
Døgntelefonen er åben 
– også under covid-19
Veterancentret etablerer et nødberedskab for de mest 
sårbare veteraner under covid-19.

Den danske regering har indført meget alvorlige tiltag i forhold til dæmpe 
covid-19, hvilket betyder at store dele af det offentlige Danmark er lukket ned, 
og mange skal arbejde hjemmefra. Veterancentret vil dog stadig varetage 
arbejdet med sårbare veteraner og pårørende, beroliger chefen for Vete-
rancentret.

”Jeg vil gøre alt for, at vi ikke lader sårbare veteraner og deres pårørende i 
stikken. Vi kigger lige nu på, hvilke tiltag og forløb vi kan skubbe eller 
gennemføre via telefon. Men vi er der for de veteraner, som er særligt sårbare,” 
siger oberst Søren Andersen, chef for Veterancentret, og fortsætter:

«Veterancentrets døgntelefonen vil være ryggraden i vores beredskab, så de 
veteraner og pårørende, der ikke kan vente, skal ringe 7281 9700. Døgntele-
fonen er altid åben,» siger han.

Der er dog andre aktiviteter, der må udskydes. Således udskydes parfo-
rholdskurset PREP, uddannelse af frivillige samt samtalegrupper for børn, 
ligesom planlagte møder med veteranaktører også vil blive afholdt senere end 
planlagt.

Af Karen Dahlin
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• Veterancentret først med diagnostisk interview
• Veteraner var på kaffevisit
• Samtalegrupper for børn og unge i Haderslev og Ringsted
• Invictus Games 2020 udsættes et år
• Undervisningsmateriale til ‘Uden min far’

For at dæmpe smittefaren ved Coronavirus er store dele af det offentlige Danmark lukket ned. 
Veterancentret har etableret et nødberedskab for de veteraner, der har akut brug for hjælp. 

Trodser PTSD’en og 
stiller op i krisetid
Det er 15 år siden, Tommi Hansen forlod Forsvaret, 
da han blev psykisk skadet i tjeneste. Nu er han 
tilbage og vil hjælpe danskerne under covid-19.

”Er du klar til kamp mod covid-19?,” lød det simple spørgsmål på facebook hos 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse i sidste uge. Tommi Hansen, 49-årig 
veteran fra Balkan, var en af de mange reservister, frivillige og tidligere ansatte i 
Beredskab, Hjemmeværnet og Forsvaret, der svarede.

”Uden at det skal lyde alt for idealistisk eller alt for amerikansk, så har jeg det 
sådan, at når mit land kalder og har brug for folk, så knalder jeg hælene 
sammen og stiller op,” siger Tommi Hansen.

Han søgte derfor stillingen som en af de små 240 telefonoperatører i det 
kompagni, som Hjemmeværnet har opstillet de næste tre måneder i Rigspolitiets 
callcenter i Jonstruplejren.  Herefter gik det stærk, og fredag morgen havde han 
sidste vagt hos den imødekommende arbejdsgiver i Københavns Lufthavn, der 
bevilligede ham orlov fra dag til dag. Lørdag den 21. marts kl. 07.00 mødte 
Tommi Hansen op i Jonstruplejren til sin første dag tilbage, godt og vel 15 år 
siden han forlod Forsvaret. Ikke at han havde lyst til det, for dengang såvel som 
nu har dikkeværket inde under skjorten altid banket for Forsvaret og 
kollegaerne. 

Han hilser derfor på flere folk, han kender, både fra tjenestetiden og fra 
veteranmiljøet, og han kender omgående omgangstonen. 

”Det ville være forkert at sige, at jeg er vendt hjem, for jeg har ikke fået min 
uniform – endnu,” siger han.

Tidligere såret i tjeneste 
Tommi deler i dag kontor med tre hjemmeværnsfolk, en af dem med en fortid 
ved Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet, en fra depotet i Skalstrup og så 
en tidligere værnepligtig ved Gardehusarregimentet.

”Og så er der mig, der føler mig som et erfarent gammelt røvhul med nogle ret 
brogede erfaringer,” siger han og hentyder til sine fire og en halv udsendelse i 
Kroatien, Bosnien, Kosovo og Makedonien i 90’erne og de tidligere 00’ere.

Ja og så alt det der fulgte efter. Symptomerne på posttraumatisk stressreaktion, 
også kaldet PTSD, der kom snigende og spændte ben for mangt og meget. Men 
Tommi har endnu ikke ladet sig ikke standse. Og altså heller ikke, når landet 
står på den anden ende.

