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Historien om fonden vil over de næste mange sider 
blive fortalt af veteraner, samarbejdspartnere og 
folkene bag Soldaterlegatet. Men vi kan lægge 
ud med at sige, at det begyndte i efteråret 2008, 
hvor det gik op for en række engagerede personer, 
at nok blev der gjort noget for de hjemvendte sol-
dater, men at alt for mange af de tilskadekomne 
veteraner ’faldt igennem netmaskerne’ og ikke fik 
den tilstrækkelige hjælp og støtte - hvad enten det 
drejede sig om fysisk eller psykisk skadede soldater.

Soldaterlegatet er etableret på et upolitisk grundlag 
og er uafhængig af partipolitiske holdninger. Fond-
ens udgangspunkt er en humanitær tilgang til støt-
ten omkring hjemvendte soldater. Folketinget har 
besluttet, at danske soldater skal udsendes til in-
ternationale missioner. Det er derfor en samfunds-
forpligtelse at hjælpe de soldater, der vender hjem 
med fysiske og psykiske skader. Det er det af den 
enkle grund, at disse personer, der med livet som 
indsats har stillet op for vores samfund, fortjener 
hjælp. Hertil kommer så også, at det for samfundet 
er økonomisk uforsvarligt, ikke at hjælpe dem. 

Vi sender sunde og raske unge ud i krigshærgede 
områder. En del vender hjem med alvorlige ar på 
krop og sjæl, som de kan have svært ved at klare 
på egen hånd. Det påvirker både dem, deres familie 
og omgangskreds. Det er en enorm omkostning for 
samfundet. De skal have den nødvendige hjælp.

Soldaterlegatets støtte er fra allerførste dag blevet 
budt velkommen og taget godt imod. I løbet af det 
første år blev der uddelt mere end 250 legater, og 
bevillingerne beløb sig til over fem mio. kr. Siden da 
er tallet steget til 2.900 legater til et samlet beløb 
af 48 mio. kr. Det er et betydeligt beløb og ligeledes 
et betydeligt antal veteraner, der på den måde er 

hjulpet, men måske endnu vigtigere fortæller tal-
lene os, at her er en udfordring og et område, hvor 
det er nødvendigt at sætte ind med en fokuseret og 
massiv indsats. Men det er hverken Soldaterlega-
tet, Forsvaret, kommunerne eller den enkelte vete-
rans ansvar alene – nej, det er et vigtigt og fælles 
anliggende for hele vores velfærdssamfund.

Med denne udgivelse markerer Soldaterlegatet et 
skarpt lille hjørne i fondens forholdsvist korte historie. 
I årenes løb har fonden været i kontakt med vete-
raner og pårørende hver eneste dag, hvad end det har 
været i forbindelse med støtte til medicin, proteser, 
psykologhjælp, økonomisk eller juridisk rådgivning, 
og fonden har iværksat og været involveret i pro-
jekter med fokus på akut støtte til de enkelte vete- 
raner. Derudover skal det omfattende sociologiske 
forskningsprojekt ’Danske Hjemvendte Soldater’ 
fremhæves. Dette projekt er enestående i dets om-
fang og art, og det bidrager til en mere dybdegående 
forståelse af de mange facetter i danske veteraners 
levevilkår.

Soldaterlegatet har nu i fem år støttet tilskade-
komne veteraner. Det er sket i tæt samarbejde 
med mange aktører i og uden for Forsvaret, og altid 
med det formål at målrette støtten til den enkelte 
veteran bedst muligt. Samarbejdet er essentielt 
for Soldaterlegatets virke og kræver løbende ud-
vikling. Vi takker derfor for viljen til dialog, som Sol-
daterlegatet altid er blevet mødt med, og vi håber 
samtidig, at det positive samarbejde med regerin-
gen, politikere, Forsvarets ledelse, Forsvarets Vete- 
rancenter, fagforeningerne og ikke mindst med 
vores private samarbejdspartnere i hele landet 
fortsætter til gavn for de danske veteraner.

I denne udgivelse vil vi præsentere en lang række 

Velkommen til Soldaterlegatets 5-årsskrift

af de projekter og initiativer, som Soldaterlegatet 
har igangsat og gennemført i løbet af de sidste fem 
år og resultater, som er opnået takket være den 
førnævnte dialog og igennem konstruktivt samar-
bejde. Af samme grund har vi derfor også valgt at 
lade vores samarbejdspartnere, veteranerne og de 
pårørende om at fortælle størstedelen af historien 
om Soldaterlegatet, dets arbejde, projekter og ind-
sats. For hvem er bedre til at fortælle om den nu 
fem år lange indsats end de, som bidrager, følger 
og drager nytte af fondens virke i dagligdagen?
 
Soldaterlegatet vil desuden gerne benytte denne 
lejlighed til at takke fondens protektor, Hans 
Kongelige Højhed Kronprins Frederik, for sit arbej-

de og den støtte Hans Kongelige Højhed har udvist 
igennem årene. Foruden denne indsats ville Sol-
daterlegatet ikke kunne have nået de mange mål 
og resultater, som vi med stolthed kan se tilbage 
på. Derudover skal der også siges en stor tak til de 
donorer, som ved hjælp af deres støtte har mulig-
gjort Soldaterlegatet eksistens og arbejde. 

Peter Højland, formand for Soldaterlegatet

Foto: Marie Tanggaard
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Historien bag Soldaterlegatet

1  De seks fonde er: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Knud 
Højgaards Fond, Nordea Danmark Fonden og Oticon Fonden.

Danmark har siden 1992 deltaget aktivt i en lang 
række internationale militære missioner. Fra Bal-
kan over Irak til Afghanistan og tilbage til Irak 
igen. I dag er de danske kamptropper trukket ud 
af Afghanistan, og opgaverne har fredsbevarende 
karakter. Soldaterlegatet vurderer, at Danmarks 
internationale engagement er kommet for at blive 
og ønsker med sit arbejde at medvirke til at sikre, 
at de, der bliver psykisk eller fysisk såret under 
tjeneste i de internationale militære missioner, får 
den bedst mulige støtte.

Hjørnestenene for Soldaterlegatet blev sat i somme-
ren 2008, hvor en gruppe personer blev enige om, at 
man burde gøre noget. Danmark havde i løbet af det 
første halvår af 2008 oplevet flere tab og voldsomt 
sårede, og der var endnu ingen formaliseret støtte til 
sårede veteraner.

Drevet af viljen til at gøre noget for de, der har 
været udsendt af Danmark i international militær 
tjeneste, gik man i gang med at kontakte en række 
udvalgte fonde, for at søge opbakning til at stifte en 
fond til støtte for Danmarks veteraner. Opbaknin-
gen lod ikke vente på sig, og i løbet af ganske kort 

tid havde man modtaget tilsagn på 30 mio. kr. fra 
seks danske fonde1 og fra Kongehuset, hvor H.K.H.  
Kronprins Frederik takkede ja til at blive fondens 
protektor. 

Soldaterlegatet blev stiftet den 29. januar 2009, og 
havde fået doneret et skrivebord i et kælderlokale hos 
Otto Mønsted A/S, der den gang lå på Tingskiftevej. 
Man ansatte en enkelt sekretariatschef på deltid, der 
fik til opgave at bygge fonden med et minimalt brug 
af driftsmidler, da det var og fortsat er vigtigt at 
sikre, at fondens midler går til at yde støtte til fy-
sisk og psykisk sårede veteraner. 

Omfanget og opgaven med at støtte veteranerne 
voksede overraskende hurtigt, og særligt det, at be-
hovet for støtte var størst til psykisk tilskadekomne 
overraskede fonden. Der viste sig at være en stor 
kompleksitet i sagerne. I år fylder Soldaterlegatet 
fem år, og vi kan se tilbage på fem år, hvor fonden har 
ydet støtte for 27 mio. kr. til cirka 1000 sårede vete- 
raner og deres pårørende. Fonden har desuden 
medvirket til at sætte projekter i gang, der har 
forbedret en lang række vilkår for såvel fysisk som 
psykisk sårede veteraner, for i alt 21 mio. kr. 

På de følgende sider ønsker vi at fortælle om vores 
erfaringer, oplevelser og resultater. Dette har vi 
gjort ved at få de mennesker, der på den ene eller 
anden måde har været involveret i fondens arbejde, 
til at fortælle deres historie. 

Foto: Marie Tanggaard

Hvorfor en fond?

Det hænder ofte, når folk bliver præsenteret for 
Soldaterlegatet, at de stiller spørgsmålet: Hvor-
for en fond?
 
Jo – en væsentlig fordel ved en privat organisa-
tion er, at denne ofte har mulighed for at reagere 
langt hurtigere end en offentlig instans. Det be-
tyder samtidig, at der ikke er noget retskrav på 
støtte fra Soldaterlegatet; hver enkelt sag bliver 
afgjort ud fra et grundigt og fagligt skøn, men af-
hængig af kompleksiteten af indstillingen går der 
fra 24 timer til højst otte uger, til der er truffet 
beslutning, om et legat kan tildeles. Det, mener vi 

selv, er en væsentlig garant for en god og ensartet 
sagsbehandling.

Soldaterlegatets to vigtigste organer er besty-
relsen og legatuddelingskomiteen, der sammen 
sætter kursen for fondens arbejde.

Bestyrelsen er sammensat ud fra Soldaterlega-
tets gældende fundats. Dens opgave er at sikre, at 
Soldaterlegatet arbejder efter vedtægterne, råd-
giver sekretariatet i forbindelse med etablering af 
samarbejder og fastlægger Soldaterlegatets lang-
sigtede strategi.

Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder ulønnet og består 
på nuværende tidspunkt af følgende 
medlemmer:
 
•    Peter Højland,  
      bestyrelsesformand i bl.a. Bikuben-  
      fonden (formand)
•    Christian Herskind, adm. dir., 
      Refshaleøens Holding  
      (næstformand)
•    Claus Bretton-Meyer,  
      adm. dir., DBU
•     K.E. Nielsen, formand for DSMF
•     Kristian May, direktør, Cand. jur. 
•     Sven Blomberg, 
       adm. dir., BRFkredit
•    Nikolaj Lindberg, kaptajn, 
      Garderhusarregimentet
•     Torben von Lowzow, IstoCorp

Legatuddelingskomiteen 

Legatuddelingskomiteen er sammensat 
med udgangspunkt i medlemmernes 
faglige ekspertise. Deres opgave er at 
træffe beslutning om eventuel tildeling 
af legater på baggrund af de fremsendte 
indstillinger. Indstillingerne bliver forelagt 
legatuddelingskomiteen af Soldaterlega-
tets sekretariat. Legatuddelingskomiteen 
arbejder ulønnet og består af seks per-
soner med forskellig faglig ekspertise: 
 
•    Sven Blomberg, 
     adm. dir., BRFkredit (formand)
•   Anders Korsgaard, chefpsykolog 
     på Rigshospitalets krisepsykologiske  
     afdeling
•    Jes Bruun Lauritzen, 
     professor og overlæge dr.med.
•    Jesper Helsø, general og forhen- 
     værende forsvarschef
•    Sys Rovsing, advokat i Bech-Bruun
•    Ruth Christensen, tidl. social- og  
      sundshedsdirektør i Herlev Kommune, 
      fratræder komitéen i 2014
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LEGATUDDELINGSKOMITEEN (LUK) 
Støtte til den enkelte

  

 

 SVEN A. BLOMBERG: 
 ‘Samfundet er ikke parat’

 JESPER HELSØ: 
 ‘Vi ser et stort behov for hjælp’

 SØREN MELDGAARD: 
 ‘Økonomi er den største stressfaktor’

 RIKKE: 
 ‘Jeg oplever det som svært at leve med en mand, der har været udsendt’

 TOMMY THURE: 
 ‘Det er svært at skulle acceptere...’

 YVONNE TØNNESEN: 
 ‘Vi anderkender og lytter’

 MADS KRØGER PRAMMING: 
 ‘Sagen er i trygge hænder hos mig’

 MARTIN LUND GLAW: 
 ‘Jeg fik det værre og værre’

Sven A. Blomberg er oberst af reserven og 
administrerende direktør for BRFkredit. Der-
udover er han formand for legatuddelings-
komiteen som består af i alt seks personer og 
er sammensat med udgangspunkt i medlem-
mernes faglige ekspertise. Arbejdet som for-
mand for LUK foregår på frivillig basis og er 
ulønnet. Sammen med de andre medlemmer af 
LUK er det Sven A. Blombergs opgave at træffe 
beslutning om en eventuel tildeling af et legat. 
En opgave som ofte ikke er så ligetil, som den 
måske umiddelbart kan lyde. 

SL: Hvad fik dig til at gå ind i arbejdet med de danske 
veteraner, og hvorfor mener du, at denne indsats er 
så vigtig? 

SAB: Min egen baggrund som officer af reserven 
har gjort, at jeg nok på en særlig måde har fulgt det 
danske forsvars indsættelse i internationale opera-
tioner. Det har derfor også været naturligt for mig 
at forvente, at det øvrige danske samfund bakkede 
op om indsatsen under udsendelserne, men så san-
delig også, når de udsendte soldater kom tilbage 
til Danmark. I den forbindelse kunne jeg til min 
overraskelse konstatere, at det danske samfund 
ikke var parat til at håndtere de udfordringer, som 
udsendelserne medførte for mange udsendte og 
deres pårørende som følge af de fysiske og/eller 
psykiske skader, som mange af soldaterne kom 
hjem med.

SL: Hvorledes vil du vurdere, at din egen militære 
baggrund påvirker din indsigt i den enkelte veterans 
situation og udfordringer?

SAB: Jeg har aldrig selv været udsendt, men jeg 
har jo i kraft af min mangeårige tjeneste dels haft 
kendskab og kontakt til mange udsendte, dels haft 
forudsætningerne for at sætte mig ind i de vilkår, 
som de militære indsættelser har skullet udføres 
under.

SL: Igennem årene som formand for LUK har du 
vurderet og truffet mange beslutninger i sager, der 
har haft afgørende betydning for den enkelte vet-
eran. Kan du sætte ord på nogle af de forhold, som 
der typisk skal tages højde for - og hvordan LUK 
navigerer i og i sidste ende træffer afgørelser på 
baggrund af de komplekse problemstillinger?

SAB: Der er selvfølgelig en række formelle forud-
sætninger, vi skal sikre os er opfyldt, inden en 
legattildeling kan komme på tale. Men når disse 
forudsætninger er opfyldt, så vurderer vi, om det 
ansøgte med en vis sandsynlighed vil kunne hjælpe 
veteranen på vej til en så normal tilværelse som 
mulig og hjælpe veteranen til at blive selvhjulpen. Et 
af vore principper er, at en tvivl om det berettigede i 
en støtte skal komme veteranen til gode. Vi vil hel-
lere hjælpe en gang for meget end en gang for lidt, 
men vi er selvfølgelig også opmærksomme på, at 
Soldaterlegatet ikke kan være en permanent støtte 
for veteranen. Den opgave påhviler samfundet.  

SVEN A. BLOMBERG
‘Samfundet er ikke parat’

INTERVIEW

Foto: Søren Svendsen
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SL: Med dine egne ord hvad er så de største ud-
fordringer ved arbejdet som formand for legatud-
delingskomiteen?

SAB: Den ene store udfordring er nok afvejningen 
mellem at give de nødvendige legater for at hjælpe 
veteranen og så ikke dermed skabe forventninger 
til, at vi kan overtage samfundets opgave. Den 
anden store udfordring er at sikre, at alle de, der 
opfylder kriterierne, og som har behov for støtte, 
også bliver bekendt med Soldaterlegatets mu-
ligheder for at hjælpe. Den tredje store udfordring 
er at få viderebragt de erfaringer, vi har gjort os i 
arbejdet med veteranerne, så de kan blive brugt af 
civilsamfundet, der har det egentlige ansvar for at 
hjælpe veteranerne.

SL: I alt har Soldaterlegatet bevilliget 2.100 legater 
til et samlet beløb af 48 mio. kr. På baggrund af de 
uddelte legater alene, hvilket billede mener du, at 
der kan tegnes over den gruppe af veteraner, som 
har behov for støtte og hjælp – hvad kendetegner 
denne gruppe? 

SAB: Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
gruppen af veteraner, der har behov for støtte, 
er en minoritet blandt de tidligere udsendte. Min 
erfaring er, at det er en minoritet, som for langt 
hovedpartens vedkommende har et ønske om, at 
hjælpen skal være forbigående. De er vant til at 
klare sig selv, og deres største ønske er at komme 
tilbage til en så normal tilværelse som muligt, 
hvor de kan klare sig uden støtte fra hverken Sol-
daterlegatet eller fra samfundet.

SL: I forlængelse af det foregående spørgsmål, 
hvordan mener du så, at Soldaterlegatet har hjul-
pet veteranerne – hvilken nytte oplever du, at den 
enkelte veteran overordnet set har af det givne 
legat?

SAB: Det er min helt klare opfattelse, at vi har hjul-
pet de støttede veteraner til en hurtig behandling 
og en hurtig hjælp, uanset om det nu var i form af 
f.eks. psykologbehandling, hjælp til anskaffelse af 
hjælpemidler til de fysisk skadede eller hjælp til 

at få overblik over økonomien. Fælles for hjælpen 
er, at den har været med til at bringe veteranen 
hurtigere tilbage til en mere normal tilværelse, 
end hvis han skulle have været gennem et tungt 
offentligt system. 

SL: Soldaterlegatet opstod på baggrund af en er-
kendelse af, at det sikkerhedsnet, som forsvaret 
og det civile samfund havde spændt ud for hjem-
vendte soldater med ar på krop og sjæl, havde for 
mange huller. Her fem år efter etableringen af 
Soldaterlegatet, hvordan vurderer du så de nu-
værende støttemuligheder, initiativer og tiltag? 

SAB: Det er tydeligt, at der ikke mindst fra For-
svarets side, men også fra det civile samfunds 
side i dag er betydelig mere opmærksomhed og 
hjælp at hente, end da vi startede Soldaterlegatet. 
Der er stadig meget, som ikke fungerer godt nok, 
når det drejer sig om vort samfunds forpligtelser 
over for vore veteraner, men der er en langt større 
bevidsthed om det og en langt større indsats end 
for fem år siden.

SL: Hvor langt er ’vi’ nået, og hvilke behov oplever 
du, at der stadigvæk findes - hvor er det præcist, at 
der skal der sættes ind i den nærmeste fremtid?

SAB: De vel tre vigtigste opgaver, som samfundet 
skal have løst i relation til veteranerne, er at få 
skabt en langt mere smidig behandling og aner- 
kendelse af særligt de tidligere udsendtes 
psykiske arbejdsskader, at få givet en hurtigere 
og mere enkel adgang til psykolog- og psyki-
aterbistand og at få nedsat egenbetalingen af den 
meget dyre medicin, som de psykisk skadede er 
nødt til at anvende, og som mange af dem ikke har 
råd til.

SL: Hvad forventer du, at de næste år vil bringe på 
veteranområdet - ikke mindst set i forhold til gene-
rationen af soldater fra især ISAF-missionerne i Af-
ghanistan, som der endnu ikke vides så meget om? 

SAB: Jeg tror desværre, at vi fortsat vil se mange 
senskader af psykisk karakter, for vi ved, at der kan 

Fordeling på bevillingskategorier 2009-2013

gå mange år fra den udløsende begivenhed fandt 
sted, og til det viser sig som en erkendt psykisk 
skade. 

SL: Det har aldrig været intentionen, at Soldater-
legatet skulle være en permanent aktør på vete-
ranområdet – hvad forventer du, at den kommende 
tid vil bringe med hensyn til initiativer og støtte fra 
Soldaterlegatet?

SAB: Det ville jo af mange årsager være en ønske-
situation, hvis der ikke var behov for Soldaterlegatet. 
Det ville nemlig betyde, at det civile samfund 
havde erkendt sit ansvar og indrettet sig efter 
det, så veteranerne fik den nødvendige hjælp, de 

Søjlediagrammet viser antal afgivne enkeltmandsbevillinger i årene 
2009-2013 fordelt på Soldaterlegatets 18 støttekategorier. Sol-
daterlegatet noterer sig med tilfredshed tilbagegangen af psykolog-
bevillinger siden 2010. Der tegner sig et billede af, at veteranerne i 
øget omfang gør brug af de offentlige tilbud - ikke mindst Forsvarets 
eget tilbud om psykologbehandling. 

Kendsgerningen, at økonomisk rådgivning alle årene har været en 
af de største post blandt bevillingerne, overrasker ikke, idet vetera- 
nernes psykiske mén ofte medfører store udfordringer for privat-
økonomien. Idet økonomisk rådgivning som regel ikke er en ydelse, 
som det offentlige tilbyder, vil Soldaterlegatet også fortsat have 
fokus på dette område for at støtte veteranerne i at få overblik over 
deres økonomi og få udarbejdet holdbare budgetter.

Det stigende antal bevillinger til medicin og transport i forbindelse 
med behandling vil have Soldaterlegatets bevågenhed i fremtiden, 
idet der i begge kategorier er offentlige støttemuligheder, som vete-
ranerne måske endnu ikke udnytter optimalt. Soldaterlegatet vil 
derfor have fokus på at rådgive indstillerne og veteranerne om de 
muligheder for offentlig støtte, der er til stede på disse områder.  
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fortjener som udsendte for Danmark – og så de 
fik den hurtigt. Desværre tror jeg, det vil vare 
en del år, før vi er derhenne, men i mellemtiden 
skal vi i Soldaterlegatet blive ved med at være 
der for veteranerne og blive ved med at gøre 
politikere, embedsmænd og civilsamfundet op-
mærksom på den opgave og de forpligtelser, de 
har over for vore veteraner.
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Jesper Helsø er general og tidligere forsvars-
chef samt medlem af Soldaterlegatets legat-
uddelingskomite. 

Soldaterlegatet er fra sin spæde start i højere 
grad end først forventet vokset i betydning for 
rigtig mange mennesker. I indstillingerne møder 
vi ikke kun den direkte udsendte, men også for-
ældrene og børnene, hvilket er helt naturligt. 
Gennem de mange hundrede indstillinger, der år-
ligt er kommet, ser vi et fortsat stort behov for 
hjælp og støtte til psykologhjælp, hjælpemidler, 
genoptræning m.m. 

Nok har vi i Danmark et veludbygget sundheds-
system, men det er af mange grunde ikke nok til 
at hjælpe de ramte soldater. Noget så lavprak-
tisk, men væsentlig for den enkelte, er almindelig 
økonomisk rådgivning om budgetter og planlæg-
ning samt juridisk rådgivning. Men støtte hjælper 
ikke, hvis den enkelte person ikke selv vil. Så der 
skal også ske en indsats fra den enkeltes side, 
hvilket nok er en af de mest oplivende ting, som vi 
møder i legatuddelingskomiteen. 

Soldaterlegatet giver mening for den enkelte og 
for samfundet – men først og fremmest for den en-
kelte. Og behovet vil være der mange år endnu, da 
ingen kan vide, hvornår indtryk fra en udsendelse 
stikker sit hoved frem.

‘Vi ser et stort behov for hjælp’

Foto: Marie Tanggaard

‘JEG SYNES, DET ER INTERESSANT AT MEDVIRKE TIL AT FÅ 

SKABT ET SAMMENHÆNGENDE BILLEDE AF DE PROBLEMER, 

DER REJSER SIG VED HJEMKOMST, AT HJÆLPE, AT DOKU-

MENTERE OG SKABE BAGGRUND FOR EN EVIDENSBASERET 

ÆNDRING AF LOVGIVNING.’

- Sys Rovsing, advokat i Bech-Bruun og medlem af Soldaterlegatets legatuddelingskomite
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Søren Meldgaard er økonomisk rådgiver hos 
Uvildige.dk, der er et landsdækkende samar-
bejde af uafhængige og uvildige finansielle 
rådgivere. Søren Meldgaard har igennem de 
sidste fem år hjulpet en stor del af de vete-
raner, som igennem Soldaterlegatet har fået 
bevilliget støtte til økonomisk rådgivning. 
Den økonomiske rådgivning gives til et sta-
digt stigende antal veteraner, og i Soldater-
legatet indtager denne del af støtten ofte en 
essentiel rolle i en større indsats for at få den 
enkelte veteran på fode igen. 

