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KÆRE LÆSERE
Jeg vil gerne byde jer velkommen til sommerens nyhedsbrev, som vidner om, at
veteranområdet stadig udvikler sig. Ferien banker på døren, og jeg kigger tilbage på
et halvår, hvor Forsvaret har fået vished om rammerne for de næste seks år. Det er et
godt forsvarsforlig, som også påvirker veteranindsatsen i tre overskrifter:
Forskerne i Veterancentret skal i gang med nye, spændende projekter, som skal give
ny viden om, hvilken behandling, udover kognitiv terapi, veteraner med psykiske
skader kan have nytte af, og hvor stor en rolle veteranens netværk spiller. Vi skal også
forske i de mere tidlige og forebyggende stadier, både før og under mission.
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Ny brik til at forstå PTSD
Samtalegrupper for børn og unge
virker
Handy guide til pårørende
Nu tør Anker sigte på ny
Vi er Fælles om veteraner
Veteraner kommer godt videre
Ny ABC om PTSD
Ny mission - andre udfordringer
Færre skuffelser og bedre kommunikation
Social støtte til familier er vigtig
Kropsterapi kan afhjælpe symptomer
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ISAF hold 10 under lup
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At være soldat er et meget anderledes job, og derfor skal forskerne også undersøge
leve- og arbejdsvilkår under udsendelse. Alle forskningsemnerne ligger mig meget på
sinde, herunder at de kan gå direkte ind i vores praksis fremadrettet. Dernæst skal vi
på forskningsområdet støtte Forsvaret i udvælgelsen af soldater – de begyndende undersøgelser er allerede i gang, som du i øvrigt kan læse mere om her i nyhedsbrevet.
Sidste overskrift er en evaluering af den samlede veteranindsats. En indsats, som
også dette nyhedsbrev bevidner, ofte sker i samarbejdet mellem mellem professionelle
og frivillige. Mellem offentlige og private. Mellem Forsvaret og civilsamfundet.
Samarbejdet eksisterer allerede, hvilket forårets konference Viden om Veteraner tydeliggjorde. Jeg bed i al fald mærke i, hvordan præmissen for mange af samtalerne var,
at vi bidrager til en fælles indsats med hver vores kompetencer. På samme måde ser
jeg den kommende evaluering i 2019 som en trædesten for stadig dialog om, hvordan
vi sammen skaber en værdig indsats for vores veteraner.
Jeg fornemmer også en større lyst til at lære om den danske veteranindsats i Forsvaret, ligesom jeg i denne måned deltog i en konference i Storbritannien, hvor den
danske veteranindsats blev præsenteret som inspiration for nogle af de lande, vi gerne
sammenligner os med på veteranområdet.
På dage som disse er det endnu mere åbenlyst for mig, hvor meget vi kan vinde ved
at vide, hvordan vi hver især arbejder, og hvordan vi kan støtte hinanden i hver vores
opgaveløsning. Det kræver dog først og fremmest vilje til samarbejde og en grundlæggende viden. En viden, som man i hvert fald kan suge til sig, hvis man dykker videre
ned i vores nyhedsbrev. Rigtig god læselyst og god sommer.

Oberst Susanne Kiholm Lund, chef for Veterancentret
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Ny brik til at forstå PTSD
Forskere fra Veterancentret har lavet et forsøg, som kan adskille
to forskellige typer af PTSD-ramte veteraner fra hinanden. Et
fund, der kan pege ind i fremtidens behandlingsarbejde.
Af Kristina Schønnemann Jensen

To veteraner kommer ind af døren hos deres psykolog og fortæller hver med deres ord,
at de har mistet glæden ved deres liv, og at alt er som hyllet ind i gråt. Herfra begynder
psykologens arbejde med at finde ud af, hvilke behandlingsformer der kan gavne den
ene, og hvad der måske er bedre for den anden.
Før Kasper Eskelund kan måle veteranernes
hjerneaktivitet, skal de have fintfølende elektroder på hovedet, som kan måle de forskellige
centre i hjernen. Foto: Kristina Schønnemann
Jensen.
Mere om forsøget
Forsøget er publiceret i European Journal of Psychotraumatology under titlen
Anhedonia and emotional numbing in
treatment seeking veterans behavioural and electrophysiological responses
to reward.
Veterancentrets forskere breder i
2018 forsøget ud med en opfølgende
undersøgelse, som støttes økonomisk
af Helsefonden.

