


Grundfortælling

Veterancentret er én 
indgang for støtte til 
soldater, veteraner og 
deres pårørende og 
arbejder for anerkendelse 
af deres indsats. 

Målet er med faglighed og 
ansvarlighed at styrke 
mulighederne for et 
selvstændigt og 
meningsfyldt liv.
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Fakta om danske veteraner

• Pr. juni 2016 er der registreret 35.854 veteraner

• Hovedparten vender styrket hjem, ca. 10 pct. har behov for 
støtte.

• Ikke signifikant flere selvmord blandt veteraner.

• 1 pct. af de hjemløse i Danmark er veteraner.

• Ca. 700 visitationer til psykologbehandling om året.

• Ca. 6000 individuelle psykologsamtaler om året. 

• 15.000 henvendelser til socialrådgivere om året. 

• Ca. 5600 opkald til døgntelefonen (24/7) om året.

• VETC indsats kostede i 2015 totalt 487,55 mio. kr. (342,1 
mio. kr. erstatninger).



Veterancentret kan i dag tilbyde

Parforholdskurser (PREP)

Parterapi (CBCT) Samtalegrupper 
for børn og unge

MindfulnessNetværksindragelse

Jobpræmie
Servicehunde

Kontaktbesøg i missions-
områderne (INTOPS) Gruppebehandling (CPT-C)

Frivilliguddannelse

Virtual reality eksponeringsterapi

App: PTSD-familiecoach
Transportstøtte

Økonomisk rådgivning Kognitiv terapi

SocialrådgiverstøtteRehabilitering

Døgntelefonen

EEG-behandlingOpsøgende rådgivere

BeskæftigelsesrådgivereBrobyggere

Forskning

Fælles om Veteraner

Kropsterapi



Nye behandlingstilbud

• Profil baseret PTSD behandling (med tæt kobling til 
forskning)*

• Servicehunde

• Pilotprojekt med VR

• Kropsterapi

• Ansættelse af 2 fysioterapeuter

* Forsvarsforliget

Profil 
baseret

Kronikere

Belastnings

reaktioner

Pårørende

PTSD

Veteranen



Forebyggelse

• Undervisning i OSK, Big 4

• Hærens Officerskole

• Søværnets Officerskole

• Flyvevåbnets Officerskole

• Hærens sergentskolen

• Søværnets Maritime Center

• Air Force Training Wing

• Værnesfælles Militær Politi bataljon

• Jægerkorps

• Frømandskorps



Robusthedsprojekt; Road to Mental Readiness 
(R2MR) program



Robusthedsprojekt

Metode

• Ca. 200 fra Reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU’ere), hhv.  Jydske
Dragonregiment og Den Kongelive Livgarde

• Dataindsamling fra dec. 2017 til sommeren 2019

Vurdering:

• Resiliens (spørgeskema), Hjertevariablitet, 
arbejdshukommelseskapacitet, stress-blodprøvesvar (neuropepti Y)

Implikationer: 

• Mulige ændringer i uddannelse/træning



Forskning i Forsvarsforliget

• Styrket udvælgelse.
• Anvendelse af en store mængde data (Big data/maschine learning). 

• Er det muligt at identificere udsendte soldater med høj risiko for psykiske 
efterreaktioner efter udsendelse? 

• Arbejdsmiljø
• Hvad betyder arbejdsmiljøet for hvordan soldaten håndtere udsendelsen ? 

• Kan man forebygge efterreaktioner med fokus på arbejdsmiljøet. 

• Maskulinitet
• Påvirker forskellige maskulinitetsidealer soldater/veteraner.

• Kan vi med viden indenfor feltet lette overgangen fra forsvaret til det civile liv?

• Hvad virker i behandling, og på hvem?

• Pårørende
• Betydningen af pårørende og frivillige, som en ressource, der kan støtte den enkelte 

veteran.



Fælles om veteraner 

•Samarbejdskoncept - fokus på at styrke samarbejdet 
mellem kommuner og Forsvaret.

• Periode: Marts 2018 til dec. 2019

• Lokale veterancentre - implementering

• Lokal og fleksibel



Frivillig uddannelse

•Udgangspunkt: Frivillige aktører ønsker at kunne 
bidrage med en kvalificeret indsats for de særligt 
udfordrede veteraner.

• Periode 2017 – 2019

• Rigtig god søgning til kurserne

• Bredt felt af deltagere fra den frivillige verden 

• Bornholm d. 4-6 maj 



Cabi: Veteraner i job

•Fokus: Hjælpe veteraner uden fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet til at få kontakt til civile virksomheder. 

• Periode: 2017 – 2020

• Skabe netværk mellem virksomheder og veteraner

• Hjælpe veteraner til at omsætte kompetencer

• Udvikle og gennemføre opsøgende formidling

• Inddrage veteranforeninger og andre aktører



Jobordning

•Udgangspunkt: En mindre gruppe af veteraner vender hjem 
med udfordringer og har vanskeligt ved at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet.

• Periode 2017 – 2019
• Jobpræmie på kr. 50.000 til virksomhed/offentlig inst.
• Status 1. marts: 22 veteraner godkendt til/i forløb
• En stor andel er fastansat efterfølgende





Den koordinerede opgave,

samarbejdspartnere og interessenter

• Folk og Sikkerhed

• Diverse veteranorganisationer

• Fonden Danske Veteranhjem

• Soldaterlegatet

• KFUM

• Diverse fonde

• Forsvarsministeriet

• Forligskredsen

• Forsvarsudvalget

• Fagforeninger & fagforbund

• Forskningsinstitutter

• Forsvarets Styrelser og myndigheder

• Statslige, regionale og kommunale myndigheder

• Private virksomheder

• Familienetværket

• Idrætsverdenen

• Internationale myndigheder & organisationer

Veteran-

centret




