	vilkårene	for	
opgaveløsningen	og	trusselsituationen	ændrer	sig	fra	hold	til	hold	og	fra	mission	til	
mission.	

Hold 10 mere lig hold 7
ISAF	hold	10	var	dog	udsendt	ret	tæt	i	tid	på	ISAF	hold	7,	hvorfor	netop	undersøgelse	
af	dette	hold	vil	give	vigtig	viden	om,	hvorvidt	de	psykiske	reaktionsmønstre,	der	
kendetegnede	ISAF	hold	7,	også	genfindes	på	andre	på	et	andet	ISAF	hold	6½	år	efter	
hjemkomsten.	Valget	af	ISAF	hold	10	synes	også	oplagt,	da	holdet	i	lighed	med	ISAF	
hold	7	var	udsat	for	blandt	andet	fjendtlig	beskydning	og	IED’erne	(vejsidebomber)	
med	tab	af	menneskeliv.

”Ved	at	få	viden	om	psykiske	efterreaktioner	fra	flere	ISAF-hold	kan	vi	undgå	at	gene-
ralisere	ud	fra	ganske	få	hold	og	i	stedet	får	et	bredere	billede	af	psykiske	reaktioner	
efter	udsendelse	og	et	fingerpeg	på,	hvorvidt	der	kan	være	brug	for	en	opfølgende	
indsats	også	længere	tid	efter	udsendelsen,”	siger	Anni	B.S.	Nielsen.

OVERBLIK

Veterancentret	har	tidligere	undersøgt	
ISAF	hold	7	og	15.	ISAF	hold	7	er	indtil	
nu	blevet	fulgt	op	til	6	½	år	efter	hjem-
komsten,	hvor	det	for	ISAF	hold	15	er	
2½	år	efter	hjemkomsten.	

Erfaringerne	fra	disse	to	hold	er,	at	
symptomer	på	posttraumatisk	stress	
(PTSD)	varierer	ved	målingerne	fore-
taget	2½	år	efter	hjemkomsten.	Ved	
målingen	2½	år	efter	hjemkomsten	ud-
viste	9,6	%	fra	ISAF	hold	7	svære	PTSD	
symptomer,	hvor	det	for	udsendte	med	
ISAF	hold	15	var	noget	lavere;	5,5	pct.

ISAF7 – 6,5 år efter hjemkomst

VETERANCENTRET

Du kan læse de to tidligere 
undersøgelser på veteran.
forsvaret.dk under Forskning. 
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ADVISORY BOARDETS ROLLE:

Have	kendskab	og	interesse	for	
beskæftigelses-	eller	veteranforhold	i	
Region	Nordjylland.

Have	evnen	og	viljen	til	at	skabe	
nytænkende	indsatser	og	samarbejder	
for	veteraner.

Udpege	personer	til	en	task	forcen,	
som	har	ansvar	for	implementering	af	
af	anbefalinger	og	indsatser.

VETERANER I CIVILT JOB
Et	fireårigt	landsdækkende	projekt	skal	lette	veteraners	vej	til	job	
i	det	civile.	Projektet	sættes	i	gang	over	hele	landet	med	begyn-
delse	i	Nordjylland	i	det	nye	år.

Projektet	”Veteraner	i	job	–	fra	brandpunkt	til	beskæftigelse”	skal	de	næste	fire	år	
arbejde	på	at	få	veteraner	i	job	i	det	civile.	Cabi,	der	er	en	selvejende	institution	under	
Beskæftigelsesministeriet,	er	projektejer	i	samarbejde	med	Styrelsen	for	Arbejdsmar-
ked	og	Rekruttering.	Et	af	projektets	indsatsområder	er	udviklingen	og	etableringen	af	
lokale	virksomhedsnetværk.	

”Det	er	Cabis	erfaring,	at	netværk	kan	være	med	til	at	skabe	de	kontakter,	som	vetera-
ner	ofte	mangler	på	det	civile	jobmarked,”	siger	Louise	Wrist,	der	er	specialkonsulent	
ved	Veterancentret.	

Første netværk i Nordjylland
Der	skal	på	landsplan	udvikles	elleve	netværk,	og	det	første	kommer	i	Nordjylland.	
Cabi	vil	i	samarbejde	med	Veterancentret	i	Aalborg	etablere	en	gruppe,	der	skal	være	
sammensat	af	lokale	deltagere.	

”De	skal	samarbejde	med	de	mange	virksomheder,	der	har	draget	stor	nytte	af	de	
kompetencer,	der	erhverves	i	militæret,	og	som	har	erfaring	med	at	rekruttere	og	fast-
holde	veteraner,	og	dermed	lette	overgange	fra	militær	til	varig	civile	beskæftigelse,”	
siger	Louise	Wrist.

Inddrager mange aktører
Først	i	det	nye	år	bliver	der	nedsat	et	forum	i	form	af	et	advisory	board	i	Nordjylland.	
Det	skal	nytænke,	koordinere	og	etablere	forskellige	indsatser	og	samarbejder	mellem	
aktører	indenfor	beskæftigelse	til	gavn	for	veteranerne,	fortæller	Poul	Nielsen,	der	er	
beskæftigelsesrådgiver	ved	Veterancentret	i	Aalborg.

”Advisory	Board	skal	samarbejde	med	virksomheder,	der	kan	drage	nytte	af	de	kompe-
tencer,	veteraner	har	erhvervet	i	Forsvaret,	og	med	de	virksomheder,	der	allerede	har	
gode	erfaringer	med	at	rekruttere	og	fastholde	veteraner,”	siger	han.

Task force fører arbejdet videre
For	at	sikre	at	anbefalinger	og	indsatser	fra	advisory	board	implementeres,	udpeger	
boardet	også	personer	til	en	task	force.	Her	har	Veterancentret	en	gennemgående	
funktion,	idet	en	beskæftigelsesrådgiver	vil	være	repræsenteret	i	både	advisory	board	
og	task	force	for	at	sikre	sammenhæng	mellem	de	forskellige	aktører	og	indsatser,	
siger	Poul	Nielsen.

Resultaterne	af	dets	arbejde	skal	blandt	andet	formidles	gennem	et	arrangement	ret-
tet	mod	det	lokale	erhvervsliv.

Tidligere ansatte i Forsvaret har mange gode 
kompetencer, som virksomheder i det civile 
erhvervsliv. Derfor vil projektet ”Veteraner i job – 
fra brandpunkt til beskæftigelse” dele de gode 
erfaringer fra virksomheder, der har haft suc-
cesfulde ansættelser af veteraner, med de lokale 
erhvervsnetværk. Foto: Colourbox.