Sådan er praksis i dag, men når Veterancentret kigger ind i fremtiden, håber forskerne
Karen-Inge Karstoft og Kasper Eskelund, at man kan kvalificere psykologens erfaringer
med det, der kaldes profilbaseret behandling. De to forskere har faktisk gennemført et
forsøg, der skelner to typer af PTSD fra hinanden.
”Personer med traumereaktioner er ikke skabt ens, og nu kan vi i hvert fald skelne mellem to måder at reagere på ved at måle veteraners hjerne under en simpel test. Den
ene er præget af depressionslignende symptomer, mens den anden er kendetegnet
ved følelsestomhed og en manglende adgang til at føle sorg eller glæde,” siger Kasper
Eskelund.
Enten umotiveret eller uden reaktion
Testen er en opgave eller et minispil, hvor veteranen sidder ved en computer med elektroder på hovedet, som kan måle hjerneaktiviteten. På skærmen viser spillet to smileys,
hvor veteranen på en tiendedel sekund skal finde det ansigt, der smiler mest.
Forskellen vil i starten være umuligt at se, men da øvelsen gentages 100 gange hurtigt
efter hinanden, kan testpersonen lære at afkode bedre. For hvert rigtigt svar belønner
spillet testpersonen med 10 øre. Da forskerne studerede veteranernes score i spillet og
holdt dem op mod hjerneaktiviteten, var der en uventet forskel på de to grupper.
”Den følelsestomme gruppe af veteraner havde ikke problemer med at motivere sig
til opgaven og lærte også undervejs at bedre deres score. Anderledes var det for dem
med depressionslignende symptomer. De havde svært ved at motivere sig til opgaven og lærte ikke af deres erfaringer undervejs. Til gengæld reagerede deres hjerner
normalt på belønningen, når de svarede rigtigt, mens de følelsestomme veteraner ikke
glædede sig eller reagerede følelsesmæssigt på spillet,” siger Kasper Eskelund og
fortsætter:

Fortsættes

2

VETERANCENTRET

nyhedsbrev
Samtalegrupper for børn og
unge virker
Veterancentret begyndte i 2015 at
tilbyde samtalegrupper for børn og
unge, hvis forælder har psykiske efterreaktioner efter en udsendelse. Nu er
samtalegrupperne blevet evalueret, og
evalueringen viser, at forældrene oplever, at det er meningsfuldt for deres
børn at deltage i initiativet, ligesom
børnene er engagerede og får et udbytte af at være i gruppen. Samtalegrupper for børn og unge er derfor
blevet et permanent tilbud.
Klik her for at hente evalueringen af
Veterancentrets samtalegrupper
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”Den ene typekender vi måske som en person, der upåvirket passer sit arbejde og
møder op til sine tider hos psykologen, men som måske mangler ansigtsmimik og
har et tomt blik. Mens en person med depressionslignende symptomer slet ikke er så
mødestærk, men måske snarere har tendens til at isolere sig og miste motivationen til
at gøre noget,” siger han.
Udlandet skeler til dansk forskning
Mønsteret havde de danske forskere ikke regnet med at finde, og forskningsresultatet
har da også vakt opsigt i den internationale forskningsverden. Derfor er Veterancentret
i gang med et lignende, men mere finmasket forsøg, som endnu tydeligere og med
større sikkerhed kan definere en biologisk forskel på de to profiler.  
”Det betyder jo ikke, at man ikke behøver en psykologvurdering. Men når vi i Veterancentret i fremtiden indfører profilbaseret valg af behandling, kan vi hurtigere og med
større sikkerhed vælge, hvilken hjælp, der har størst chance for at give bedre livskvalitet,” siger Kasper Eskelund.

Handy guide til pårørende
Veterancentret har udgivet en ny guide kaldet OBS til veteraners
pårørende og netværk, der bekymrer sig om en veteran.
Af Kristina Schønnemann Jensen

At være pårørende kan være en svær rolle. Sådan er det også for pårørende til psykisk
skadede veteraner. Derfor har Veterancentret udarbejdet en lille folder kaldet OBS –
vær OBS på veteranen, som skal guide veteraners pårørende og netværk til, hvornår
man skal reagere på ændrede trivselsmønstre i veteranens liv.

Folderen arbejder med symptomer inddelt i
farvekoderne grøn, gul, orange og rød.
Foto: Sebastian Søby.
Klik her for at hente Veterancentrets OBSfolder.

