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VETERANCENTRET

KÆRE LÆSERE
Her er Veterancentrets første nyhedsbrev i 2019; et år der ligger fuldstændigt nyt foran 
os. Jeg glæder mig allerede nu til at tage hul på det – sammen med alle jer, der lige nu 
sidder med nyhedsbrevet foran jer på skærmen.

Jeg ser frem til et år, hvor vi skal konsolidere den enorme udvikling, der er sket siden 
oprettelsen af Veterancentret i 2011. I de lidt over syv år, hvor Veterancentret har 
eksisteret, har der været fuld fart frem over feltet. Derfor er tiden inde til, at vi lægger 
vægten på de mange tiltag, der allerede er for vores soldater, veteraner og pårørende, 
og sikrer, at de til stadighed støtter veteranerne og deres pårørende på den måde, 
som det har været ment, da tiltagene blev oprettet. 

Vores tilbud både før, under og efter udsendelse i international mission dækker bredt. 
Og efter - billedligt talt - at have bygget et solidt murstenhus, skal vi nu tage rummene i 
brug på den måde, som de er ment til.

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om den tilbygning til vores center, som 
hedder brugen af kropsterapi. Veteraner med svære PTSD-symptomer har desværre 
også ofte fysiske symptomer som uro og smerter. Derfor har vi valgt at tilbyde behand-
lingen til foreløbig et mindre antal klienter. Det giver os en enestående mulighed for at 
undersøge virkningen af kropsterapi som et supplement til den psykologiske behand-
ling.

2019 bliver også året, hvor vi afprøver en ny version af den terapiform, hvor vetera-
nen med PTSD taler sit traume igennem sammen med en psykolog. Den nye terapi vil 
benytte sig af virtual reality-teknologi til at genopleve traumer i kontrollerede omgivel-
ser. Det kræver mod og styrke at indlade sig på, men som i vores militærpsykologers 
kyndige hænder kan være med til at hele psykiske kampskader. Det er noget, jeg ser 
meget frem til.

Den 3. april afholder Veterancentret for sjette gang konferencen ”Viden om veteraner”. 
Jeg håber, at jeg kommer til at se rigtig mange af jer den dag i Vingsted i Jylland, hvor 
vi skal debattere veteranforhold: Denne gang hvordan vi trækker ny viden og inspira-
tion fra aktører uden for veteranområdet. For veteranforhold er ikke en ø for sig selv, 
men en del af et solidt fastland i den omgivende verden.

Jeg ønsker jer en rigtig god læselyst.

DET KAN DU LÆSE I NYHEDSBREVET:

•	 Tilbage i sandkassen med virtual 
reality

•	 Invictus-veteraner går mod nye 
mål

•	 Gør Danmark klogere
•	 Vi rækker ud til nye samarbejder
•	 Fra victim og survivor til thriver
•	 Roser til Danmarks veteraner
•	 Konference: Viden om veteraner
•	 Lær at slappe af
•	 PTSD-app bestod brugertest
•	 Veteranfamilier	søges	til	film

Oberst Susanne Kiholm Lund, chef for Veterancentret
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VIRTUAL REALITY-BEHANDLINg

Virtual reality afprøves i København 
i 2019 for 6-8 veteraner med 10 
behandlingssessioner. Målet er i første 
omgang at afprøve det tekniske udstyr, 
at undersøge effekten på behandlingen 
og vurdere om softwaren, der er udvik-
let i USA til amerikanske soldater, også 
kan være virkelighedsnære for danske 
soldater.

INSpIRERER ANDRE LANDE

På University of Southern California, 
som har udviklet softwaren efter ame-
rikanske udsendelsesmønstre, vil man 
følge det danske pilotforsøg nøje. Også 
det norske Veteransenter er i kontakt 
med Veterancentret for at udveksle 
erfaringer med forsøget og på sigt teste 
det på norske veteraner.

Veterancentret undersøger for øjeblikket effek-
ten af behandling af traumer med virtual reality. 
Foto: Forsvarets Fototjeneste

TILBAgE I SANDKASSEN mED  
VIRTUAL REALITY  
Veterancentret afprøver nu for første gang et virtual reality miljø, 
hvor soldaten kommer tilbage til sin udsendelse i Afghanistan. Det 
sker som led i behandlingen af PTSD.