SL: Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, der gør, 
at økonomisk rådgivning ofte spiller en så vigtig 
rolle?

SMP: Økonomi er generelt en af de største stress-
faktorer, der findes, så det at få dannet et overblik 
og ’taget tyren ved hornene’ giver ofte en hel del 
ro hos veteranen. Ved at få ro omkring økonomien 
kan man flytte sine mentale ressourcer til det, der 
er vigtigt nemlig behandling af sin skade, typisk 
PTSD, få styr på en fremtid, hvor der skal tages 
højde for en fysisk eller psykisk skade og ikke 
mindst få hverdagen til at fungere med familien i 
lyset af den nye situation.

SL: Økonomi er for mange mennesker et ret person-
ligt og nogen gange ømtåleligt område. Hvordan 
oplever du, at veteranerne tager imod din rådgiv-
ning, og hvad er det typisk, du hjælper dem med? 

SMP: Ja, det er et ømtåleligt emne, og mange vete- 
raner har dårlige oplevelser med deres økonomi. 
Derfor opstår der også ret ofte det, jeg kalder 

Søren Meldgaard
‘Økonomi er en af de største stressfaktorer’

økonomiinfluenza den dag, hvor jeg kigger forbi 
første gang. Men når vi er færdige med det første 
møde, kan man næsten se, hvordan det har lettet 
deres sind, uden at jeg egentlig har gjort noget 
endnu. Det er faktisk ofte på det første møde, hvor 
jeg blot lytter, at jeg får den største tak. 

Det primære mål er altid at sikre et acceptabelt 
men dog minimalt rådighedsbeløb samt sikre, at 
huslejen bliver betalt, og at der er en stabil ind-
komst fremadrettet, hvilket ofte sker med hjælp 
fra Veterancentrets socialrådgivere. Når dette er 
på plads, hjælper jeg ofte med basale ting som 
at få åbnet brevene og sat dem i en mappe, få 
forklaret hvad veteranens rettigheder er over for 
kreditorer og eventuelt banken, hvis den giver ud-
fordringer. 

En anden opgave, der heldigvis er begyndt at blive 
meget aktuel, er, når arbejdsskadeerstatningen 
kommer. Her hjælper jeg med at sikre, at pengene 
ikke ender i tvivlsomme investeringer eller bliver 
brugt på ting, man reelt ikke havde behov for, og 
som stiller veteranen i en værre situation end ud-
gangspunktet. Min vigtigste opgave og bedste råd 
er her at få forklaret veteranen, at dette er en er-
statning, ikke en lottogevinst. Den skal kompens-
ere for de sidste par års økonomiske prøvelser og 
sikre, at han/hun får den samme økonomiske sta-
tus som før skaden. 

SL: Hvad udgør et godt rådgivningsforløb, og 
hvordan oplever du helt konkret, at forløbene 
hjælper veteranerne videre?

SMP: Et godt forløb er et, hvor veteranen er en 
medspiller og accepterer, at en økonomisk genop-
retningsplan tager nogle måneder, og at det først 
og fremmest er hans/hendes eget ansvar, men at 
jeg er der som en stærk støtteperson. Derudover er 
det vigtigt, at veteranen ikke opgiver første gang, 
planen bliver brudt, men i stedet samler det op 
igen, kontakter mig, og så får vi rettet op på det 
i fællesskab. 

SL: Mange af de veteraner, du møder, har fysiske 
eller psykiske skader. Hvordan oplever du, at det 
har præget deres situation og de udfordringer, de 
står overfor?

SMP: Langt de fleste veteraner, som jeg har mødt, 
lider af psykiske skader, og min opfattelse er, at 
det er dem, der har det langt sværest i forhold 
til kommunen, banken eller domstolen. Går jeg i 
banken med en fysisk skadet veteran, så kan man 
mærke, hvordan det er nemmere for den enkelte 
medarbejder at acceptere skaden, for de kan se 
den - hvor det med hensyn til den psykisk skadede 
ofte gælder, at de ikke kan ’se noget’ og dybest set 
mener, at personen bør tage sig sammen. 

SL: Vi har været inde på, at den økonomiske råd-
givning ofte hjælper veteranerne med at komme 
ovenpå igen, men er der andre tiltag, som du vur-
derer, at veteranerne kunne have gavn af?

SMP: Først og fremmest er jeg glad for det, der 
allerede sker blandt veteranerne, at det er blevet 
mere acceptabelt at nævne, at man ikke har det 
alt for godt mentalt. Nu har jeg været med siden 
2009, og der er sket et stort skred i, hvor accep-
tabelt det er at give udtryk for, at man har PTSD. 
Det er en udvikling som, jeg håber på fortsætter, 
for jo før man accepterer det, jo nemmere er det 
at hjælpe. I hvert fald med hensyn til de økono-
miske spørgsmål.
 
Derudover kunne jeg godt tænke mig, at man 
gjorde en endnu større indsats for at klæde de 
nærmeste pårørende bedre på, så de ville have 
lettere ved at forstå og håndtere nogle af de ud-
fordringer, som de PTSD-ramte veteraner står 
overfor. Jeg møder desværre alt for ofte veteraner, 
der er skilt, og som betaler børnebidrag til to børn, 
hvilket er en stor post for en veteran på sygedag-
penge eller det, der er værre. Så lad os gøre noget 
for, at familien kan bevares - trods PTSD.

INTERVIEW
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Rikke er gift med en veteran, som har været 
udsendt til Bosnien, Kosovo, Irak og Afghani-
stan med Forsvaret. 

SL: Soldaterlegatet er dagligt i kontakt med vete-
raner og deres pårørende. Kan du indledningsvis 
fortælle lidt om, hvordan det er at leve med en 
mand, som i kraft af sit arbejde har været udsta-
tioneret til flere af verdens brændpunkter?

R: Jeg oplever det som svært at leve med en 
mand, der har været udsendt. Før vi fik børn, var 
det ikke problematisk for mig. Jeg havde bare 
mere tid til mig selv og mine veninder m.m. Jeg 
var også yngre og tænkte måske ikke så meget på 
det, der kunne ske. Men efter vi fik børn, var det 
hårdt at stå alene med alt det praktiske, og rent 
mentalt var det rigtigt hårdt at tænke på, at mine 
børn kunne risikere at miste deres far. Man kan jo 
aldrig få en ny far. Jeg ville godt kunne finde en 
ny kæreste eller mand, men vores børn ville altid 
mangle en far. 

Jeg synes også, at det har været hårdt, de gange 
han er kommet hjem med battlemind og ikke har 
haft forståelse for de ’små’ hverdagsproblematik-
ker, som har fyldt noget for mig – fordi han selv har 
været fyldt op af de mere eller mindre traumatiske 
oplevelser i forbindelse med hans udsendelse. 

Det var især hårdt, da han kom hjem fra Afghani-
stan efter, at vi havde fået børn. Jeg havde været 
alene hjemme med to mindre børn i seks måneder 
og trængte i den grad til aflastning, hvorimod han 
allermest trængte til ro på grund af battlemind. 
Det var bestemt ikke nogen nem situation. Så, ja, 
jeg vil da sige, at det er hårdt at være gift med 
en soldat, der bliver udsendt til alverdens brænd-
punkter. Samtidig har jeg dog også forståelse for, 
at han selv føler, at han gør en forskel i verden og 
opnår stor faglig tilfredsstillelse derved.

SL: Hvordan oplever du, at familie, venner og ar-
bejdsgivere har reageret på de udfordringer, som 

jeres familie i kraft af din mands arbejde, har stået 
overfor – hvordan har det påvirket jeres liv og hver-
dag?

R: Min arbejdsplads, som er inden for det offent-
lige, har altid været forstående og ligeså vores 
venner og familie. Min familie har især hjulpet mig 
meget med børnene, faktisk så meget, at jeg ikke 
helt ved, hvordan ’enderne’ havde hængt sammen, 
hvis det ikke var for dem og deres hjælp. 

Mange af mine venner og familiemedlemmer har 
også gerne villet tale med mig om min mand og 
om alt det svære, han står i, når han er udsendt. 
Det er ikke let, og nogle gange har jeg for eksem-
pel ikke orket at høre mere om Afghanistan. Det 
har nok især skyldtes, at jeg nogle gang har følt, at 
omgivelserne glemmer, at det faktisk også er ek-
stremt hårdt at være den, der er tilbage hjemme 
med børn og alle de praktiske opgaver.

SL: Du har igennem Soldaterlegatet fået støtte til 
uddannelse men også hjælp til at håndtere nogle 
af de udfordringer og oplevelser, som du har haft 
som pårørende til en soldat - hvordan oplevede du 
dette forløb, og hvad har det betydet for dig, at der 
var hjælp at hente?

R: Jeg er glad for den hjælp, jeg har fået. Jeg fik 
blandt andet et tilbud om et kompetenceafkla-
ringsforløb – det ville jeg aldrig selv have opsøgt 
eller haft råd til, hvis det ikke var for Soldater-
legatet. Det hjalp mig på en positiv måde videre 
i forhold til mine mål og ønsker for fremtiden. 
Tilbuddet har betydet, at jeg blev mere sikker på, 
hvad jeg gerne ville fremtidsmæssigt, og hvordan 
jeg kunne nå derhen. 

Alt i alt har jeg oplevet Soldaterlegatet som 
meget hjælpsomt, og jeg er meget taknemmelig 
for den hjælp, jeg har fået.

SL: Hvordan oplever du som pårørende mulig-
hederne for at søge støtte og hjælp til henholdsvis 

Rikke
‘Jeg oplever det som svært at leve med en mand,  
der har været udsendt’

soldater og veteraner samt deres pårørende? 

R: Jeg tænker, at det er ekstremt vigtigt, at det 
ikke kun er soldater og veteraner, der kan søge 
hjælp, da pårørende også kan rammes af psykiske 
eftervirkninger, efter en soldat har været udsendt, 
for eksempel på grund af angst, utryghed osv. Jeg 
har ikke gjort mig så mange tanker om, hvorvidt 
det er for svært eller for let at få hjælp som sol-
dat/veteran, men jeg sætter pris på, at der i vores 
samfund er tiltagende fokus på at hjælpe de vete-
raner, som får PTSD og for eksempel mister deres 
arbejdsevne.  

SL: Hvordan oplever du som pårørende Soldaterle-
gatets arbejde og engagement i veteranernes sag?

R: Jeg oplever engagementet som meget betyd-
ningsfuldt. Det er ekstremt vigtigt for mig, at de 
mænd og kvinder, som har samme erhverv som 
mine børns far, kan udføre deres job uden at skulle 
være bange for, om nogen vil hjælpe dem efterføl-
gende, hvis de får en arbejdsskade såsom PTSD 
efter en af deres udsendelser.  

INTERVIEW

Terapihaven i Nacadia i Hørsholm
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Tommy Thure er veteran og har været udsta-
tioneret i Eksjugoslavien i 1995. Som følge af 
sin udsendelse har han fået PTSD og var en af 
de allerførste veteraner, som Soldaterlegatet 
støttede.

SL: Hvordan blev du opmærksom på Soldaterlega-
tet, og hvordan har støtten hjulpet dig? 

TT: Ja, faktisk kom jeg i kontakt med Soldater-
legatet igennem Yvonne Tønnesen, som er kon-
sulent ved det, der hedder ’Livlinen’ i min fag-
forening, Hærens Konstabel- og Korporalforening 
(HKKF). Det var Yvonne, som gjorde mig opmærk-
som på, at her kunne man søge støtte, og at hun 
ville indstille mig til et legat. Støtten har hjulpet 
mig på mange områder blandt andet med midler 
til uddannelse, men ikke mindst har jeg fået støtte 
til at finde en bolig i rolige omgivelser, hvor jeg ikke 
skal være ’på vagt’ hele tiden. 

Tommy Thure
‘Det er svært at skulle acceptere…’

Udsigt over Terapihaven Nacadia

SL: Hvordan blev du opmærksom på, at du måske 
havde PTSD, og hvordan var det at skulle erkende 
dette?

TT: Jeg faldt ned fra et åbent militært terræn-
køretøj, og fik et slag i ryggen. Efter det fik jeg tit 
ondt i lænden, når jeg løftede ting. Jeg begyndte 
efter længere tids sygdom at arbejde ved For-
svarets Uddannelsesmaterielkontor (UMAK) i alt 
tre dage om ugen i tre timer. Der fik jeg imidlertid 
også ondt i ryggen, og jeg måtte ofte blive hjemme 
eller gå tidligt hjem. Jeg havde på et tidspunkt i 
denne periode et møde med en af kommunens 
sagsbehandlere, som spurgte mig, om jeg ikke 
troede, at jeg kunne have PTSD. Der gik lidt tid, 
men efter lidt flere overvejelser begyndte det at 
stå mere og mere klart for mig, at det med, at jeg 
fik ondt i ryggen, ofte opstod samtidigt med, at der 
var støj og/eller fremmede mennesker omkring 
mig. Altså, at jeg faktisk ikke havde fysisk ondt, 
men psykiske smerter, og at det var min psyke, der 
sagde ’at jeg skulle lægge mig ned’.
 
SL: Hvordan oplevede du det at gå fra at være 
soldat til skadet veteran, hvordan påvirkede den 
nye situation dig, og hvordan har din omverden 
reageret på, at du har PTSD – familie, venner og 
arbejdsgivere?

TT: De første, der opdagede, at der var noget, der 
ikke helt var, som det skulle være, at der var noget 
galt, var min familie. Det skete faktisk kort tid efter 
min første udsendelse. Det er og har været en 
hård tid, og det er svært at skulle acceptere, at jeg 
ikke længere kan arbejde og være soldat. I dag ac-
cepterer de fleste af mine venner også, at jeg har 
PTSD, og det skyldes nok især det forhold, at de 
selv har været udsendt med Forsvaret, og derfor 
ved, hvor hårdt det kan være. 

I forhold til arbejdsgivere, ja, så var det sidste sted, 
jeg var ansat, jo ved Forsvaret, og der syntes jeg, at de 
gjorde et godt stykke arbejde med at få mig på en ud-
dannelse. Især fik jeg en rigtig god hjælp og støtte fra 
socialrådgiverne på Ryes kaserne, hvor de hjalp mig 
med at komme videre med mit liv, og personeltjene-

sten var meget forstående over for de problemer, 
som der var med hensyn til sygemeldinger osv. 

SL: Hvad er det præcist, at Soldaterlegatet har 
kunnet gøre for dig, hvor andre instanser måske er 
kommet til kort?

TT: Jeg og min familie har igennem årene fået 
god hjælp og støtte fra Soldaterlegatet, men det 
bedste eksempel er nok det, at vi har fået en ny 
bolig. Vi har i nogle år boet tæt på en skydebane i 
et område, der er begyndt at blive uroligt, hvilket 
har været utrolig svært for mig på grund af min 
PTSD. Vi forsøgte i første omgang at få kom-
munen til at hjælpe os med at finde et sted at bo i 
roligere omgivelser, men desværre uden held. Den 
nye bolig ligger i et fredeligt kvarter, hvor der ikke 
er støj, og det betyder, at jeg nu kan genfinde roen 
og fokusere på min uddannelse. Det er en stor og 
fantastisk hjælp. 

SL: Hvordan oplever du overordnet set Soldaterle-
gatets arbejde og engagement i veteranernes sag? 

TT: Både ud fra mine egne erfaringer og oplevelser, 
men også overordnet set, så synes jeg, at Sol-
daterlegatet er en god og værdifuld støtte for 
os veteraner, både med hensyn til økonomien 
men også den interesse, der bliver vist for de ud-
fordringer og problemer, vi som individuelle men-
nesker kæmper med. Det har været en rigtig god 
oplevelse, at der var nogen, der ville hjælpe mig 
– et vigtigt og godt stykke arbejde, som også viser 
os veteraner, at det nytter noget at arbejde med 
problemerne, at der er et håb.
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Yvonne Tønnesen er konsulent ved Livlinen 
i HKKF (Hærens Konstabel- og Korporalfor- 
ening), der er et tilbud til veteraner om per-
sonlig støtte, der rækker ud over, hvad det eta-
blerede system kan klare. Yvonne Tønnesen 
har tæt kontakt til veteraner med psykiske 
skader og ofte nogle af dem, som er hårdest 
ramt. 

SL: Hvad oplever du, når en veteran for allerførste 
gang kommer til dig – hvad har personen typisk op-
levet, og hvilken situation befinder han/hun sig i? 

YT: Ved HKKF Livlinen står vi ofte i det scenarie, at 
når veteranen eller andre på hans/hendes vegne 
kontakter os, ja, så er veteranen ofte helt nede at 
bide i græsset så at sige. Det skyldes nok, at mange 
veteraner, desværre, er ’opdraget’ således, at de til 
hver en tid forsøger at klare sig selv længst muligt. 
Det er selvfølgelig en god leveregel, men det betyder 
også, at når veteranen kommer til os, så skal der 
sættes massivt ind, da vedkommende er nået til 
et punkt i livet, hvor situationen næsten ikke kan 
blive værre. I langt de fleste tilfælde oplever vi, at 
veteranerne har mistet både job, bolig og familie. 
De har isoleret sig og lever ofte med et misbrug  
– såkaldt selvmedicinering. Med andre ord: de  
lever et liv præget af en social og menneskelig 
deroute, der udspringer af de krigsoplevelser, han 
eller hun kæmper med hver eneste dag. 

SL: Hvordan går du typisk ind og hjælper den en-
kelte veteran, og hvordan oplever du, at din råd-
givning bliver modtaget?

YT: Det at få skabt en hel basal tillid mellem os og 
den enkelte veteran er det første og allervigtigste 
skridt, hvilket også indebærer, at veteranen føler 
sig tryg ved situationen og vores kontakt. Det går 
forud for alt. Det kan for eksempel være meget 
tydeligt for os, at her bør der sættes ind med be-
handling, men hvis veteranen oplever, at det er 
mindre vigtigt end en ubetalt elregning eller en 
tabt forbindelse til en kammerat eller kollega, 
ja, så er det der, vi sætter ind. I andre situationer 
kan udfordringen være at få åbnet flere måneders 
post, der har hobet sig op eller måske bare det at 
få fyldt køleskabet op med mad. 

Det gør også, at jeg oplever, at fordi vi aner- 
kender veteranen og lytter til, hvad vedkommende 
oplever som det største problem lige nu, så er 
han/hun også utrolig lydhør over for de tiltag, som 
vi senere sætter i værk. HKKF Livlinen oplever sig 

Yvonne Tønnesen:
‘Vi anerkender og lytter’

Jeg har været utrolig glad for den 

hjælp, som jeg har modtaget fra 

Soldaterlegatet. Det har betydet for 

mig, at jeg stadig har min familie.

   - Anonym veteran

Foto: Jesper Voldgaard

altid velkommen, men det skyldes måske også 
det faktum, at vi aldrig presser på, og når vi dukker 
op, så er det altid efter invitation.

SL: Der findes mange støtteinitiativer, og til tider 
kan det være svært at skelne det ene fra det andet 
- både for veteranen selv, de pårørende, sagsbe-
handlere og resten af samfundet - men hvad me-
ner du, kendetegner Soldaterlegatet? 

YT: I mine øjne er Soldaterlegatet kendetegnet 
ved at kunne yde hjælp af mere bekostelig art. Jeg 
oplever, at hvis den hjælp, vi søger om til en veter-
an, er relevant og langtidsvirkende, så er det ikke 
kroner og ører, der er afgørende for, om hjælpen 
kan ydes.

SL: Soldaterlegatet og HKKF Livlinen har som 
nævnt ofte en tæt og konstruktiv dialog om at 
støtte den enkelte veteran. Hvad er din vurdering 
af den støtte, Soldaterlegatet yder, og de initiativer 
som iværksættes – hvad er det helt konkret, at Sol-
daterlegatet kan hjælpe veteranen med?

YT: Overordnet set oplever HKKF Livlinen, at vi 
har et godt samarbejde med Soldaterlegatet, og 
at det især præges af en løbende dialog.  Vi har 
mange fælles synspunkter og engang imellem 
også enkelte uenigheder men helt overordnet set 
et godt og konstruktivt samarbejde. Især sætter vi 
stor pris på, når vi ved fælles indsats får sat ting 
i værk vedrørende en veteran, som måske ikke 
umiddelbart var udgangspunktet, men som viser 
sig at være en langt mere solid og holdbar løsning. 
Desuden oplever vi, at Soldaterlegatet med sit 
virke og engagement i høj grad har været med til 
at sætte fokus på veteranområdet og i det hele ta-
get på både de fysisk og de psykisk skadede vete-
raner. 

SL: Med dit kendskab til veteranerne og de problem-
stillinger, som findes på området, hvad mener du 
så vil være den største udfordring i den nærmeste 
fremtid – både for veteranerne selv, men også for 
HKKF og Soldaterlegatet?

YT: Hvis jeg skal sætte det på spidsen, mener jeg, 
at én af de absolut største udfordringer bliver dia-
logen og arbejdet over for kommunerne. Det er 
uden tvivl her, vi oplever de største udfordringer 
vedrørende vores veteraner – specielt på for-
sørgelsesgrundlaget. I lang tid så det ellers ud 
som om, at kommunerne var ved at få et godt greb 
om udfordringerne og forstå de særlige proble-
mer, der vedrører psykisk skadede borgere. Især 
ligger der en udfordring i spørgsmålet om førtids-
pension, som er blevet markant sværere at opnå. 
Man kan selvfølgelig ikke skære alle kommuner 
over en kam, men der er ingen tvivl om, at der med 
hensyn til veteranernes vilkår skal arbejdes hårdt 
for sagen. 

SL: I forhold til den indsats, som allerede finder 
sted, hvad vurderer du så, at veteranerne kunne 
have gavn af, og hvilken rolle tror du, at Soldater-
legatet såvel som HKKF Livlinen kunne indtage i 
den sammenhæng?

YT: Jeg har hørt mange bud på, hvad veteranerne 
kunne have gavn af, men jeg oplever også, at det 
er vigtigt, at vi alle lytter til veteranerne selv. Især 
kunne man ønske, at der var lidt mere fleksibilitet 
og nogle rummelige rammer, der kunne gøre det 
lettere for veteranerne at imødekomme samfun-
dets krav om understøttelse. Veteranerne er ofte 
så pressede både med hensyn til ro og plads men 
også økonomisk til at kunne fokusere på sig selv og 
derved honorere de krav, som de er underlagt. I den 
sammenhæng ser jeg det som en stor styrke, at 
Soldaterlegatet og de mange andre støtteorgani-
sationer findes og kan bidrage til at gøre opmærk-
som på problemerne og veteranernes generelle 
tarv, og jeg vil da ønske, at I forsat bliver ved med 
at udføre dette vigtige arbejde.
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Mads Krøger Pramming er advokat og partner 
i Kroer Pramming Advokater. Han har i mange 
år arbejdet med arbejdsskadesager og hjul-
pet omkring 100 veteraner med deres PTSD-
sager, hvor han blandt andet også har anlagt 
de første principielle retssager mod staten 
på dette område. Endvidere har Mads Krøger 
Pramming gennem de sidste par år varetaget 
og hjulpet en del af de veteraner, som er ble-
vet indstillet til et legat til juridisk rådgivning 
fra Soldaterlegatet med henblik på støtte til 
deres arbejdsskadesag. 

SL: Den 23. april 2013 vedtog et samlet Folke-
ting at afskaffe den såkaldte 6-månedersregel, 
der i praksis betød, at Arbejdsskadestyrelsen ikke 
ville anerkende, at en soldat var blevet psykisk 
skadet i krig, medmindre han/hun havde været til 
læge inden for 6 måneder, fra vedkommende kom 
tilbage fra udsendelse. Hvilken betydning vurderer 
du, at denne beslutning har haft for veteranerne 
retsmæssigt såvel som personligt?

