
Ny skærmbehandling til 
veteraner og pårørende
Veteraner kan nu blive tilbudt skærmbehandling. Det 
er en ny måde, hvor veteraner og deres familier har 
mulighed for at mødes med deres behandler.

Veteraner og deres pårørende har nu fået mulighed for at få skærmbehandling 
med systemet MedCom VDX. For veteraner, der har svært ved at bevæge sig 
rundt i det offentlige rum, kan skærmbehandling være en god mulighed.

Skærmbehandling er ikke en mirakelløsning, og det er en fælles beslutning 
mellem veteran og behandler, om det er en den rigtige løsning. De veteraner, 
der for eksempel ikke magter et ophold i København med intensiv behandling, 
kan heller ikke tilbydes skærm som varig løsning. Men løsningen kan bidrage til 
at fastholde kontakten indtil, der kommer et relevant tilbud. Det er også en god 
løsning til netværksmøder eller pårørendeforløb, hvor familierne ofte ønsker 
fleksibilitet i forhold til at få familieliv med småbørn til at hænge sammen.

Enkelt og intuitivt system 
Systemet er meget funktionelt og let at bruge for både klient og behandler. 
Systemkravene hos veteranen er minimale; en stabil internetforbindelse, valg af 
browser og et ja til brug af kamera og højttaler, er alt, det kræver. Der kan 
bruges mobil, tablet eller computer, og systemet er testet internt i Forsvaret 
med gode tilbagemeldinger. Telebehandling har været længe undervejs, og 
Covid-19 har accelereret udviklingen og implementeringen i flere sektorer. Også 
ved Veterancentret, der har glædet sig til at tage systemet i brug.

Af Mirjam Høffding Refby
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• På video med Estland
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• Åbning: Vi passer på hinanden

For at inddæmme 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. 

Ferielejre for børn, 
unge og deres forældre
Få overblikket over, hvilke ferielejre for veteraner og 
deres familier der gennemføres denne sommer, og 
hvilke der er blevet udskudt på grund af covid-19.

Sommerferien står snart for døren. På grund af covid-19 har der gennem hele 
foråret været uvished om, hvordan sommerens ferielejre for veteraner og deres 
familier kan se ud.

Det har blandt andet betydet, at arrangører som Fonden Danske Veteranhjem 
har valgt at udskyde den årlige Frydenborglejr, mens andre arrangører nu 
arbejder med at få tilpasse deres ferielejre efter de sidst kommende 
retningslinjer fra de danske myndigheder.

En af dem, der kommer til at gennemføre en ferielejr, er DIF Soldaterprojekt. 
Her er projektkonsulent, Andreas Carlsen, rigtig glad for at kunne tilbyde nogle 
af de familier, der har været hårdt spændt for de seneste måneder, velkommen 
til en god oplevelse.

”Takket være at vi er i en ny fase af genåbningen, og takket være at regeringen 
og Socialministeriet har tilgodeset denne her type af arrangementer for udsatte 
familier, kan vi afholde vores familiecamp under et format, som folk kender, og 
til det planlagte tidspunkt. Vi glæder os bare helt vildt til en camp, hvor der er 
fokus på familierne og relationerne på tværs, uden at vi skal tænke alt for meget 
på pandemi,” siger Andreas Carlsen.

Børn er børn 
Også i Støt Soldater & Pårørende (SSOP) glæder man sig til at kunne 
gennemføre både børne- og ungecamp som planlagt. SSOP har udarbejdet 
beredskabsplaner, retningslinjer for test af de voksne inden campen og planlagt 
efter, at unge og børn sover og har aktiviteter i de samme mindre grupper.

Projektleder Bente Holm Skov holder dog også på, at børn er børn, og leg er leg, 
og at det skal være de voksnes ansvar for at tage vare på hygiejnen. Det gør 
hun og de mange andre voksne, der arrangerer lejren gerne.

”Vi ved, at denne her gruppe af børn får så meget ud af at være med. For nogle 
handler det om, at de her kan føle, at de ikke er den eneste med en forælder, 
der har PTSD, og de kan dele følelser og spørge andre til råds. For andre handler 
det om, at det er den ene gang på året, hvor de bare kan være sig selv, uden at 
skulle anstrenge sig for at lade som om,” siger Bente Skov.

Af Kristina Schønnemann Jensen

Der er stadig enkelte ledige pladser på nogle af sommerens ferielejre. Modelfoto.

Om MedCom VDX

• Systemet MedCom VDX er udviklet i samarbejde med sundhedsvæsenet 
og ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og  
Kommunernes Landsforening. 

• Systemet er udviklet til håndtering af fortrolige oplysninger, f.eks. er det 
sikret, at serveren står på dansk jord, og at der kun kan logges trafik, 
ikke data.