Af KRISTINA ScHøNNEmANN JENSEN

Forestillingerne er blevet til virkelighed, eller rettere virtuel virkelighed, når de første 
veteraner træder ind i det nye behandlingsrum i Veterancentret. Her kan veteranen 
genopleve sit traume i en spilverden, der styres af psykologen. Hvor en almindelig eks-
poneringsterapi handler om at forestille sig og i erindringen gennemgå en traumatisk 
oplevelse, så er der fuld smæk på sanseindtrykkene i virtual reality behandlingen. 

I rummet kan du møde lyden af kampild, stå på et bevægeligt gulv og lugte sveden fra 
resten af gruppen. Med et attrapvåben i hånden går du igennem et virtuelt landskab, 
som f.eks. kan ligne Highway One eller en patrulje gennem en afghansk landsby. De al-
lerførste erfaringer er, at virtual reality lever fuldt op til forventningerne, siger Veteran-
centrets psykolog og projektleder Nikolai Roitmann.

”Første klient blev meget emotionelt engageret. Jeg kunne se på den måde, han bevæ-
gede sig på ved at sætte sig på hug og måden, han holdt attrapgeværet på, at han var 
helt tilbage i oplevelsen. Og det er det, vi gerne vil opnå,” siger Nikolai Roitmann.

Med det blotte øje kan behandleren se, hvornår veteranen reagerer emotionelt eller 
fysisk i løbet af sin fortælling, hvilket afslører, at der er noget særligt på spil for klienten 
lige netop i dét øjeblik.

”Bagefter kan jeg spørge ham: Du har været i kamp før, men hvad var det ved dette 
øjeblik, der var anderledes?,” siger Nikolai Roitmann.

Netop fordi der ofte er en undgåelsesadfærd knyttet til en PTSD-diagnose, kan det være 
svært, selv for en erfaren psykolog, at åbne op for de minder, som hjernen har gemt 
allerlængst væk.

”De stimuli, klienten udsættes for i virtual reality, åbner for nogle helt andre hukommel-
sesspor. Og det gør det meget svært for klienten at undgå dem, bevidst eller ubevist. 
Du har ikke den samme grad af kontrol over, hvad du husker, og hvad du vil fortælle, 
hvilket er svært for klienten, men godt for behandlingen,” siger han og fastslår:
”Målet er, at han eller hun skal lære, at det at have et minde om noget farligt ikke er 
farligt.”
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INVIcTUS-VETERANER gåR mOD 
NYE måL
De skadede veteraner, som deltog i Invictus Games i efteråret, 
mødes med Veterancentret for at skabe en rød tråd fra deres 
præstationer i Invictus Games og til deres hverdagsliv anno 
2019.

Af KRISTINA ScHøNNEmANN JENSEN

Tusinder af publikummer hujede og klappede, da 25 danskere blandt 500 andre ska-
dede veteraner gav alt, hvad de havde under sportsstævnet Invictus Games i Austra-
lien i efteråret. I dag er klapsalverne forstummet, og den danske hverdag har indfun-
det sig. Selv for atleter, der præsterer på eliteniveau, kan man nemt få sig en ”olympic 
blues”, fortæller Veterancentrets opsøgende rådgiver Brian Nyborg. Derfor har han 
sammen med Veterancentrets beskæftigelsesrådgiver Line F. Jespersen arrangeret et 
opfølgningsarrangement for veteranerne.

”Vi vil rigtig gerne høre, hvordan de hver især er kommet op igen af sådan en down-
periode, ja eller om de i virkeligheden er kommet op. Og sammen med veteranerne 
reflektere	over,	hvordan	de	kommer	videre	med	de	personlige	mål,	som	de	har	sat	sig	
som en del af rehabiliteringen i Invictus Games,” siger Brian Nyborg.

Arbejdet
Første møde fandt sted vest for Storebælt på Ryes Kaserne i Fredericia. Andet møde 
blev holdt øst for Storebælt, hvor veteranerne var inviteret til Svanemøllens Kaserne i 
København.	Møderne	starter	med	cross	fit	træning,	for	erfaringen	i	Fredericia	var,	at	
det var en god måde at komme i gang på. 

”Nogle var lidt nervøse og havde også kørt langt, men da vi gik i gang, så glemte 
veteranerne usikkerheden og nerverne, og så kunne vi bedre gå i gang med at tage 
snakken om den personlige udvikling,” siger Brian Nyborg.