MKP: Jeg tror, det har haft kolossal betydning for 
veteranerne, at Folketinget har anerkendt, at 
sagerne er blevet fejlbehandlet af Arbejds-
skadestyrelsen. Det har været fantastisk at være 
med i det politiske forløb og se, hvordan vetera-
nerne – med uvurderlig støtte fra Soldaterlegatet 
– har kæmpet denne kamp med demonstrationer, 
konferencer og møder med politikerne og pressen. 
Det er ikke nemt at kæmpe sådan en kamp, når 
man har PTSD, og jeg har været stolt over at få lov 
til at være med. 

Rent juridisk har vi desværre ikke set resultatet 
endnu, da vi venter på, at de endelige regler bliver 
vedtaget. Men det kommer til at få kæmpestor 
betydning. Jeg vil tro, at mindst halvdelen af dem, 
der har fået afslag, vil få deres skader anerkendt.

SL: Kan du helt konkret sætte ord på, hvordan 
du typisk hjælper en veteran med pågældendes  
arbejdsskadesag?

MKP: Når jeg begynder på en ny sag, holder jeg 
selvfølgelig et møde med veteranen, hvor vi taler 
det hele igennem. Vi lægger så en plan for det vi-
dere forløb, og jeg sørger for at skrive rundt til for-
svaret, læger, psykologer, psykiatere, pårørende 
osv. for at samle skyts til at kunne behandle sagen 
optimalt. Det handler som regel om at få samlet 
beviser sammen om to ting: hvad de har oplevet 
under udsendelsen, og hvornår symptomerne be-
gyndte. 

Som regel er det, der har størst betydning for dem, 
jeg hjælper, at de kan overlade sagen til en ekspert. 
Altså, at sagen nu er i trygge hænder hos mig  

Mads Krøger Pramming
‘Sagen er i trygge hænder hos mig’

– og at de ikke længere behøver at bekymre sig for 
breve fra Arbejdsskadestyrelsen. Jeg oplever, at 
det er en kolossal lettelse for de fleste, at de ikke 
længere selv sidder alene med en kompliceret sag 
men kan overlade ansvaret til en anden.

SL: Du har i forbindelse med dit arbejde anlagt 
flere principielle retssager, og i 2012 opnåede du 
fri proces for en veteran. Hvad betød det for vete-
ranerne samlet set, og har der udover denne sejr 
og afskaffelsen af 6-månedersreglen været andre 
gennembrud for veteranerne?
 
MKP: Jeg har i alt anlagt ti sager mod arbejds-
skademyndighederne. I alle sagerne er der opnået 
fri proces, hvilket betyder, at det er staten, der 
betaler. Den første sag blev vundet i 2013, og det 
er naturligvis en af de sejre, der betyder allermest 
for mig. 

Retssagerne har selvfølgelig også været med til 
at skabe opmærksomhed på 6-månedersreglen 
og lagt et pres på myndighederne og Folketinget i 
forhold til at ændre den urimelige regel.

Ud over 6-månedersreglen, synes jeg, at det 
største gennembrud har været, at veteranerne har 
fået en fælles stemme og er kommet til orde i den 
offentlige debat. 

Da jeg begyndte at arbejde med veteranernes 
sager for snart fem år siden, var der langt imel-
lem, at man hørte noget om veteraners vilkår i den 
offentlige debat. Jeg tror, at de fleste danskere 
nu er klar over, at der er et problem med psykisk 
og fysisk sårede veteraner, som skal tages alvor-
ligt, og som ikke forsvinder lige med det samme. 
Den udvikling skyldes i høj grad Soldaterlegatets 
støtte og engagement.

SL: Du har mange års erfaring med og kendskab 
til veteranerne - hvad er dit overordnede indtryk af 
deres situation og de udfordringer, de står overfor?  

MKP: Med den opmærksomhed, der nu er skabt 
om problemerne, er jeg optimistisk i forhold til 

fremtiden og tænker, at det er blevet lidt nem-
mere at være såret veteran i dag end for fem år 
siden. Mit indtryk er dog, at der stadig er mange 
problemer, der skal tages hånd om. Ikke mindst i 
veteranernes møde med det kommunale system, 
hvor mange sagsbehandlere simpelthen ikke er 
kompetente i forhold til de særlige problemer 
psykisk sårede veteraner slås med. 

Derudover er det stadigvæk et kolossalt problem 
i arbejdsskadesagerne, at de i Forsvaret har været 
alt for dårlige til at skrive ned, hvad der er foregået 
på missionerne. Det skaber store bevisproblemer 
i sagerne og betyder, at det ofte er veteranen selv, 
der skal kunne bevise, hvad han/hun har oplevet i 
et fremmed land for måske ti år siden. 

SL: Folketingets afskaffelse af 6-måneders-
reglen betyder bl.a., at Arbejdsskadestyrelsen har 
genoptaget alle sagerne i juni 2013. Hvad forventer 
du, at der vil ske på området, og hvilke udfordringer 
tror du, at vi vil se i den nærmeste fremtid?

MKP: Den udfordring, der skal tages hånd om 
nu, er, at det er veteranerne selv, der skal bevise, 
hvad de har oplevet i krig, og at Forsvaret ikke 
kan hjælpe ordentligt med dokumentationen. Det 
betyder, at mange veteraner ikke får anerkendt 
deres skader. Det er der, jeg retter mit fokus, nu 
hvor den første forhindring – 6-månedersreglen  
– er ryddet af vejen. 

Desuden er der et andet stort problem, nemlig 
selve den måde som de psykiske skader vurderes 
på. Psykiske skader tages slet ikke alvorligt nok. En 
veteran med alvorlig PTSD, får typisk en méngrad 
på 20 %, hvilket svarer til at miste lillefingeren og 
ringfingeren i en ulykke. Det er alt for lavt, og det 
skal der også gøres noget ved hurtigst muligt.
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Martin Lund Glaw er tidligere soldat og en af 
de mange veteraner, som Soldaterlegatet har 
hjulpet med juridisk rådgivning i forbindelse 
med at få anerkendt en PTSD-diagnose ved 
Arbejdsskadestyrelsen. I 1996 var han ud-
sendt til Bosnien. I dag lever han med sin 
PTSD. 

SL: Hvordan blev du opmærksom på, at du havde 
PTSD, og hvordan var det at anerkende dette?

MLG: Efter min udsendelse begyndte jeg at få det 
værre og værre. Jeg havde perioder, hvor jeg blev 
meget angst, og når det skete, blev jeg vred, altså, 
sådan rigtig vred. Samtidigt kunne jeg heller ikke 
sove på grund af mareridt, som både tog til i hyp-
pighed og i styrke. Jeg var ofte så træt, at jeg ikke 
helt anede, om jeg sov eller var vågen. Det end-
te med, at jeg lod mig indlægge, fordi jeg kunne 
mærke, at der var noget galt. Jeg var især blevet 
meget aggressiv, og jeg var bange for, at det ville 
ende med, at jeg kom til at gøre andre skade. 

Martin Lund Glaw
‘Jeg fik det værre og værre’

SL: Efter at du fandt ud af, at du havde PTSD, hvad 
gjorde du så – hvem gik du til? 

MLG: Jeg gik egentlig ikke til nogen som sådan. 
Jeg blev i flere omgange indlagt på Psykiatrihos-
pitalet Dianalund, ja, i tide og utide, og jeg synes 
faktisk ikke, at det havde den helt store effekt. Min 
egen oplevelse af forløbet er nok lidt, at de bare 
dopede mig med sløvende piller. Sommetider fik 
jeg op mod tre gange af den anbefalede daglige 
dosis, og det er faktisk lidt utroligt, at jeg er her 
endnu. Men slå mig ned kunne det altså ikke.

SL: Hvordan oplevede du, at din omverden reagerede 
– familie, venner og arbejdsgivere - og hvordan har 
det påvirket dit liv?

MLG: Det har i høj grad påvirket mit liv, men kort 
fortalt, så har jeg ikke kunnet fastholde nogen 
form for arbejde og det er jo nok fordi, jeg havde og 
har svært ved at være i nærheden af andre men-
nesker. Jeg oplevede også, at min familie lukkede 
mig ude - det er vel egentlig kun min onkel, som 
aldrig har trukket sig væk.

SL: I forbindelse med din arbejdsskadesag, hvem 
havde du så kontakt med - for eksempel Forsvaret, 
Arbejdsskadestyrelsen - og hvad var reaktionerne 
her?

MLG: Jeg har udelukkende haft kontakt til Arbejds-
skadestyrelsen og har aldrig haft en advokat, altså 
før jeg fik støtte til juridisk rådgivning ved advokat 
Mads Krøger Pramming igennem Soldaterlegatet. 
Med egne ord må jeg sige, at jeg blev ’hevet godt 
igennem manegen’ af Arbejdsskadestyrelsen, og 
min sag blev gang på gang trukket i langdrag. Det, 
mener jeg, faktisk ikke er en helt fair behandling 
over for en person, som ligger ned i forvejen. Dog 
er jeg rigtig glad for, at det endelig lykkedes at få 
anerkendt min PTSD, og jeg håber på, at min sag, 
der var den første af sin slags, som blevet vundet 
over for Arbejdsskadestyrelsen, kan være med til 
at hjælpe andre veteraner i en lignende situation.

SL: Hvad fik dig til at henvende dig til Soldater-

legatet, og hvordan oplevede du dit forløb hos den 
juridiske rådgiver Mads Krøger Pramming?

MLG: Lad mig først sige, at jeg er så taknemmelig 
for den hjælp og støtte, som Soldaterlegatet 
har bidraget med. Den har spillet en helt uvur-
derlig rolle, og uden den havde jeg ikke klaret at 
fortsætte min sag. 

I forhold til mit forløb med Mads, så har han ydet 
en kæmpe indsats og været til stor hjælp, og han 
er nok ikke bare min advokat længere, men der-
imod er han gået hen og blevet en rigtig god støtte 
og ven. Hvis jeg skal sige det, havde jeg nok taget 
billetten flere gange uden ham. Han har hele tiden 
kunnet motivere mig ikke mindst i forhold til at 
køre sagen til ende. Så Mads har været en stor 
støtte for mig og er det for mange andre veteraner.

SL: I foråret 2013 fik du endelig tilkendt en arbejds- 
skadeerstatning. Hvad var din oplevelse af at få 
anerkendt din PTSD?

MLG: Som jeg nævnte før, er jeg rigtig glad for, at 
sagen blev vundet. Afgørelsen kan forhåbentligt 
hjælpe mange andre veteraner, men samtidigt var 
det ikke selve min diagnose, der blev anerkendt, 
blot symptomerne. Det er bare ikke godt nok, og 
hvis jeg skal sætte det på spidsen, så er jeg per-
sonligt dybt fortørnet over den mangel på op-
mærksomhed og støtte til os veteraner. Det er så 
mange mennesker, der har haft behov for støtte, 
hjælp og anerkendelse, men som desværre ikke 
har fået den eller fået den for sent. Så jeg må ind-
rømme, at det hele er lidt uforløst, for altså, de 
gav mig jo lidt ret og så alligevel ikke helt. Der-
for har jeg personligt stadigvæk mine tvivl over 
for hele ’systemet’, og jeg tror, at der er lang vej 
endnu, før at vi er kommet helt i mål.
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 FORSKNINGSKONFERENCEN
 Danske hjemvendte soldater

 SFI-PROJEKTET 
 ’Danske hjemvendte soldater’

 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN: 
 ‘Det tager tid, før soldaterne henvender sig . . .’

 SØREN BO ANDERSEN: 
 ‘Det er udfordrende at omstille sig til livet efter udsendelse’

Den 9. oktober 2012 afholdt Soldaterlegatet og 
SFI konferencen ’Danske Hjemvendte Soldater’ 
i Dronningesalen i Den Sorte Diamant. Dagen 
markerede ikke blot afslutningen på det næsten 
tre år lange forskningsprojekt, men forskningen 
slog også endeligt fast, at en betydelig gruppe af 
veteraner desværre pådrager sig psykiske mén 
som en direkte følge af deres udsendelse.

Forskningsprojektet ’Danske Hjemvendte Soldater’ 
og dets resultater har skabt stor opmærksomhed 
i både ind- og udland, hvilket især kan tilskrives 
den imponerende mængde af data, der er indsamlet 
om de godt 26.000 soldater, der har været på in-
ternationale missioner i perioden 1992-2009. Det 
imponerende forskningsarbejde kortlagde på den 
måde samtlige udsendte for perioden med hen-
blik på at undersøge, hvordan en udsendelse på-
virker den enkelte veteran og dennes nærmeste 
nu og senere i livet. Herunder er der bl.a. blevet 
undersøgt de sociale forhold, uddannelse, familie- 
liv, skilsmisser, tilknytning til arbejdsmarkedet, 
økonomi, kriminalitet m.m. 

Ligeledes undersøgte projektet en lang række so-
ciale faktorer både før og efter udsendelse. Især 
frembragte ’Det Medicinske Modul’ vigtige data 
om soldaternes medicineringsmønstre herunder 
brugen af receptpligtig medicin til behandling af 
psykiske og somatiske sygdomme, psykisk relatere-
de diagnoser, dødelighed samt indlæggelsesmøn-
strer og kontakt til læge og speciallæge.

Med forskningsprojektet og konferencen blev 
der altså givet klar besked. Ikke bare om de un-
ges motiver til at blive udsendt til internationale 
militære missioner men især om de psykiske føl-
gevirkninger som hele 17 % af veteranerne har 
oplevet efter deres udsendelse. Desuden udtrykte 
forskerne allerede en stigende bekymring for de 
soldater, som i tiden fra 2009 til 2012 har været 
i Afghanistan, og som man endnu ikke vidste så 
meget om, da denne gruppe af soldater ikke indgik 
i undersøgelsen. Ved slutningen af arrangementet 
stod et forhold dog helt klart: Sårede veteraner vil 
have behov for støtte i mange årtier frem, og det 
er samfundets ansvar at hjælpe disse veteraner.

Forskningskonferencen 
Danske Hjemvendte Soldater

Konferencen blev åbnet af H.K.H. Kronprins Frederik, protektor  

for Soldaterlegatet, der i sin velkomsttale til de 300 gæster  

understregede betydningen af viden på området.

Foto: Jakob Boserup
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Den 5. marts 2010 blev forskningsprojektet ’Dan-
ske Hjemvendte Soldater’ lanceret. Et forsknings-
projekt initieret af Soldaterlegatet og udført af 
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 
Soldaterlegatet finansierede projektet med støtte 
fra Lundbeck Fonden, Trygfonden, Novo Nordisk 
Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Soldaterlegatet havde ikke eksisteret mere end 
seks måneder, inden det blev klart, at langt hoved-
parten af de soldater, der havde behov for støtte, 
var stærkt traumatiserede tidligere udsendte 
soldater. Derfor besluttede Soldaterlegatet at 
initiere forskningsprojektet ’Danske Hjemvendte 
Soldater’ med henblik på at få forskningsbaseret 
viden om de langsigtede konsekvenser, positive 
som negative, ved en udsendelse til en interna-
tional mission.

I 2009 var antallet af psykisk skadede soldater 
ukendt, men Soldaterlegatet kunne på fordelin-
gen af ansøgninger fra fysisk og psykisk tilskade-
komne soldater se, at de psykisk skadede sikkert 
kun udgjorde toppen af isbjerget, og at der her 
måske skjulte sig en udfordring med at håndtere 
følgerne af udsendelsen, ikke kun for den enkelte 
soldat, men også for samfundet, da veteraner er 
kommet for at blive og vil være en del af det dan-
ske samfund de næste mange år.

’Danske Hjemvendte Soldater’-projektet består af 
seks delrapporter og et såkaldt medicinsk modul 
og er det til dato mest omfattende forsknings-
projekt, som er udarbejdet over de godt 26.000 
danske soldater, der har været udsendt i perioden 
1992-2009. De samlede resultater blev præsen-
teret ved en konference i Den Sorte Diamant den 
9. oktober 2012.
 

’Danske Hjemvendte Soldater’ er et unikt projekt, 
ikke mindst på grund af den mængde data der blev 
indsamlet og kortlagt, hvilket ikke mindst blev 
muliggjort af Det Centrale Personregister (CPR). 
Det har blandt andet resulteret i nogle unikke data 
og findings, som også har tiltrukket international 
opmærksomhed. 

Forskningsprojektet tegnede et billede af, at fler-
tallet af soldater klarer sig godt samt at deres 
udsendelse(r) har været en positiv faktor eller 
oplevelse. Undersøgelserne viste desuden, at 
veteranerne drak mindre alkohol end en sam-
menlignelig kontrolgruppe, at langt størstedelen 
levede i parforhold, boede i ejerbolig og har børn 
og sammenlignet med andre grupper af mænd i 
befolkningen langt oftere tager en længere ud-
dannelse. Desuden er der færre veteraner, der 
føler sig ensomme i hverdagen. 

Til gengæld fremkom det også, at man fandt langt 
flere, der røg cigaretter i denne gruppe, og at flere 
havde eksperimenteret med stoffer.

Samtidig giver en betydelig del af veteranerne 
udtryk for, at de har fået fysiske eller psykiske 
mén som en direkte følge af deres udsendelse, 
hvilket også kom til udtryk i en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt godt 3.000 soldater. Heri 
viste det sig, at godt hver femte af de adspurgte 
veteraner følte, at de havde fået fysiske eller 
psykiske mén på grund af deres udsendelse til 
internationale missioner. Desuden viste under-
søgelserne også, at der ofte går mange år, før en 
veteran oplever og erkender, at vedkommende 
har følgevirkninger, hvorfor man kun kan udtrykke 
bekymring i forhold til den gruppe af soldater, som 
lå uden for forskningsprojektet ikke mindst de ud-
sendte til Afghanistan 2009-2012.

SFI-projektet 
Danske Hjemvendte Soldater

Nogle af de mest interessante resultater af og i 
relation til projektet var desuden:

•

•

•

•

•

•

Forskningsprojektet ’Danske Hjemvendte Sol-
dater’ danner grundlag for, hvad der fremadrettet 
kan gøres for at støtte de udsendte bedst muligt 
primært til gavn for den enkelte soldat men også 
til gavn for det danske samfund, som her står over 
for en stigende social og økonomisk byrde.

Få et overblik over undersøgelsens mange 
konklusioner i temahæftet ‘Danske hjemvendte 
soldater’, der kan hentes online på www. sfi.dk 
sammen med de seks delrapporter. 

Ca. 17 % af de hjemvendte soldater har enten 
fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod 
psykiske sygdomme eller været i behandling 
for stofmisbrug – uden at have været regi- 
streret for nogle af delene før de rejste ud.

Gennemsnitsalderen på den danske krigsveteran 
er 39 år. 50 % af krigsveteranerne er under 37 år.

En stor del af den ovenstående gruppe vil i de kom-
mende år forlade Forsvaret, når deres kontrakt 
udløber. Forskningen viser, at problemer oftest 
først træder tydeligt frem ved overgangen fra mili-
tær til civil, hvorfor samfundet bør overveje hvilke 
tiltag, der skal til for at håndtere den gruppe af vete- 
raner, hvis ’ar’ om nogle år bliver tydelige.

De danske soldater er sunde og raske inden ud-
sendelsen, men hver sjette soldat får behov for 
medicin mod psykiske sygdomme efter udsen-
delsen. Dette antal er målt på den medicin, der 
rent faktisk bliver hentet på apoteket og viser 
f.eks. ikke den gruppe af soldater, der ikke har 
råd til medicin pga. dårlig økonomi.

Balkan-veteranernes udfordringer og behov for 
støtte træder tydeligt frem i statistikken. Men 
da det samlede datagrundlag kun strækker sig 
frem til 2010, er det stadigt for tidligt at sige, 
hvorvidt Forsvarets nye tiltag over for særligt 
de udsendte til Afghanistan har en langsigtet 
effekt. 

I alt er 72 % af de 1.725 sager, der er anmeldt 
som erhvervssygdomme i perioden fra 1997 
til 2009 blevet afvist, heraf udgør 57 % af de 
afviste sager psykiske erhvervssygdomme.
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Stéphanie Vincent Lyk-Jensen er ph.d., økonom 
og seniorforsker på SFI samt projektleder på 
forskningsprojektet ’Danske hjemvendte sol-
dater’, som blev offentliggjort i oktober 2012. 

SL: Hvilke forventninger havde du til projektet ved 
dets begyndelse, og hvad, mener du, er de mest 
væsentlige resultater, projektet kom frem til?

SVLJ: Jeg syntes, at det var et projekt med mu-
ligheder men også med udfordringer. Det var helt 
unikt at kunne undersøge hele populationen af de 
tidligere udsendte i perioden 1992-2009 samt at 
kunne trække baggrundsinformationer om sol-
daterne via CPR-registret. Projektet har givet et 
nuanceret billede af, hvem de danske soldater 
er, og hvor forskellige de er. Vi fandt ud af, at de 
fleste udsendte klarer sig godt, men at der også er 
en gruppe, der har fået psykiske mén på grund af 
deres udsendelse. Det er vigtigt at være opmærk-
som på, hvordan det vil udvikle sig i fremtiden.

SL: ’Danske hjemvendte soldater’ er det mest om-
fattende forskningsprojekt af sin slags i Danmark, 
og det har også fået en del international opmærk-
somhed. Hvad var de største udfordringer, I stødte 
på undervejs? 

SVLJ: De største udfordringer har nok været, 
hvordan vi skulle organisere den store mængde af 
data men også at finde ud af hvilken type data, 
vi kunne få fra Forsvaret. Når vi bestiller data hos 
Danmarks Statistik, har vi en liste, vi kan vælge 
fra. Her skulle vi finde ud af, hvilken type af oplys-
ninger fra Forsvaret der var relevante for projek-
tets formål og finde ud af, om de kunne findes på 
individniveau. Samtidig har det også været en stor 
udfordring at finde frem til en sammenlignings-
gruppe. 

SL: Forskningsprojektet tegner et unikt og kom-
plekst billede af de danske soldater og veteraner. 
Er der noget, som har overrasket dig og/eller har 
præget din forståelse for deres situation og vilkår? 

SVLJ: Projektet er blevet til mange forskellige rap-
porter, som har undersøgt forskellige aspekter af 
de udsendtes liv før, under og efter deres udsen-
delse. Som sagt er soldaterne meget forskellige. 
Ud fra de to spørgeskemaundersøgelser har vi 
også fundet ud af, at soldaterne kan være kort-
tidsansat i Forsvaret, og at nogle kun deltager i 
en mission. Derudover fandt vi for eksempel ud 
af, at førstegangsudsendte til Afghanistan havde 
en højere uddannelse end førstegangudsendte til 
Libanon i 2011, og at mange af de udsendte faktisk 
ikke på forhånd ønsker sig en karriere i Forsvaret 
men vil have en oplevelse for livet. Det var meget 
interessant og også vigtigt for at forstå deres 
vilkår, idet de ikke bliver i forsvaret fremover.

SL: ’Danske hjemvendte soldater’ har ikke under-
søgt de soldater, der var udsendt i årene 2010-
2012, og som i højere grad end tidligere har delta-
get i reelle krigshandlinger. På hvilken måde tror 
du, at det kan have påvirket resultaterne, og mener 
du, at der grund til at være særlig opmærksom på 
denne gruppe i fremtiden?

SVLJ: Af forskellige grunde synes jeg bestemt, at 
man skal være opmærksom på denne gruppe. For 
det første er det sådan, at disse soldater har del-
taget i reelle krigshandlinger på nogle missioner, 
som blev hårdt ramt med hensyn til antal sårede 

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen
‘Det tager tid, før soldaterne henvender sig til sundhedssystemet’

Foto: Ole Bo Jensen
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og døde. For det andet viser vores undersøgelse, 
at det tager tid, før soldaterne henvender sig til 
sundhedssystemet med deres psykiske mén. Der-
for kan man godt forvente, at billedet vil se an-
derledes ud, hvis vi kigger på denne gruppe om 
nogle år. 

SL: Har I efter offentliggørelsen af ’Danske hjem-
vendte soldater’ arbejdet videre med veteranerne 
som fokusområde og i så fald, hvilke perspektiver, 
mener du, at der er for den fremtidige forskning?

