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Vi ses foran skærmen
til Viden om veteraner
2021
Veteranfamilier er temaet, når den syvende udgave af
Viden om veteraner går i luften den 3. marts 2021.
På grund af Covid-19, byder Veterancentret i år
velkommen til en virtuel udgave af konferencen, der
henvender sig veteranaktører i hele landet.
Af Signe Kragh Mortensen

På Viden om veteraner 2021 træder vi et skridt tilbage og fokuserer på dem, der
står omkring veteranerne: Veteranfamilierne. Vi skal blandt andet høre om,
hvordan en udsendelse kan opleves for dem derhjemme, blive klogere på
arbejdet i Veterancentrets Familieenhed og få indsigt i, hvordan det kan være for
et barn at vokse op med en psykisk sårbar forælder.
Vi glæder os til at se dig virtuelt til Viden om veteraner 2021
Konferencen afholdes onsdag den 3. marts kl. 9.30 – 15.30. På din computer,
telefon eller tablet.
På vores hjemmeside www.veterancentret.dk, kan du læse mere konferencen
og om, hvordan du tilmelder dig. Der er tilmeldingsfrist den 21. februar.
Når du har tilmeldt dig Viden om veteraner, modtager du yderligere information
og link til at kunne følge med ca. en uge inden konferencen. Du kan bruge enten
computer, mobil eller tablet, og du vil ikke fremgå med hverken lyd eller billede.
Vi opretter en telefonlinje på dagen, hvis nogen får brug for hjælp med
teknikken.

Program
09.30:

Velkomst

09.45:

Tale ved forsvarsminister Trine Bramsen

10.00:

Temaoplæg – Session 1
- Familien derhjemme
- Barnets perspektiv
- Forældre til veteraner

11.30:

Frokost

12.15:

Videohilsen fra en udsendt og hans familie

12.30:

Temaoplæg – session 2
- Svære familieforhold
- Moderne veteranfamilier
- Meningsfulde fællesskaber

14.00:

Fremtiden i Forsvaret og på veteranområdet
- Samtale mellem chefen for Veterancentret og gæst

14.30:

Debat om fremtiden på veteranområdet med panel

15.30:

Tak for i dag

Tom Bo Jensen er en af de første, der skal gennemføre det nye behandlingstilbud for veteraner
med kompleks-PTSD. Foto: Mads Ullerup

Ny behandling afprøves
til ny kompleks
diagnose
Veterancentret påbegynder nyt forsøg, som skal
undersøge, hvordan man bedst behandler den nye
diagnose kompleks-PTSD.
Af Mads Ullerup