”Vi har fået flere og flere henvendelser fra pårørende, som kan være meget i tvivl om,
hvor bekymrede de skal være for deres veteran. Han eller hun har måske ændret sig
og virker til ikke at have det så godt som før, men hvornår skal man egentlig reagere.
Dét prøver vi at klæde de pårørende på til med denne guide,” siger Julie Wedel Gjelstrup fra arbejdsgruppen i Veterancentret, der har udviklet folderen.
Fra grøn til rød
Guiden lister en række typiske symptomer op, som typisk viser sig, når man er presset mentalt. Alt efter om veteranen er påvirket en smule, noget, en del eller meget af
symptomerne, går guidens farvekode fra grøn og ingen problemer til gul, hvor der er
noget at bemærke, til orange, hvor man bør reagere, og til rød, hvor Veterancentret
kraftigt anbefaler, at man som pårørende eller frivillig reagerer.
”Vi ved, at det kan være svært at starte sådan en samtale, når man er bekymret for
andres ve og vel. Her er guiden også tænkt som et redskab, man kan støtte sig til,
og sammen med veteranen gennemgå symptomerne og have en fælles snak om den
mentale sundhed,” siger Julie Wedel Gjelstrup.
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Nu tør Anker sigte på ny
De danske idrætsklubber åbner dørene for skadede veteraner,
som vil tilbage i civilsamfundet.
Af Kristina Schønnemann Jensen

Anker Sewohls første udsendelse var i 1980 til
Cypern og hans sidste i 2009 til Afghanistan. I
dag forsøger han at leve bedre med sin PTSD.
Foto: Anders Fridberg.
FAKTA
Invictus Games er et multisportsstævne for psykisk og fysisk skadede veteraner og foregår i år i Sydney, Australien
fra den 20. - 27. oktober.
Det er Forsvarets Sundhedstjeneste, der driver projektet i Danmark i
samarbejde med Veterancentret og DIF
Soldaterprojekt. Formålet med Invictus
Games er gennem idræt at hjælpe de
skadede veteraner videre i deres liv.
DIF klar efter Invictus
Forsvarets samarbejde med DIF betyder også, at DIF Soldaterprojekt står
klar, når atleterne kommer hjem fra
Sydney, fortæller Andreas Carlsen.
”Det er hårdt, selv for OL- eller paralympiske atleter, når man ridder på bølgen
efter et stævne og så kommer hjem til
gråvejr og hverdag. Der går vi også ind
og hjælper atleterne ud i idrætsforeningerne, så Invictus Games ikke bliver
endemålet, men springbrættet til at
komme videre.”

Følelser af utryghed og angst har spændt ben for Anker Sewohl. Den tidligere forsvarsmester i pistolskydning har i mange år ikke kunnet stå på skydebanen af frygt for,
hvordan folk håndterede våben bag hans ryg.
Anker Sewohl er nemlig psykisk skadet veteran med PTSD og en af de skadede veteraner, som deltager i Forsvarets Invictus Games-projekt. Her træner veteranerne op til
et internationalt sportsstævne for skadede veteraner, imens de udfordrer sig selv.
”Min målsætning er, at jeg bliver bedre til at komme ”ud af hulen”. At jeg kommer ud
blandt fremmede mennesker i stedet for at lukke mig inde og gemme mig, for det har
jeg en tendens til,” siger han.
Sporten skal være med til at skubbe i den retning, og den udvikling er allerede i gang.
Anker er nemlig blevet taget godt imod i det lokale Vordingborg Bueskyttelaug, som
samarbejder med DIF Soldaterprojekt, der også er knyttet op med det danske Invictus
Games-projekt. Helt konkret betyder det, at trænerne i Vordingborg har sat sig ind i,
hvad PTSD grundlæggende er, og lært, hvordan de skal gå til Anker.
”Det giver mig en tryghed, at jeg ikke skal være nervøs over, hvad de laver bag mig. De
har også fortalt de andre skytter det,” siger han.
Lærer at være sammen med andre
Med en udleveret kode til træningsbanerne kan Anker træne også uden for åbningstid,
hvis det i en periode er svært at træne sammen med andre, ligesom han får vejledning
fra trænerne og udstyr stillet til rådighed i klubben. Og det er netop ånden i DIF Soldaterprojekt, at det skal være nemt at komme ind af døren til idrætsverdenen for de psykisk udfordrede veteraner, fortæller konsulent i DIF Soldaterprojekt Andreas Carlsen.
”Især hvis de (veteranerne, red.) kæmper med det sociale, så finder vi en måde, hvor
klubberne alligevel kan favne dem, sådan så at de på sigt begynder at søge fællesskabet ude i klubben,” siger Andreas Carlsen.
For Anker Sewohl har velkomsten i klubben været over alle forventninger, og han er nu
godt i gang med sin buetræning og udfordrer sin PTSD.
”De (trænerne, red.) er virkelig hjælpsomme og har faktisk også sat en 18 meter bane
op til mig, som er en lidt speciel konkurrencedistance, sådan at jeg kan træne ude
sammen med de andre og ikke skal stå inde, hvor der ingen mennesker er. For det får
jeg ikke meget ud af. Jeg skal jo lære at være sammen med andre mennesker.”
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Vi er Fælles om veteraner
Samarbejdsprojektet Fælles om veteraner er tre måneder gammelt, og de første kommunale samarbejdsaftaler er nu i hus.
Af Kristina Schønnemann Jensen

I marts begyndte samarbejdskonceptet Fælles om veteraner officielt. Under den
overskrift ønsker Veterancentret at styrke det kommunale samarbejde og inspirere
kommunerne til at tage aktivt stilling til, hvilke målsætninger den enkelte kommune har
for arbejdet med veteraner.