Få overblikket over sommerens ferielejre

SSOP og Familienetværket har netop afholdt en netværkscamp for unge 
over 17 år fra veteranfamilier den 19. til 21. juni 2020 på Svejbæk  
Færgegård ved Silkeborgsøerne.

KFUMs Soldaterhjem Aalborg, Veteranstøtten, Veteran Oasen og Pårøren-
destøtten, Operators, Fonden Danske Veteranhjem samarbejder alle om at 
afholde sommerlejr for veteraner og deres familier den 29. juni til 3. juli 
2020. Det sker på Himmerlandsfondens kursuscenter ved Brovst.

DIF Soldaterprojekt og Det Danske Spejderkorps afholder familiecamp for 
skadede veteraner og deres familier den 5. til 9 juli i Paradislejren ved 
Silkeborg.

Veterancafe Esbjerg afholder sommerlejr for veteraner og deres 
pårørende på Vardeborg ved Vejers den 20. til 26. juli.

SSOP afholder deres store camp for børn og unge i aldersgruppen 11-
17 år den 27. til 31. juli på Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Der er 
ved nyhedsbrevets deadline stadig få pladser tilbage, du kan søge.

Krigsveteraner & Pårørende gennemfører i samarbejde med Veteranstøtten 
en sommerlejr for veteraner, børn og pårørende den 20. til 23. august i 
Bogholmlejren i Ebeltoft.

Fonden Danske Veteranhjem har valgt at udskyde Frydenborg-lejren og 
arbejder på at finde et alternativ

Flere samtalegrupper 
for børn og unge
Veterancentret skruer op for tilbuddet om samtale-
grupper til børn og unge dette efterår.

Efter etableringen af en ny Familieenhed øger Veterancentret nu tilbuddet om 
samtalegrupper for børn og unge, der har en mor eller far med psykiske 
efterreaktioner fra en international mission. Dette efterår vil Veterancentret i 
samarbejde med Familienetværket og KFUM Soldaterhjem derfor afholde seks 
samtalegrupper i hele landet, fortæller projektleder Louise Lau Justesen fra 
Veterancentret.

”Vi har valgt at intensivere indsatsen over for denne gruppe af børn og unge, så 
vi kommer bredt ud i hele landet dette efterår. Det er første gang, at vi afholder 
så mange grupper inden for så kort tid, og derfor håber vi, at alle interesserede 
familier melder sig på banen nu, og at vores samarbejdspartnere også vil 
bidrage til at få familierne ind af døren,” siger Louise Lau Justesen.

Hun og kollegaerne i Veterancentrets Familieenhed er også bevidste om, at 
børnefamilierne har været ekstra belastet under covid-19 i foråret. Her blev tre 
planlagte samtalegrupper udskudt til uge 33 på grund af forsamlingsforbuddet. 
Udover disse tre grupper, er der opstart i uge 37, 38 og 39 i henholdsvis Karup, 
Aalborg og Høvelte for yderligere tre samtalegrupper. 

”Det er muligt, at vi skyder over mål, men lige nu vægter vi at være meget 
synlige og så godt som landsdækkende. Når samtalegrupperne er afsluttet, vil vi 
evaluere efterspørgslen med henblik på at justere indsatsen og kadencen i 
2021,” siger Louise Lau Justesen.

Et frirum for børn og unge 
Samtalegrupperne består af 6-8 børn eller unge, der mødes med Vete-
rancentrets gruppeledere en aften om ugen i otte uger. Gruppelederne vil 
præsentere dem for lege og øvelser, der skal styrke dem og åbne op for vigtige 
tanker og refleksioner. Gruppen skal være et fristed, hvor man kan dele sine 
tanker og bekymringer om hverdagen derhjemme.

Af Kristina Schønnemann Jensen

Nye samtalegrupper for børn og unge dette efterår. Her mødes børn og unge, der har en mor 
eller far med psykiske efterreaktioner fra en international mission. Modelfoto.

Oversigt over samtalegrupper 2020 

Samtalegruppe i Karup:
Opstart: Uge 37 og med 8 mødegange
Tidsrum: Onsdage fra 17-19 
Sted: KFUM’s Soldaterhjem, Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup
                                  
Samtalegruppe i Aalborg:
Opstart: Uge 38 og med 8 gruppegange
Tidsrum: Tirsdage fra 17-19
Sted: KFUM’s Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby

Samtalegruppe i Høvelte:
Opstart: Uge 39 og med 8 mødegange
Tidsrum: Onsdage fra 17-19
Sted: KFUM’s Soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, Høvelte, 3460 Birkerød

Få eller ingen ledige pladser:
Samtalegruppe for unge i Ringsted
Opstart: Uge 33
Tidsrummet: Torsdage fra 17-19
Sted: Veterancentret, Garnisonen 1, 4100 Ringsted
Der afholdes i øjeblikket forsamtaler til denne gruppe.