Søvnproblemer, lavt selvværd og problemer med de nære relationer. Det er
nogle af de symptomer, veteraner med kompleks PTSD er ramt af, og som et nyt
behandlingsprogram ved Veterancentret nu skal forsøge at afhjælpe.
51-årige Tom Bo Jensen er veteran med diagnosen kompleks PTSD. Han er en af
de første til at gennemføre det nye behandlingsprogram.
”Mit håb er, at jeg kan finde nogenlunde tilbage til den, jeg engang var, før jeg
blev udsendt, så jeg kan trives forholdsvis normalt i en hverdag og komme
tilbage på arbejdsmarkedet,” siger Tom Bo Jensen.
Det nye behandlingsprogram er udviklet af erfarne traumepsykologer og
forskere i Veterancentret, og består af i alt fem behandlingsmoduler. Modulerne
fokuserer på veteranernes problemer med følelsesregulering, problemer i nære
relationer, et negativt selvbillede, PTSD-symptomer samt søvnproblemer og
traumerelaterede mareridt.
Tom er havnet på rette hylde
Tom Bo Jensen husker tydeligt, da psykolog Ulrik Thomsen fra Veterancentret
præsenterede ham for det nye behandlingstilbud første gang. Det foregik foran
en stor tavle, hvor Ulrik havde oplistet symptomerne på kompleks PTSD.
”Jeg sagde til Ulrik, at han kunne sætte mit navn ud for samtlige punkter på
tavlen. Det var virkelig lige præcis de problemer, jeg havde gået rundt med i de
sidste 10-12 år. Det var da utroligt, at han lige nøjagtigt kunne sætte en finger
på, hvordan jeg gik og havde det,” siger Tom og fortsætter:
”Det er de symptomer, jeg har gået rundt med i rigtig mange år uden at vide,
hvad der var galt, og hvad jeg skulle gøre. Så da Ulrik forklarede, at det netop
var de problemer, jeg har, tilbuddet er rettet mod, tænkte jeg, at jeg var havnet
det rette sted,” fortæller Tom Bo Jensen.
De fem moduler i behandlingsprogrammet er udviklet, så de matcher de
symptomer, der udgør den nye diagnose kompleks PTSD. Diagnosen indføres
først officielt i Danmark, når det internationale diagnosesystem opdateres i
2022, men allerede nu er Veterancentret i fuld gang med at afprøve og
skræddersy den bedste behandling. Det forklarer psykolog og medudvikler af
behandlingsprogrammet, Ulrik Thomsen.
”Vi har længe haft evidensbaserede behandlingsprogrammer til PTSD. Men med
den nye diagnose kompleks-PTSD er man blevet opmærksom på, at nogle
personer oplever et mere komplekst symptombillede. Det er til disse klienter, vi
har udviklet, og nu skal til at afprøve det nye, mere mange-facetterede
behandlingstilbud”, fortæller Ulrik Thomsen.

Veterancentret forventer, at det nye
behandlingsforsøg rettet mod veteraner med
kompleks-PTSD vil køre frem til og med 2023.
Foto: Mads Ullerup

Det nye behandlingsprogram er udviklet af
erfarne traumepsykologer og forskere ved
Militærpsykologisk Afdeling og Veterancentrets Videncenter. Foto: Mads Ullerup

Stor international interesse for nyt behandlingsprogram
Da der her er tale om en helt ny diagnose og et helt nyt behandlingsprogram, vil
Veterancentrets forskere samtidig udarbejde forskningsresultater, imens
modulbehandlingen afprøves. Blandt andet fordi der internationalt er stor
interesse for afprøvningen af det nye behandlingsprogram til veteraner med
kompleks PTSD, fortæller psykolog og forsker ved Veterancentret Sofie Folke.
”Vi vil eksempelvis undersøge, om effekten af programmet er bedst, når klient
og terapeut sammen beslutter rækkefølgen på moduler, i forhold til når
rækkefølgen er bestemt på forhånd. Vi sammenligner effekten af de to
forskellige versioner af programmet i et pilot randomiseret kontrolleret studie,
også kaldet lodtrækningsforsøg”, fortæller Sofie Folke.
Veteraner med kompleks PTSD, som ønsker at deltage i afprøvningen af det nye
behandlingsprogram, vil ved lodtrækning enten modtage den fleksible,
patientcentrerede version af programmet, eller den ikke-fleksible version, hvor
rækkefølgen på moduler er bestemt på forhånd.
”På denne måde undersøger vi, ved brug af spørgeskemaer før, under og efter,
effekten af programmet samt hvilken version, der ser ud til at give den bedste
effekt, og som vi vil anbefale at tilbyde fremadrettet”, fortæller Sofie Folke.
Afprøver program til og med 2023
Den første veteran med kompleks PTSD blev inkluderet i projektet i december
2020, der forventes at køre til og med 2023.
”Ved at gå i gang nu er vi derfor godt i gang med at afprøve det nye
behandlingsprogram, når den nye diagnose kompleks-PTSD tages i brug i
Danmark i 2022,” fortæller Sofie Folke.
Veteran Tom Bo Jensen er spændt på at komme i gang med behandlingen, og
han håber, den kan hjælpe ham i forhold til nogle af de udfordringer, han dagligt
kæmper med. Foruden søvnløshed, mareridt og en nærmest konstant
årvågenhed, har Tom svært ved at møde nye mennesker og regulere sine
følelser.
”Jeg møder meget sjældent nye mennesker, og jeg har helt opgivet at forklare
folk, at jeg er tidligere soldat, fordi jeg ikke orker at svare på de klassiske
dumme spørgsmål om, hvorvidt jeg har slået nogen ihjel, og om det var det
værd? Jeg ryger hurtigt op i det røde felt, fordi jeg føler, at folk ikke kan forstå
det. Og hvis de ikke forstår det, så forstår de heller ikke mig, og det er jeg rigtig
ked af, fordi jeg er stolt af, at jeg har været udsendt som soldat,” fortæller Tom
Bo Jensen.
Derfor håber Tom, at han med den nye behandling kan blive bedre til at
kontrollere sine følelser, opbygge større selvværd og styrke sine evner til at
indgå og pleje sine sociale relationer.