Også på Veterancentrets konference Viden om
veteraner i april blev samarbejdskonceptet Fælles om veteraner præsenteret. Foto: Sebastian
Søby.
FAKTA
•

•

•

Samarbejdskonceptet Fælles om
veteraner forløber over to år, hvor
Veterancentrets vil kontakte alle
98 kommuner i Danmark.
Det er Veterancentrets lokale
medarbejdere, der er indgangen til
det gode samarbejde og forhåbentlig kan blive et velkendt ansigt
i kommunen.
Veterancentret tilbyder psykologbehandling og socialfaglig
rådgivning til veteraner, der har
skader efter en udsendelse. Derudover støtter centrets rådgivere
veteraner inden for blandt andet
beskæftigelse, uddannelse og
netværk.

I løbet af de første tre måneder har Vordingborg, Horsens, Gentofte og Varde kommuner under-skrevet en officiel samarbejdsaftale med Veterancentret. Der er dog kog i
gryden også andre steder i landet, fortæller udviklingskonsulent Louise Lau Justesen,
der fra Veterancentrets hovedkontor i Ringsted har overblik over de kommunale samarbejder, som Veterancentrets lokale medarbejdere er en del af.
”Meldingerne ude i landet er, at der er flere kommuner, som snart vil indgå en aftale.
Især i de kommuner, hvor der allerede er en veterankoordinator, oplever vi udbredt
interesse for samarbejdet. Når det så er sagt, så tager det tid at sætte de her aftaler op
på politisk stillingstagerniveau landet over,” siger Louise Lau Justesen.
Opbakning fra frivillige
Hun forventer, at antallet af underskrevne aftaler vil stige markant henover efteråret,
når projektet har levet ude i kommunerne i mere end et par måneder. Selve aftalen er
et formelt bevis på et samarbejde, men papiret er ikke det vigtigste, fortæller hun.
”Det vigtige er al det, der går forud for en underskreven samarbejdsaftale: At Veterancentrets medarbejdere kan samarbejde på sagsbehandler-niveau med kommunerne
om veteraner og pårørende,” fortæller Louise Lau Justesen.
Heldigvis er Veterancentret langt fra den eneste spiller på banen til at gøre opmærksom på veteransagen lokalt.
”Flere af de frivillige aktører har gennem en årrække lagt kræfter i at synliggøre, at veteraner kan være en særlig målgruppe for den enkelte kommune. Vi oplever derfor en
stor opbakning fra de frivillige, og så begynder det for alvor at give mening, når vi gerne
vil være ”fælles om veteraner”,” siger Louise Lau Justesen, der ikke er i tvivl om, at den
frivillige indsats rykker ude i kommunerne.
”Når vi alle står sammen om et fælles mål om at anerkende vores veteraner, gør det
vitterligt en forskel for veteranen.”
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Veteraner kommer godt videre
Veterancentret har undersøgt, hvordan det går med de veteraner, der har
været i et rehabiliteringsforløb ved
Veterancentret. Udgangspunktet var
de 142 rehabiliteringsforløb, der var
blevet afsluttet pr. 1. august 2017. I
alt 74 personer svarede, hvilket svarer
til 62 procent af de afsluttede forløb.
Undersøgelsen viser, at 51 procent
kan varetage et fuldtidsjob, mens 12
procent er visiteret til fleksjob.
”Vi har forsøgt at komme i kontakt med
flest mulig af veteranerne, men har
desværre ikke kunnet få fat på alle. De
veteraner, vi har fået fat på, er måske
nogle af de mere velfungerende. Derfor
kan deres besvarelser være mere positive, end hvis vi havde fået fat på hele
gruppen,” siger Louise Wrist, specialkonsulent ved Veterancentret.
Job i mange brancher
Undersøgelsen viser også, at veteranerne har fået job i mange forskellige
brancher og arbejder eksempelvis som
billedanalytiker, håndværkere, pædagoger og lærere.
”Det kan være et bevis på, at der arbejdes med en både grundig og individuel
kompetenceafklaring af den enkelte
veteran,” siger Louise Wrist.
Veterancentret spurgte også veteraner,
hvordan hjælpen kunne blive bedre, og
her efterlyser veteranerne blandt andet
mere viden om psykiske efterreaktioner, ligesom det er vigtigt, at kontakten
mellem veteran og rådgiver er præget
af ærlighed og åbenhed.
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NY ABC om PTSD
Ny brochure skal gøre os klogere på posttraumatisk belastningsreaktion hos veteraner.
Af Kristina Schønnemann Jensen