SVLJ: Der er mange perspektiver for den fremti-
dige forskning om veteraner. Projektet har givet 
os et gennemsnitsbillede af soldaterne, men det 
siger sig selv, at der er store forskelle på de en-
kelte missioner, personelgrupper og generationer 
af soldater i de 18 år, vi har set på. Det kunne være 
spændende at arbejde videre med materialet med 
et mere snævert fokus. Et af fokusområderne 
kunne være den ældste generation af veteraner, 

dvs. dem, der var udsendt til Eksjugoslavien i 
starten af 1990’erne. Forskningsprojektet har vist, 
at den gruppe er overrepræsenteret blandt de sol-
dater, der har psykiske mén. Men det er klart, at 
det også vil være interessant at undersøge den 
gruppe, som har deltaget i reelle krigshandlinger 
og indsamle data for udsendelserne siden 2010 til 
og med 2012-13. Desuden ville det også være in-
teressant at undersøge gruppen af soldater med 
psykiske problemer; hvordan deres situation, job-
muligheder og familieliv ændrer sig. 

Fordeling af støttemidler

Cirkeldiagrammet viser fordelingen af støttemidler til enkeltpersoner 

og projekter. Soldaterlegatets fornemmeste formål er at støtte til-

skadekomne veteraner og deres pårørende ved akut støttebehov. 

Derudover har Soldaterlegatet mulighed for at støtte projekter. 

Ved disse projekter fokuseres på, at projektets indsats enten giver 

umiddelbar effekt for de veteraner, der deltager i forløbet, eller at 

projektet kan bidrage til markant at forbedre levevilkårene for den 

samlede gruppe af tilskadekomne veteraner. Denne prioritering un-

derstreges af ovenstående tal. Næsten 2/3 af de hidtil uddelte støtte-

midler er gået til akut økonomisk støtte til enkelte veteraner eller 

deres pårørende. 

SFI-projektet er markeret separat, idet projektet har en særstatus 

blandt de hidtil igangsatte projekter. Soldaterlegatet tog initiativ til 

SFI-undersøgelsen på baggrund af den erkendelse, at samfundets vi-

den om danske veteraners livsvilkår ikke var tilstrækkelig. Den viden, 

som projektet sidenhen har indsamlet og formidlet, vil fremadrettet 

kunne give stærkt forbedrede redskaber til at imødekomme tilskade-

komne veteraners støttebehov.  SFI-undersøgelsens resultater er og 

vil fremadrettet være en vigtig ledetråd, når Soldaterlegatet drøfter 

igangsættelsen af kommende projekter. 

10.100.000 kr. 27.247.587 kr.

10.985.539 kr

Enkeltmandsbevillinger

SFI-undersøgelse

Projekter
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SL: Hvordan oplever I gruppen af veteraner og de 
udfordringer, som de står overfor?

SBA: Forskningsmæssigt så ved vi, at det store 
flertal af danske veteraner - omkring 85-90 % 
- heldigvis vender hjem fra international udsen-
delse uden psykiske skader og mén, og de har 
således ingen særlige behov for støtte i relation til 
udsendelse. Desværre er der dog en gruppe af vete-
raner på omkring 10-15 %, der udviser reaktioner, 
som kan give behov for særlig støtte. Den gruppe 
er vi meget opmærksomme på. Mange af dem ser 
vi også hos vores militærpsykologer, hvor de ikke 
alene kæmper med psykiske belastningsreaktioner 
men også med udfordringer ved at omstille sig til 
livet efter udsendelse.

SL: I efteråret 2012 offentliggjorde SFI - Det Na-
tionale Forskningscenter for Velfærd resultaterne 
fra det omfangsrige forskningsprojekt ’Danske 
Hjemvendte Soldater’. Hvordan supplerer projek-
tet og resultaterne det billede, I selv har af vete-
ranerne gennem jeres egen forskning og arbejde?

SBA: SFI har produceret en række rapporter, 
som dækker området bredt. Resultaterne fra det 
medicinske modul (rapport nr. 6) er specielt inte-
ressante for den forskning, som vi i Videncentret på 
nuværende tidspunkt har stort fokus på. Med det 
medicinske modul viste SFI for eksempel, at 17 % 
af de danske veteraner er registreret med enten en 
diagnose, en psykiatrisk kontakt, psykofarmaka el-
ler misbrugsbehandling, mens dette tal er på 19 % 
 i kontrolpopulationen. For Veterancentret betyder 
disse resultater, at danske veteraner som en ’hel 
gruppe’ generelt er meget sunde. 

Samtidig viste resultaterne fra SFI, at de danske 
udsendte generelt har en lavere sandsynlighed for 
psykiatriske diagnoser end den sammenlignelige 
kontrolgruppe. Samt at der over tid er færre af 
dem, der udsendes, som har fået en psykiatrisk di-
agnose, inden de udsendes første gang, hvilket kan 
ses som et tegn på, at forsvaret er blevet bedre 
til at udvælge de soldater, der skal udsendes. For-
svaret arbejder dog stadigvæk på at styrke og 

Søren Bo Andersen
‘Det er udfordrende at omstille sig til livet efter udsendelse’

Søren Bo Andersen er fungerende leder for 
Videncentret ved Veterancentret i Forsvaret. 
Videncentret indsamler systematisk data om 
udsendelsens konsekvenser for veteraner og 
pårørende. 
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forbedre udvælgelsen af fastansat personel. 

Derudover fremkom SFI med resultater, der også 
viser, at der er visse faktorer, der øger sandsyn-
ligheden for at få psykiske vanskeligheder efter 
udsendelse for eksempel tidligere psykiske pro-
blemer. Disse fund stemmer ret godt overens med 
vores egne resultater i forsvaret fra det prospek-
tive langtidsstudie USPER PSYK, hvor soldater 
udsendt med ISAF hold 7 er blevet undersøgt 
grundigt ved flere nedslagspunkter før, under og 
efter udsendelsen og op til 2,5 år efter hjemkomst.

SL: Som en af modtagerne/brugerne af ’Danske 
Hjemvendte Soldater’, hvad vil du så mene, at forsk-
ningsrapporten har afstedkommet – har den for ek-
sempel påvirket jeres tilgang til arbejdet med vete- 
ranerne, og på hvilken måde har I kunnet anvende 
de meget unikke resultater, som projektet kom frem 
til?

SBA: SFIs forskningsresultater er meget omfangs- 
rige. I vores regi går resultaterne på tværs af de 
forskellige faggrupper i Veterancentret, der støt-
ter veteraner og pårørende i relation til udsen-
delse. Vi har derfor udbredt SFIs forskningsresul-
tater både nationalt såvel som internationalt. Vi 
har for eksempel gennemgået resultaterne ved 
vores årlige seminar, hvor samtlige ansatte i Vete-
rancentret på tværs af de forskellige faggrupper 
mødes for at videreudvikle det tværfaglige samar-
bejde omkring støtte og anerkendelse til vetera-
ner og pårørende. Derudover har vi præsenteret 
resultaterne både i nordisk samarbejdsregi samt 
viderebragt og formidlet resultaterne ved interna-
tionale konferencer. 

SL: Hvilken udvikling vurderer du, at vi vil se på 
veteranområdet i den kommende tid – og hvilke 
udfordringer, mener du, at veteranerne såvel som 
Forsvaret og det danske samfund vil komme til at 
stå overfor?

SBA: Et af de centrale spørgsmål, som vi står 
over for på veteranområdet i dag, er, hvordan 
billedet i forhold til støtte til vores veteraner vil 

se ud i fremtiden – særligt i lyset af de ændrede 
opgaver i Afghanistan, men også i forhold til hvilke 
typer missioner for forsvaret, der ligger og venter 
forude.

Vi har i foråret selv offentliggjort en undersøgelse, 
der blandt andet viser, at en forsinket udvikling af 
psykiske efterreaktioner kan forekomme blandt 
nogle veteraner. I undersøgelsen var der tale om 
veteraner udsendt til Afghanistan i 2009. I et 
bredere perspektiv kender vi i sagens natur endnu 
ikke omfanget af for eksempel de nyere Afghani-
stan-hold, eller sågar kommende hold udsendt til 
andre missioner. Men vi er selvfølgelig opmærk-
somme på, at der kan være en forsinkelse i reak-
tionerne. Det er et område, som vi vil følge tæt i de 
kommende år.
 
Nu er der gået 20 år siden de første missioner på 
Balkan fandt sted, men vi ser jo stadigvæk, at der 
dukker følgevirkninger op. Det betyder, at vi også 
skal følge de nye veterangenerationer på langt 
sigt – de soldater, der kommer hjem i morgen og 
i overmorgen, vil efter al sandsynlighed være en 
målgruppe for os de næste 15 år, selvom vores 
engagement i Afghanistan reduceres. Indsatsen 
er et langt træk. Vi skal hele tiden udvikle og op-
datere vores viden på området.     
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 HJEM FRA KRIG – OG HVA´SÅ 

 KRISTIAN JENSEN: 
  ‘Formålet var at skabe et frirum i trygge rammer’
  PER LARSEN: 
  ‘Det begyndte at gå ned ad bakke’

  IDRÆT FOR SOLDATER

   RUNE OLAND LARSEN: 
  ‘Idrætten kan bruges som et positivt værktøj’

 RIGSHOSPITALETS KLINIK FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI 

  CHRISTIAN JACOB OLSEN: 
  ‘Jeg helliger mig soldaterne på fuld tid ’
  BIRGIT STRANGE: 
  ‘Vi bør have et fast tilbud til veteraner ’
  ERIK DARRE: 
  ‘Det er samfundets opgave at sikre integrationen af skadede soldater ’
  CHRISTIAN S. RICHARDSON: 
  ‘Vi mennesker er bygget til at bevæge os ’

 PILATES WORKSHOP 2010 

  JOJO BOWMAN HOWARD: 
  ‘Pilates gavner sårede soldater ’

 EKSO-SKELETTET I HORNBÆK 

  METTE MOLIN: 
  ‘... Det er ikke et mirakel men et redskab ’

 ØKONOMISK OVERBLIK

  BIRGITTE BRUUN: 
  ‘Overblik over økonomi giver ro ’

 TERAPIHAVEN NACADIA

  BETTINA DAMSBO: 
  ‘Naturen sænker vores stressniveau’
  RENÉ PAMPERIN: 
  ‘Min ptsd har haft mange personlige konsekvenser ’

Projektet ’Hjem fra Krig – og hva’ så?’ blev initieret af 
Soldaterlegatet og gennemført i regi af Handicap- 
idrættens Videnscenter grundet centrets eksper-
tise inden for området. Projektet kørte fra marts 
til oktober 2011.

Projektets omdrejningspunkt var et personligt 
udviklingsforløb for veteraner bestående af et to  
ugers intensivt kursus på Hou Søsportscenter  
efterfulgt af tre til seks måneders opfølgning. For-
løbet rettede sig mod tidligere udsendte til inter-
nationale militære missioner, som var vendt hjem 
med fysiske eller psykiske skader.

I de to uger deltog veteranerne i højskolelignende 
forløb, der bød på en kombination af fokusom-
råder herunder idræt og bevægelse, arbejds-
markedsrettede aktiviteter, undervisning i kreative 
og almendannende fag, udviklingssamtaler m.m. 
Herefter fulgte tre til seks måneders individuel 
opfølgning og coaching i den enkelte deltagers 
eget miljø med tilbud om hjælp til job- eller ud-
dannelsessøgning og handlingsplaner samt hjælp 
til realisering af fritidsønsker herunder fysisk ak-
tivitet eller andre lokale tilbud. 

Projektet blev rigtig godt modtaget af de delta-
gende veteraner, og det lykkedes at få givet flere 
af dem et godt skub med på vejen.

PROJEKT 
Hjem fra krig - og hvad så?
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Kristian Jensen
‘Formålet var at skabe et frirum i trygge rammer’

Kristian Jensen er centerleder ved Handicap-
idrættens Videnscenter.  Soldaterlegatet har 
i samarbejde med Handicapidrættens Vid-
ens-center initieret projektet ’Hjem fra Krig 
– og hva’ så?’ i 2011. Et projekt, der blev godt 
modtaget af de deltagende veteraner og hjalp 
mange af dem godt på vej videre.

SL: Hvordan opstod idéen til projektet?

KJ: I efteråret 2010 fik jeg fik en henvendelse fra 
en af Forsvarets idrætsinstruktører, som fortalte 
om nogle af de problemer, som de tidligere ud-
sendte veteraner med fysiske og psykiske skader 
oplever, når de kommer hjem. Det førte igen til 
et møde med Soldaterlegatet og en aftale om at 
iværksætte et projekt. Herefter fulgte en kort og 
intens researchfase, hvor der var møder med bl.a. 
HKI, Forsvarets Personeltjeneste, kontaktofficerer, 
frivillige fra veteranhjem og sårede veteraner. Da vi 
nåede til december måned, gik vi i gang med at 
hverve deltagere med fysiske og psykiske skader 
til projektet. 

SL: Projektet kørte fra marts til oktober 2011 

og tog udgangspunkt i et to uger langt højskole-
lignende ophold. Hvordan blev denne del af projek-
tet modtaget, og hvad bestod denne del af kurset 
helt konkret af?

KJ: Projektet bestod af to dele: et to ugers 
højskolelignende ophold og en efterfølgende in-
dividuel opfølgningsperiode, som var planlagt til 
at vare seks til ni måneder, men i realiteten kom 
det til at strække sig over meget længere tid. For 
nogle deltageres vedkommende er opfølgningen 
stadig i gang nu næsten tre år senere.  

Formålet med at trække gruppen af veteraner ud 
af deres dagligdag og tage dem med på 14 dages 
højskoleophold var og er at skabe et frirum i trygge 
rammer, omgivet af personer de kan have tillid til 
og forsøge at finde en gnist af glæde og positive 
forventninger hos den enkelte. På den måde kan 
man få indsigt i de problemer, hver enkelt slås 
med og har brug for hjælp til at få løst og på den 
måde finde ind til nogle ressourcer og ønsker til 
fremtiden, der kan være drivkraften i det arbejde, 
som den enkelte skal i gang med efter hjemkom-
sten med støtte fra en konsulent fra Handicap-
idrættens Videnscenter.

I forhold til veteranerne gjorde vi os overvejelser 
om, hvilke typer aktiviteter vi skulle vægte: Ud-
fordrende og krævende aktiviteter eller idrætter 
med fokus på ro og koncentration? Det førte til et 
program med noget af det hele: Fra vægklatring, 
kajakroning og fridykning over boldspil, løb og fit-
nessaktiviteter til naturvandring, bueskydning og 
meditation. Det er ikke aktiviteten i sig selv men til-
rettelæggelsen og fællesskabet omkring den, der 
afgør, om aktiviteten opleves som en succes for 
den enkelte. Nogle var med til alting, andre valgte 
enkelte aktiviteter fra, men ingen holdt sig uden 
for det hele. Imellem de fysiske aktiviteter var der 
kreative aktiviteter, foredrag, film, samtaler, ud-
flugter, teaterbesøg og socialt samvær.
 
Veteranerne fandt også sammen i mindre grupper. 
Blandet andet var der nogle, som fandt sammen 
om morgenløb med en efterfølgende dukkert i det 

Foto: Handicapidrættens Videncenter
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martskolde Kattegat. I løbet af kurset besluttede 
denne gruppe sig for at forsøge at træne sig op til 
at løbe maraton. Det blev virkelighed for en hånd-
fuld af dem et halvt år senere, da de gennemførte 
New York Marathon.
 
Der var desværre også et par stykker, der faldt fra, 
men efter 14 intense dage på højskolen blev der 
lavet aftaler med de 15 tilbageværende deltagere 
om, hvad der skulle ske, når de kom hjem; hvilken 
hjælp de havde behov for, og hvem der skulle tage 
sig af det.

SL: I de efterfølgende måneder blev der fulgt op 
med individuel coaching og tilbud om hjælp til job- 
eller uddannelsessøgning, handlingsplaner osv. 
Hvordan forløb denne del af projektet, og hvilke 
resultater nåede I frem til? 

KJ: Efter kurset havde de fleste af deltagerne fået 
mod på at forsøge at forbedre deres dagligdag. 
Mange af dem ønskede for eksempel at få hjælp 
til en udredning og behandling af helbredsmæs-
sig karakter, misbrugsbehandling eller spørgsmål 
om mellemværender med kommunen vedrørende 
førtidspension, børnesager, skattegæld, arbejds-
løshed og andet. Desuden var der også mange, 
der ’rakte’ ud til os for eksempel med hensyn til 
hjælp til bevilling af hjælpemidler, fysisk træning 
og deltagelse i idrætsaktiviteter og ikke mindst 
civil uddannelse og jobsøgning.

Konsulenterne fra Handicapidrættens Videns-
center har besøgt veteranerne i deres hjem, er 
gået med til møder i kommunen, i banken og på job-
centret, har bistået i forbindelse med ansøgninger 
og besøg på uddannelsesinstitutioner og arbejds-
pladser og været samtalepartner for veteranerne 
og deres ægtefæller, når der var behov for det. 

Her nogle år efter kan man se, at nogle af veter-
anerne er kommet godt på vej med at finde et nyt 
ståsted i tilværelsen, mens andre har oplevet lej-
lighedsvise tilbagefald til passivitet, pessimisme 
og misbrug. Enkelte har indstillet sig på, at deres 
tilværelse nu engang er, som den er, og at det 

åbenbart ikke står i deres magt at ændre det. Men 
langt de fleste er kommet videre. Nogle har fuld-
ført en civil uddannelse, flere er i gang. Andre har 
engageret sig i idræt og har haft gode oplevelser 
med det. Det samlede billede er selvfølgelig ikke 
rosenrødt, men der er gode fortællinger iblandt og 
generelt mere håb end fortvivlelse.

Det, som er vigtigt at huske, er, at hvis man har 
PTSD, alvorlig depression eller angst fremkaldt af 
voldsomme begivenheder eller langvarig stress, 
så går det ikke væk, fordi man i en periode får det 
bedre. Der er en latent trussel om tilbagefald, 
som veteranen kan risikere at skulle leve med 
resten af sine dage.
 
Det betyder samtidig, at der er behov for et per-
manent beredskab, som veteranen kan henvende 
sig til, når som helst der er behov for det. Efter-
som langt de fleste veteraner med PTSD er at 
finde blandt tidligere militært personel, som for 
længst er afmønstret, mener jeg, at det i høj grad 
er en opgave, som kommunerne og civilsamfundet 
må tage på sig. Det er for stor og vigtig en opgave 
til, at man kan forvente, at Forsvaret alene kan 
løse den.
   

‘Det gjorde især et stort indtryk 

på mig, da jeg første gang mødte 

en dansk veteran med PTSD. 

Her sad et menneske, som i den 

grad havde brug for hjælp – og 

som ikke anede, hvor han skulle 

gå hen og få det. Det var åben-

bart, at det kunne gøres bedre.’ 
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Per Larsen er veteran og har været udsendt 
med Forsvaret fem gange med missioner til 
Eksjugoslavien samt Irak og Afghanistan. I 
dag har han lagt uniformen på hylden og er 
i stedet hjælpelærer ved Egmont Højskole, 
som er beliggende i Hou nær Odder. 

SL: Hvordan oplevede du det at gå fra at være 
soldat til veteran, og hvordan påvirkede udsendel-
serne såvel som den nye livssituation dig? 

PL: Jeg har svært ved at sige noget præcist om, 
hvordan det er at gå fra at være soldat til veteran, 
og hvordan udsendelserne har påvirket mig direkte. 
Men jeg kan fortælle lidt om, hvordan mit liv for-
løb efter min sidste udsendelse.

De første 2-3 måneder efter, jeg kom hjem, havde 
jeg en masse overskud og især i de første to 
måneder, men herefter begyndte det at gå ned 
ad bakke. Jeg blev hurtigt irritabel og opfarende, 
mistroisk over for andre folks intentioner og fik 
sværere og sværere ved at sove. Jeg savnede 
tilværelsen som udsendt utrolig meget, og jeg 
følte ikke rigtig, at jeg slog til i det civile. Det vir-
kede betydningsløst på en eller anden måde, og 
jeg følte ikke, at det gjorde nogen forskel. Desuden 
havde jeg heller ikke en ny udsendelse at se frem 
til, da jeg både havde lovet mig selv og familien, at 
jeg havde været af sted på den sidste. Jeg begyndte 
desuden at lægge afstand til familie, venner og 
bekendte, og i løbet af det sidste år i mit gamle job, 
ja, der var jeg faktisk kun på arbejdet og så i min 
lejlighed. Jeg holdt også helt op med at træne. 

Efter tre års ansættelse blev jeg afskediget, fordi 
min attitude på arbejdet var alt for negativ og gav 
en dårlig stemning på kontoret. Jeg havde faktisk 
et godt job med en god løn, men på daværende 
tidspunkt kunne jeg ikke se, at der var noget galt 
med mig. Det kan jeg godt i dag, og jeg mener selv, 
at det var den rigtige beslutning, der blev taget, 
altså at afskedige mig. 

I dag er jeg jo kommet i arbejde som hjælpelærer 
ved Egmont Højskole, og det har en positiv virk-
ning på min hverdag at være i arbejde og føle, at 
jeg gør lidt nytte og er med til at gøre en forskel 
for andre. Jeg får desuden trænet jævnligt, og jeg 
forsøger at få set mine forældre, så ofte det kan 
lade sig gøre - det skylder jeg dem. Jeg indrømmer 
gerne, at det stadigvæk svinger meget op og ned, 
men jeg synes også, at det overordnet set går en 
del bedre, end da jeg startede på ’Hjem fra Krig  
– og hva’ så?’, og jeg har i dag en tro på, at det nok 
skal gå yderligere fremad.

SL: Ja, i 2011 deltog du i projekt ’Hjem fra Krig 
– og hva’ så?’, som var et samarbejde mellem 
Handicapidrættens Videnscenter og Soldater-
legatet. Hvordan blev du opmærksom på projek-
tet, og med hvilke forventninger mødte du op til 
forløbet?

PL: Det var en af gutterne på Veteranhjem Køben-
havn, som havde set projektet – et sted på inter-
nettet, tror jeg, at det var. Det så rigtig spændende 
ud, men jeg tror ikke rigtigt, at jeg havde nogen 
specielle forventninger til det, altså udover nogle 
gode oplevelser og måske nye bekendtskaber. Jeg 
tror nok, at jeg egentlig bare regnede med, at det 
var et 14-dages kursus, og så var det det. Det viste 
sig så, at der lå en del mere i projektet, end jeg 
lige gik og troede. Opfølgningen havde jeg ikke lige 
set komme, eller måske mente jeg bare ikke, at 
det var noget, der var nødvendigt for mig. Jeg må 
nok indrømme, at jeg faktisk ikke helt rigtig kan 
huske det.

SL: Hvad var din oplevelse af selve projektforløbet, 
og hvad har det givet og betydet for dig – hvad 
mener du helt konkret, at sådanne projekter kan 
gøre for veteraner?

PL: Jeg synes, at det var et fantastisk godt forløb. 
Der var højt til loftet og plads til alle. Det var godt 
tilrettelagt med en masse gode elementer i det. 
Der var selvfølgelig nogle elementer, der fangede 

Per Larsen
‘Det begyndte at gå ned ad bakke’
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mere end andre, men det er samtidigt også noget 
af det, der gjorde, at det var godt, altså at det var 
så bredt. 

Projektet har betydet meget for mig, men i min 
optik er der tre primære ting, der er kommet ud 
af det. På det tidspunkt, hvor projektet løb af stab-
len, var jeg arbejdsløs, og jeg så faktisk kun min 
lejlighed og de folk, der kom på veteranhjemmet i 
København. Når gamle venner eller familien kon-
taktede mig, havde jeg altid en undskyldning for, 
hvorfor vi ikke lige kunne ses. Under selve kurset 
gik det op for mig, at det nok ikke var alt, jeg kunne 
klare alene, og et af de mål, jeg lavede sammen 
med Torben fra Handicapidrættens Videnscenter, 
var, at jeg skulle begynde at gå til psykolog. Det 
har fået mig til at indse, at der har været nogle 
oplevelser, som har påvirket mig væsentligt mere, 
end jeg selv ville være ved. 