Hvad er kompleks-PTSD?
For at få diagnosen kompleks PTSD skal man udover at have symptomerne
på PTSD (som er kendetegnet ved traumerelaterede genoplevelser,
undgåelse og forøget alarmberedskab) også have problemer med følelsesregulering, problemer i nære relationer og et negativt selvbillede.
Afprøvning af behandlingen i Veterancentret
Det modulopbyggede behandlingsprogram tilbydes på Ringsted Kaserne,
Slagelse Kaserne, Svanemøllens Kaserne i København, Garderkasernen i
Birkerød, Ryes Kaserne i Fredericia, og Aalborg Kaserne.
• Veteraner skal have kompleks PTSD for at kunne blive henvist til
programmet.
• Et forløb består af op til 32 sessioners psykoterapi á cirka 60 minutters
varighed.
• Hvis veteranen inden de 32 sessioner udviser tilstrækkelig symptombedring, og ikke længere opfylder kriterierne for kompleks PTSD,
afsluttes behandlingsforløbet tidligere.
Om undersøgelsen
Forskningsprojektet er et såkaldt pilot randomiseret kontrolleret forsøg, der
sammenligner to forskellige versioner af det modulopbyggede behandlingsprogram for at evaluere, om der ses en mereffekt, når klienter inddrages i
beslutningen om rækkefølgen på behandlingsmoduler.
Studiet består af en række spørgeskemaer, hvor veteranen rapporterer
symptomer på kompleks-PTSD, søvnproblemer, angst, depression, livskvalitet og psykosocial funktion før, under og efter behandlingsforløbet.
Resultaterne af forskningsprojektet vil løbende blive præsenteret i nyhedsbreve, på Veterancentrets hjemmeside og på nationale og internationale
forskningskonferencer.

Danny K. Jørgensen følte længe, at det eneste, han rigtig havde været god til, var at være
soldat. I dag har han genfundet stoltheden i sit arbejdsliv, denne gang i kunstbranchen.
Foto: Anders V. Fridberg.

Danny kom i mål,
før Invictus Games
begyndte
De sidste ti år har Danny K. Jørgensen arbejdet på at
lære sin diagnose PTSD at kende. I dag føler han, at
de sidste brikker er faldet på plads. Det skyldes
blandt andet erfaringerne fra hans tid på det danske
Invictus Games-hold.
Af Kristina Schønnemann

