
Råd og vejledning til 
VETERANER 
og deres pårørende

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i 
en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. 
(Danmarks veteranpolitik 2010)
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Psykiske problemer kan dukke op lang tid efter 
udsendelsen og kan kompliceres yderligere af sociale 
forhold, som fx brudte parforhold, hyppigt sygefravær, 
arbejdsløshed m.m.

KONTAKT
Veterankoordinator
Dorthe Ifversson
Ramsherred 5 , 5700 Svendborg
Tlf. 21 79 46 42 - jobcenter@svendborg.dk

FØLGER EFTER  
UDSENDELSE 
Mange faktorer gør, at de fleste bliver påvirket både 
fysisk og psykisk af en udsendelse.

Det er normale reaktioner på usædvanlige oplevelser. 
Det er ikke alle veteraner, der har det svært, når de 
kommer hjem. Det afhænger af veteranens mentale 
robusthed og det, de har været udsat for.

Forbigående psykiske vanskeligheder  
efter hjemkomsten kan fx være:

•  Opfarenhed og aggressiv adfærd
•  Angst
•  Overforbrug af alkohol og/eller stoffer
•  Rastløshed
•  Tristhed
• Social tilbagetrækning

Vanskelighederne kan blive permanente og udvikle sig 
til PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Derfor er 
det vigtigt at hjælpe og støtte hurtigst muligt.

Symptomer på PTSD kan være:

• Mareridt og søvnbesvær
• Glemsomhed
• Angst og stressreaktioner
• Flashbacks
• Støjoverfølsomhed
• Hukommelses- og koncentrationsbesvær
• Hyperaktivitet
• Isolationstendens
• Mistro
• Nedsat følelsesliv
• Misbrugsproblemer
• Depression
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Veterankoordinatoren 

sørger for kontakt til 

relevante personer, 

herunder formidling af 

kontakt til det nation-

ale veterancenter.

Veterankoordinator-
en er med til at sikre 
et tæt samarbejde 
mellem veteranen og 
kommunen.

Veterankoordinatoren 
kan formidle og være 
bindeled mellem i kon-
takten mellem veteran 
og sagsbehandler.

Veterankoordinatoren kan også fungere som  bisidder.

Veterankoordinatoren 

er en vejleder – og ikke 

en sagsbehandler. Det 

betyder, at veteran- 

koordinatoren ikke kan 

ændre i kommunens 

afgørelser.

INDSATS TIL VETERANER 
Danmark har siden 1992 udsendt soldater til krigs- 
zoner som led i fredsskabende og fredsbevarende 
missioner. 

Ifølge Socialforskningsinstituttet SFI, får hver sjette 
tidligere udsendte problemer senere i livet, som  
følge af oplevelser de har haft under udsendelsen. 

Mange veteraner forsøger at skjule disse traumer  
for omverdenen og føler sig ofte misforstået og 
svigtet af det offentlige. 

De pårørende kan også opleve problemer, hvis 
veteranen samtidigt er ledig, opfatter sig selv som 
utilstrækkelig, lever i en splittet familie eller lignende. 

Regeringen vedtog i 2010 en veteranpolitik og Svend-
borg kommunes veteranindsats tager udgangspunkt 
i denne med fokus på at støtte veteraner og deres 
pårørende.

VEJLEDNING OG STØTTE 
Svendborg kommune har en veterankoordinator.  
Målet er, at give veteraner og deres pårørende én ind-
gang til kommunen og én kontaktperson. På den måde 
er håbet, at vi på en hurtig og smidig måde kan hjælpe 
veteranerne, som har behov for hjælp.

Rollen som veterankoordinator handler blandt andet 
om at være bindeleddet mellem flere dele af den 
kommunale indsats, så veteranen og de pårørende får 
den bedst mulige hjælp til eksempelvis beskæftigelse, 
sociale problemer og lignende.