Desuden kom der også en aftale i stand med Team 
Veteran, og vi var nogle stykker, som kom med 
over at løbe New York Marathon. Det var en rigtig 
fed oplevelse, men vigtigere end oplevelsen var, at 
jeg kom i gang med at træne igen. Det havde jeg 
ikke gjort i et par år på det tidspunkt, og det har 
jeg nogenlunde kunnet holde vedlige siden da. Jeg 
får nok ikke løbet lige så meget, som jeg gerne vil, 
men jeg får trods alt skoene på et par gange om 
ugen, og jeg har da også gennemført fire mara-
toner og en del halvmaratoner siden New York.

På kurset var vi nogle stykker, som løb et par kilo-
meter hver morgen. Jeg mener, at det var i den 
forbindelse, at jeg fik snakket en del med Lisa  
– som er underviser på Egmont Højskolen – om, 
hvad det var, jeg gerne ville arbejde med. Hun 
foreslog, at jeg skulle prøve at snakke med Karin 
fra Højskolen om muligheden for en eventuel an-
sættelse - og det var der heldigvis. Det har som 
nævnt været rigtigt godt at komme i gang med 
at arbejde igen og gøre en smule nytte, møde en 
masse forskellige mennesker, være med til at give 
andre mennesker nogle gode oplevelser og se 

deres smil, når de har haft en god oplevelse. Ja, 
det giver bare en rigtig god følelse.

Det er nok lidt svært, at være helt konkret med, 
hvad sådan et projekt kan gøre for andre veteraner. 
Men det, jeg ser som den helt stærke side ved pro-
jektet, er, at det var nogle engagerede mennesker, 
som var og er i stand til at møde os, der hvor vi nu 
var og er, og derfra kunne de så være behjælpelige 
med de udfordringer, som vi hver især stod overfor. 

Den her slags projekter, hvor der er højt til loftet, 
kan være med til – eller faktisk være startskuddet 
til – at man kan kommer videre med sit liv ved at 
få hjælp til at få taget nogle udfordringer op og så 
ved de nye muligheder, der pludselig kan dukke op. 

Det kræver selvfølgelig, at man er indstillet på 
at tage imod den hjælp, der bliver tilbudt og selv 
være indstillet på at bede om hjælp, hvilket jeg 
personligt faktisk havde det meget svært ved, da 
projektet startede og til dels stadig har, selvom 
jeg da er blevet bedre til det.

SL: Udover din deltagelse i projektet ’Hjem fra krig 
– og hva’ så?’ har du også fået støtte fra Soldater-
legatet til behandling hos en psykolog – hvordan 
har du oplevet dette forløb, og på hvilken måde 
synes du, at støtten har hjulpet dig?

PL: Det har været meget grænseoverskridende 
både det med nærmest at vende vrangen ud på 
mig selv og så det med at bede om hjælp. Men 
derudover har jeg oplevet det som et meget posi-
tivt forløb. Støtten har for det første gjort det 
økonomisk muligt for mig at gå til psykolog. Det 
har ikke været helt let, og det har taget noget 
længere tid, end jeg havde forventet. Men det har 
givet mig mulighed for at få åbnet lidt op og få 
snakket om mange emner, oplevelser og følelser, 
som jeg ellers ikke snakker om - og nok vigtigst; i 
et trygt miljø, hvor jeg tillader mig selv at reagere 
på det, vi snakker om.
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Foto: Brian Mouridsen 

Der er mange måder at komme videre på efter 
en ulykke med større fysiske skader til følge - og 
idræt er en af dem. Soldaterlegatet tog i foråret 
2010 initiativ til at etablere et sportsseminar for 
tidligere og nuværende soldater og civile, der 
under udsendelse i en international militær mis-
sion havde pådraget sig en fysisk skade og/eller 
en funktionsnedsættelse. I forbindelse med selve 
sportsseminarierne blev der indgået et samarbejde 
med Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF), hvor 
forbundet stod for at sikre det faglige indhold. 
I alt blev der afholdt to seminarer – som i øvrigt 
dannede baggrunden for tilblivelsen af DIF Sol-
daterprojekt, der begyndte 1. april 2011. 

Formålet med seminarerne var at introducere den 
skadede soldat for en række idrætter samt orien-
tere om, hvilke muligheder der eksisterer for at 
dyrke idræt på trods af en skade. DHIF havde skabt 
et krævende sportsprogram med plads til fysiske 
udfoldelser, socialt samvær og teoretiske indlæg, 
og seminarerne blev taget godt imod af de skad-
ede soldater, lige fra personer med dobbelt-am-
putationer til rygmarvsskadede, og der blev løbet 
på proteser og kørt om kap i kørestole. Forsvaret 
var udover med soldaterne repræsenteret med den 
daværende generallæge, Erik Darre, fra Forsvarets 
Sundhedstjeneste og en række idrætsledere, som 
udtrykte stor glæde over Soldaterlegatets initiativ.  

PROJEKT 
Idræt for soldater med fysiske skader

Veteranen Maurice Maunel tester bueskydning på Sportscamp 2011.

Juniorverdensmester i længdespring for handicappede, Daniel Wagner 

Jørgensen, underviser veteranen Martin Aaholm i atletik på SportsCamp 

2011 på Playitas med DIF Soldaterprojekt

Foto: Brian Mouridsen 
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Rune Oland Larsen er idrætskonsulent ved 
Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF), som 
i 2010 indgik i et samarbejde med Soldaterle-
gatet om afholdelse af to sportsseminarer og 
senere hen fik støtte til afholdelse af Sports- 
Camp 2011. DHIF blev stiftet som selvstændig 
landsorganisation i 1971 og har omfattende 
erfaring med at støtte og udvikle trænings- 
forløb, som har henblik på rehabilitering og 
udvikling af det enkelte menneskes poten-
tiale. 

SL: I forbindelse med sportsseminarerne arbejdede 
I med skadede soldater - var det noget, I havde er-
faring med, og hvordan gik I til opgaven?

ROL: Jeg skal måske indlede med at sige, at jeg 
selv endnu ikke var ansat i DHIF, men at den speci-
fikke idrætskonsulentstilling for fysisk skadede 
soldater, som jeg i dag varetager, blev skabt på 
baggrund af de erfaringer, man gjorde sig på semi-
narerne. Når det er sagt, har DHIF gennem hele 

sin levetid udviklet idrætstilbud for personer med 
funktionsnedsættelse og derigennem oparbejdet 
en velfunderet og stor erfaring med netop denne 
målgruppe. Sportsseminarerne blev således ud-
viklet på baggrund af disse erfaringer samt ønsket 
om at give vore skadede soldater et nyt sports-
ligt fundament. Vi er meget bevidste om den 
enkelte soldats motivation til at holde sig i god 
form sideløbende med den sportslige interesse, 
og sammenholder man alle de førnævnte forhold 
med vores ønske om at gøre en forskel for de 
skadede soldater, ja, så har man grundlaget for de 
to sportsseminarer.

Efter de to sportsseminarer blev jeg som nævnt 
ansat til at varetage opgaven. Jeg valgte i samråd 
med styregruppen, repræsenteret ved Danmarks 
Idrætsforbund (DIF), Dansk Militært Idrætsfor-
bund (DMI) og DHIF, at det coachende element 
skulle fylde lige så meget som selve idrætten, da 
jeg mener, at det er den optimale måde at flytte 
de her unge mænd fra A til B i deres liv. Herefter 

Rune Oland Larsen 
’Idrætten kan bruges som et positivt værktøj’

Foto: Brian Mouridsen 
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tog jeg på en slags ’Tour de Danmark’ og talte med 
hver enkelt fysisk skadet soldat om deres fortid, 
nutid og fremtid – selvfølgelig med hensyn til 
deres idræt men i høj grad også om alle de andre 
faktorer, der påvirker deres liv. 

Det første store arrangement løb af stablen i 
december 2011, hvor alle de skadede veteraner 
sammen med deres pårørende fik muligheden 
for at deltage på vores sportscamp på Playitas, 
Fuerteventura. Denne camp skulle introducere 
den samlede gruppe af fysisk skadede soldater 
til en lang række paralympiske sportsgrene samt 
give den enkelte soldat og pårørende viden om-
kring fysisk aktivitet, kost og sundhed.

SL: Hvordan oplevede du, at soldaterne og for-
svaret tog imod initiativet, og hvilket indtryk fik du 
af soldaterne selv?

ROL: Min oplevelse af soldaterne blev klart styrket 
af vores camp på Playitas. Det er helt essentielt 
for mit arbejde, at jeg kender hver enkelt soldat 
så godt som muligt og ikke mindst, at de kender 
mig og er trygge ved mig. Det er også aspekter, 
der helt klart gjorde sig gældende her. 

I løbet af den første camp fandt jeg ud af, at skadede 
soldater er lige præcis som alle andre soldater  
– de er stærke individer, som for det meste fun-
gerer bedst i fællesskab. Derudover viste de sig at 
være i noget bedre form end den resterende del 
af befolkningen. Men det var især rigtig vigtigt for 
mit arbejde, at det viste sig, at soldaterne havde 
en høj moral, en høj motivation og ikke mindst en 
stærk vilje. 

Gruppen tog generelt rigtig positivt imod tilbuddet 
om hjælpen til at tage skridtet fremad mod en ny 
idrætsverden, hvilket faktisk også er kommet til 
udtryk i en ny evaluering af DIF Soldaterprojekt, 
hvor ca. 60 % af de adspurgte mente, at deltagelse 
i projekter, herunder camps og personlig coaching, 
har bevirket, at de har fået et mere positivt syn på 
livet generelt. Det er klart noget af det vigtigste 
for mig, og det er glædeligt at se, at idrætten kan 

bruges som et positivt værktøj i rehabiliteringen 
af vores skadede soldater.

Med hensyn til Forsvaret var de behjælpelige allere-
de fra starten, men som samarbejdspartnere skulle 
vi nok lige ’finde’ hinanden til at starte med. Dog 
har vi igennem god kommunikation fået formidlet 
budskabet på en tilfredsstillende måde, hvilket 
betyder, at vi nu er flere institutioner inklusive For-
svaret, der samarbejder med at få vores skadede 
soldater videre i livet.

SL: Det bliver ofte understreget, at idræt og sport 
ofte kan spille en vigtig faktor med hensyn til at 
komme ovenpå igen og videre efter en fysisk ulykke. 
Det kan der på den ene side dårligt være tvivl om, 
men samtidig kan det også virke som en uover-
skuelig udfordring for mange med svært fysiske 
skader. Hvad er det, der gør, at sport og idræt kan 
spille en så stor rolle, hvordan kan det helt kon-
kret hjælpe en svært skadet person, og hvilke mu-
ligheder findes der egentlig for at dyrke idræt på 
trods af en skade?

ROL: Det er helt korrekt, at fysisk aktivitet, 
herunder sport og idræt, har en positiv effekt på en 
rehabiliteringsproces. Dette skyldes flere faktorer: 
rent fysiologisk dannes der nogle stoffer, en-
dorfiner, i kroppen, når man bevæger sig og er 
aktiv. Disse stoffer bevirker, at man føler sig glad. 
De succesoplevelser, sporten og den fysiske ak-
tivitet giver den enkelte, omsættes til et mentalt 
boost i hverdagen. Ting kan lade sig gøre, og nye 
udfordringer og mål kan tages op.

Derudover har idrætslige aktiviteter de egen- 
skaber, at vi sammen med andre oplever glæder, ir-
ritationer, spændinger og succesoplevelser. Denne 
fællesskabsfølelse bevirker, at man oftest har ten-
dens til efterfølgende at skabe bedre og stærkere 
relationer – relationer, som den enkelte skadede 
soldat specielt har brug for. Disse relationer gør 
sig gældende både i forhold til andre skadede sol-
dater, men i høj grad også i forhold til andre men-
nesker med et handicap. På den måde bliver idræt 
og fysisk aktivet et resocialiserende middel. 
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For den skadede soldat er det at lære sin ’nye’ 
krop at kende ret så vigtigt, og her er idrætten 
et godt redskab. Bevidstheden om ens nye krop 
er meget fundamental og vigtig i forhold til at 
kaste sig ud i nye idrætsaktiviteter. De skal se 
muligheder i stedet for begrænsninger, og det er 
en af mine fornemmeste opgaver at hjælpe dem 
med. Jeg og de andre idrætskonsulenter i DHIF 
kan rådgive om de enkelte sportsgrene, da der 
er sportsgrene, der passer bedre til nogle skader 
end andre. På eliteniveau gør det sig gældende, at 
man bliver klassificeret i den enkelte idrætsgren 
i forhold til den skade, man har. Dette gøres, for 
at den enkelte atlet kan konkurrere på lige vilkår 
med andre atleter, så kort fortalt er mulighederne 
for at dyrke idræt på topniveau, trods en fysisk 
skade, faktisk ret gode.

SL: Det første sportsseminar blev fulgt op af end-
nu et seminar og senere hen en sportscamp, hvor 
der også var fokus på den enkeltes personlige ud-
vikling. Kan du sætte ord på, hvordan I arbejder 
med de forskellige elementer, herunder de fysiske 
udfoldelser, socialt samvær, personlig udvikling og 
teoretiske indlæg m.m.?

ROL: Sammen med fysioterapeut Christian Olsen 
arbejder jeg med den enkelte skadede soldats per-
sonlige udvikling igennem idræt og fysisk aktivitet. 
De skadede soldater kan altid komme til os for at 
få hjælp eller rådgivning. Det at være fysisk aktive 
sammen bevirker, at man opbygger en mere åben 
adfærd over for hinanden, hvilket giver bedre mu-
lighed for at tage imod input og skabe personlig 
udvikling. Mit primære arbejde er at skabe glæde 
hos det enkelte individ, og her ser jeg fysisk akti-
vitet og idræt som et vidundermiddel. Man skaber 
en form for personlig valuta, som man så kan vek-
sle til andre ’valutaer’ i sit liv. 

Fakta 
DIF Soldaterprojekt er et udviklings-
projekt med det formål at rehabilitere 
og inkludere hjemvendte soldater med 
fysiske skader ved hjælp af idræt. Det 
sker i et samarbejde mellem Danmarks 
Idrætsforbund, Dansk Militært Idrætsfor-
bund og Dansk Handicap Idræts-Forbund. 
Første del af projektet løb fra 2011-2013 
og er ved seneste årsskift blevet for-
længet tre år mere til udgangen af 2016. 
Soldaterlegatet har ydet støtte til blandt 
andet Sportscamp 2011 på Playitas og 
til velgørenhedscykelløbet Ride4Rehab 
i 2013 – begge arrangementer i DIF Sol-
daterprojekts regi.

INTERVIEW

Foto: Brian Mouridsen 

Den 26. oktober 2010 blev Rigshospitalets nye 
genoptræningsfaciliteter i ergo- og fysioterapien 
indviet. Udvidelsen bestod i nye genoptrænings-
maskiner og et årsværk for fysioterapeuten Chris-
tian Olsen, en samlet donation fra Soldaterlegatet 
på 1,8 millioner kroner.  

Efter donationen havde ergo- og fysioterapien på 
Rigshospitalet: 11 kondicykler, otte andre trænings- 
maskiner, et løbebånd og ekstraudstyr til nogle af 
maskinerne. Donationen betød helt overordnet 
set, at hele fysioterapien fik et kvalitetsløft, og 
at Rigshospitalet nu fik et kvalificeret tilbud til de 
skadede soldater. De donerede træningsmaskiner 
står til fri afbenyttelse og bliver dagligt brugt af op 
mod 60 personer. Maskinerne er således til gavn 
for alle Rigshospitalets patienter, men for vetera-
nerne betød det helt essentielt, at de nu havde 
deres helt egen fysioterapeut, og derved har der 
været frihed til at beskæftige sig med soldaternes 
individuelle mål og ønsker.

PROJEKT 
Rigshospitalets Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Foto: Marie Tanggaar

Foto: Marie Tanggaard 
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Christian Olsen er fysioterapeut og af nogle 
også kendt som ’Soldater-fyssen’. Han har 
været ansvarlig for genoptræningen af de 
skadede veteraner, hvilket både er et fysisk 
krævende job men også et job, hvor man 
kommer rigtig tæt på den enkelte person.

SL: Hvordan oplever du, at veteranerne reagerer 
på genoptræningen, og adskiller de sig på nogen 
måde fra de andre personer, der er under genop-
træning og i så fald hvordan?

CJO: Man kan ikke helt undgå at komme tæt på 
sine patienter, når man har et genoptræningsfor-
løb på flere år. Derfor lærer vi jo også hinanden 
godt at kende, og jeg forsøger altid at tilrettelægge 
træningen, så den enkelte person er mest opsat 
og motiveret for det.  Veteranerne adskiller sig i 
store træk fra de andre personer, vi arbejder med, 
idet de er unge mænd, i god form, typisk har flere 
voldsomme skader, og så har de et enormt genop-
træningspotentiale. Det er en kombination, vi ikke 
ser så ofte, men den forekommer selvfølgelig en 

gang imellem, typisk ved patienter, der har været 
udsat for et trafikuheld.

SL: I oktober 2010 fik Rigshospitalets nye genop-
træningsfaciliteter i ergo- og fysioterapien på bag-
grund af en donation, der desuden også inkluderede 
et årsværk til dig, så du kunne arbejde fast med de 
skadede veteraner. Hvad betød det overordnet set 
for Klinik for Ergo- og Fysioterapi, og hvordan på-
virkede det dit arbejde med veteranerne?

CJO: Overordnet set betød det et kvalitetsløft 
for både fysio- og ergoterapien i kraft af nyt og 
moderne genoptræningsudstyr. Der var i samme 
omgang et par ergoterapeuter herindefra, der 
blev sendt på kursus i USA. Årsværket til en fysio- 
terapeut, som jo endte med at blive mig, betød, at 
soldaterne fik en fast kontaktperson, der kunne 
hellige sig den opgave på fuld tid. Herunder 
genoptræning samt kommunikation med læger 
og forsvaret m.m. 

I praksis betød det, at jeg blev ansat uden for den 
øvrige fysioterapeut-normering på Rigshospitalet, 
hvilket medførte, at uanset hvor travlt der var i 
resten af huset, har jeg kunnet hellige mig sol-
daterne på fuld tid og eksempelvis træne samme 
patienter flere timer om dagen, såfremt det blev 
skønnet nødvendigt.

SL: De fleste af veteranerne har så svære fysiske 
skader, at mange nok ville give helt op og miste 
modet. Hvordan oplever du, at det påvirker dem 
og deres hverdag - præger det dem på en bestemt 
måde?

CJO: Når man kommer så slemt til skade, som 
mange af disse veteraner gør, så leder kroppen 
efter nogle ekstra ressourcer. Nogle af vetera-
nerne har de hårdt tiltrængte ekstra ressourcer 
meget let tilgængeligt på baggrund af tidligere 
træning, for eksempel inden for idrætsverdenen, 
Forsvaret eller blot på grund af en stålvilje uden 
yderligere forklaring. Men der er også andre, som 
næsten ikke kan mobilisere den energi, som det 
kræver at gennemgå så omfattende et genoptræ-

Christian Jacob Olsen 
‘Jeg helliger mig soldaterne på fuld tid’ 

Foto: Marie Tanggaard 

CJO: Her på Rigshospitalet er vi nu rigtig godt 
rustet til at varetage patienter med krigsskader. 
Vi har fået mere erfaring i behandlingen af denne 
type multitraumepatienter og har igennem de sid-
ste par år etableret et set-up, som er testet på 
flere soldater, og som, vi ved, virker. Desuden har 
vi jo stadig en del veteraner, som vi er i fuld gang 
med at genoptræne, og det betyder samtidig, at vi 
bliver dygtigere og indsamler yderligere erfaring. 

ningsprogram. Det er denne gruppe af patienter, 
der kan miste modet, og som man kan tale om 
ikke har udfyldt sit genoptræningspotentiale fuldt 
ud. Disse patienter ser vi både blandt veteraner og 
ikke-veteraner.

SL: Rigshospitalet og Forsvaret er begge vigtige 
aktører i forhold til veteranernes genoptræning og 
samarbejder også om dette - kan du fortælle mere 
om dette?

CJO: Vores samarbejde med Forsvaret påbe-
gyndes typisk helt fra starten af, hvor vi skal have 
en optimal hverdag sat i gang for den enkelte vete-
ran. Det sker ofte med hjælp fra Forsvarets kør-
selstjeneste eller via Forsvarets handicapboliger 
på Sluseholmen. Men inden for rimelighedens 
grænser handler det jo også om at stille nogle 
krav til de her drenge, så de tager ansvar for 
deres egen situation og genoptræning. Det skal de 
selvfølgelig have hjælp til, men jeg mener, at det 
er meget vigtigt, at vi ikke skåner dem for meget. 
Det kan måske lyde lidt hårdt, men de bliver nødt 
til at komme i gang med at leve deres liv. Om det 
så er uden ben, med dårlig ryg eller uden mulighed 
for aktiv tjeneste ved Forsvaret, så er det vigtigt, 
at de kommer videre i tilværelsen. Det vil vi gerne 
hjælpe dem til, men vi vil ikke gøre det for dem. 

Et andet vigtigt forhold er, at de andre sårede vet-
eraner, som de møder under deres genoptræning, 
også tit kan hjælpe dem til at komme videre. Jeg 
oplever tit noget, der lidt kan minde om en men-
torordning mellem veteranerne med ældre skader 
og så de nyligt skadede veteraner, hvilket måske 
er det allerbedste wake-up call de kan få. Man kan 
lidt se eller mærke, at de nytilkomne tænker no-
get i stil med: ’Hvis han kan, så kan jeg også.’

SL: I forhold til tidligere hvordan vil du så vurdere 
de nuværende faciliteter på Rigshospitalet og den 
viden, man har om skadede veteraner – hvor står 
vi nu, og hvad venter der af udfordringer på om-
rådet?

INTERVIEW

‘Det handler jo også om at stille  

nogle krav til de her drenge, så 

de tager ansvar for deres egen 

situation og genoptræning.’

Foto: Marie Tanggaard 
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Uddrag af interview med Birgit Strange, nu tid- 
ligere klinikchef for Klinik for Ergo- og Fysio-
terapi på Rigshospitalet.

SL: Hvad betød det for Klinik for Ergo- og Fysioterapi 
at kunne ansætte en fysioterapeut, der udelukkende 
kunne fokusere på arbejdet med de skadede vete-
raner?

Det har været vigtigt for os at få en fysioterapeut 
med en anden profil end de fysioterapeuter, vi 
havde i klinikken. Vi ønskede en fysioterapeut, der 
havde stor erfaring med sport, fysiske aktiviteter, 
og som kunne ’tænke ud af boksen’. Samtidig ville 
vi meget gerne optimere samarbejdet med For-
svaret. Derfor nedsatte vi et ansættelsesudvalg, 
hvor den daværende generallæge, Erik Darre, 
også deltog. Dette frugtbare samarbejde fortsatte 
blandt andet i forbindelse med opbygningen af 
genoptræningstilbuddet på Rigshospitalet samt 
koblingen til fælles træning med Forsvaret. 

SL: I forhold til tidligere, hvordan vil du så vurdere 
de nuværende faciliteter på Rigshospitalet og den 
viden, man har om skadede veteraner – hvor står 

vi nu, og hvad venter der af udfordringer på om-
rådet? 

BS: Hvis vi ikke havde fået donationen fra Sol-
daterlegatet, havde vi ikke haft det tilbud, vi har 
i dag. Denne donation har været afgørende for at 
kunne opbygge vores nuværende genoptrænings-
tilbud til danske veteraner, som er på højde med 
tilbuddet i andre lande. Dette tilbud er nu er blevet 
implementeret som et fast tilbud via Folketingets 
veteranpolitik. 

Vores fokus fremadrettet er, at det offentlige 
sundhedssystem fortsat bør have et tilbud til 
skadede veteraner og de senfølger, de eventuelt 
måtte pådrage sig. Her viser forskningslittera-
turen for eksempel, at amerikanske veteraner fra 
blandt andet Vietnamkrigen over tid har udviklet 
kardio-vaskulære problemer og diabetes på grund 
af inaktivitet. Derfor er det relevant at følge de 
danske veteraner over tid og gerne forebygge 
disse og andre senfølger såsom slidgigt og anden 
slitage af kroppen.