”Jeg har egentlig aldrig haft et voksenliv uden PTSD. Jeg kender ikke til at have
det anerledes: Jeg har ikke haft en seriøs kæreste før min PTSD; jeg har ikke
haft børn før min PTSD. Alt har været nyt på den måde, og jeg har jo ikke vidst,
hvad der var normalt,” siger Danny, der har levet med sin diagnose posttraumatisk belastningsreaktion de sidste ti år.
I dag er han 32 år, hvilket betyder, at han en stor del af sin ungdom har følt, at
han ikke lykkedes med dét, andre på hans alder formåede. Kammeraterne, han
var udsendt med på ISAF hold 8, synedes ikke at have samme udfordringer.
Derfor endte Danny med en følelse af, at han var den eneste i verden, der
levede med en sygdom, der en gang imellem kiggede frem fra skyggerne og
ødelage tingene for ham.
Idræt som murbryder
Det var ønsket om at møde nogle andre, som han kunne spejle sig i, som drev
Danny til at melde sig til det danske Invictus Games-program tilbage i 2019. Her
er der plads til omkring 25 skadede veteraner, der har viljen til mentalt at
udfordre de begrænsninger, en psykisk eller fysisk skade har sat foran dem.
Ved at sætte sig personlige mål presser de sig selv fysisk og mentalt for på den
måde at blive konkurrenceklar til det store multisportsstævne Invictus Games.
Rehabilitering gennem sport var en præmis, som tiltalte Danny, men hans
endemål har hele tiden været et helt andet.
”Det bedste har været at møde nogle andre, der var samme sted i livet. Det har
været sjovt at opleve, at et menneske, man slet ikke kender, har haft et liv, der
har udviklet sig på samme måde som mit. Det er mennesker, der overordnet har
den samme historie som mig. Det har for mig været en vej mod accept af,
hvordan livet er,” siger Danny.
Ved vejs ende
Det at se andre på sin egen alder med samme udfordringer har været en af de
sidste etaper på vejen mod en hverdag med plus på kontoen. I dag er enderne
samlet, og han har truffet et valg om, at han ikke længere skal være en del af
det danske Invictus Games hold. Til trods for at han havde en billet til at indfri
de sportslige mål i maj og juni næste sommer.
”Jeg har fuldført det, jeg ville have ud af Invictus Games. At det skulle give mig
noget ballast til at klare andre udfordringer i hverdagen og skabe noget
overskud, og det synes jeg, at det har givet,” siger Danny.
Helt konkret har han fundet sin rette hylde på arbejdsmarkedet i løbet af det
seneste år.
”Jeg har hele tiden haft en interesse for kunst, og jeg opsøgte muligheden for at
arbejde og leve med det, og det lykkedes. Det har givet mig en kæmpe ro.
Ligesom dengang jeg var soldat, føler jeg mig igen stolt over, hvad jeg laver.”

Danny K. Jørgensen trænede før til disciplinen
powerlifting, men har nu valgt at fokusere på
privatlivet og arbejdslivet frem for at træne til
Invictus Games i 2021.
Foto: Anders V. Fridberg.

Han er kommet frem til, at hvis han skal
konkurrere i sportslige sammenhænge, skal
det være på lige vilkår med andre danskere,
med eller uden psykiske sygdomme.
Foto: Anders V. Fridberg.

Masser at fejre
Danny er også far til to børn. For tre år siden flyttede han ind i en lille lejlighed,
hvor han følte, at især børnene måtte ofre sig. Dels i forhold til pladsen, der var
at boltre sig på, og ikke mindst på transporten, hvor børnene havde 20
kilometer til skolen og mange af legekammeraterne.
Det var dog med to mål for øje: gældsafvikling og sidenhen økonomisk frihed.
For nylig blev Danny husejer for første gang. Et hus, der skal være en tryg base
for børnene, tæt på skolen.
”Som forælder føler jeg, at jeg i dag har ro på. Der er tid og overskud, og jeg
føler, jeg kan give mine børn mere opmærksomhed end de fleste forældre.”
Derfor er han ikke i tvivl om, at han har andre, og for ham, vigtigere ting, han
skal lave end at fortsætte med at træne frem mod Invictus Games.
”Det at tage med til Holland i 2021 kunne måske give en følelse af personlig sejr.
Når man har trænet op til noget og får det fuldført. Men det behøver jeg ikke.
I processen er det gået op for mig, at jeg ikke har lyst til at konkurrere på
baggrund af, at jeg er syg veteran,” siger Danny og forklarer, at det for ham
føles som om, han på den måde lader PTSD’en fylde mere, end den har krav på.
”Jeg vil hellere fejre, at jeg er et velfungerende menneske, og jeg kan leve med
min PTSD.”
Danny er ikke den eneste veteran, der har valgt at forlade Invictus holdet før tid.
Det kan du læse meget mere om på Veterancentrets hjemmeside her.
(internet)

Veterancentret følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og har fokus på håndhygiejne og
rengøring i vores centre. Foto: Colourbox.