Samtalegruppe i Haderslev:
Opstart: Uge 33
Tidsrummet: Torsdage fra 17-19
Sted: KFUM’s Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100 Haderslev
Der er holdt forsamtaler til denne gruppe. 

Samtalegruppe for børn i Ringsted
Opstart: Uge 33
Tidsrummet: Torsdage fra 17-19
Sted: Veterancentret, Garnisonen 1, 4100 Ringsted
Der er holdt forsamtaler til denne gruppe.

På video med Estland
Veterancentret kunne ikke besøge de danske 
udsendte i Estland, da covid-19 lukkede mange 
europæiske grænser. I stedet fik militærpsykologerne 
sine første erfaringer med støttende videomøder.

Når Forsvaret har danske bidrag udsendt i internationale missioner, aflægger 
Veterancentrets militærpsykologer et såkaldt kontaktbesøg i løbet af 
udsendelsen for at mindske psykiske udfordringer på sigt. Men med covid-19 
blev der i foråret spændt ben for mange oprindelige planer. Således måtte også 
Veterancentret konstatere, at ingen fly kunne bringe to militærpsykologer til 
Tallinn i Estland, hvor eFP hold 3 er udsendt i NATO-missionen Enchanced 
Forward Presence. 

Hele idéen med kontaktbesøgene er at få talt med de udsendte på den givne 
mission for dels at forebygge eventuelle uhensigtsmæssige reaktioner og dels 
for at undersøge, om der er behov for yderligere tiltag fra Veterancentret. Men 
når det ikke var muligt at komme fysisk til stede i lejren, måtte militærpsykolo-
ger Hanne Avnegaard og Nikolaj Andersen indstille sig på en videoløsning. 

”Vi må være ærlige at sige, at det ikke var uden bekymringer: Hvordan kunne 
samtalekvaliteten sikres, ville teknikken være med os, og hvordan ville ikke 
mindst soldaternes oplevelse af det være, for bare at nævne nogle af vores 
betænkeligheder,” siger Hanne Avnegaard.

Med de forbehold i tankerne fik militærpsykologerne udarbejdet en model for 
videokontakten og en evaluering efterfølgende i samarbejde med Veteran- 
centrets Videncenter. På den måde fik Veterancentret testet et nyt setup, og 
samtidig sikret, at folkene i Estland fik den støtte, de havde behov for.  

”Vi er nu en erfaring rigere og fandt en god måde at levere en del af den støtte, 
som vi normalt yder i missionsområdet. Og ikke overraskende fandt vi, at 
behovet var der, for også i Estland var de udsendte påvirket af de omstændig- 
hederne, som covid-19 har medført i Danmark og resten af verden,” siger 
Nikolaj Andersen.

Militærpsykologerne, der arbejder med internationale operationer, vil fremover 
arbejde videre med at tilpasse og optimere videoformat som et ekstra greb, hvis 
endnu en ekstraordinær situationen igen måtte kræve det.

Af Kristina Schønnemann Jensen

Afskeden med partnere og familie før turen går til Estland. Billedet her er fra 2018, hvor 
Danmark havde en 200 mand stor styrke sendt afsted. Også i 2020 vil omkring 200 mænd og 
kvinder udstationeres i Estland som en del af Enchanced Forward Presence. Foto: Lars Bøgh 
Vinter

Gå Gennem Ild & Vand 
med Danmarks  
udsendte
Folk & Sikkerhed har fundet finansiering til at 
fortsætte formidlingsprojektet Gennem Ild & Vand i 
2020, som tager på danmarksturné.

17. august starter Gennem Ild & Vand sin Danmarks Tour 2020. Gennem Ild & 
Vand er en mobil formidlingsudstilling, der handler om danske udsendte soldater, 
sundheds- og beredskabsfolk samt politi siden 1948.

Turnéen var oprindeligt planlagt til foråret 2020, men dette satte covid-19 på 
midlertidig hold. Det er den folkeoplysende forening Folk & Sikkerhed, der står 
bag Gennem Ild & Vand for at sætte fokus på de udsendtes missioner fra 1948 
og frem til i dag. Ligesom Projektet Udsendt af Danmark, der fejrede 10 års 
jubilæet for Flagdagen i 2019, sker det gennem personlige kortfilmsfortællinger, 
faktuel viden og forskellige artefakter.