PTSD er en af de bogstavsdiagnoser, som godt nok har fået en plads i det danske
sprog, men som de færreste danskere nemt og præcist kan definere. For hvad er en
posttraumatisk belastningsreaktion egentlig? Det spørgsmål søger Veterancentret at
gøre danskerne klogere på ved at udgive en ny brochure om PTSD hos veteraner.
”Som mennesker kan vi jo godt lide at putte ting i kasser. Men PTSD er ikke en simpel
diagnose og kan komme til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvem man
er, og hvad man har været udsat for,” siger en af de to forfattere, specialkonsulent og
militærpsykolog Nikolai Roitmann fra Veterancentret.
Tre typiske symptomgrupper
De to forfattere skitserer tre hovedgrupper af symptomer, som kendetegner PTSD. For
det første genoplever mange veteraner den voldsomme hændelse, de har været udsat
for, igen og igen, enten i form af mareridt eller en indre film, der kører uden, at veteranen kan trykke på stop.
For det andet er det også et typisk kendetegn, at kroppen har et højere alarmberedskab: Veteranen kan være nervøs, på vagt og have svært ved at koncentrere sig. Det
tredje typiske kendetegn er, at veteraner, der lider af PTSD, ofte forsøger at undgå ting,
som minder dem om ubehagelige oplevelser.
Kompleks PTSD
Derudover skelner forfatterne Nikolai Roitmann og Janne Forsberg Hertz også mellem
almindelig PTSD og kompleks PTSD.
”Kompleks PTSD er i en anden liga, hvor man udover at være præget af førnævnte
symptomer, bliver påvirket mere generelt: Veteranens relationer med andre kan være
negativt påvirkede, veteranen kan have et negativt billede af sig selv, eller veteranen
kan have svært ved at regulere sine følelser,” siger specialkonsulent og militærpsykolog
Janne Forsberg Hertz.
I brochuren fortæller de også, hvordan man behandler PTSD, ligesom de forskellige
behandlingstilbud i Veterancentret gennemgås. Derudover er der også et afsnit for
pårørende til veteraner med PTSD.
Klik her for at hente Veterancentrets PTSD-brochure
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Ny mission
– andre udfordringer
Forsvarets nye mission i Estland adskiller sig markant fra krigene
i Irak og Afghanistan. Det betyder, at Veterancentret ligesom soldaterne skal indstille sig på nye opgaver.
Af Karen Dahlin

De danske soldater udfylder en del af deres dag
med øvelser i terrænet omkring Tapa, hvor de
indgår i en britisk ledet brigade. Foto: Forsvaret.

Forsvaret sendte i januar de første 200 soldaterne på mission i Estland. Her er opgaven
en helt anden end de skarpe missioner, som har været en del af soldaternes virkelighed de sidste mange år. De danske soldater skal virke afskrækkende på Rusland, som
igen er blevet en del af NATOs fjendebillede. Den nye mission betyder også, at Veterancentrets militærpsykologer oplever andre og nye udfordringer hos soldaterne.
”Risikoen for at komme i kamp er minimal, men det betyder ikke, at soldaterne ikke
oplever et pres. For eksempel oplevede en del af soldaterne et højt arbejdspres på
grund af mange øvelser. Andre havde svært ved at sove, fordi de er indkvarteret på
10-mandsstuer, og sidst men ikke mindst så har nogle af soldaterne et problem med
kedsomhed,” siger militærpsykolog Claus Asbjørn Larsen, der sammen med en kollega
besøgte missionen i april.
God trivsel hos soldaterne
De to militærpsykologer afviklede i alt 155 individuelle samtaler, hvor de afdækkede
belastninger og symptomer på stress hos den enkelte soldat.

Claus Asbjørn Larsen er en af de to militærpsykologer, som følger det udsendte bidrag til
Estland. Foto: Heri Hammer Niclasen.
Udfordringer i missionen
•
•
•
•
•

Bagland og netværk føler sig
belastet, hvilket giver soldaten en
følelse af skyld og magtesløshed
Højt arbejdspres
Søvnproblemer
Samarbejdsproblemer
Kedsomhed