Sådan hjælper vi dig
under covid-19
Veteraner og pårørende, der har behov for støtte, kan
stadig få hjælp under covid-19. Læs, hvordan vi
passer på hinanden og samtidig følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger under covid-19.
Af Kristina Schønnemann

Frem til den 28. februar arbejder Veterancentret, som vi har gjort under store
dele af perioden med covid-19. Alle soldater, veteraner og pårørende, der har
behov for støtte, tilbydes den stadig. Du kan ringe til os på døgntelefonen på
7281 9700, hvis du har brug for en at snakke med.
Det vil fortsat være muligt at møde ind til rådgivende samtaler og behandlinger
på Veterancentret. Hvor det er muligt, gennemfører vi dog behandlinger og
samtaler via skærm, telefon eller som walk and talk.
Hvis du skal møde ind til en samtale
Er du veteran eller pårørende, kan du derfor stadig møde ind på Veterancentret
til aftaler, hvis du ikke har symptomer på smitte. Vi er opmærksomme på at
mindske smitterisikoen for både jer og Veterancentrets medarbejdere. Det kan
du som besøgende også hjælpe os til:
• Som gæst skal du bruge mundbind i venteværelser og i gangarealer. Inde på
kontorer eller i mødelokaler kan du vælge at tage mundbindet af.
• Afstandskravet om to meters afstand til andre personer gælder, uanset om du
befinder dig i et venteværelse, et kontor, et mødelokale eller i gangarealer.
• Det er som udgangspunkt ikke tilladt at forsamles mere end fem personer i
eksempelvis venteværelser eller mødelokaler.
Vores lokale veterancentre landet over er ikke ens, så vi henstiller til, at du
følger skiltning og eventuelle henstillinger til at vente udendørs op til din
samtale.
Hvis du er samarbejdspartner
Veterancentrets største fokus i denne tid er at levere støtte og behandling til
især udsatte målgrupper. Vi søger at undgå, at veteraner får det dårligere som
følge af restriktionerne. Det betyder, at vi skærer ind til benet andre steder og
fokuserer på andre mødeformer. Således gennemføres møder med samarbejdspartnere som udgangspunkt kun via skærm eller telefon frem til 28. februar.

Siden covid-19 pandemien brød ud, har den pensionerede major Peter besøgt Anders en gang i
ugen hjemme i hans lejlighed på Amager. Foto: Mads Ullerup

Anders fik ny ven under
pandemien
Mens mange særligt udsatte har haft det ekstra svært
under covid-19 pandemien, har den psykisk skadede
veteran Anders Helmers liv derimod taget en positiv
drejning. Siden april har Anders med hjælp fra en
ressourcestærk veteran fået støtte og motivation til
at få hverdagen til at hænge bedre sammen.
Af Mads Ullerup

”Se dog at komme i gang med livet mand”, lyder det nærmest som en befaling
fra den pensionerede major, Peter Schneider.
Den hårde, men velmente kommando er rettet mod den 52 årige veteran Anders
Helmer, der sidder overfor Peter i sin dagligstue hjemme i lejligheden på
Amager. Anders Helmer har PTSD, og han har derfor svært ved at få en normal
hverdag til at fungere. Men når Peter er på besøg, sker der noget.
Måske er det Peters autoritære attitude, der fungerer for Anders. Måske er det
blot ren og skær god kemi. Måske er det en kombination. En ting er sikkert.
Båndet mellem de to veteraner er stærkt og gør en positiv forskel for Anders,
der siden april har haft besøg af Peter en gang om ugen.
Brev fra ministeren
Kimen til det første møde mellem Anders og Peter blev grundlagt i foråret 2020,
da pandemiens første bølge buldrede løs herhjemme. Nedlukningen af landet var
ikke mange dage gammel, før forsvarsministeren skrev ud til alle landets 39.000
registrerede veteraner.
I brevet opfordrede forsvarsministeren veteraner, der havde overskud, til at give
en ekstra håndsrækning til de veteraner og familier, som er særligt udsatte. Det
kunne ske ved at tilbyde praktisk hjælp, gå en tur i skoven eller ved at sende en
ekstra hilsen, fremgik det i brevet fra ministeren.
Veteran og pensioneret major Peter Schneider så straks sit kald og henvendte
sig til Veterancentret for at tilbyde sin hjælp.
”Som gammel veteran, der har det godt, og som ikke har nogen problemer,
synes jeg, det er min pligt at hjælpe vores kollegaer med at komme i gang igen
og få en bedre tilværelse,” siger Peter Schneider.
I mere end et halvt år har Peter Schneider på frivillig basis, besøgt Anders
Helmer. Sammen går de ture, løser praktiske gøremål eller hygger med en kop
kaffe hjemme hos Anders.