Er du veteran, og har du lyst til at være frivillig?  
Gennem Ild og Vand søger lokale frivillige, når de skal ud på turné, så tjek 
tourplanen ud, og se om udstillingen kommer til din kommune i løbet af næste 
2020 halvår. Det gælder også, hvis du er veteran, og har du lyst til at dele din 
historie om det at være Udsendt Af Danmark. Kontakt Gennem Ild & Vand på: 
kontakt@udsendtafdanmark.dk.

Du kan følge Gennem Ild & Vands Danmarks Tour 2020 på Facebook, via  
@udsendtafdanmark

Af Kristina Schønnemann Jensen

Tag på virtual reality-tur med Gennem Ild & Vand og oplev en træningsmission i Irak eller en 
øvelse med Jægerkorpset og Frømandskorpset. Foto: Udsendt af Danmark 

Nyt samarbejde med 
Haderslev Kommune

Åbning: Vi passer på  
hinanden 

Veterancentret og Haderslev har underskrevet en 
samarbejdsaftale. Den skal sikre, at kommunens 
veteraner og deres familier får den bedst tænkelige 
støtte.

Alle veterancentrene i både Øst- og Vestdanmark er 
nu åbne, så alle veteraner med behov kan mødes 
fysisk med medarbejderne.

Mandag den 15. juni blev der taget endnu et skridt i retning af at forbedre 
vilkårene for veteraner og deres familier. Her blev der indgået en samarbejds- 
aftale mellem Haderslev Kommune og Veterancentret. Tilstede var viceborg- 
mester i Haderslev, Jon Krongaard, den kommunale veterankoordinator, Mogens 
Østergaard, og chef for Veterancentret, oberst Søren Andersen og opsøgende 
rådgiver, Preben Gerhard.

”Underskrivelsen af samarbejdsaftalen er på ingen måde ensbetydende med, at 
der nu er sat et punktum. Tværtimod. Det er netop nu, vi begynder at 
konkretisere aftalens intentioner og omsætte tankerne til praktisk samarbejde,” 
siger Preben Gerhard, der som opsøgende rådgiver ved Veterancentret støtter 
de svageste veteraner.

Oberst Søren Andersen har et særdeles tæt forhold til den gamle garnisonsby, 
da han i sit tidligere job var regimentschef for Føringsstøtteregimentet i 
Fredericia med enheder i Haderslev.

”Det her er en rigtig god dag. Det betyder meget for veteraner, der har det 
svært, og deres familier, at hjælpen er tæt på dem. Indsatsen bliver langt 
stærkere, når kommunen og Veterancentret samarbejder om den,” siger oberst 
Søren Andersen, chef for Veterancentret.

Haderslev Kommune er 68. kommune, som Veterancentret har en samarbejds- 
aftale med.

Store dele af Veterancentrets medarbejdere i både Øst- og Vestdanmark har 
kunnet smøre madpakken og tage fysisk på arbejde, siden det i slutningen af 
maj blev besluttet af regeringen, at offentlige arbejdspladser i Vestdanmark igen 
kunne åbne. Det betyder, at Veterancentrene i både Jylland og på Sjælland er 
åbne igen. 

”Jeg er rigtig glad for, at Veterancentrene er åbnet over hele landet. Det skal 
være sådan, at veteraner, deres familier og samarbejdspartnere oplever, at vi er 
tilbage i fuldt vigør,” siger oberst Søren Andersen, der er chef for Veterancentret. 

Veterancentrets medarbejdere har gennem karantænen været i fysisk kontakt 
med de veteraner, der har haft det største behov for støtte og gennemført f.eks. 
walk-and-talk med dem.  

”Gennem hele covid-19-karantænen har vi gjort alt for ikke at lade sårbare 
veteraner og deres familier i stikken, men nu er vi fuldt tilbage på centrene, og 
det glæder mig,” siger Søren Andersen. 

Veterancentrene over hele landet skal fortsat være et sikkert sted at komme for 
veteranerne og deres familier. Det betyder, at rengøring, afspritning og hyppig 
vask af hænderne er en ikke ubetydelig del af hverdagen. Det er stadig sådan, 
at opgaverne, der kan løses fra hjemmearbejdspladsen, skal løses der i det 
omfang, det er muligt. 

Af Karen Dahlin

Af Karen Dahlin

Oberst Søren Andersen, chef for Veterancentret, og viceborgmester Jon Krongaard i coronahilsen 
efter underskrivelsen af samarbejdsaftalen. 

Veterancentrene er nu åbne igen i både Vest- og Østdanmark.

Kontaktbesøg i INTOPS 

I 2019 blev der gennemført fire kontaktbesøg, to i Afghanistan og to i Irak. 
I 2020 var der planlagt seks kontaktbesøg, to i Afghanistan, to i Irak og to i 
Estland. Grundet covid-19 er halvdelen af disse foreløbig aflyst, mens de 
øvrige besøg er planlagt i efteråret og vinteren.


