Møde i Frivilligt Veteranforum den 2. april 2019
Deltagere:
Danmarks Veteraner ved Niels Hartvig, Bornholms Veteranforum ved Richard Sølvertorp, Familienetværket
ved Boel Nauta, VETC ved Lars Ole Højbak og Thomas Renard, Veterancafé Slagelse ved Christian Ring,
Veterancafé Silkeborg ved Lars Peter Jensen, Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd ved Carl
Bratved, Politiets Blå Baretter ved Gert Remme, Soldaterlegatet ved Thore Clausen og Marie Tanggaard,
Veteranstøtten ved Per Hinrichsen, Veteran Oasen ved Benny Schach Pedersen, Fonden Danske
Veteranhjem (FDV) Dorte Skov-Jespersen og Lone Pawelczyk (referent).

Åbning af mødet:
Dorte Skov-Jespersen, sekretariatschef i Fonden Danske Veteranhjem, byder velkommen og informerer om
dagens forløb. Fonden Danske Veteranhjem glæder sig til rollen som koordinator og ser frem til et givende
samarbejde de næste to år.

Bordet rundt:
Danmarks Veteraner: Niels Hartvig har forud for mødet fremsendt information om traditionsbærende
foreninger, ISS ydelseskatalog samt regler for indberetning af donationer for at være på Skattestyrelsens
liste over godkendte foreninger efter ligningslovens §8A.
Arrangementer: Nato-dag 4/4 afholdes i Kastellet med deltagelse af kongelige og adskillige VIP.
Repræsentantskabsmøde 26/4, Peacekeepers Day 29/5.
Niels Hartvig opfordrer til samarbejde mellem alle veteranaktører og efterlyser en liste over disse aktører
fra VETC. Der opfordres ligeledes til at indsende og dele information om arrangementer o.l., således at
budskabet spredes, og veteranaktører reklamerer for hinanden og taler hinanden op.
Veterancafé Slagelse: Christian Ring fortæller, at caféen oplever en rigtig god periode med besøg af såvel
kendte som nye ansigter. Har deltaget i ”Udsendt af Danmark”, hvilket var en hård oplevelse for nogle, 2
mio. kr. pulje ansøgt til fisketure samt julearrangementer.
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd: Carl Bratved tilføjer til informationen omkring
traditionsbærende foreninger, at alle med tilknytning til forsvaret, kan komme på listen, så der opfordres til
at søge. VETC pointerer, at der stilles krav til optagelse ift. aktørernes vedtægter.
Soldaterlegatet: Thore Clausen og Marie Tanggaard fortæller om stigende ansøgertal ift. tidligere år. Der er
tale om samme emner, men flere ansøgninger fra såvel nye som kendte ansøgere. Soldaterlegater fejrer
10-års jubilæum i år, hvilket markeres med et jubilæumsskrift, som udkommer fysisk og elektronisk.
Thore informerer om analyse af 700 arbejdsskadesager, som har til formål at kaste lys over praksis. Der har
været uformelle drøftelser mellem Soldaterlegatet, Danmarks Veteraner, FDV m.fl. med henblik på at have
én stemme i visse politiske retninger. Dorte Skov-Jespersen supplerer: Flere men ensrettede stemmer i
offentlige debatter ift. de politiske dagsordener vil være et stort plus.
Thore opfordrer til samarbejde og til at bruge tid på at undersøge fakta, baggrund og budskab – kvalitet i
budskaber fra veteranaktører er vigtige og fremmer samarbejdet både internt og eksternt.
Soldaterlegatet deltager på Folkemødet på Bornholm, hvor det overordnede tema er den håndholdte
indsats overfor veteraner. Paneldebat fredag kl. 14 på Folkemødet. Derudover forlængelse af
mentorordning, som har været en stor succes for veteranerne i dagligdagen.