Birgit Strange
’Vi bør have et fast tilbud til veteraner’

INTERVIEW

Erik Darre er klinikchef for Ortopædkirurgisk 
Klinik på Rigshospitalet og tidligere general- 
læge samt chef for Forsvarets Sundheds-
tjeneste. 
   
SL: Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, som 
kendetegner denne gruppe, og hvad det er for en 
slags oplevelser, som de har haft tæt ind på krop 
og sind?

ED: I det danske forsvar har vi med det stigende 
internationale engagement fået rigtig mange 
veteraner. Mange af veteranerne har jo været i-
gennem voldsomme begivenheder under deres 
udsendelse, men heldigvis er det mit indtryk, at 
for hovedparten af vore veteraner har udsendels-
en været positiv og har givet anledning til en per-
sonlig udvikling og livserfaring i den gode retning. 

Specielt fra Balkan-indsættelserne har vi jo i de 
seneste år desværre også set en del veteraner 
med betydelige psykiske eftervirkninger. På bag-
grund af mine egne erfaringer fra FN-missioner 
i Eksjugoslavien i 1993 og 1995 vil jeg mene, at 
der kan være mange årsager og forklaringer på 

dette. Vi er i dag helt klart blevet meget bedre til 
at forberede vore soldater inden udsendelse, og vi 
har fået udspændt et meget bedre sikkerhedsnet 
under dem, når de kommer hjem. Mandatet under 
udsendelserne var dengang også et andet – vi var 
som udsendte i højere grad overladt til iagttage-
rens rolle og havde ikke muligheder for at gribe ind 
over for umenneskelige handlinger. Det er, i hvert 
fald ud fra egne erfaringer, psykisk belastende.

Med indsættelserne i Irak og Afghanistan tiltog 
den fysiske risiko for vore soldater, og vi skulle nu 
som nation til at forholde os til, at vores interna-
tionale indsættelse kom til at medføre tab af flere 
menneskeliv og rigtig mange alvorligt sårede.    

SL: Du har i mange år arbejdet intensivt for at 
forbedre veteranernes situation og vilkår for be-
handling, genoptræning og livskvalitet for de fysisk 
sårede veteraner. Hvorfor mener du, at denne ind-
sats er så vigtig, og hvilke tiltag og resultater har 
du været med til at nå og føre ud i livet?

ED: Grundlæggende er det min opfattelse, at når vi 
som samfund sender vore soldater ud til verdens 

Erik Darre
’Det er samfundets opgave at sikre integrationen 
af skadede soldater’ 
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brændpunkter, så er det også samfundets opgave 
at sikre den bedst mulige hjemkomst og integra-
tion, når soldaten igen kommer hjem. Denne op-
gave bliver naturligvis yderligere udfordret, når 
det drejer sig om psykisk eller fysisk skadede 
soldater. Som generallæge og chef for Forsvarets 
Sundhedstjeneste havde jeg naturligvis det over-
ordnede ansvar for vore soldaters fysiske helbred 
og eventuelle behandling under den internationale 
udsendelse, men efter hjemkomsten blev dette 
ansvar overtaget af det offentlige sundhedsvæsen. 
Imidlertid har det altid været min klare opfattelse, 
at jeg havde et indlysende moralsk ansvar for at 
følge med og støtte soldaterne gennem deres be-
handling. 

Det har været en utrolig inspiration til dette arbej-
de at tale med de sårede soldater efter deres an-
komst til Rigshospitalet og fornemme det gå-på-
mod, der trods svære læsioner næsten altid var til 
stede. Samtidig er det på baggrund af forskellig 
ekstern støtte lykkedes at få etableret nogle helt 
unikke behandlings- og genoptræningsforhold på 
Rigshospitalet, ligesom behandlings- og genop-
træningstilbud i Forsvarets regi er blevet væsent-
ligt optimeret. Samarbejdet med idrættens ver-
den har været helt unikt, og det er i dag et faktum, 
at de to specialforbund Dansk Handicap Idræts-

Forbund (DHIF) og Dansk Militært Idrætsforbund 
(DMI) sammen med Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) gennem det såkaldte DIF-Soldaterprojekt 
tydeligt har vist, at idrætten rummer kvaliteter, 
som gør den til et rigtig godt redskab for den såre-
de soldat på vejen tilbage.

SL: Igennem dit arbejde med veteranerne har du 
også stiftet bekendtskab med Soldaterlegatet, 
hvor du har indgået i flere samarbejder og initia-
tiver for at hjælpe de skadede veteraner. Med dine 
egne ord, hvilken rolle og betydning mener du, at 
Soldaterlegatets donationer har både for den en-
kelte veteran og gruppen af veteraner som helhed?

ED: Soldaterlegatet har helt klart en kæmpe be-
tydning - både i form af de muligheder, som der 
er for støtte af forskellig karakter til den enkelte 
veteran, men så sandelig også for hele gruppen. 
Her tænker jeg ikke mindst på det store forsknings-
projekt i regi af SFI, som har tegnet et billede af den 
danske veteran. 

For mit eget vedkommende har jeg haft et fanta-
stisk samarbejde med Soldaterlegatet i forhold til 
gruppen af fysiske skadede veteraner. På Rigshos-
pitalet er det på baggrund af erfaringer indhentet 
i USA og med økonomisk støtte fra Bevica Fonden 

‘Idrætten rummer kvaliteter, som 

gør den til et rigtigt godt redskab 

for den sårede soldat på vejen 

tilbage.’

og Soldaterlegatet lykkedes at etablere et fysio- 
og ergoterapeutisk genoptræningssystem på et 
meget højt fagligt niveau. Åbningen af de nye fa-
ciliteter blev foretaget af Soldaterlegatets pro-
tektor H.K.H. Kronprinsen den 26. oktober 2010. 
Med den senere implementering af Danmarks of-
ficielle veteranpolitik blev det muligt yderligere at 
udbygge systemet, så det i dag fremstår som et 
helt unikt tilbud til vore skadede veteraner, og som 
samtidig medvirker til en optimering af det fysio- 
og ergoterapeutiske tilbud til den almindelige pa-
tient på Rigshospitalet.    

I 2011 gjorde en donation fra Remmen Fonden 
og Soldaterlegatet det muligt at etablere helt 
moderne genoptræningsfaciliteter på seks af For- 
svarets etablissementer. Det blev nu muligt at 
tilbyde genoptræning af veteraner med belast-
ningsskader fra vore internationale missioner og 
ligeledes fortsætte den på Rigshospitalet indledte 
genoptræning af de skadede veteraner. H.K.H. 
Kronprinsen åbnede de nye decentrale genop-
træningsfaciliteter ved en ceremoni på garderka-
sernen i Høvelte den 23. april 2012. 

SL: De danske veteraner har i løbet af årene fået 
stadigt større opmærksomhed både fra de offent-
lige myndigheder, pressen og fra politikernes hold 

– men hvor langt er vi nået, og hvilke behov oplever 
du, at der stadigvæk findes - hvor er det præcist, 
at der skal der sættes ind i den nærmeste fremtid?

ED: Det er helt korrekt, at vi er nået rigtig langt. 
Den helt store opgave bliver nu, i mine øjne, at 
holde et fortsat fokus på området. Det er et fak-
tum og godt for det, at vi i dag kun ser meget få 
tilskadekomne fra vores internationale indsættel-
ser. Mediernes fokus på området og dermed også 
det politiske fokus er helt klart aftaget. Her skal vi 
i veteranarbejdet passe på – det må ikke føre til en 
laissez faire-holdning.

Mange af vore fysisk skadede soldater er blevet 
handicappede for livstid. Handicap, som på sigt vil 
kunne give anledning til forskelligartede helbreds-
problemer, som vi skal være opmærksomme på og 
klar til som samfund at tage os af. Den teknolo-
giske udvikling inden for proteseområdet er i rivende 
vækst, og vi må være med til at sikre, at denne 
udvikling også kommer vore amputerede soldater 
til gavn. Endelig har historien jo med al tydelighed 
vist, at de psykiske efterreaktioner kan indtræde 
selv lang tid efter en udsendelse. Det danske sam-
fund bør fortsat have stor fokus rettet mod veteran-
området.
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Christian S. Richardson er veteran og har 
været udsendt med Forsvaret tre gange – ISAF 
Hold 4 (2004), KFOR Hold 14 (2006) og Hold 
7 (2009). Under den sidste mission kom han 
svært til skade og fik efterfølgende ampu-
teret både højre og venstre ben og går i dag 
med benproteser. Christian var samtidig en af 
de første soldater, der var involveret og del-
tog i både pilates- og rehabiliteringsprojek-
terne, som fik støtte fra Soldaterlegatet. 

SL: Christian, kan du indledningsvist fortælle lidt 
om din egen deltagelse i rehabiliteringsprojektet  
– med hvilke forventninger mødte du op, og hvad 
var din oplevelse af selve projektforløbet? 

CSR: Personligt har jeg altid været meget fysisk 
aktivt og har den grundholdning, at vi mennesker 
er bygget til at bevæge os. Så det lød spændende 
at kombinere min normale genoptræning med pi-
lates, selvom jeg dog løftede øjenbrynet en smule, 
da jeg fandt ud af, at det var balletdansere, der 
stod bag initiativet. Men allerede efter første lek-
tion fandt jeg lynhurtigt ud af, at pilates var yderst 
brugbart og effektivt særligt i forhold til min balance. 
Det betød, at det var ret nemt at overføre det til 
min hverdag, og i dag er pilates faktisk en hel fast 
del af min hverdag.

Derudover har jeg brugt mange af de tilbud, som 
DIF Soldaterprojekt har tilbudt. Dette rehabilite-
ringsprojekt er lidt anderledes, da det ’tager fat’ 
i folk, når de er ovre det første genoptrænings-
forløb.  Men det har været meget givende på et 
personligt plan at komme til at udforske, hvordan 
forskellige sportsgrene og oplevelser igen kan 
blive en del af mit liv. Man kan vel sige, at mine 
forventninger til alle projekterne har været, at det 
skulle give mig mere energi, end de tager, og det 
har givet mig en stor portion positiv energi at del-
tage i alle tilbud.

SL: Soldaterlegatets donation til Rigshospitalets 
Klinik for Ergo- og Fysioterapi betød helt konkret, 
at faciliteterne på stedet fik et kvalitetsløft – i alt 
var der nu 11 kondicykler, otte andre trænings-

maskiner, et løbebånd og ekstraudstyr til nogle af 
maskinerne, f.eks. et rosæde. Havde du erfaringer 
med genoptræning på stedet, før det nye udstyr 
kom på plads, og hvordan oplevede du, at de nye 
faciliteter prægede genoptræningsforløbene? 

CSR: Til at starte med vil jeg sige, at der er sket 
mange gode forbedringer i forhold til, da jeg kom 
såret hjem i 2009. Det er meget glædeligt at se, 
hvordan patienterne bliver modtaget, og hvilke 
genoptræningsforløb de bliver tilbudt. 

Mit eget genoptræningsforløb var i starten præget 
af et system, der ikke var parat til at modtage 
vores patientgruppe, da Danmark ikke havde 
set disse skader og i det omfang siden Dybbøl i 
1864. Så i det daglige manglede og savnede vi 
en masse genoptræningsudstyr og desuden flere 
genoptræningstimer. Jeg og andre soldater var 
desværre ’first movers’ på mange områder, ikke 
bare med hensyn til genoptræning, men også på 
proteseområdet. Dog kan det nu være en glæde 
at se, hvordan vi patienter, læger, sygeplejesker 
og fysioterapeuter har lært af og taget alle disse 
erfaringer til os. Som patientgruppe føler jeg og de 
andre skadede soldater, at vi har været med til at 
bidrage til forståelsen af genoptræning og hvilke 
redskaber, der virker. Udviklingen på området be-
tyder, at der i dag findes et hav af muligheder, der 
kan tilpasses efter den enkeltes lyst og behov, og 
det er bestemt noget, der rykker processen i en 
positiv retning.

SL: Udover de nye faciliteter medførte Soldater-
legatets donation også, at fysioterapeut Christian 
J. Olsen fik et årsværk til at arbejde udelukkende 
med skadede soldater. Hvad betød det, at I soldater 
lige pludselig havde jeres helt egen fysioterapeut?

CSR: Det har fremfor alt betydet, at vi har kunnet 
udnytte tiden bedst muligt, og at vi har fået nogle 
trygge rammer omkring os. Under et sygdomsfor-
løb er man selvfølgelig meget sårbar, og det var 
en hjælp, at Christian J. Olsen havde sat sig ind i 
vores situation og den verden, vi kommer fra. Han 
kan være der 100 % for en fra starten af. 

Christian S. Richardson
‘ Vi mennesker er bygget til at bevæge os’
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Derudover har det også betydet, at vi har kunnet 
benytte ham, efter at vi er blevet udskrevet fra hos-
pitalet, og at han altid kan finde tid til en, hvis man 
får brug for noget vedligeholdende genoptræning. 
Det, at vi har haft en fast tilknyttet fysioterapeut, 
har gjort, at vi helt naturligt har samlet os omkring 
ham, men det medførte også, at vi helt automatisk 
har skabt et socialt samvær og netværk imellem 
os soldater, som vi trækker på i mange forskellige 
sammenhænge og i vores dagligdag.

SL: Christian, kan du sætte ord på, hvad det er, at 
de her genoptræningsforløb helt konkret har givet/
betydet for dig – på hvilken måde mener du, at de 
kan hjælpe/har hjulpet skadede soldater?

CSR: Jeg kan sige det helt enkelt: det har givet mig 
og mine kammerater livet tilbage! I mit tilfælde var 
mine skader så store og omfattende, at lægerne 
ikke vurderede, at jeg havde store chancer for at 
komme til at gå igen eller bare få en normal hverdag. 
Men med slid, slæb, dygtige folk og ikke mindst 
tålmodighed er jeg nu nået så langt, at lyset i den 
anden ende af tunnelen skinner kraftigere end no-
gensinde. Jeg har rykket mange grænser inden for 
denne verden, og efter 4 ½ års lang kamp venter 
jeg nu på min sidste operation, som er sat til fe-
bruar 2014.2  Et liv i kørestol skal nu byttes ud til 
et liv med proteser på fuld tid. En ting som at løbe 
var førhen udelukket, men ny teknologi inden for 

kirurgi og proteser gør, at den mulighed nu virker 
sandsynlig og mulig. Så man kan roligt sige, at 
mine genoptræningsforløb har rykket mig, og jeg 
er gået fra intet og til alt.

SL: I forhold til tidligere, hvordan vil du så vurdere 
de nuværende faciliteter samt den viden og eks-
pertise, man har om skadede veteraner på Rigs-
hospitalet, såvel som andre steder – hvor står vi nu, 
og hvad venter der af udfordringer på området?

CSR: Det nuværende setup og faciliteterne er 
efter min mening rigtig god og anvendelig for 
brugerne, da der nu er mange muligheder, der 
kan tilpasses efter individet. Desuden har man 
opbygget en stor viden og ekspertise på om-
rådet ikke mindst på baggrund af de ’first mo- 
vers’, der kom hjem fra Afghanistan, hvilket har 
dannet et godt grundlag for det fremadrettede 
arbejde. Med hensyn til de nuværende forløb så 
har jeg kun hørt rosende ord fra de nye skadede 
soldater, hvilket er meget glædeligt at høre som 
’kollega’, og overordnet set mener jeg, at vi står 
stærkt med hensyn til fremtiden. Jeg ser dog en 
stor udfordring i, at alle erfaringerne og eksper-
tisen på nuværende tidspunkt er meget baseret 
på og centreret omkring enkeltpersoner i de 
forskellige projekter, hvilket giver et lidt skrøbe- 
ligt grundlag og skrøbelige rammer. 

‘Jeg synes, at legatet gør et fremragende arbejde og 

skal fortsætte linjen i det omfang, det er økonomisk 

muligt. Jeg har været imponeret over størrelsen af 

nogle af projekterne og glad for at se, hvor langt I har 

kunnet være med til at flytte Forsvaret i relation til de 

sårede - fysisk såvel som psykisk.’

- Anonym veteran

INTERVIEW

2 Christian Richardson er blevet opereret, og det er forløbet efter planen. Han skal nu i gang med et intensivt gen-
optræningsforløb hos Christian Olsen og forventer at komme til at gå og løbe igen med proteser.

Den 8. september 2010 deltog en gruppe af otte 
svært tilskadekomne veteraner i en pilates-work-
shop arrangeret af instruktører fra Den Kongelige 
Danske Ballet (DKDB) og Rigshospitalets læger 
og fysioterapeuter. Projektet blev realiseret ved 
hjælp af støtte fra Soldaterlegatet og DKDB. 
Formålet var at afdække og vise nye genoptræ-
ningsteknikker for fysioterapeuterne fra DKDB, 
Forsvarets Center for Idræt og Rigshospitalet 
samt arbejde med de fysisk tilskadekomne vete-
raner med henblik på at give dem en basis for den 
videre træning. På dagen underviste den inter-
nationalt anerkendte pilatesinstruktør, Elisabeth 
Larkham, som gennem mange år har arbejdet 
sammen med genoptræningsenheder på alminde-
lige samt mili-tære hospitaler i USA.

Træningsformen pilates blev oprindeligt udviklet 
under 1. verdenskrig med henblik på at genop-
træne fysisk tilskadekomne og sengeliggende 
soldater. Pilates-workshoppen byggede ovenpå et 
pilotprojekt, som foregik på Rigshospitalet i som-
meren 2010, og som havde afstedkommet nogle 
overraskende positive resultater. Resultaterne un-
derbyggede de erfaringer, som også er fremkom-
met af studier udført i samarbejde med det ameri-
kanske militær, der også påviste en positiv effekt 
af pilatestræning for personer med rygmarvs-  
eller hjerneskader.

PROJEKT
Pilates Workshop 2010

Jojo Bowman Howard instruerer Kristian Nielsen.

Foto: Brian Mouridsen
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Jojo Bowman Howard 
‘Pilates gavner sårede soldater’

Jojo Bowman Howard er tidligere balletdan- 
ser fra Den Konkelige Danske Ballet og un-
derviser nu fysisk skadede soldater.

SL: Når de fleste mennesker hører ordene ballet-
dansere og soldater, så tror jeg ikke umiddelbart, 
at mange tænker, at det har så meget med hin-
anden at gøre. Men hvordan faldt det jer ind, at 
begge parter kunne have gavn af et samarbejde  
– hvordan kom I på denne idé?

JBH: Pilates-workshoppen var selve kulmina-
tionen på en lille idé, der udsprang fra Den 
Kongelige Danske Ballets Fond, om, hvorvidt 
skadede veteraner fra Afghanistan kunne bruge 
og have gavn af de samme rehabiliteringsmetoder, 
som balletdansere gør brug af, i dette tilfælde  
pilates. På baggrund af dette blev min kollega, 
Jessie Lee, og jeg selv kontaktet, da vi begge er 
balletdansere og pilatesinstruktører.

Indledningsvis var vi lidt spændte på at se, hvordan 
og om det overhovedet ville fungere at bringe de 
her to meget forskellige og lidt lukkede verdener 
sammen. Derfor besluttede vi os hurtigt for at lade 
pilatestræningen være det fælles udgangspunkt 

og kom derved frem til et sæt af fælles mål, som 
vi sammen med veteranerne kunne arbejde os hen 
imod. På den måde kom det hurtigt til at stå klart 
for os, at de to verdener ikke var så forskellige fra 
hinanden.

Både soldater og balletdansere kommer fra disci- 
plinerede baggrunde, som kræver, at man er i 
form på eliteniveau og har en høj selvdisciplin, da 
man hele tiden bliver presset til at bryde sine fy-
siske grænser og til at håndtere regelmæssig og 
ofte hård kritik. Begge verdener stiller samme 
høje krav, og derfor stod det også allerede klart 
fra første dag, at vi havde et fælles forståelses-
grundlag, og at begge parter havde gensidig re- 
spekt for hinanden, hvilket gjorde, at vi kunne ind-
gå i et rigtig godt samarbejde.

SL: Træningsformen pilates blev udviklet under 
første verdenskrig med henblik på at genoptræne 
fysisk tilskadekomne soldater. Kan du forklare 
mere om tanken bag pilates, og hvorfor denne 
træningsform netop er så god for de skadede vete-
raner?

JBH: Idéen om at anvende pilates giver rigtig god 

Skadede soldater fra DIF Soldater-

projekt får pilatesundervisning af Jojo 

Bowman (til venstre) på Adventure-

camp 2012 på Bornholm. Fra venstre 

Mark Peters, Martin Mosvang, Henrik 

Morgen og Kristian Nielsen.

Foto: Brian Mouridsen

mening ikke mindst fordi, at netop pilates blev ud-
viklet til at hjælpe sårede soldater under første 
verdenskrig. På en måde kan man sige, at det var 
som at vende tilbage til de oprindelige rødder med 
dette projekt. Pilatestræning virker på den måde, 
at det stabiliserer og fintuner de muskler, som vi 
f.eks. bruger til at gå med. Derudover stimuleres 
blodtilstrømningen og cirkulationen, hvilket er af 
stor betydning for veteraner med amputationer. 
Samtidig er det en form for træning, der kan ju-
steres til det enkelte individ og til denne persons 
egen form. Alle mennesker fra en alder af 9 til 90 
år kan udøve den, hvilket gør den til en perfekt og 
mangeårig partner for den skadede soldat. Pilates 
fokuserer kollektivt på både krop og hjerne og 
især på de dybereliggende, stabiliserende muskler 
i kroppens center, hvilket er helt essentielt, når vi 
har at gøre med så voldsomme skader som f.eks. 
amputationer.

En amputation er et enormt indgreb ikke mindst 
fordi, kirurgen ikke sætter musklernes ender der, 
hvor de var før ulykken, men lader dem finde deres 
egen vej, så de bedre kan finde de stærkeste til-
hæftninger på det amputerede område. På den 
måde står vi over for samme udfordring, nemlig 
ikke at genfinde bevægelsesmønstre men at gen-
skabe nye. Det gør vi ved at opdage musklernes 
nye ’territorier’ og tilhæftninger. Hver eneste be-
vægelse bliver derfor genskabt og anvendt helt 
unikt til hver enkelt soldat, hvilket gør pilates 
særdeles velegnet, da det kan tilegnes den en-
kelte soldat med henblik på at forbedre den koor-
dinering, styrke og balance, som er nødvendig for 
at stå, gå og løbe. Pilatesmaskinerne er ekstremt 
alsidige og kan sættes op til at give den mest opti-
male biomekaniske støtte for soldaten.

Men ikke bare det, for det gik hurtigt op for os, 
at der er mere til denne form for træning end 
bare den fysiske del. Vi var flere gange vidner 
til, at soldaternes selvtillid steg i takt med, at de 
gendannede forbindelsen mellem hjerne og krop 
og igen følte bevægelse som en glæde og kompe-
tence i stedet for smerte.

SL: Hvordan blev pilates-workshoppen i 2010 
modtaget af veteraner, læger og fysioterapeuter 
– og hvilke erfaringer gjorde I jer i forhold til det  
videre arbejde med veteranerne?

JBH: Efter i nogen tid at have arbejdet med vores 
to første og modige frivillige – begge veteraner, 
der havde undergået komplicerede operationer 
i forbindelse med dobbeltamputationer – følte 
vi, at vi havde behov for lidt dyberegående viden 
ikke mindst i forhold til det med at arbejde med 
veteraner. Derfor søgte vi hjælp fra den ledende 
ekspert indenfor polytrauma-pilates, Elizabeth 
Larkam, som indvilligede i at rejse fra USA til Dan-
mark og undervise ved en workshop, som måske 
for første gang bragte soldater, læger, kirurger, 
fysioterapeuter, pilates-instruktører, generaler, 
forsvarspersonel og ikke mindst balletdansere 
sammen.  

Workshoppen var en stor succes og samtidigt et 
vendepunkt i vores arbejde, som illustrerede det 
store potentiale, som pilates har som genoptræ-
ningssystem for de skadede veteraner. Det var 
en fantastisk berigende oplevelse at få lov til at 
arbejde med Elizabeth, og da det var første gang, 
hun var her, var det en stor øjenåbner for alle, der 
deltog. 