”Overordnet set, så er folk i gang med at arbejde med sig selv. Men det er nogle ret 
store mål, de har sat sig, så vi starter med at få det lidt længere ned i handlinger og 
spørge: Hvad kan jeg gøre, når jeg går hjem her fra i dag,” siger Brian Nyborg. 

Hård landing
En af dem, der deltog i den første samling i Fredericia, var Tanja Sunekær, der ikke har 
haft en nem overgang til hverdagen.

Samlingerne for Invictus-veteranerne begyndte 
med cross fit-træning for at få fjernet de værste 
nerver. Foto: Tanja Sunekær

Tanja Sunekær kæmpede sig til en bronzemedal-
je ved Invictus Games på et fyldt atletikstadion. 
Men det har været svært at overføre sejrene 
i Australien til dagligdagen i Danmark. Foto: 
Privat.

Fortsættes
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”Da vi kom hjem, jamen, der var jeg jo helt oppe at ringe, helt oppe på tåspidserne. 
Men så gik der en rum tid, og ja så væltede skuret lidt,” siger hun og indrømmer, at det 
har været svært at skulle række ud og dele, når man ikke er på toppen.

”Derfor var det også rigtig rart, at der var et tilbud om at blive samlet op for os, der må-
ske har behov for det. Jeg synes, det var rigtig rart at få sat nogle ord på, hvordan det 
har	været	for	mig,”	siger	Tanja,	som	har	kontaktet	Veterancentret	for	flere	redskaber	til	
at	tackle	sin	situation	og	få	kærlige	spark	i	form	af	tilbud	om	at	deltage	i	flere	sociale	
aktiviteter med andre veteraner.

”Man kan sige, at Invictus Games-projektet er slut, og det, der samlede os, er slut. Så 
nu	skal	jeg	finde	et	blivende	fællesskab,	og	det	kan	Veterancentret	hjælpe	mig	med.”

gøR DANmARK KLOgERE 
Del og deltag i Udsendt af Danmark, hvor veteraner fortæller om 
deres udsendelse.

Af KRISTINA ScHøNNEmANN JENSEN

Måske du har set en af de mere end hundrede videoer, hvor danske veteraner 
fortæller om deres oplevelser om det at være udsendt af den danske stat til verdens 
brændpunkter. Udsendt Af Danmark er et ambitiøst formidlingsprojekt, der startede 
ved Flagdagen 2018 og kører frem mod Flagdagen 2019, men som også skal have et 
efterliv efter 2019. Det er videoer på nettet, men også en transportabel udstilling og et 
undervisningsmateriale.

Bag	projektet	står	Folk	&	Sikkerhed,	der	har	fire	formål	med	Udsendt	af	Danmark,	
fortæller projektets ansvarlige Ann-Christina Salquist:

”Vi vil gerne øge danskernes viden om udsendelser og udsendte og samtidig bevare 
soldaternes historie og kulturarv gennem fortællingerne. Dernæst vil vi gerne skabe 
et fællesskab, der går udover kammeraterne, som man var udsendt med, til også at 
gælde på tværs af udsendelser. Og sidst men ikke mindst er fortællingerne et sted, 
hvor vi kan hylde og anerkende vores veteraner,” siger Ann-Christina Salquist.

Folk og Sikkerhed ønsker med projektet at skubbe på forestillingen om, hvad det vil 
sige at være udsendt, og hvad en udsendt er for en størrelse. 

”Allerede nu ser vi, at vi skubber på forståelsen, og særligt ser vi, at andre tidligere ud-
sendte kan se sig selv i fortællingerne og bruger fortællingerne som døråbner for den 
svære samtale mellem pårørende og venner,” siger Ann-Christina Salquist.

Det er vigtigt, at vi fortæller vores historie til 
fremtidige generationer, så den ikke bliver glemt. 
Det er et af Udsendt af Danmarks budskaber. 
Foto: Udsendt af Danmark

SE UDSTILLINgEN

Gennem Ild & Vand, der er en fysisk ud-
stilling skabt af Udsendt af Danmark, 
har urpremiere på Københavns Rådhus 
torsdag den 7. februar. Tanken er, at 
udstillingen skal rundt i landet. Du kan 
tage del i projektet ved at skabe akti-
viteter i lokalområdet, når udstillingen 
kommer forbi.