”Der er da folk, som selv er veteraner, og som har deres at kæmpe med, som 
siger til mig, ”pas nu på” eller ”du har gjort dit”. Men det føler jeg ikke. Jeg føler 
stadig et kald, når der sker noget. Og ærlig talt: At tage en telefon bliver vel 
næppe det mest traumatiske i mit liv,” siger han.

Ikke at han ikke kan forstå de velmenende bekymringer.

”Det er mit valg. Det er mig, der skal mærke efter, og jeg synes, vi er dækket 
godt op.”

En helt anden rolle 
Efter sin første arbejdsdag i Jonstruplejren er han blevet styrket i den antagelse. 
Telefonoperatørerne sidder i små hold, hvor de kan sparre og bruge hinanden. 
Der er arrangeret daglige briefinger før vagten og debriefinger efter endt 
arbejdsdag til at følge op på eventuelle ubehagelige oplevelser på telefonen. Er 
der brug for det, er der psykologer på kald. Ikke at det har været relevant på 
dag 1. 

Tommi har brugt dagen på at lære styresystemet på den nye arbejdstelefon at 
kende, tage imod opkald fra borgere, der er bekymrede, rådvilde, eller som 
måske bare lige skal have gentaget, hvilke anbefalinger der lige nu står til 
troende. Han er vant til spørgsmål i både øst og vest fra sit job som 
sikkerhedsvagt i Købehavns Lufthavn og vant til at takle personer, der både er 
stressede og dét, der er værre.

Status efter første arbejdsdag er slet og ret, at der er meget nyt at lære, og at 
det til tider går stærkt, når en spritny krisestab skal finde sine rutiner, fortæller 
Tommi. 

”Det har været en, ja det er jo ikke sjovt, når vi står midt i en krise, men det er 
en helt anden opgave at sidde ved telefonen end de operative opgaver, jeg har 
haft i Forsvaret. Men det er en opgave, der skal løses.”

Af Kristina Schønnemann Jensen

Fakta: Veteraner og frivillige stiller op 
Kompagniet, der betjener den såkaldte coronahotline i Rigspolitiets callcen-
ter, er ikke den eneste mulighed for at gøre en forskel under covid-19. 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har etableret den ny Forsvarsminis-
teriets database over frivillige, reservister og tidligere ansatte med sani-
tetsfaglige kompetencer, hvis og såfremt at den danske sundhedssektor får 
brug for flere hænder under covid-19. Over 750 veteraner har allerede 
tilmeldt sig databasen. Læs mere og meld dig.

Veterancentret først 
med diagnostisk inter-
view
Psykologer og forskere fra Veterancentret og Kompe-
tencecenter for Transkulturel Psykiatri har som nogle 
af de første i verden oversat et nyt diagnostiske 
interview til udredning for PTSD og kompleks-PTSD.

Når en psykiatrisk diagnose skal stilles, bliver klienten spurgt om sine 
symptomer af en fagperson, ud fra en interviewguide kaldet diagnostisk 
interview. Lige præcis sådan et har Veterancentrets forskere og psykologer 
sammen med forskere fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri nu gjort 
tilgængeligt på dansk.

”Vi er stolte over, at det er lykkedes for os, som nogle af de første i verden, at få 
oversat det nye internationale diagnostiske interview, som vi kan bruge til 
udredning af henholdsvis PTSD og kompleks PTSD. På den måde hjælper vi 
dansk forskning og psykiatri i gang med at kunne bruge interviewet i Danmark,” 
siger psykolog og ph.d. Sofie Folke fra Veterancentret.

Ekstra spørgsmål i interviewet 
Kompleks PTSD er en ny diagnose, hvor den ramte udover de kendte symptomer 
på PTSD, som genoplevelse af traumet, undgåelse og forøget alarmberedskab, 
også har problemer med at regulere følelser, har et negativt selvbillede og har 
svært ved at omgås andre mennesker. Også følelsesforladthed er et symptom, 
som Veterancentrets fagpersoner oplever hos veteraner med kompleks PTSD. 

”Efter en workshop med Neil Roberts, der sidder i ekspertgruppen bag 
interviewet, valgte ekspertgruppen at tilføje et ekstra spørgsmål, som afdækker 
vedvarende følelsesforladthed. Det skete, fordi erfarne klinikere fra Vete-
rancentret beskrev, at det ofte ses hos danske veteraner med kompleks PTSD. 
Så på den måde har Veterancentret bidraget til de nye internationale 
diagnosekriterier for kompleks PTSD,” siger Sofie Folke.

Neil Roberts er psykolog og forsker ved Cardiff & Vale Universitet i England. Han 
arbejder med traumepsykologi og PTSD.