Anders er blevet mere tryg ved at færdes på gaden, efter han mødte Peter. Foto: Mads Ullerup

Tung baggage fra Golfen og Eksjugoslavien
Anders Helmer har siden 1990’erne tumlet med traumerne fra sine udsendelser
til Golfen og Eksjugoslavien. I et forsøg på at dulme de psykiske eftervirkninger
fra sine udstationeringer, har Anders ad flere omgange benyttet selvmedicinering, som han kalder det, når alkohol og stoffer i perioder har overtaget hans liv.
Den farlige cocktail af stoffer og alkohol har desværre givet Anders følgeskader,
der blandt andet driller hans hukommelse. I dag har han lagt stofferne og
alkoholen bag sig, men antabus er stadig en fast del af hans hverdag. Det
samme er de psykiske eftervirkninger fra hans udsendelser, der forfølger ham
fra han står op til han går i seng. Heller ikke om natten kan Anders få fred fra
sine traumatiske oplevelser i Golfen, hvor han var udstationeret på en af
søværnets korvetter.
Der er særligt én type operationer, der står lysende klart i Anders’ hukommelse.
Faktisk så tydeligt, at det stadig med jævne mellemrum hjemsøger ham om
natten, invaderer hans drømme og stjæler hans nattesøvn.
En af opgaverne ombord på den danske korvet bestod i at bjærge skibsbrudne
lig, der lå i vandet. Nogle af ligene havde ligget så længe i vandet, at de var
begyndt at gå i opløsning, så det var en grim oplevelse at hive dem op ad
vandet, husker han. Når ligene var blevet bjærget, skulle de pakkes i sorte
ligposer, der blev lukket med en lang lynlås og opbevaret i skibets fryserum.
”Jeg drømmer tit, det er min egen søn, jeg samler op fra vandet og står med i
hænderne. Så vågner jeg ved, at jeg græder og ryster, fordi drømmene er så
virkelige. På et tidspunkt var det så slemt, at jeg ikke turde lægge mig til at
sove,” siger han.
Små skridt mod en bedre hverdag
Fortidens rædsler nager stadig Anders, men han er blevet bedre til at tackle sin
PTSD. Fra at isolere sig hele dagen i sin lejlighed og modtage hjemmehjælp og
rengøringshjælp fra kommunen, står han nu selv for at gøre rent og lave mad.
”Det kan virke åndsvagt, men bare sådan en lille ting som at gå på gaden alene,
kunne være helt uoverskueligt, før jeg mødte Peter,” fortæller Anders.
Han lægger ikke skjul på, at den pensionerede major og veteran Peter Schneider
har en særlig evne til at støtte og motivere Anders, når han har svært ved at
hive sig selv op.
”I starten var Anders hamrende bange for at gå på gaden og møde andre
mennesker. Det er han ikke længere. Nu kan han endda selv gå ned for at
handle, uden at jeg er med, siger Peter.
”Jeg handler endda ind for underboen en gang imellem”, afbryder Anders med
stolthed i stemmen.