Fonden Danske Veteranhjem:
Dorte Skov-Jespersen fortæller om det nybyggede, netop indviede Veteranhjem Odense, som er det første
veteranhjem bygget til formålet. Indvielsen gav rigtig meget positiv omtale i medierne, hvilket er med til at
sprede det gode budskab om veteranhjemmene til endnu flere veteraner og pårørende.
FDV har fokus på samarbejde internt og eksternt i organisationen og ønsker et yderligere socialt fokus på
hjemmene, samtidig med at man er opmærksom på de forventninger, der er til FDV og veteranhjemmene.
Der er netop ansat en ny daglig leder på Veteranhjem Midtjylland, og der søges pt. efter nye daglige ledere
til veteranhjemmene i Aalborg og Fredericia. FDV ønsker åbenhed omkring processen omkring den
udskiftning, der sker.
Der har været henvendelser omkring behovet for flere veteranhjem og behovet vurderes løbende.
Veteranstøtten: Per Hinrichsen fortæller om arrangementer herunder bl.a. gensynsture til Kosovo, som
der har været stor tilslutning til. Informationsudvalget barsler med et projekt Netværk for veterancaféer øst
for Storebælt. Veteranstøtten har ligeledes ansøgt 2 mio.kr puljen til bl.a. samling for veterancaféer i
efteråret. Per er med i CABI, som er en organisation, der arbejder med at få veteraner i job. Udstilling
”Udsendt af Danmark” afholdes 11/6-15/6.
Veteran Oasen: Benny Schach Pedersen fortæller om en rigtig god periode med mange aktiviteter som
f.eks. skibsprojekt i samarbejde med LOA Nørresundby, duelighedsbeviser i samme forbindelse, fisketure
m.m. Der planlægges sommerlejr i Tranum i uge 27, og der opfordres til at koordinere og samarbejde
omkring de mange sommerlejre rundt omkring i landet, så flest muligt får gavn af tilbuddene.
Veteran Oasen skal i gang med et nyt, stort og meget spændende projekt, da virksomheden SDK
Kjærsgaard har stillet en ejendom til rådighed, som Veteran Oasen kan omdanne til et værested med bl.a.
værksted og lidt havebrug via SDK Kjærsgaard. Benny Schach Pedersen fremviste skitser/tegninger og man
glæder sig meget til projektet, hvor veteraner kan deltage i byggeriet og processen med at skabe et
værested.
Bornholms Veteran Forum: Richard Sølvertorp fortæller om Familieplejens projekt Veteran Kids, som
oplever stor succes. Der har været positiv omtale i medierne omkring projektet og flere børn kommer til. På
trods af udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og den private institution Familieplejen opleves der
en erkendelse af, at tilbuddet er godt og nødvendigt. Der er et godt samarbejde med
veterankoordinatoren, og folketingsmedlem Peter Juel Jensen gør et stort stykke arbejde med at sprede
veteranbudskabet. Der er nedsat en styregruppe, som gør et godt arbejde ift. at indsamle midler, og man er
inde i en god proces med at få fat i veteranerne og få dem frem i lyset.
Veterancafé Silkeborg: Lars Peter Jensen er ny i regi af Frivilligt Veteranforum og fortæller, at Silkeborg har
fået en længe ventet veterankoordinator pr. januar 2019. Nyoprettet bestyrelse i Veterancafeen Silkeborg
med virkning fra 1 januar 2019. Veterancafé Silkeborg har fokus på at kigge indad ift. at få fat i veteranerne
generelt, men især de yngre veteraner er der fokus på.
Politiets Blå Baretter: Gert Remme Jensen sidder med i mange forskellige veteranfora, men er på dette
møde repræsentant for Politets Blå Baretter, og informerer om de ca. 250 medlemmer, som man gerne vil
have ud i de forskellige fora – bl.a veterancaféerne. Medlemsblad udsendes 4 gange årligt, og der opfordres
også her til at sende information om tilbud og arrangementer, så budskabet kan udbredes. Gert opfordrer
til engagement og samarbejde omkring de mange tilbud.
Familienetværket: Noel Bauta fortæller om et tæt samarbejde med SSOP – Støt Soldater og Pårørende
omkring børnecamp og om arbejdet med familiegrupper, som er en stor succes, men et meget hårdt
arbejde i de enkelte grupper. Der afholdes pårørendearrangementer på kaserner med fokus på børn, der
står overfor en udsendelse i familien. Missionsmapper i denne sammenhæng er en stor hjælp for børnene,

ligesom overrækkelse af børnemedaljer er en stor succes. Familienetværket er udfordret pga. mangel på
frivillige/kontaktpersoner.
Veterancentret: Observatørrolle i Frivilligt Veteranforum. Lars Ole Højbak og Thomas Renard informerer
om status på 2 mio. kr. pulje og opfordrer til tålmodighed ift. udbetaling. VETC vil involvere sig i de tilbud,
der er tildelt midler via puljen og opfordrer til, at der sendes information omkring aktiviteter, så VETC har
mulighed for både deltagelse og vidensdeling. VETC erkender behovet for vidensdeling mellem de mange
veteranaktører og opfordrer til dette. VETC´s samarbejde med landets kommuner under overskriften
”Fælles om veteraner” er godt på vej. Der er pt. indgået samarbejdsaftaler med 26 kommuner med
forankring på højt plan i kommunerne, og der er yderligere 32 kommuner i spil.
Også fra VETC opfordres til vidensdeling og samarbejde.