Af Karen Dahlin

Tommi Hansen har altid følt et bånd til Forsvaret, selvom han blev psykisk skadet af sine 
udsendelser. Derfor har han blandt andet stillet op og repræsenteret Forsvaret og de danske 
farver ved det internationale multisportsstævne Invictus Games i Sydney i 2018. Foto af Morten 
Lykkeberg, Hjemmeværnet.

Med en tablet ved hånden og informationstavler i rummet besvarer Tommi Hansen opkald fra 
danskere, der savner svar på, hvordan de skal gebærde sig under covid-19. Foto af Morten 
Lykkeberg, Hjemmeværnet.

Veterancentret har fået et ekstra spørgsmål med i nyoversættelsen af et diagnostisk interview, 
der skal hjælpe fagfolk med at skelne mellem PTSD og kompleks PTSD. Foto: Forsvarsgalleriet.

Ny Familieenhed godt 
fra start
Den 2. marts indviede forsvarsminister Trine Bramsen 
Veterancentrets nye Familieenhed. Allerede nu har 
der været flere henvendelser fra familier og 
pårørende.

Ikke færre end 29 familier har henvendt sig til Veterancentrets Familieenhed, der 
blev indviet den 2. marts. En Familieenhed, der skal stå på to ben: Det ene ben 
skal støtte familien og børnene før, under og efter en udsendelse, det andet ben 
er en hurtigt og kvalificeret indsats for børn, familier og pårørende til de særligt 
udsatte veteraner

”Jeg er positivt overrasket over, at så mange allerede nu har søgt støtte ved 
Familieenheden. Vi er i gang med at hjælpe familierne, ligesom vi også er i gang 
med de familiesager, der allerede er i Veterancentret, i et tværfagligt samarbejde 
med vores øvrige kollegaer,” siger Stine Gran Hansen, der er leder af den nye 
familieenhed.

Det betyder, at Familieenheden – udover de 29 nye henvendelser – arbejder 
med over hundrede andre familierelaterede sager, som tovholdere eller 
samarbejdspartnere.

Ingen skal stå alene 
Den nye Familieenhed skal arbejde fra de lokale Veterancentre rundt om i landet 
og består af otte medarbejdere. Familieenheden er sammensat af et tværfagligt 
og børnesagkyndigt team, sådan at medarbejderne har specialiseret viden om 
børn og kan vejlede, rådgive og støtte familier, børn og pårørende ud fra et 
konkret og individuelt behov.

”De følger, som en såret veteran kan bringe med hjem efter udsendelse, er der 
ingen, der kan forvente, at familien selv kommer ud af. Det kan kræve faglig 
ekspertise – en ekspertise som vi i Veterancentret nok har i forvejen – men som 
vi nu forstærker med vores specialiserede børnerådgivere,” siger Stine Gran 
Hansen.

Af Karen Dahlin

Veterancentrets Familieenhed blev indviet den 2. marts. Allerede nu er der stor søgning fra 
familier til veteraner. Foto: Karen Dahlin

Sådan kontakter du Familieenheden 
Indgangen til Familieenheden er – som al anden indgang til Veterancentret 
– på døgntelefonen 7281 9700 eller mailadresse: VETC-KTP-FAMILIE@mil.
dk, hvor Familieenhedens medarbejdere bestræber sig på at vende tilbage 
inden for 24 timer på arbejdsdage.

Fakta: Kompleks-PTSD 
• Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykiatrisk diagnose.
• Kompleks-PTSD er blevet foreslået som en ny diagnose i det nye inter-

nationale diagnosesystem ICD-11, som forventes indført i Danmark i 
2022. 

• Kompleks-PTSD adskiller sig fra PTSD ved, at veteranerne udover de 
kendte symptomer på PTSD, som genoplevelse af traumet, undgåelse 
og forøget alarmberedskab, også har problemer med at regulere deres 
følelser, har et negativt selvbillede og har svært ved at omgås andre 
mennesker.

• En nyligt publiceret undersøgelse fra Veterancentret viser, at den gruppe 
af behandlingssøgende veteraner, som har kompleks-PTSD, på alle 
områder har det dårligere end de veteraner, der har almindelig PTSD.

Veteraner var på kaffe-
visit
Cabi kan glæde sig over en velgennemført runde af 
Briefing & Kaffe, hvor ledige veteraner og  
virksomheder mødtes over en kop kaffe.

I sidste uge af februar inviterede 26 virksomheder landet over jobsøgende 
veteraner ind forbi til Briefing & Kaffe. Konceptet, der er sat på formel af den 
selvejende institution Cabi, har kørt en gang før i 2019, fortæller kommunika-
tionschef i Cabi, Ea Nielsen.