I 2020 blev der produceret mange podcasts om veteraner. Foto: Mads Ullerup

Kom tæt på de danske
veteraner med en
podcast
På med hørebøfferne, og kom helt tæt på de danske
veteraner gennem en række podcasts, der er aktuelle
netop nu. Vi bringer et overblik.
Af Mads Ullerup

Hvis du trænger til at afbræk fra slud, sjap og covid-19 restriktioner, så kan en
god podcast måske være et glimrende alternativ. For tiden vrimler det med
spændende podcasts om veteraner og deres pårørende.
Podcastserierne er som regel bygget op omkring den stærke personlige
fortælling om enten veteranerne selv eller deres pårørende. Gennem interviews
og lydoptagelser fra krigszonen, kommer vi helt tæt på begivenhederne.
Du finder blandt andet den livsbekræftende historie om soldaten, der burde
være død, men som mirakuløst stadig er blandt de levende. Du finder historien
om pigen, der forsøger at finde meningen med den familietragedie, der
udspillede sig for 20 år siden, da hendes far sprang sig selv og pigens lillebror i
luften med en bombe. Du finder også historien om veteranen og realitystjernen,
Philip May Dreier Mikkelsen, der fortæller om tabet af fem soldaterkammerater.
Du kan også se frem til en serie om de danske veterankvinder, der siden 1992
har været udsendt til krig og kampzoner i Irak, Afghanistan og på Balkan. Sidst
men ikke mindst, vil der også være mulighed for at lytte med, når Folk og
Sikkerhed debatterer den danske veteranindsats.
Du kan få det fulde overblik over de nye podcasts på Veterancentrets
hjemmeside (internet). God fornøjelse med lytningen.

Unge på erhvervsskole
skal designe veteranskulptur for
Forsvarsministeriet
Forsvarsministeren har besluttet at indstifte en
kommunal veteranpris. Det sker for at sætte fokus på
kommunernes indsats for danske veteraner og
anerkende kommuner, der gør en særlig indsats.
Af Sophie Cederstrøm, Forsvarsministeriet

Den kommunale veteranpris vil første gang blive uddelt i sommeren 2021. Den
går til en kommune, der i særlig grad formår at løfte ansvaret for veteraner.
Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:
”Der er stor forskel på den kommunale veteranindsats på tværs af
landet. Derfor styrker jeg nu dialogen med kommunerne om deres
ansvar i veteranindsatsen. Samtidig vil jeg gerne anerkende de
kommuner, der gør en ekstra god indsats på området. Den nye pris vil
være en synlig anerkendelse af den kommunale prioritering af
veteranområdet.”
Prisen vil være placeret i den kommune, der er årets veterankommune. Prisen
vil blive udarbejdet af erhvervsskoleelever i samarbejde med veteraner. I den
forbindelse har Forsvarsministeriet og Syddansk Erhvervsskole indledt et tæt
samarbejde om design og udformning.
Trine Bramsen siger:
”For mig har det været vigtigt, at skulpturen afspejler vores veteraner.
Det giver den større værdi. Derfor bliver veteraner en del af processen
med tilblivelsen. Samtidig vil jeg gerne sætte fokus på den faglighed,
der er i tilblivelsen af en sådan skulptur. Derfor har det været oplagt at
få erhvervsfaglige kompetencer i spil. Syddansk Erhvervsskole laver i
forvejen et stort stykke arbejde for veteraner – og derfor er jeg glad for,
at de vil være del af dette spændende projekt.”
Direktør på Syddansk Erhvervsskole, Lars Bregnehøj siger:
”De danske veteraner har vist et stort engagement for Danmark. På
Syddansk Erhvervsskole har vi haft mange elever, der skal eller har
været udsendte. Derfor er det oplagt for os, at bringe vores elevers
kompetencer i spil til opgaven med at lave skulpturen til den
kommunale veteranpris.”
Afsløringen af det færdige resultat vil ske samtidigt med den første uddeling af
prisen som Årets Veterankommune.
Senere på året vil der komme mere information om Årets Veterankommune,
herunder hvornår og hvordan, man indstiller en kommune til prisen.