Det blev begyndelsen på et studie- og læringsfor-
løb under Elizabeths vinger, som har bidraget med 
rigtig mange vigtige erfaringer. Under workshop-
pen alene blev antallet af deltagende fordoblet, og 
efterfølgende kom flere veteraner til. 

Jeg tror især, at soldaterne følte sig hjemme i Det 
Kongelige Teaters knap så hospitalsagtige men 
mere positive og neutrale rammer, der signalerer 
fokus og disciplin, hvilket også gav dem følelsen 
af ikke at være hæmmede af deres skader men at 
være individer, der kan og vil en masse. Den posi-
tive feedback var også afspejlet i de mange gode 
tilkendegivelser fra Rigs-hospitalets personale, 
som betød rigtig meget for os og var en positiv og 
motiverende faktor for det videre arbejde.

INTERVIEW
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SL: Hvilken feedback har I fået fra samarbejds-
partnere og veteraner, og hvilke resultater har I 
opnået?

JBH: Det har været et privilegium at følge sol-
daterne under deres rehabilitering og genoptræ-
ning. Det er en lang og hård vej, og vi har un-
dervejs været vidne til nogle utrolige resultater. 
Samtidig har det også været et stort privilegium 
at få lov til at arbejde ved siden af Rigshospitalets 
team af fysioterapeuter, som har været utroligt 
nærværende og åbne over for vores arbejde 
med veteranerne. Pilates og hospitalets reha-
biliteringssystemer komplementerer hinanden 
rigtig godt, og sammen har vi nået mange fælles 
milepæle, hvilket også afspejler sig i al den gode 
og konstruktive feedback, som vi har fået fra vete-
ranerne.

Helt konkret oplever vi, at pilatestræningen især 
medfører en forbedret kropsholdning, bedre gang, 
mindre tryk på leddene og en styrket koordination 
og balance – for ikke at nævne en øget selvtillid.  
Vi har set soldater sætte kørestolen fra sig og 
erstatte den med krykker, og der er andre, der 
er gået fra krykker til endelig at kunne løbe igen. 
Det er en medrivende oplevelse, og det er de her 
successer og milepæle sammen med den positive 
feedback fra veteranerne, der giver os det drive, 
der gør, at vi fortsætter og hele tiden arbejder end-
nu hårdere for at nå bedre resultater. Det gør en 
forskel, og i løbet af foråret vil en af vores første 
dobbeltamputerede veteraner påbegynde sin ud-
dannelse til at blive måske verdens første ampu-
terede pilatesinstruktør.

SL: I løbet af de sidste par år har I fortsat jeres 
fokus på og arbejde med veteranerne – hvorfor 
mener du, at dette er vigtigt? 

JBH: Soldaterne har fået så svære skader, at de 
behøver støtte og hjælp resten af deres liv ikke 
mindst for præventivt at forhindre nye og værre 
skader. Det er min store passion at arbejde med 
soldaterne, og de inspirerer mig til at gøre mit 
allerbedste og være kreativ i mit arbejde med dem. 

Jeg tror, at mange af de skadede soldater lidt 
går og frygter, at nu når de danske tropper bliver 
trukket ud af Afghanistan, så vil de blot blive en 
del af en statistik eller rettere, de frygter lidt, at 
de vil blive glemt. De har ofret deres liv, karriere, 
arme og ben for deres land, og deres oprindelige 
drømme er gået tabt pga. deres skader, men det 
er vigtigt at genskabe nye muligheder og drømme. 
Det kan og bør vi hjælpe dem med. De behøver 
støtte til at overkomme de fysiske og mentale 
barrierer og hjælp til at komme tilbage og bidrage 
aktivt til samfundet, hvilket de alle ønsker. 

Vi bør derfor tilbyde dem det bedst mulige og mest 
humane rehabiliteringsforløb. I den sammenhæng 
arbejder vi hårdt og målrettet imod at etablere 
et Internationalt Videns- og Træningscenter for 
polytrauma-pilates, hvor der vil være ressourcer 
nok til at åbne døren for alle veteraner – både fy-
sisk og psykisk skadede. Vi har allerede et frivil-
ligt team, som nu også består af forskere, som 
vil dokumentere og validere de resultater, som vi 
opnår igennem vores arbejde. Så kort sagt håber 
vi meget på at kunne sætte Danmark på verdens-
kortet som foregangsland inden for denne type af 
rehabiliteringstræning. 

INTERVIEW

Foto: Christian Radil

I starten af november 2012 godkendte Soldater-
legatet en legatansøgning, der på mest skelsæt-
tende vis åbnede en ny dør til behandlingen af 
rygmarvsskadede i Danmark. Soldaterlegatet 
donorede nemlig Danmarks første ekso-skelet, 
Ekso Skeleton, til Center for Rygmarvsskader på 
Glostrup Hospital. 

Skelettet blev indviet ved et arrangement ved 
Center for Rygmarvsskader, som er beliggende 
i Hornbæk, og hvor nyskabelsen og dets funk-
tioner blev fremvist og demonstreret af veteran 
Morten Mathiasen, som pådrog sig svære skader 
i hovedet efter en kampskade under udsendelses. 
Ekso Skeleton vil ifølge eksperter ikke bare kunne 
træne gangfunktionen hos rygmarvsskadede med 
svære skader og betydelige lammelser i en hidtil 
uset grad, men samtidig har det også medført, at 
de danske eksperter står i spidsen for et interna-
tionalt forskningsprojekt.

PROJEKT
Ekso-skelettet i Hornbæk

Foto: Jonathan Reinhardt

Indvielsen af ekso-skelettet i Hornbæk den 8. februar 2013
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Mette Molin er overfysioterapeut ved Afde-
ling for Rygmarvsskader, Glostrup Hospital, 
som er beliggende i Hornbæk. Ved årets start 
modtog afdelingen det nye ekso-skelet og 
påbegyndte oplæringen af et hold fysiotera-
peuter, der skulle tage sig af genoptrænin-
gen af de svært rygmarvsskadede patienter, 
herunder flere veteraner.

SL: Kan du indledningsvis fortælle mig lidt om, 
hvordan ekso-skelettet er blevet taget imod af 
personalet, og hvor ofte det har været i brug/hvor 
mange patienter har iført sig det som et led i deres 
genoptræning?

MM: Ekso-skelettet er umiddelbart blevet taget vel 
imod hos både personale og patienter. Samtidig har 
det hold af fire fysioterapeuter, der indtil videre er ble-
vet uddannet og certificerede til at genoptræne pa-
tienterne, været meget engagerede i arbejdet. Indtil 
nu har omkring 10-15 patienter været iført og beny-
ttet skelettet som et led i deres genoptræningsfor-
løb. Så kort sagt, ja, det både er og har været utroligt 
spændende at arbejde med og gøre brug af det nye 
ekso-skelet.

SL: Hvilke reaktioner bliver I mødt med fra patien-
terne og deres pårørende, når I fortæller om og 
viser dem ekso-skelettet? 

MM: En del af patienterne giver udtryk for, at det er 
en rigtig god følelse at komme op at gå igen – plud-
selig at kunne stå op. Samtidig er det jo også en ret 
følelsesmæssig proces, og mange af de pårørende 
tager ofte film og billeder, hvilket man jo godt kan for-
stå, for det er jo temmelig stort for dem at se deres 
mor, far, kæreste eller ægtefælle i robotten. 

Der er mange håb knyttet til genoptræningen, men 
det er vigtigt at huske på, at det ikke er et mirakelmid-
del men et redskab, som også har sine begræns-
ninger. Derfor gør vi også meget ud af at fortælle, at 
robotten er et træningsredskab med henblik på at 
opnå bedre styrke i ben, krop osv., og at træningen 
ikke nødvendigvis gør, at patienten opnår en selv-
stændig gangfunktion. 

SL: Ved indvielsen af ekso-skelettet blev det 
demonstreret af en veteran, som I indledningsvis 
ikke var sikre på ville kunne klare den udfordring, 
det er at iføre sig ekso-skelettet, grundet hans 
svære skader. Har ekso-skelettets kapacitet over-
rasket jer på nogen måder, og hvordan har det på-
virket genoptræningsforløbene?

MM: Der er ingen tvivl om, at man meget hurtigere 
end ved konventionel fysioterapi kan påbegynde 
gangtræningen. Derudover har vi i august måned 
2013 modtaget noget nyt software, som har medført, 

Mette Molin 
‘...det er ikke et mirakel men et redskab’

at robotten er blevet endnu mere anvendelig, hvilket 
skal forstås på den måde, at den har fået nogle ind-
stillingsmuligheder, der gør, at patienterne i langt 
højere grad bliver i stand til selv at hjælpe med og 
benytte deres egen muskelkraft, når de gangtræner.

SL: Nu er det jo ikke blot tidligere soldater, som har 
haft gavn af ekso-skelettet, men med dit kendskab 
til rygmarvsskadede patienter, hvordan vil du så 
kendetegne veteranerne og den indsats, de lægger 
i genoptræningsforløbet?

MM: De veteraner, vi har haft til genoptræning, er 
overordnet kendetegnet ved stor motivation og initia-
tiv især i forhold til at tage ejerskab over deres egen 
rehabilitering. Det er en imponerende energi, som de 
lægger i dette arbejde, hvilket man kun kan tage hat-
ten af for, og det indgyder stor respekt hos personalet. 

SL: Hvilken virkning oplever I, at de rygmarvsska-
dede patienter får af genoptræningen med ekso-
skelettet – har I opnået resultater, som førhen ville 
have været sværere at nå eller måske ligefrem 
utænkelige?

MM: Der har været en række subjektive udsagn fra 
patienterne selv, så som at de oplever en bedre styr-
ke og balance i kroppens muskler, hvilket giver en 
bedre siddestilling, og at de har en oplevelse af, at det 

er rigtig rart at bruge hele kroppen og at stå op. Flere 
nævner desuden en bedring af tarmfunktionen samt 
en positiv indvirkning på nervesmerter og spasticitet. 

Dette er dog absolut subjektive og uvidenskabelige 
udsagn. Ud fra et videnskabeligt synspunkt er det på 
nuværende tidspunkt endnu svært at sige noget sik-
kert, men vi håber på at få kastet mere lys herover 
i forbindelse med det forskningsprojekt, som vi på-
begynder i begyndelsen af 2014. 

INTERVIEW

‘De veteraner, vi har haft til genoptræning, er 

overordnet kendetegnet ved stor motivation 

og initiativ – især i forhold til at tage ejerskab 

over deres egen rehabilitering.’
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Soldaterlegatet iværksatte i foråret 2013 et nyt 
tiltag sammen med Veteranhjem København, 
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro og Hvorup samt 
Nykredit, nemlig projektet ’Økonomisk Overblik’, 
hvor der tilbydes gratis, personlig og uvildig økono- 
misk rådgivning til veteraner.

Initiativet blev taget på baggrund af de erfaringer 
og oplevelser, som Soldaterlegatet har gjort sig 
igennem de sidste fire år. Summen af de erfaringer 
viser, at især økonomi er et område, hvor den 
sårede soldat ofte har behov for at få dannet sig et 
overblik. Derfor gik parterne i ’Økonomisk Overblik’ 
sammen om at tilbyde gratis økonomisk rådgiv-
ning i form af en personlig mentorordning, som 
kan hjælpe veteranen med et væsentligt skridt på 
vejen i forhold til at genfinde et stabilt fodfæste i 
hverdagen nemlig at få skabt ro og oveblik over 
privatøkonomien. Er der overblik over økonomien, 
er det ofte også lettere at finde ro og energi til andre 
udfordringer. 

Målet med mentorordningen er derfor kort og godt 
at sikre, at veteranen får lavet en handlingsplan 
og iværksat et forløb, der tager udgangspunkt 
i den enkeltes behov og situation samt sikre, at 
veteranen selv eller pårørende har en primær 
tovholder, der får igangsat et forløb, som kommer 
‘hele vejen rundt’, følger personen, til der ikke læn-
gere er et behov, og får fulgt sagen helt til dørs.

PROJEKT  
Økonomisk Overblik
 
 
 

‘ Rådgivningen hjalp mig i en kri-
se, hvor der var mange ting om  
ørerne, og det økonomiske var en 
af dem. Jeg var inde i en depres-
sion, hvor jeg ikke havde lyst til 
noget. Min mentor kom til mig og 
viste, hvordan det kunne løses 
nemt, og mit humør ændrede sig.’

- Anonym veteran

INTERVIEW

Birgitte Bruun er vicedirektør i Koncern CSR i 
Nykredit, og Louise Askholm er privatrådgiver 
i Nykredit og økonomisk mentor. 

CSL: Kan du indledningsvist fortælle lidt om tanken 
bag ’Økonomisk Overblik’ – hvordan opstod idéen 
til projektet, og hvad var det, der gjorde, at Nykredit 
valgte at deltage i samarbejdet og støtte det?

BB: Idéen om ’Økonomisk Overblik’ opstod i for- 
bindelse med, at Nykredits Fond besluttede at 
donere 1 mio. kr. til Soldaterlegatet. I den sam-
menhæng blev det drøftet med Soldaterlegatets 
formand, Peter Højland, om det kunne være rele-
vant at involvere frivillige Nykredit-medarbejdere 
i et rådgivningstilbud til de tidligere udsendte 
soldater. Dette var nok inspireret af Nykredits 
erfaringer fra ’Råd til Livet’ – et rådgivningstil-
bud til voldsramte og andre udsatte kvinder, hvor 
Nykredit er gået i partnerskab med Mary Fonden, 
Mødrehjælpen og LOKK (Landsorganisationen af 
kvindekrisecentre). 

Begge initiativer ligger i forlængelse af selve ud-
møntningen af Nykredits samfundsansvar, hvor 
vi lægger meget vægt på at bidrage til en positiv 
udvikling af samfundet. I de konkrete projekter 
bidrager vi med vores kernekompetencer, for ek-

sempel økonomisk rådgivning, og med frivillig 
involvering af vores medarbejdere. Der er tale 
om uvildig rådgivning med fokus på hjælp til 
selvhjælp, og målet med ’Økonomisk Overblik’ 
er, at veteranen får overblik over sine økonomiske 
forhold og bliver i stand til at styre sin økonomi i et 
godt samarbejde med sit pengeinstitut. 

SL: ’Økonomisk Overblik’ er et samarbejde mel-
lem Soldaterlegatet, Veteranhjem København, 
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro og Hvorup samt 
Nykredit. Hvordan oplever I, at projektet er blevet 
modtaget af veteranerne?

BB: Indtil nu er vores erfaring, at rådgivnings-
tilbuddet er blevet godt modtaget. Der er et behov 
for rådgivningen, og når først veteranerne hører 
om andre, der har haft glæde af at drøfte deres 
økonomi med en mentor, giver det flere lyst til at 
gøre brug af tilbuddet. Rådgivningen er i første 
omgang etableret som pilotprojekt på de tre 
steder. I februar 2014 skal forløbet evalueres, 
og rammer for det videre forløb skal besluttes  
– eventuelt med etablering af ordningen på andre 
veteranhjem og soldaterhjem. 

SL: Louise Askholm, du er økonomisk mentor for 
veteranerne på KFUM Soldaterhjem i Holstebro. 
Kan du forklare lidt om, hvordan et rådgivnings-
forløb udspiller sig – altså, hvordan det helt konkret 
foregår?

Birgitte Bruun & Louise Askholm
‘Overblik over økonomien giver ro’

Foto: Gitte Sofie Hansen

Louise Askholm
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LA: Der er flere forskellige typer møder. Nogle 
gange er det tidligere soldater, som har hørt om 
den mulige rådgivning fra andre soldater. Det kan 
for eksempel være veteraner fra KFUM Soldater-
hjem, heraf nogle fra ’SoldaterRekreation’, hvor 
jeg så tager derhen og mødes med den pågæl-
dende person sammen med dennes bisidder, som 
er med på sidelinjen for at hjælpe til. 

De er interesserede og motiverede, og det hele 
foregår i en stille og rolig atmosfære – helt ’nede 
på jorden’. Det er meget givende at møde de per-
soner, som har givet sig ekstremt fysisk og men-
talt i deres internationale tjeneste og indsats for 
Danmark, og som nu ikke helt kan overskue situa-
tionen med at gå ind i et pengeinstitut og få økono-
misk rådgivning. Til gengæld viser det sig hurtigt, 
at de er meget åbne for at modtage rådgivningen i 
deres vante rammer.

SL: Mange af de veteraner, Soldaterlegatet hjælper, 
og som har taget imod tilbuddet om gratis 
økonomisk rådgivning fra ’Økonomisk Overblik’, har 
som følge af deres udsendelse fået fysiske eller 
psykiske skader. Hvordan oplever du, at det påvirker 
deres økonomiske situation?

LA: For en del af dem har det selvfølgelig været 
uoverskueligt at komme hjem til rudekuverter. 
Der er nogle, som har fået en erstatning og nu 
ønsker uvildig økonomisk rådgivning om, hvordan 
de bedst muligt får placeret deres penge. Her er 
det ofte spørgsmål om, hvorvidt de skal få indfriet 
deres gæld, eller om de skal placere deres økono-
miske midler andetsteds. Jeg oplever samtidig, 

at der sædvanligvis også er behov for en form for 
indledende budgetlægning for at få den enkelte 
til at tage ansvar for sit eget økonomiske liv. Det 
kan også ske, at nogle har brug for hjælpemidler 
i et eller andet omfang til at minimere ulemperne 
ved deres fysiske eller mentale handicap, hvorfor 
en form for rådgivning - for eksempel en henvis-
ning til det kommunale system - også kan finde 
sted under vore samtaler. Alt i alt er veteranerne 
selvfølgelig påvirket af deres udsendelser og det i 
forskellig grad, men igennem rådgivningen får de 
nogle værktøjer til at komme ovenpå igen.

SL: Birgitte, man hører oftere og oftere om 
vigtigheden af økonomisk rådgivning. Kan du helt 
konkret sætte ord på, hvad projektet ’Økonomisk 
Overblik’ kan gøre for veteranerne, og hvad det er, 
der gør det så vigtigt?

BB: Det er min klare opfattelse, at mange udsendte 
soldater kommer styrkede hjem fra udsendelse 
til internationale missioner. Men som Louise også 
nævner, så er der også nogle, som kommer hjem 
med fysiske og psykiske skader eller helt andre 
personlige problemstillinger, der gør, at det kan 
være vanskeligt at finde ressourcer til at bevare 
overblikket, heriblandt over økonomien. ’Økono-
misk Overblik’ hjælper den hjemvendte soldat på 
netop dette område og kan være medvirkende til, 
at soldaten får en bedre trivsel og flere ressourcer 
til at arbejde med andre udfordringer, og vi oplever, 
at netop denne form for rådgivning bliver taget 
godt imod rundt omkring på veteranhjemmene.
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’Projektet ’Økonomisk Overblik’ kan være medvirkende 

til, at soldaten får en bedre trivsel og flere ressourcer 

til at arbejde med andre udfordringer, og vi oplever, at 

netop denne form for rådgivning bliver taget godt imod 

rundt omkring på veteranhjemmene.’

I efteråret 2012 var Soldaterlegatet med til at 
igangsætte et helt nyt projekt for veteraner, ’Naca-
dia’, hvor Soldaterlegatets økonomiske støtte 
muliggjorde et forløb for otte soldater i Danmarks 
første forskningsbaserede terapihave, der er be-
liggende i Aboretet i Hørsholm.

Forløbet for soldaterne begyndte den 3. september 
2012, hvor otte ansatte fra forsvaret startede i et 
ti-ugers forløb. I løbet af de ti uger var deltagerne 
i haven 3 x 3 timer om ugen og deltog i et behand-
lingsprogram, der bestod af flere forskellige be-
handlingselementer: mindfulness, kognitiv terapi, 
naturbaserede aktiviteter, brugen af symbolik (i 
naturens processer og aktiviteter) og det støt-
tende havemiljø.

PROJEKT  
Terapihaven Nacadia

De første terapihaver opstod efter Første Verdenskrig i England og 

USA, da man fandt ud af, at de mange veteraner, der kom tilbage 

fra krigen med granatchok, havde stor gavn af behandling i haver. 

Alligevel er Nacadia den første af sin slags i Danmark, og skal man 

finde en anden i nærheden, må man til Alnarp tæt på Lund i Sverige. 
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Bettina Damsbo er læge og direktør ved Stress-
centret Kalmia. I efteråret 2012 stod hun og 
Dorte Djernis, psykolog og haveterapeut, 
i spidsen for et spændende projekt, hvor otte 
soldater tilbragte ti uger i et behandlingspro-
gram i terapihaven Nacadia. 

SL: Kan du indledningsvis fortælle mig lidt om, 
hvad der fik jer til at indgå i et samarbejde om at 
anlægge en terapihave, og hvordan projektet blev 
en realitet?

BD:Ja, det er en lang historie, som faktisk går 
seks-syv år tilbage, hvor vi, Stresscentret Kalmia, 
med Bo Netterstrøm i spidsen havde kontakt med 
Københavns Universitet (KU), som var interesseret 
i at anlægge en terapihave i Arboretet i Hørsholm 
med Rehabiliterings Trädgården fra Allnarp som 
model. I Allnarp havde man flere års erfaring med 
behandling af stressede og udbrændte mennesker. 
 
Kalmia blev involveret, da vi med vores medicin-
ske/terapeutiske baggrund kunne være ansvarlige 
for behandlingen, og KU ville stå for udformnin-
gen og indretningen af haven og drivhuset. Sam-
men med KU blev der ansøgt om fondsmidler til 
at udarbejde projekt Nacadia, hvor det oprindeligt 
var tanken, at behandlingen skulle rettes mod den 
samme målgruppe som i Sverige. Med støtte fra 
flere fonde, blandt andre RealDania, Hartmanns 

fond og det Obelske Familiefond, blev haven en-
delig en realitet og havde officiel åbning i novem-
ber 2011.

SL: Hvordan kom I på idéen om at tilbyde behand-
ling til stressramte soldater, og hvad var de indled-
ningsvise reaktioner hos Forsvaret såvel som hos 
soldaterne selv? 

BD: Det var meget nærliggende for os at tilbyde 
behandling i terapihaven Nacadia til de stress-
ramte soldater. Vi vidste fra erfaringer i udlandet, 
at netop kombinationen af haveterapi med mind-
fulness-meditation og psykoterapi har en gavnlig 
effekt på veteraner med PTSD. Derudover ønskede 
vi at kombinere det med åndedrætsøvelser, som 
også var afprøvet med succes her i landet.

Meget tidligt i processen kontaktede vi Forsvarets 
psykologer, med chefpsykolog Vibeke Schmidt i 
spidsen og de var en stor støtte gennem hele pro-
jektet. Soldaterne var alle positive og glade for, at 
der blev gjort noget. Selvfølgelig var der også lidt 
usikkerhed om, hvad det nu var, de havde sagt ja 
til. De soldater, der tidligere havde deltaget i det 
såkaldte ’Soldier Smart’-projekt, hvor de var blevet 
introduceret til mindfulness og åndedrætsøvelser, 
var måske lidt mindre usikre over for, hvad det var 
de havde indladt sig på.

SL: Da dagen så endelig oprandt, og forløbet star-
tede, hvordan blev behandlingsprogrammet så 
modtaget af veteranerne?

BD: Veteranerne mødte op med et vist alarm-
beredskab, hvorfor behandlingsprogrammet var 
planlagt, så der blev taget højde for dette. Det var 
væsentligt at etablere tryghed og tillid til ram-
merne. Det var muligt for veteranerne at trække 
sig tilbage til et sted i haven eller drivhuset, 
hvor der var rart at være. Bålpladsen blev det 
foretrukne samlingspunkt. Sammensætningen af 
øvelser var tilpasset, så de kunne imødekomme 
veteranernes behov. I haven var der to havetera-
peuter som de gennemgående figurer. Derudover 
var arboretmesteren med som ’gartner’, og han 

Bettina Damsbo
‘Naturen sænker vores stressniveau’
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blev for flere af veteranerne en vigtig figur. Yder-
ligere havde hver veteran en terapeut, som de 
havde individuelle samtaler med en gang om ugen 
gennem hele forløbet.