”Antallet af tilmeldte virksomheder er steget fra 14 virksomheder sidste år til 26 
i år. Og vi kan allerede nu sige, at der også har været flere veteraner på besøg 
end sidst. Nogle virksomheder fik desværre ikke besøg, alligevel ønsker alle at 
deltage igen, hvis der bliver endnu en omgang Briefing & Kaffe,” siger Ea 
Nielsen.

Selvom snakken over en kop kaffe er tænkt som en uformel snak mellem 
virksomheder og potentielle medarbejdere, endte der også med at være et par 
lovende match med aftale om ny samtale og et reelt ansættelsestilbud 
forskellige steder rundt om i landet, oplyser Ea Nielsen.

Af Kristina Schønnemann Jensen

I Brøndby var IBM et af de firmaer, som deltog i Briefing & Kaffe for første gang. ”Fra IBM’s side 
takker vi meget for veteranernes besøg og for at vise os interesse. Vi fik meget med fra dagen 
og lærte meget om, hvordan vi kan blive bedre til at åbne vores virksomhed,” siger Sanne 
Urbak, CSR Direktør i IBM. Foto: IBM.

Samtalegrupper for 
børn og unge i Hader-
slev og Ringsted 
Veterancentret søger netop nu børn og unge til to nye 
samtalegrupper for børn af veteraner med en psykisk 
skade efter en udsendelse.

Foråret skulle have budt på to nye samtalegrupper for børn og unge i Haderslev 
og Ringsted. Men grundet covid-19 har Veterancentret udskudt opstarten af 
samtalegrupperne, der er for børn og unge mellem 8 og 16 år fra familier med 
en psykisk skadet veteran. I gruppen kan man snakke sammen om det, der er 
svært derhjemme, og man kan hygge sig med andre børn og unge fra sårbare 
veteranfamilier.

”Vi glæder os til for første gang at kunne afholde samtalegrupper for børn og 
unge i Haderslev og Ringsted. Særligt i Sønderjylland har der været et stort 
ønske om en samtalegruppe, så vi håber at se en masse børn og deres forældre, 
når vi starter op,” siger Louise Lau Justesen, der er projektleder for Vete-
rancentrets samtalegrupper for børn og unge.

Grundet covid-19 er det uvist, hvornår de næste grupper vil starte op. 
Veterancentret fortsætter dog med det indledende arbejde, hvor centrets 
medarbejdere er i kontakt med familier. Hvis du tænker, at dit barn kunne have 
glæde af at deltage i en af grupperne, er det nu, du skal ringe til Veterancentrets 
Familieenhed på 7281 9700.

Hvordan foregår grupperne 
Veterancentrets erfarne gruppeledere tager i løbet af de otte gange, gruppen 
mødes, børnene gennem en række forskellige temaer og aktiviteter. Temaerne 
og de fælles opgaver kan være med til at åbne op for noget af det, man kan 
være påvirket af, hvis man har en far eller mor med en psykisk skade efter en 
udsendelse.

Familier, der ønsker at deltage i samtalegrupperne, kan forvente, at grupperne 
mødes fast om torsdagen fra kl. 17-19 hos KFUM Soldaterhjem på Louisevej 2, 
6100 Haderslev og Veterancentret på Garnisonen 1, 4100 Ringsted.

For at kunne oprette en gruppe skal Veterancentret kunne samle 6-8 børn eller 
unge, som matcher hinanden både i alder og situation. Står dit barn allerede på 
venteliste til en samtalegruppe i Region Sjælland eller Region Syddanmark vil 
samtalegruppelederne tage kontakt til dig inden for den nærmeste fremtid.

Læs mere om Veterancentrets samtalegrupper for børn og unge. 

Af Sebastian Søby

For at kunne oprette en gruppe skal Veterancentret kunne samle 6-8 børn eller unge, som 
matcher hinanden både i alder og situation.

Invictus Games 2020 
udsættes et år

Undervisningsmateriale 
til ‘Uden min far’

Multisportsarrangementet for skadede veteraner, 
Invictus Games 2020, udsættes på grund af corona-
virus/covid-19 situationen et år. Deltagerne på det 
danske hold fortsætter i rehabiliteringsprojektet frem 
til stævnet i 2021.

Et nyt undervisningsmateriale til filmen ‘Uden min far’ 
skal lære elever, hvordan det er at have en forælder, 
der er udsendt.