Se mere på udsendtafdanmark.dk 
eller www.facebook.com/udsendtaf-
danmark 

http://www.udsendtafdanmark.dk
http://www.facebook.com/udsendtafdanmark
http://www.facebook.com/udsendtafdanmark
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fRA VIcTIm Og SURVIVOR TIL  
THRIVER  
 
 
Af Britt Solbjerg Madsen

I november var Veterancentrets op-
søgende rådgivere og socialrådgivere 
forventningsfuldt stimlet sammen på 
Gardehusarkasernen i Slagelse for at 
blive endnu dygtigere til den løsnings-
fokuserede metode (forkortes LØFT), 
som Veterancentret anvender i sin 
rådgivning. Denne gang med hjælp fra 
engelske John Henden for at dykke 
dybere	ned	i	metoden	anvendt	specifikt	
på veteraner, idet ingen herhjemme har 
den ekspertise – endnu. 

Rådgiverne øvede sig i at sige ”that 
was then, this is now” – alt sammen 
for at lægge mere i værktøjskassen, 
når de står over for en veteran med 
problemer. John Hendens mangeårige 
erfaring gav rådgiverne nye greb til at 
guide veteraner ind i en tankegang, 
hvor de fokuserer på øjeblikke, hvor 
problemerne er mindre for så at udvide 
lyspunkterne. Målet er, at den udfor-
drede veteran eller pårørende ikke skal 
være isoleret med sine problemer eller 
være afhængig af et netværk, der kun 
kan træffes på hverdage i tidsrummet 
8-16,	men	derimod	at	finde	støtte	i	sit	
eget netværk.

VI RÆKKER UD TIL NYE  
SAmARBEJDER  
Veterancentret har været i kontakt med halvdelen af landets kom-
muner i projektet Fælles om veteraners første leveår.

Af KRISTINA ScHøNNEmANN JENSEN

Veterancentret skød for alvor det kommunale samarbejdsprojekt Fælles om veteraner i 
gang i marts sidste år. Med årsskiftet var det tid til at lave en tidlig midtvejsevaluering, 
som både viser masser af aktiviteter i 2018, men også at der er mange opgaver foran 
Veterancentret i 2019, fortæller projektleder Louise Lau Justesen.

”Målet i 2019 er, at vi har haft kontakt med alle 98 kommuner med et ønske om, at vi 
bruger hinanden mere i arbejdet med veteraner. Her kan vi se, at de lokale medarbej-
dere i Veterancentret har været rigtig aktive og kontaktet netop omkring halvdelen af 
alle landets kommuner i løbet af 2018,” siger Louise Lau Justesen.

Hun peger dog også på, at det ikke ser helt lige så godt ud, når det kommer til under-
skrevne samarbejdsaftaler med kommunerne. I dag har 19 kommuner skrevet under, 
og der er planlagt dage til at at skrive yderligere tre samarbejdsaftaler under i februar 
og marts. Ligeledes er der lagt planer for de resterende kommuner.

”I rigtig mange af tilfældene handler det om, at processen frem mod en underskrift fra 
højeste politiske sted i kommunen tager tid. Men vi synes, at det er værd at vente på, 
da samarbejdsaftalerne får mere gennemslagskraft i de forskellige afdelinger, som 
er i berøring med veteraner og pårørende, hvis beslutningen er truffet ovenfra,” siger 
Louise Lau Justensen, der understreger, at uanset hvilken kommune, Veterancentret 
har været i dialog med, er samarbejdstanken blevet taget positivt imod.

”Så selvom antallet af samarbejdsaftaler ikke følger samme takt som antallet af 
indledende møder med kommunerne, så er vi godt i gang med at skabe rammerne for 
mere samarbejde på både det strategiske plan med landets borgmestre og kommunal-
direktører og til den sagsbehandler, som har et forløb med den enkelte veteran,” siger 
Louise Lau Justesen.

Hun	hæfter	sig	også	ved,	at	flere	og	flere	kommuner	får	veterankoordinatorer,	at	mange	
kommuner har en debat om en kommunal veteranstrategi, og at der også blomstrer 
flere	lokale	veterancaféer	op.

”Derfor synes jeg, at der er mange ting, der peger i retning af, at der kommer et større 
kendskab til veteraner i kommunerne. Og dermed også skabt nogle bedre rammer for 
den enkelte veteran,” siger Louise Lau Justesen.
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KONfERENcE: VIDEN Om VETERANER

Konferencen ”Viden om veteraner” 
samler hvert år veteranaktører fra 
hele landet for at dele viden, udbygge 
netværk og debattere aktuelle emner. 
Årets konference afholdes d. 3. april på 
Vingsted Hotel og Konferencecenter.