”Samlet set er det vores vurdering, at trivslen i missionen er god. Vi fandt ingen soldater, der aktuelt var overbelastede eller syge af stress. Forsvaret har også gjort en dyd ud
af at forklare både meningen med missionen for soldater og pårørende, så det er også
med til at mindske stress,” siger Claus Asbjørn Larsen.
Det er de samme psykologer, som følger soldaterne både før, under og efter deres mission, sådan at soldaterne lærer dem at kende.
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Færre skuffelser og bedre
kommunikation
Forsvarets sender stadig mange soldater ud. Derfor er det vigtigt
at få klædt soldater og pårørende godt på inden, under og efter
udsendelsen.
Af Kristina Schønnemann Jensen

Estland, Ukraine, Middelhavet og Kosovo. Afghanistan, Emiraterne, Mali og Sydsudan.
Det danske Forsvar bidrager til stadighed i flere og flere internationale missioner.
Veterancentret tager aktiv del i forberedelsen og hjemkomsten af de mænd og kvinder,
som rejser ud, har især centrets socialrådgivere rigtig travlt.
Der bliver talt om de almindelige reaktioner, når
man rejser fra missionsområde og tilbage til
hverdagen, hvor familie og pårørende har glædet
sig til at få deres udsendte hjem.
Foto: Heri Hammer Niclasen.
Hvad orienterer de om?
Orienteringerne fra Veterancentrets socialrådgivere kan ligge både før, under
og efter udsendelse, og derfor varierer
indholdet.
Før udsendelse ligger fokus på, hvordan man forbereder sig før udsendelse
med praktiske ting såsom testamente
og forsikringer, men også på forventningsafstemning med de pårørende.
Varer udsendelsen seks måneder,
afholdes der også en midtvejsorientering, hvor man tager temperaturen på,
hvordan adskillelsen går, ligesom de
pårørende får nyt fra missionsområdet.
Hjemkomstorienteringerne handler
derimod ofte om, hvordan det er at
komme hjem igen, og hvilke efterreaktioner man skal reagere på i tiden, der
følger.

Siden januar har socialrådgiverne stået mere end 100 gange i Forsvarets auditorier og
sat ord på, hvilke udfordringer der ligger foran både soldatere og deres pårørende. Og
orienteringerne er vigtige, fortæller leder af socialrådgiverne Jonna Bisgaard Nielsen.
”Selvom det måske for nogle ansatte er rutine at rejse ud, så kan der jo godt være sket
noget i ens liv, som gør det anderledes denne her gang. Måske har familien fået et
lille barn, hvad man ikke havde sidst, man var af sted. Så skal man tænke i, hvem der
kan hjælpe med at løse al det, man tidligere var to til: hvem er der i netværket, og hvor
meget skal man forvente af hinanden,” siger Jonna Bisgaard Nielsen.
Tal om tingene
Det handler om, at parterne håndterer det savn, der opstår, så den udsendte kan
varetage sine opgaver, og at de derhjemme oplever, at de har den nødvendige hjælp
og støtte. Målet med orienteringerne fra socialrådgiverne er, at den udsendte kommer
hjem igen på den bedste måde. Der er mange gode råd, men det vigtigste er nok, at
man får talt godt rundt om tingene før afrejse. Men det at have en god dialog kan godt
lyde lidt fluffy, erkender Jonna Bisgaard Nielsen, som dog gerne giver et eksempel.
”Hvis det eksempelvis handler om, at man har en datter, der bliver student her til sommer, og at hun havde troet, det skulle være far, der gav hende huen på, så handler den
gode dialog lige så meget om at anerkende. At fortælle, at man virkelig godt forstår, at
hun er skuffet, men samtidig fortælle, at det er en del af jobbet, at man i perioder skal
rejse ud,” siger hun og fortsætter:
”Så kan det være godt at snakke om, hvilke løsninger I sammen kan finde: Hvem skal
så give huen på, og hvordan kan soldaten som forælder alligevel deltage på en eller
anden måde, så han stadig er en del af familien. Så alt i alt handler det om at lytte og
rumme det, der kommer fra vores pårørende, og så finde på bæredygtige løsninger, så
det bliver nemmere at være i afsavnet for begge parter.”
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Social støtte til familier
er vigtig
Fra international forskning ved man, at
PTSD ikke kun påvirker veteranen, men
hele familien og det sociale netværk
omkring familien. Desuden ved man,
at der er sammenhæng mellem social
støtte og mængden af PTSD-symptomer, og at mangel på social støtte også
er en risikofaktor for at udvikle PTSDsymptomer som følge af et traume.
Derfor vil Veterancentret med et nyt
ph.d.-projekt undersøge, hvordan social
støtte kan være medvirkende til at
styrke den mentale sundhed og trivsel
blandt danske veteranfamilier, som er
påvirket af PTSD.
Tanken er også at bidrage med ny
dansk viden om, hvordan indsatser
for at styrke familiens psykosociale
funktion kan skræddersys til målgruppen familier, påvirket af psykiske efterreaktioner efter udsendelse, og andre
lignende målgrupper.