Invictus Games 2020, der skulle have været afholdt i Haag i Holland i maj 
måned, er på grund af situationen med coronavirus/covid-19 blev udsat. Det 
meddelte arrangørerne og Hertugen af Sussex, Prins Harry, der står bag Invictus 
Games, torsdag aften. Det er i stedet planen at holde stævnet i maj eller juni 
2021. 

”De 24 veteraner, der skulle repræsentere Danmark, har trænet hårdt og målret-
tet. Jeg har den største respekt for dem og deres målrettede træning for at blive 
klar til Invictus Games. Jeg ved, at tiden nu er ekstra svær for dem. Derfor 
sender jeg de bedste tanker - både til dem og alle andre veteraner,” siger 
forsvarsminister Trine Bramsen.

”Det er selvfølgelig super kedeligt,  men det er samtidig den helt rigtige 
beslutning set i lyset af den situation, som vi har lige nu på verdensplan, og jeg 
bakker op om beslutningen om at flytte Invictus Games til 2021,” siger Claus 
Bodilsen, der er team manager for det danske hold.

Umiddelbart efter at arrangørerne havde udsat stævnet, skrev Claus Bodilsen til 
deltagerne på det danske hold, at de også vil udgøre holdet til Invictus Games 
2021, hvis de selv ønsker at fortsætte.

”Jeg synes, at det var det bedste, der kunne ske set i lyset af situationen. Det er 
klart bedre end en aflysning,” siger Uffe Bjerregaard Christensen, der er en af de 
danske deltagere og team captain på holdet.

”En udskydelse giver tid til at blive endnu bedre både mentalt og fysisk. Jeg vil 
personligt lave flere delmål, hvor jeg skal til konkurrencer i mine discipliner, 
bueskydning og cykelløb, for at forberede mig. Men det bedste ved udsættelsen 
er, at jeg nu kommer til at være samme med alle de dejlige mennesker på 
holdet i endnu længere tid,” fortsætter Uffe Bjerregaard Christensen med et 
trods alt optimistisk grin.

Ledelsen på det danske hold vil i den kommende tid planlægge et forløb for 
deltagerne frem til Invictus Games 2021.

Veterancentret har sammen med Røde Kors og produktionsselskabet Made By Us 
udviklet et nyt undervisningsmateriale til danske skolebørn. Materialet tager 
udgangspunkt i dokumentarfilmen ”Uden min far”, som følger Oliver og hans 
familie i det halve år, hvor faderen er udsendt som FN-soldat til Sydsudan. 

”Uden min far” handler om de tanker og bekymringer, der præger Oliver, mens 
hans far er udsendt. Undervisningsmaterialet lægger op til at arbejde med 
familierelationer, savn og venskab samtidig med, at eleverne lærer om 
dokumentarfilm som genre, krigens regler og Røde Kors, FN og NATOs rolle i 
konfliktzoner. 

Materialet er gratis og er målrettet to trin: 4.-6. klasse og 7.-9. klasse i fagene 
dansk, familiekundskab, samfundsfag og billedkunst. 

Du finder links til filmen og downloader materialet her.

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Af Sebastian Søby

Deltagerne på det danske hold havde frygtet en egentlig aflysning, så de modtog beskeden om 
udsættelse og en efterfølgende besked om, at holdet fortsætter uændret, med lettelse. Team 
captain Uffe Bjerregaard Christensen vil blandt andet bruge det ekstra år til at prøve 
bueskydningsevnerne af i konkurrencer. Foto: Anders Fridberg.

Hvordan er det at være Oliver, når hans far skal udsendes med FN til Sydsudan? Dét spørgsmål 
tager nyt undervisningsmateriale til folkeskolens ældre og mellemste klasser udgangspunkt i.

Fakta: Invictus Games
Invictus Games er et multisportsstævne for soldater og veteraner med 
psykiske eller fysiske skader. Idémanden bag stævnet er den britiske  
Hertug of Sussex, Prins Harry, der selv er veteran og blev inspireret til at 
skabe Invictus Games efter sine udsendelser.

Invictus Games er tidligere blevet afholdt i London i 2014, i Orlando i 2016, 
i Toronto i 2017 og i Sydney i 2018. Danmark har deltaget ved alle legene.

I 2020 skulle omkring 500 veteraner fra 20 nationer konkurrere i 10 fors-
kellige sportsgrene.

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?fbclid=IwAR0fmj_tMJB98ptJ8-mY59E_UqZ1LQVXIdTBUNd2ZMxoA8PaMxHwLc96KAY&mediaId=4681&vacantPositionId=163463
http://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/paaroerende/Pages/Samtalegrupper.aspx
https://www.rodekors.dk/skole/udenminfar