Viden om veteraner 2019 handler 
om at trække ny viden og inspiration 
fra aktører uden for veteranområdet. 
Programmet er pakket med faglige 
oplæg, workshops, personlige fortæl-
linger, debatter, inspiration, netværk og 
et messeområde.

Her kan du læse invitationen og pro-
grammet, samt tilmelde dig konfe-
rencen. 

Udover selv at holde tale modtog H.K.H. Prins 
Joachim også Danmarks Veteraners fortjenstme-
dalje for sin protektorrolle af landsformand Niels 
Hartvig Andersen. Foto: Danmarks Veteraner

ROSER TIL DANmARKS  
VETERANER 
H.K.H. Prins Joachim delte roser ud til Danmarks Veteraners 50 
års jubilæum i efteråret. Både til foreningen og til de mange vete-
raner, der har tjent Danmark gennem årene.

Af KRISTINA ScHøNNEmANN JENSEN

På en oktoberdag i Fredericia sidste år fejrede Danmarks Veteraner, den ældste 
veteranforening i Danmark, sit 50 års jubilæum. Som hovedtaler gav foreningens 
protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, en tale, der roste foreningen for dens 
virke gennem et halvt hundrede år.

”Der er for mig således ingen tvivl om, at foreningen gennem sit arbejde er med til at 
understøtte Forsvarets opgaveløsning og dermed grundlæggende tjener også en sam-
fundsmæssig vigtig opgave,” sagde H.K.H. Prinsen.

Han fremhævede en styrke i at være forankret i 22 lokalforeninger, der har øget det 
nære sammenhold mellem veteraner, men som også har kunnet gå i dialog med det 
lokale regiment eller kommunen om eksempelvis markering af Flagdagen. En dag, som 
har udviklet sig til at være en kommunal mærkedag i rigtig mange kommuner. 

H.K.H. Prinsen brugte også lejligheden til at hylde alle de danske veteraner, der har 
været udsendt. De operative miljøer og vilkår har udviklet sig til at være væsensforskel-
lige fra mission til mission, medgav Prinsen.

”Det, der imidlertid er uforanderligt, er menneskene i uniformerne – de har samme 
grundlæggende gener og har taget beslutningen om at medvirke på de givne vilkår - 
selv om det kan koste liv og førlighed,” sagde H.K.H. Prinsen.

http://veteran.forsvaret.dk/nytogpresse/Pages/KonferenceVidenom2019.aspx
http://veteran.forsvaret.dk/nytogpresse/Pages/KonferenceVidenom2019.aspx
http://veteran.forsvaret.dk/nytogpresse/Pages/KonferenceVidenom2019.aspx
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KROpSTERApI

Kropsterapi tilbydes på Svanemøl-
lens Kaserne i København og på Ryes 
Kaserne i Fredericia. Veteraner skal 
henvises til forløbet via deres psykolog, 
hvor kropsterapien vil foregå sideløben-
de med den psykologiske traumebe-
handling. Et forløb består af 12 ganges 
terapi á cirka 60 minutters varighed.  

Lige nu undersøger Veterancentret virkningen af 
kropsterapi for veteraner med PTSD. Modelfoto

LÆR AT SLAppE Af
I 2019 fortsætter undersøgelsen af, hvordan kropsterapi kan 
gavne traumebehandling hos veteraner.

Af KRISTINA ScHøNNEmANN JENSEN 

Veterancentret havde i 2018 og har også i 2019 forløb, hvor veteraner kan kombinere 
deres traumebehandling med kropsterapi. Indtil nu har syv klienter været igennem et 
kropsterapiforløb og ni er i gang med et forløb. En af de to fysioterapeuter, som arbejder 
med pilotprojektet om kropsterapi, er Ditte Larsen. Hun og hendes fysioterapi-kollega 
kommer	til	at	starte	endnu	flere	forløb	op	med	veteraner	i	2019	i	både	København	og	
Fredericia.