Aktindsigt
Richardt Sølvertorp har forud for mødet indsendt punkt til dagsorden vedr. aktindsigt på baggrund af en
henvendelse fra Veteranalliancen. Flere aktører har oplevet samme forespørgsel. Der opfordres igen til
dialog og åbenhed i alle fora for at undgå mistro og mistillid til aktørernes dagsordener. Samtidig opfordres
der til synlighed omkring veteraner; der er stadig markant mere fokus på syge/dårlige veteraner samtidig
med at de negative historier fylder i medierne. Alle bør have fokus på at få de velfungerende veteraner
frem i lyset, så den gode historie kan blive udbredt. Der henvises til en ny facebookside ”Den stolte
veteran”. Carl Bratved tilføjer, at man med fordel kan sammensætte en gruppe af de større aktører, som
kan gå ud med en samlet stemme f.eks. ved negativ medieomtale og formidle den gode historie som
modsvar og vise et sammenhold i veteranverdenen.

Indhold for møderne i Frivilligt Veteranforum
Fonden Danske Veteranhjem ønsker - som ny facilitator for Frivilligt Veteranforum – at diskutere, hvad
indholdet for møderne er og bør være fremadrettet samt at høre deltagernes holdning hertil.
Generelt er der enighed om, at det er en god idé med en runde, hvor hver deltager fortæller kort om, hvad
der rører sig i netop deres organisation. Den gensidige udveksling af informationer er givende for
medlemmerne ift. at videregive oplysninger om tilbud til veteraner.
Der er enighed om, at møderne er informative, og det er godt at få øget kendskabet til de enkelte aktører
og repræsentanter for disse og derved styrke sammenhold og samarbejde. Det er oftest de samme aktører,
der er repræsenteret ved møderne, hvilket kan være positivt ift. at skabe samarbejde og tillid, men
samtidig er det ærgerligt, at ikke der blandt så mange aktører på markedet, ikke er flere repræsenteret ved
møderne. De mange tilbud på markedet kan ligeledes gøre, at indgangen til de forskellige tilbud bliver
uigennemsigtigt for veteranerne.
Veterancentret efterlyser regionale repræsentanter fra aktører som f.eks. veteran caféer.

Oplæg fra Veterancentret
Dorte Hjortkjær, klinikleder i Militærpsykologisk Afdeling holder et oplæg om profilbaseret PTSDbehandling og mindfulness i VETC.
Dorte fortæller om profilbaseret behandling med grundtræningsforløb og individuel behandling på
baggrund af symptomprofil. Nye behandlingsformer er bl.a. EEG, servicehunde, virtual reality terapi og
kropsbevidsthedsterapi.

Information om nyt udviklingsprojekt, som er modulopbygget behandling til kompleks PTSD. Ift. PTSD er
arbejdes der med 2 diagnoser – PTSD og kompleks PTSD. Kompleks PTSD indebærer i ordets forstand
yderligere udfordringer for veteranen og behandlingen tager udgangspunkt i en individuel behandling, som
inddrager veteranen og der evalueres løbende i forløbet. Der er en løbende udvikling af
behandlingsmoduler, dog er der udfordringer ift. diagnosesystemet, hvilket betyder, at der først forventes
en endelig afklaring i 2020 ifm. behandlingsevaluering.
Veterancentret oplever stor succes med mindfulness i behandlingen af veteraner. Mindfulness er
opmærksomhedstræning med fokus på tilstedeværelse og på at finde ro.
Tilbuddet har været aktivt i København i 3 år, men ikke andre steder. Den dokumenterede effekt og evidens
for virkningen har øget efterspørgslen, og tilbuddet er nu klart til at blive udbredt yderligere.
Udrulningsplanen for Jylland er april/maj i Aalborg og Fredericia, juni i Slagelse/Ringsted og september
yderligere i København.
Der henvises til Veterancentrets hjemmeside for yderligere information.
Bemærkninger til oplægget: Meget interessant og informativt, trygt at vide, at der arbejdes evidensbaseret,
vigtigt at få information om behandlingstilbud og evaluering ud til aktører.
Næste møde i Frivilligt Veteranforum planlægges til 23. oktober 2019 – nærmere information følger.