Veterancentrets to nye fysioterapeuter bruger fysiske øvelser, der blander østens
tanker om meditation og thai chi med fysiologisk massage og viden om kroppens
bevægelser. Modelfoto.

Kropsterapi kan afhjælpe
symptomer
Det næste halvandet år vil Veterancentret tilbyde kropsterapi til
veteraner, der er i behandling.
Af Kristina Schønnemann Jensen

Veteraner, der går til behandling i Veterancentret, kan nu lægge en ny og mere kropslig
dimension på arbejdet med deres traumer. Veterancentret har nemlig ansat to fysioterapeuter, som gennem kropslige øvelser arbejder med veteraners fysiske symptomer.
Kropsterapi vil typisk være et godt alternativ til folk, der ønsker at sove bedre, som
gerne vil mindske uro i kroppen og angst, eller som oplever, at de hurtigt kan komme
op i det røde felt.
Metoden, der anvendes hedder, Basic Body Awareness Therapy, og er en blanding af
bevægelse, meditation, tai chi og massage. Tanken er, at der er sammenhæng mellem
krop og sind. Fysioterapeuterne arbejder derfor meget med bevægelse, balance, vejrtrækning og nærvær, som skal hjælpe veteranerne til at finde mere ro og balance.
Kropsterapi tilbydes på Svanemøllens Kaserne i København og på Ryes Kaserne i
Fredericia. Veteraner skal henvises til forløbet via deres psykolog. Et forløb består af
10 gange terapi á 45-60 minutters varighed.
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Soldater testes i
robusthedsprogram
Veterancentret arbejder på at udvikle et robusthedsprogram til
soldater, der skal udsendes. I 2018 bliver soldaterne testet i
omgivelser, der efterligner kamp.
Af karen dahlin

To medarbejdere fra Veterancentret indsamler
blodprøver fra soldaterne, før og efter de træner
bykamp i realistiske omgivelser. Foto: Privat.

Hvordan kan Forsvaret bedst muligt styrke soldaters psykologiske robusthed i forhold til at håndtere stress? Netop det spørgsmål forsker Veterancentret i, og henover
foråret 2018 er de første målinger blevet gennemført på 120 soldater. Soldaterne
skal udfylde et spørgeskema, de bliver testet på deres opmærksomhed og evnen til at
opretholde den, og så bliver deres blod målt.
”Vi tester soldaterne før og efter en situation, der skal simulere bykamp. Soldaterne
skyder på hinanden med en slags avancerede splatpatroner, der bliver affyret ved
hjælp af krudt, så det gør ondt at blive ramt. Det betyder, at soldaterne bliver stressede i et realistisk scenarie, og det er det, vi gerne vil opnå,” siger forsker og militærpsykolog Halfdan Fryd Koot.
Inspiration fra Canada
Soldaterne bliver i alt målt fire gange under deres uddannelse i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Til december begynder et nyt HRU-hold, og de får et mentaltræningsprogram, som de skal følge.

Det ligner rigtig kamp, når soldaterne træner
bykamp, og det har stor betydning for forskningsprojektet. Foto: Privat.
Robusthedsprogram for
soldater
•

Styrke soldatens evne til at håndtere stress

•

Hjælpe soldaten til at blive bedre
til at omstille sig fra udsendelse til
hjemlige forhold

•

Robusthedsprogrammet sker i
samarbejde med Center for Militær Fysisk Træning

”Vi er inspireret af en canadisk mentaltræningsprogram, der hedder Road to Mental
Readiness. Her træner soldaterne blandt andet deres åndedræt og lærer visualiseringsteknikker. Vi formoder, at det har en gavnlig effekt, men nu prøver vi det efter i
dansk målestok,” siger Halfdan Fryd Koot.
Forskningen skal munde ud i et robusthedsprogram, der skal hjælpe soldaten med at
håndtere et forhøjet alarmberedskab, negative tanker og følelser. Robusthedsprogrammet skal hjælpe soldaten til at formindske graden af psykiske reaktioner og symptomer både før, under og efter udsendelsen.
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ISAF hold 10 under lup
Veterancentret kommer snart med undersøgelse af psykiske
reaktioner 6,5 år efter udsendelse med ISAF hold 10.
Af Kristina Schønnemann Jensen

Der var stor hjemkomstparade på Livgardens Kaserne i Gothersgade og march gennem Københavns gader, da ISAF hold 10 kom hjem fra Afghanistan i februar 2011. En
festdag, som dog også rummede et minuts stilhed til ære for deres faldne kollegaer og
bevidnede, at udsendelsen også havde haft en pris.
ISAF hold 10 er det seneste hold fra Danmarks række af udsendelser i Afghanistan,
som Veterancentrets forskere har valgt at undersøge for at blive klogere på, hvordan
ISAF hold 10 klarer sig 6,5 år efter udsendelse. Der er to formål med undersøgelsen,
fortæller seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen.