”De sidste år har der i Veterancentret været fokus på, hvordan behandlingen i endnu 
højere grad kan tilpasses ud fra den enkeltes behov. Derfor undersøger vi, hvordan 
kropsterapi kan supplere den psykologiske behandling,” siger Ditte Larsen og under-
streger, at det derfor er vigtigt, at veteranen også er i traumebehandling for at kunne 
indgå i undersøgelsen af effekten af kropsterapi. 

Stærke fysiske symptomer
Ved at arbejde med fysiske øvelser kan veteranerne få en bedre kontakt med deres 
krop og en bedre vejrtrækning, men også mere overskud til sociale relationer.

”At kroppen og sindet er forbundet så tæt, dét, synes jeg, giver mening for ret mange 
mennesker. Men hos denne her målgruppe er det bare så tydeligt, netop fordi mange af 
deres symptomer er så fysiske: uro, anspændthed, åndedrætsbesvær og fysiske smer-
ter,” siger Ditte Larsen og fortsætter: ”Derfor giver det virkelig meget mening at øve sig i 
at slappe af og kunne regulere sig selv.”

Metoden, der anvendes, hedder Basic Body Awareness Therapy og er en blanding af 
bevægelse,	meditation,	tai	chi	og	massage.	Og	det	ligger	ikke	helt	fjernt	fra	de	fleste	
veteraner.

”Mange har faktisk arbejdet med åndedrætsteknikker tidligere, og så er der også 
mange, der har ret stor respekt for meditation, kampsport og yoga, og det her (Basic 
Body Awareness Therapy, red.) kan godt minde lidt om det.” 
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pTSD-App BESTOD BRUgERTEST
Veterancentret app PTSD FamilieCoach har været til serviceefter-
syn og er klar i en ny version. Det betyder, at funktionaliteten er i 
top.

Af KAREN DAHLIN

Veterancentrets app til pårørende til veteraner med PTSD er netop blevet opdateret, så 
den har overstået sine såkaldte børnesygdomme. Sytten pårørende har testet appen 
og givet deres forslag til forbedringer af den.

”I den tidligere version havde vi indlagt en funktion, som vidste sig at være for snirklet 
og tidskrævende at bruge for målgruppen, så den har vi slet og ret fjernet. Det har 
samtidig betydet, at appen er blevet hurtigere at bruge,” siger projektleder Christian 
Stoltenberg fra Veterancentret.

Samtidig	er	der	fjernet	en	fejl,	der	fik	appen	til	at	crashe,	ligesom	der	er	blevet	foreta-
get nogle tekstrettelser.

Veterancentret som garant
Appen indeholder meget information om PTSD og om, hvordan det er at leve med en, 
der har PTSD. Den er dog ikke kun ment som en støtte til de voksne pårørende. Den 
kommer også med en række gode råd til, hvordan man som forælder bedst muligt 
støtter sine børn.

”Det indhold i appen, som vores testpersoner generelt har været allergladest for, har 
været det om, hvordan det påvirker børn at have en forælder med PTSD, og hvad man 
kan gøre for bedre at støtte børnene. Det er noget, der fylder meget hos både vetera-
ner og pårørende,” siger Christian Stoltenberg.

Testpersonerne er også blevet spurgt om, hvad det betyder, at det er Veterancentret, 
der er afsender.

”Generelt er testpersonerne glade for, at det er Veterancentret, der står som garant 
for appen. Så ved de, at det er information, som vi har tjekket og sagt god for. Så skal 
de	ikke	selv	på	internettet	for	at	finde	informationerne	og	stykke	dem	sammen,”	siger	
Christian Stoltenberg.

godt redskab til at forstå pTSD
Tina Ryberg er en af de sytten testpersoner, der har givet tilbagemeldinger på Veteran-
centrets	app	PTSD	FamilieCoach.	Hun	lever	sammen	med	en	veteran,	der	fik	PTSD-
diagnosen for seks år siden efter en udsendelse til ISAF hold 13.

DET KAN pTSD fAmILIEcOAcH 
HJÆLpE DIg mED

•	 Information om PTSD, behandling 
og om det at leve med en med 
PTSD.

•	 Personlige kontakter, som kan 
støtte dig, hvis du føler dig pres-
set.

•	 24 redskaber til håndtering af 
stress, vrede, ensomhed, søvnløs-
hed mm.

•	 Stress-test og en graf, der viser 
dine testresultater over tid.

•	 Hvor du kan hente hjælp og støtte.

Pårørende til veteraner med psykiske efterreak-
tioner kan få støtte i det daglige af en app fra 
Veterancentret. Modelfoto

Fortsættes
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”Specielt når man som pårørende er helt ny i PTSD-junglen, kan man lære om sygdom-
men ved hjælp af appen. Derfor er den et godt redskab, når man som pårørende står 
med en nydiagnosticeret veteran og har fået det, som jeg kalder for ”gaven”, man ikke 
har ønsket sig. Det har jeg i hvert fald brugt den til,” siger Tina Ryberg.

Hun har også haft god gavn af de forskellige stressmålinger og tests, som appen 
indeholder.

”Den kan ikke stå alene, men den er et godt supplement til et psykologforløb. Det 
må endelig ikke blive sådan, at man får at vide, at man bare kan bruge appen og så i 
øvrigt passe sig selv.”

Hjælp til børnene
Selvom testpersonerne generelt var glade for indholdet om børn, efterlyser Tina Ry-
berg endnu mere indhold om børn og unge.

”Jeg mangler en vejledning til, hvor jeg kan få hjælp, når mine børn crasher. For en 
ting er sikkert, de får også ar på sjælen. Så det kunne være godt med fakta, som for 
eksempel telefonnummeret på Børnetelefonen.”

Derfor har Veterancentret samlet en række hæfter og bøger på sin hjemmeside, som 
kan støtte børn og unge. I den nye version af appen bliver der nu linket til det mate-
riale.

få pApIR SOm fRIVILLIg 
Er du frivillig, eller arbejder du professionelt med veteraner, er Veterancentrets frivil-
liguddannelse måske et godt tilbud til dig.

Af KAREN DAHLIN

Der er stadig ledige pladser på Veterancentrets frivilliguddannelse i 2019. Uddannel-
sen henvender sig til alle, der har lyst til eller måske allerede er i gang med at arbejde 
med veteraner. På uddannelsen får du praktiske redskaber til veteranarbejdet.

”Vi taler om, hvilken slags frivillig du gerne vil være: Er du sådan en, der kommer hver 
tirsdag i veterancafeen, eller er du mere til at dukke op i gang om måneden? Der er 
mange	måder	at	være	frivillig	på,	og	der	findes	ikke	én	korrekt	måde,”	siger	projektle-
der på frivilliguddannelsen, Anne Hartmann-Madsen.

Uddannelsen er delt op i to moduler og foregår henover to weekender på Gniben den 
6.-7. april og 23.-24. november. Uddannelsen er gratis, og du får betalt kost og logi. 
Kontakt Anne Hartmann-Madsen på vetc-rra01@mil.dk eller 72 16 32 77 for mere 
information og tilmelding.

VETERANfAmILIER SøgES TIL fILm

Varde Kommune har sammen med Fa-
milienetværket fået penge fra Trygfon-
den	til	at	producere	en	pårørendefilm	
til familier med veteraner, der er ramt 
af PTSD eller andre psykiske skader 
som angst og depression.

Målet	med	filmen	er	at	støtte	de	ramte	
veteranfamilier ved at viderebringe 
erfaringer fra andre, der står i en 
lignende situation.  PTSD, angst og 
depression rammer veteranfamilierne 
hårdt	–	med	konflikter,	frustrationer	og	
nederlag. Men engang imellem er der 
også	fremskridt	og	små	sejre.	I	filmen	
vil man kunne møde ramte veteranfa-
milier, der klarer sig på trods. 

Familienetværket vil derfor meget 
gerne i kontakt med veteranfamilier, 
som har lyst til at dele deres oplevelser 
og erfaringer. Kender du en familie, der 
kan inspirere andre, så går vejen ind 
til	filmproducenterne	via	Familienet-
værkets formand Vinnie Højmark på 
familienetvaerket.ka1@gmail.com eller 
tlf. 5163 0630.

Filmen er en opfølgning af Familienet-
værkets	film	Hjemmefronten	fra	2016,	
der handler om, hvordan soldater-fami-
lierne klarer sig i forbindelse med fars 
eller mors udsendelse. Ligesom Hjem-
mefronten produceres Hjemmefronten 
2 – Den tunge bagage af	filmselskabet	
Krithfilm.		Filmen	forventes	færdig	i	
slutningen af september 2019. 

Den	første	hjemmefrontfilm	kan	ses	på:	
hjemmefrontenfilm.weebly.com