ISAF hold 10 marcherede gennem gaderne i
København. Forrest går oberst Lennie Fredskov,
der var chef for holdet. Foto: Per Amnitzbøll
Rasmussen.

”Vi vil gerne blive bedre til at forstå, hvordan danske soldater reagerer efter udsendelse med Forsvaret, og hvor stor en andel der oplever psykiske problemer lang tid
efter hjemkomsten. Vi har tidligere undersøgt de psykiske efterreaktioner på ISAF hold
7 og ISAF hold 15, og det er derfor relevant at undersøge, om de psykiske reaktionsmønstre, der kendetegnede disse hold, også findes på andre hold. Endvidere skal de
overvejelser, vi som forskere har om mulige forebyggende faktorer og sammenhænge,
bekræftes eller afvises,” siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.
På den måde håber Veterancentret, at man undgår at generalisere ud fra ganske få
hold og i stedet får et bredere billede af psykiske reaktioner efter udsendelse. Men der
er også et andet formål, fortæller seniorforskeren.
”Når vi laver undersøgelsen, holder vi de resultaterne op imod et spørgeskema, som
ISAF hold 10 også udfyldte seks måneder efter, de kom hjem. Her vil vi undersøge, om
man kan sige noget om, hvorvidt besvarelsen seks måneder efter hjemkomsten kan
bruges til at identificere eventuelle faktorer, der beskytter mod eller forudsiger psykiske efterreaktioner 6,5 år senere,” siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.
I løbet af eftersommeren forventer forskerne at kunne løfte sløret for, hvordan udsendte på ISAF hold 10 har det her mange år efter deres hjemkomst.

Generalmajor Agner Rokos inspicerer paraden.
Foto: Per Amnitzbøll Rasmussen.
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Nye færøske
samarbejdspartnere
Den danske veteranindsats dækker hele rigsfællesskabet. Derfor
har Veterancentret besøgt Færøerne i juni for at mødes med lokale
samarbejdspartnere.
Af Sidse Lillebæk Veje og Kristina Schønnemann Jensen

Mødet med de færøske frivillige blev afholdt på
Arktisk Kommando i Tórshavn.
Foto: Sidse Lillebæk Veje.

De er tidligere udsendt under dansk flag, men faktisk har Danmark udsendt både grønlandske og færøske mænd og kvinder i international mission. Derfor har et af tiltagene
under regeringens servicetjek af veteranpolitikken til formål at udbrede kendskabet til
veteranindsatsen i denne del af det danske rigsfællesskab. Og det var netop i denne
anledning, at Veterancentret i juni besøgte Færøerne for at mødes med relevante samarbejdspartnere.
”Et af de samarbejder, vi har fået etableret på besøget, er med to psykologer, der
fremadrettet kommer til at fungere som netværkspsykologer for Veterancentret på
Færøerne. Det betyder helt konkret, at veteraner nu kan komme til visitationssamtale
og gå til psykologsamtaler på Færøerne,” siger chefpsykolog Anne Seehausen Hansen,
fra Militærpsykologisk Afdeling ved Veterancentret.
Derudover underviste Veterancentret også 15 socialrådgivere, der til daglig arbejder
med socialfaglige og arbejdsmarkedsfaglige opgaver. Her blev de blandt andet klogere
på, hvilke symptomer, der typisk optræder hos personer med PTSD, og hvor stor betydning netværket har for veteraner.

De frivillige arbejdede bl.a. med netværkscirkler,
som er en nem metode til at afdække, hvilke
personer i netværket, der kan støtte veteranen.
Foto: Sidse Lillebæk Veje.
Veteraner på færøerne
Der er ca. 35 veteraner bosat på
Færøerne. Den lokale afdeling af Danmarks Veteraner har kontakt til langt
hovedparten af disse. Lokalforeningen
har en Facebookside og arrangerer
jævnligt ture og sammenkomster for
veteranerne.

Der blev også holdt møde med seks frivillige og en orlogspræst. De hørte bl.a. om, hvordan man som frivillig bedst kan støtte veteraner, der har behov for det.
”De tilbagemeldinger, vi har fået på besøget, var, at det var godt og lærerigt for både
professionelle og frivillige at få sat fokus på området. Samtidig kunne de forskellige
parter også godt se værdien i at samarbejde med hinanden på Færøerne og med os i
Danmark. Og det ser vi meget frem til,” siger Anne Seehausen Hansen.
Veterancentret planlægger at foretage et lignende besøg til Grønland i sensommeren
2018.
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