SL: Med dit kendskab til personer, som er ramt af 
stress, hvordan oplevede du så soldaterne og den 
indsats, som de lagde i forløbet – lagde du f.eks. 
mærke til særlige træk, som kendetegnede dem 
som gruppe?

BD: Sammenlignet med de stressramte vi møder 
til dagligt, var det tydeligt, at veteranerne havde 
haft deres symptomer i meget længere tid, og at 
deres forventning til at få det bedre ikke var så 
stor. De var præget af deres PTSD, som blandt 
andet betød, at flere af dem fik angst alene ved 
transporten til behandlingen, at de hurtigt blev 
trætte, og at de måtte bruge mange ressourcer 
for at kunne være med, selvom de oplevede, at det 
var godt for dem.

SL: Oplevede I en ændring i soldaterne i løbet af de 
ti uger, hvor de var i Nacadia, og hvilken feedback 
fik I fra soldaterne, da forløbet nåede til vejs ende?

BD: Vi oplevede, at der både var meget håb for 
fremtiden og samtidig stor nervøsitet. Vetera-
nerne var i tvivl, om de kunne klare at holde fast 
i de nye vaner, som de havde oplevet gav dem 
højere livskvalitet og fungerede som en ballast 
mod vredesudbrud, social angst, uro og initiativ-
løshed. Det med at skulle stå på egne ben var 
svært – selvom de var fortrolige med de redskaber, 
de havde fået eller ’taget ind’. Og selvom de havde 
erfaret, at det hjalp, ja, så truede det ’store mørke 
hul’ alligevel. 

Veteranerne udtrykte alle en stor tilfredshed med 
forløbet. Mange af dem ønskede også, at der var 
mulighed for at overnatte i skoven. I sin helhed 
oplevede de Nacadia som en oase i et kaotisk liv, 
hvor kravene stiger dem over hovedet. I haven er 
der et større match mellem krav og evne til at yde. 
Den fred, det giver, udtrykte mange af dem som 
værende en helende faktor.

 

SL: Kan du kort sætte ord på, hvad det er, denne 
terapiform kan tilbyde de stressramte soldater, og 
hvordan I oplevede helt konkret, at behandlingsfor-
løbet hjalp soldaterne videre?

BD: At være i naturen hjælper os med at sænke 
vores stressniveau. Kombinationen af natur, øvel-
ser, samvær med ligestillede, forudsigelighed og 
tryghed og ikke mindst muligheden for at få sat 
ord på det, der er svært og skræmmende, hjælper. 
Vi oplevede helt konkret, at den enkelte veteran 
fik det bedre i forløbet, og at det planlagte be-
handlingsprogram virkede. Den største mangel-
vare blev desværre tid. Vi kunne godt have brugt 
mere tid på de dage, veteranerne var i haven, og at 
det samlede forløb kunne strække sig over flere 
uger. Mod slutningen af forløbet havde hver vete- 
ran et møde med deres terapeut fra Nacadia og 
sagsbehandler fra Forsvaret. Dette møde var 
meget væsentligt, da veteranerne var bange for at 
skulle tilbage til en hverdag, hvor de ikke kunne 
komme til at bruge de nye redskaber og værktøjer, 
de havde lært, og frygtede, at det håb, der var blevet 
tændt i dem, skulle slukkes igen.

‘Veteranerne mødte op med et vist 

alarmberedskab, hvorfor behandlings- 

programmet var planlagt, så der blev 

taget højde for dette.’ 
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SL: Hvornår gik det op for dig, at du måske havde 
taget psykisk skade af dine udsendelser?

RP: Jeg havde jo en ret lang udsendelse til Hel-
mand i Afghanistan, idet jeg deltog på hold 1, 2 og 
lidt af hold 3. I den sidste fase af hold 2 kunne jeg 
godt mærke, at jeg havde brug for at tale med en 
psykolog, når jeg kom hjem til Danmark, idet jeg 
som chef ikke havde nogen at tale med dernede. 
Jeg lå i en engelsk lejr, og den chef, jeg skulle tale 
med, var chefen for de danske styrker, som jo var 
min nærmeste chef - men han var i Camp Bastion, 
så det var ikke lige til. 

Jeg kunne heller ikke tale med feltpræsten, for 
han dækkede hele Afghanistan, og som han sagde 
til mig, ’så skal jeg jo være der, hvor der er flest 
soldater.’ Så derfor kom han ikke til den lejr, hvor 
jeg lå. 

Da jeg kom hjem til Danmark, havde jeg en samtale 
med en psykolog, og vi blev hurtigt enige om, at 
jeg havde brug for hjælp til at bearbejde de mange 
voldsomme hændelser, som jeg havde oplevet 
i Helmand. Jeg regnede selv med, at jeg skulle 
have et par samtaler og så noget ferie, idet jeg kun 
havde haft 15 fridage under den lange udsendelse. 
Jeg var slidt totalt ned og lignede én på 90 år. Men 
da der blev lukket op for posen, så væltede læs-
set, og jeg blev sygemeldt. Jeg prøvede at starte 
op igen på kasernen, men kunne ikke koncentrere 
mig, og når de skød ude på skydebanen, ja, så lå jeg 
under bordet og havde ondt i maven og rystede. 
Efterfølgende fik jeg diagnosen PTSD, og min er-
hvervsevne er i dag nedsat med 75 %, hvorfor jeg 
også er blevet pensioneret.

SL: Hvordan reagerede dine omgivelser, og hvilke 
konsekvenser har din PTSD medført?

René Pamperin
‘Min PTSD har haft mange personlige konsekvenser’

René er veteran og har været udsendt med  
Forsvaret fire gange og primært til Afghani-
stan, hvor han arbejdede med ’CIMIC’, den civil- 
militære indsats. Efter sine udsendelser fik 
han en PTSD-diagnose, og i dag er han førtids-
pensioneret fra Forsvaret. 

RP: Det kan være rigtig svært for en soldats familie 
og venner at sætte sig ind i, hvad det vil sige at 
være i krig. Det er så aparte, at det kun er dem, 
der har prøvet det, der kan sætte sig ind i det. Og 
det forstår jeg godt, men på den anden side er det 
en liden trøst for de soldater, der er ramt af PTSD. 
Det hjælper bare ikke helt. 

Min daværende kone kunne ikke håndtere, at jeg 
ikke var rask, da jeg endelig kom hjem. Imens jeg 
havde været udsendt, havde hun jo stået med det 
hele og ikke kun under missionen, men også i den 
lange periode, hvor jeg både havde været under 
uddannelse og tiden op til udsendelse. Så da jeg 
kom hjem og ikke kunne tage over, ja, så blev det 
for meget. Det forstår jeg godt. 

Det, at jeg fik PTSD, har medført mange store per-
sonlige konsekvenser. Jeg har altid været et aktivt 
menneske med mange frivillige tillidsposter, og 
jeg var god til at have mange bolde i luften på én 
gang. Det afspejlede sig også i mit arbejdsliv, hvor 
jeg jo havde et lederjob med et stort ansvar, og 
hvor andre var afhængige af det, jeg foretog mig. 
Det betød noget, jeg fik ris og ros og udfyldte en 
plads her i livet. Lige pludselig kunne jeg ingen-
ting, jeg kunne knapt nok have én enkelt ’bold i luf-
ten’, og det, jeg kunne, betød pludselig ikke noget 
mere. Jeg var blevet pensioneret, men havde ikke 
planlagt min pension, fordi den kom så pludseligt. 

Derudover mødtes jeg ikke rigtigt med nogen 
mennesker længere; jeg havde faktisk heller ikke 
lyst til at være steder, hvor der var mange men-
nesker. Jeg følte, at jeg ikke kunne bidrage med 
nogen historier om, hvordan dagen var gået, over 
middagsmaden. Den situation blev forværret af 
mit møde med det offentlige system, jobcentrene, 
Arbejdsskadestyrelsen m.v., hvor jeg følte, at jeg 
blev mistænkeliggjort og ikke respekteret, ja, dår-
ligt behandlet. Det var bestemt ikke nogen rar 
oplevelse. Når jeg ser tilbage på den tid, fremstår 
den som en rigtig hård og mørk periode i mit liv, 
hvor jeg oplevede så massive svigt, at jeg faktisk 
til sidst overvejede at gøre en ende på det hele. 
Det hele føltes bare så uoverskueligt.

SL: Du har igennem årene fået støtte fra Soldater-
legatet. Hvad har det betydet for dig, at du kunne 
få hjælp, og hvor står du i dag?

RP: Soldaterlegatet er en ’life saver’ for os vete-
raner. Det, at I har været der og har kunnet hjælpe 
os veteraner, når nøden var størst, kan ikke 
beskrives med nok rosende ord. I dag har jeg fået 
det bedre, jeg har fået overskud til at hjælpe andre 
veteraner og har taget initiativ til et veteran- 
projekt, der hedder VeteranHaven. Så det er her, 
jeg står nu og ser en lysere fremtid i møde med 
overskud til at hjælpe andre, der har det svært. 
Men uden Soldaterlegatet var jeg nok ikke nået 
dertil, hvor jeg er i dag.      

SL: Du har igennem et par år været beskæftiget 
med projektet ’VeteranHaven’. Kan du forklare 
mere om dette, og hvad motiverede dig til at tage 
initiativ til dette projekt?

RP: Som supplement til min medicin har jeg fundet 
det helbredende at gå ud i naturen, ud i haven og 
arbejde med dyr og planter og få fyldt mine sanser 
med gode indtryk. Jeg arbejder med manuelle op-
gaver i mit eget tempo, uden stress og deadlines. 
Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil lave, hvornår 
jeg vil lave det, og om jeg har overskud til det den 
dag. Jeg skal være kreativ, bruge min hjerne, og 
alle sanserne bliver stimuleret, hvilket også gør, 
at jeg genoptræner min hjerne. Jeg opnår også en 
god fysisk træthed, som gør, at jeg sover godt om 
natten og slipper for sovepillerne og får en rigtig 
døgnrytme - et problem som PTSD-ramte ellers 
tit slås med. 

En af de vigtigste ting er, at jeg har noget at stå 
op til hver morgen, altså, at der er noget jeg skal, 
og på den måde får jeg flyttet mit fokus væk fra 
det, at jeg er syg, over på noget positivt og meget 
livsbekræftende. 

Det er alle de elementer, der hjælper mig, og som 
jeg af egen erfaring nu er klar over faktisk kan 
være til hjælp for andre. Det er derfor, jeg har taget 
initiativ til projekt “VeteranHaven”, hvor jeg sam-
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men med andre veteraner (både sårede og raske), 
pårørende og andre civile ildsjæle har stiftet 
den frivillige almennyttige forening ’Veteran- 
Haven’, hvor alle er velkomne. 

Der er tale om et landsdækkende gratis og fri-
villigt tilbud til veteraner fra forsvaret, politiet, 
beredskabet, civile hjælpeorganisationer samt 
pårørende og andre borgere, der kan tilslutte sig 
vores formål. Vi er klar til at hjælpe andre med at 
få et godt liv igen til glæde for dem selv og deres 
pårørende. Målet er kort sagt at bygge, vedlige-
holde og drive en 35.000 m2 stor have med bål-
plads, shelter, flagstang, hønsehus, køkkenhave, 
bi-gård, planter, vand, mødelokale, gårdbutik og 
meget mere. For os, der allerede er involveret, 
handler det især om ikke at blive sygeliggjort, og 
at man faktisk ikke behøver have medlidenhed 
med os, altså forstået på den måde, at vi nok selv 
skal tage ansvar – ikke mindst fordi, veteranerne 
her faktisk har mulighed for at gøre de ting, som 
de får det godt af. 

SL: Der findes en række støttemuligheder for jer 
veteraner, men der er også et godt stykke vej endnu, 
 før vi kan sige, at ’nu er vi i mål’. Hvor tror du per-
sonligt, at mange af jer veteraner ville stå, hvis der 
ikke fandtes støttemuligheder som Soldaterlega-
tet og dit eget projekt ’VeteranHaven’?

RP: Personligt mener jeg, at hvis ikke der var noget, 
der hed Soldaterlegatet, ja, så ville alle vetera- 
ner være meget dårligt stillet. Det, at I er der og 
er klar til at hjælpe os, er guld værd. Der findes en 
række støttemuligheder, men det er min erfaring, 
at kendskabet til dem, og hvad de går ud på, de-
sværre ikke er så udbredt blandt veteranerne. 
Sagen er den, at mange syge veteraner har brug 
for mere end et telefonnummer eller en hjemme-
side, hvor de selv skal opsøge viden, for det har en 
veteran med PTSD slet ikke overskud til. Derimod 
er der brug for personlig kontakt og her gerne en 
opsøgende kontakt baseret på tillid, respekt, over-
skud og masser af tid. Jeg skal være den første til 
at indrømme, at vi veteraner nok kan være en lidt 
’tung gruppe’ at have med at gøre.

I ’VeteranHaven’ har vi et tilbud, hvor veteranen 
møder folk, der selv er veteraner - nogle er også 
fysisk og/eller psykisk skadet - ligesom der også 
er pårørende involveret. Det betyder, at de møder 
en fælles forståelse og tillid lige fra starten, og at 
dem, de møder, ved, hvordan de har det, fordi de 
har selv prøvet det. Det gør en verden til forskel, 
at veteranen ikke skal til at forklare en masse om 
dem selv, og hvordan de har det – de bliver hurtigt 
en del af det fællesskab og af den ’familie’, som vi 
også var ude på missionen. 

Men i bund og grund handler det om i fælles- 
skab at støtte og hjælpe hinanden i en atmosfære 
af forståelse og tillid, give den enkelte det rum, 
han eller hun har brug for, og få tankerne væk fra 
problemerne og over på noget positivt. Jeg tror og 
håber på, at vi vil kunne hjælpe mange veteraner 
tilbage til livet, og overordnet set ville mange af 
os veteraner være ilde stedt, hvis der ikke fandtes 
alle de her tilbud og støttemuligheder.
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‘Jeg opnår også en god fysisk 

træthed, som gør, at jeg sover 

godt om natten og slipper for 

sovepillerne og får en rigtig 

døgnrytme - et problem som 

PTSD-ramte tit ellers slås med.’
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 KNUD BARTELS
 General og formand for natos militærkomite

 GITTE LILLELUND BECH
 Tidl. Forsvarsminister (V)

 TIM SLOTH JØRGENSEN
 Admiral og tidl. Forsvarschef

 SØREN GADE
 Adm. Direktør i landbrug & fødevarer og tidl. Forsvarsminister (V) 
 

Nicolai Wammen
Forsvarsminister (S)

Foto: Steen Brogaard

Sammen kan vi meget. Vi udsender 
soldater, fregatter, fly og helikop-
tere. Vi forsvarer vores land og 
vores interesser ved at være med til 
at løse konflikter, der måske nok ud-
spiller sig fjernt fra danske grænser, 
men som ikke desto mindre har be-
tydning for vores sikkerhed.

Vores veteraner har ydet en kæm-
pe indsats og gjort en forskel i lande og konflik-
tområder i Afrika, Europa og Asien, hvor de har 
løst mange forskellige opgaver. De fleste veter-
aner vender styrkede hjem med erfaringer, der 
har udviklet dem fagligt og personligt. Dét skal 
Danmark som samfund værdsætte og gøre brug 
af. Veteranpolitikken er i det hele taget et fælles 
samfundsanliggende og en vigtig indsats, som vi 
ikke må glemme. Vi har et fælles ansvar for at 
støtte op om dem, der har passet godt på Dan-
mark. Dem, der er blevet såret fysisk eller psykisk, 
skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe. Det sky-
lder vi dem, og det har de krav på. 

Nogle veteraner har deltaget i forsvarets mis-
sioner på Balkan tilbage i 90’erne og ved, at vi 
dengang ikke var gode nok. Men gennem tiden er 
vi blevet klogere. Vi er heldigvis nået langt med 
indsatsen for at hjælpe veteranerne. Støtten til 
veteraner er siden Balkan-tiden forbedret væsent- 
ligt. Det gælder eksempelvis den forebyggende ind- 
sats samt behandlingen af og støtten til fysisk og 
psykisk sårede, ligesom der følges op med tilbud 
til de veteraner, som er afgået fra forsvaret. Vi har 
samlet kræfterne i et Forsvarets Veterancenter for 
at øge helhed og koordination i indsatsen, og den 
viden og erfaring, der bliver opsamlet her, giver 
os et kvalificeret grundlag for løbende at følge 
op på og udvikle indsatser og initiativer på vete-
ranområdet. 

Vi anerkender også, at der stadig er udfordringer 
på veteranområdet. For selvom hovedparten af 
veteranerne kommer styrket hjem fra missionerne, 
er der en lille gruppe, som vi har svært ved at nå. 

I den sammenhæng skylder vi en stor tak til frivillig- 
organisationerne og ikke mindst Soldaterlegatet. 
Det er en uvurderlig hjælp, især for den enkelte 
veteran, at kunne få den bedst mulige støtte, når 
behovet er størst og mest akut.

I dag er vi bedre rustet end tidligere, og vi har 
aldrig vidst mere om vores veteraner; om hvor-
for de tager ud, og om hvem de er. Det skyldes 
ikke mindst SFIs forskningsprojekt ’Danske Hjem- 
vendte Soldater’, der blev initieret af Soldater-
legatet, og som har kortlagt gruppen af danske 
vete-raner og deres styrker samt udfordringer. 

Det er vigtigt, at vi er klædt ordentligt på med den 
rette viden, for uden den kan vi ikke reagere eller 
handle mest hensigtsmæssigt. I denne sammen-
hæng skylder vi derfor også en stor tak til Sol-
daterlegatet for netop at fremme og opbygge ny 
viden på området. 

Det er et velkendt faktum, at viden sætter ringe i 
vandet, og siden offentliggørelsen af forsknings-
projektet ’Danske Hjemvendte Soldater’ er der 
blevet iværksat mange gode tiltag og forbedringer 
til fordel for veteraner og pårørende. Jeg er især 
glad for, at regeringen sammen med flere andre 
partier sidste år blev enige om en aftale, der er et 
vigtigt skridt på vejen til, at veteraner, der har fået 
PTSD som følge af deres indsats for Danmark, 
kan få den nødvendige støtte. Vores veteraner og 
deres pårørende fortjener den anerkendelse og 
kompensation for deres indsats i nogle af verdens 
hårdeste brændpunkter.

Tak for den gode indsats og stort tillykke til Sol-
daterlegatet med de 5 år.
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Danske soldater på internatio-
nale missioner lever og arbejder 
hver dag under barske vilkår. 
Selvom de fleste kommer styr- 
kede hjem, kan veteranerne få 
skader på kroppen og ar på 
sjælen, og alt for mange er 
mærkede for livet på grund af 
deres udsendelse for Danmark. 
Det er desværre en del af 
vilkårene for vores indsats i ver-
dens brændpunkter.

Det kan være vanskeligt at for-
stå og forholde sig til ting, som 
umiddelbart ikke kan ses, og 

for mange af de veteraner, som har pådraget sig 
psykiske skader, har vejen til anerkendelse ikke 
altid været nem. Det har taget tid, men Forsvaret 
og samfundet er gennem årene blevet bedre til 
at tage sig af sine veteraner og deres pårørende 
i respekt for den særlige indsats, de har ydet, og 
udviklingen går fortsat den rette vej.

Der er efterhånden mange gode kræfter sam-
let for at hjælpe de veteraner, som har behov for 
det, og jeg har stor respekt for den usædvanligt 
ihærdige indsats, som Soldaterlegatet igennem 
sin femårige levetid har lagt for dagen. Fondens 
støtte og projekter har ikke blot hjulpet mange  
veteraner og pårørende, men har også bidraget 
med unik viden gennem støtte til forskning på vete- 
ranområdet. 

Soldaterlegatets arbejde har vist os, at selvom der 
kan være mange udfordringer for de soldater, der 
kommer hjem efter internationale operationer, så 
er de også til at løse. Det tjener som et godt eksem-
pel for os alle, og viser, at når vi løfter sammen, 
ja, så står vi endnu stærkere. 

Der skal derfor lyde en stor tak til Soldaterlegatet 
for de konkrete og mærkbare resultater til gavn 
for vores soldater, som I har leveret de fem for-
gangne år.

Peter Bartram
Forsvarschef, general
 

Foto: Sara Skytte

Vi står alle i gæld til vores civile 
og militære udsendte i interna-
tionale militære missioner. Ikke 
kun for deres vilje til at påtage 
sig vanskelige opgaver på Dan-
marks vegne med risiko for egen 
person og førlighed. Vi skylder 
dem også en værdig behandling 
og sober støtte, når de returnerer 
med fysiske eller psykisk sår.

Soldaterlegatet udfylder her en 
vigtig mission for vores hjem-
vendte - for vores veteraner.  
Soldaterlegatet giver mulighed 
for at yde en økonomisk støtte 

til veteraner, pårørende eller efterladte. Dette pri-
vate og militært som politisk uafhængige initiativ, 
som legatet er udtryk for, står som et mindes- 
mærke over en velfortjent respekt for vores ud-
sendte og deres ofre i Danmarks tjeneste.

 

Soldaterlegatet har siden sin begyndelse 
for fem år siden gjort et kæmpe stykke ar-
bejde for Danmarks veteraner, og det skal  
I  have tak for. Jeg har selv oplevet Soldater-
legatets konstruktive tilgang og anbe-
falinger i forbindelse med udarbejdelse af 
Danmarks officielle veteranpolitik i 2010, 
og jeg har som minister og folketings-
medlem værdsat med- og modspil, når det 
gælder vores veteraners støtte og aner-
kendelse. For det fortjener vores veteraner! 

 

Knud Bartels
General og formand for NATOs militærkomité

Gitte Lillelund Bech
Tidl. forsvarsminister (V)

Source: Nato 
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Soldaterlegatets etablering i 
2009 har været en af de stær-
keste katalysatorer for, at be- 
handlingen af hjemvendte sol-
dater generelt har ændret sig i 
en markant positiv retning gen- 
nem de seneste fem år. 

En af baggrundene for Sol-
daterlegatets oprettelse var 
en bred frustration over, at 
Danmark som nation sendte 
soldater ud i krigszoner for 

at tjene landets interesser, men at Danmark på 
samme tid ikke evnede at give de soldater, der 
kom tilbage med sår på krop og sjæl, en tilfreds-
stillende behandling. 

Soldaterlegatet havde allerede fra starten evnen 
til at handle hurtigt og effektivt uden skelen til 
overholdelse af gældende regler og procedurer. 
Man kunne hjælpe, hvor det var nødvendigt her og 
nu. Denne evne til at operere i kanten af reglerne og 
fokusere mere på behov end procedurer skabte en 
almen debat i bl.a. medierne og også internt i For-
svaret om det rimelige i den daværende behand- 
ling af vores soldater. Denne debat og det pres, 
som Soldaterlegatet har skabt over de seneste 
fem år, har været stærkt medvirkende til, at det 
offentlige system har bevæget sig langt og derfor 
i dag er langt bedre til at håndtere de hjemvendte 
soldater, end tilfældet var for fem år siden. 

Vi er dog endnu ikke helt i mål, og derfor er det 
vigtigt, at Soldaterlegatet fortsætter sit virke frem- 
over og derigennem dels støtter de soldater, 
der har særlige behov, og dels medvirker til at 
fortsætte den nødvendige debat om det officielle 
Danmarks støtte til vore udsendte soldater.

 

Tim Sloth Jørgensen
Admiral og tidl. forsvarschef

  

Foto: Agnete Schlichtkrull 

Fonden Soldaterlegatet kom til i 
en tid, hvor Danmark i mange år 
havde været og stadigvæk var 
dybt invol-veret og engageret i 
nogle af de hårdeste konflikter, 
vi har oplevet i nyere tid. En tid, 
hvor jeg bestred embedet som 
Danmarks for-svarsminister og 
i en tid, hvor det danske sam-
fund for alvor fik øjnene op for, 
hvilke konsekvenser Danmarks 
engagement i verdens brænd-

punkter kunne have. Ikke kun politiske konsekven-
ser i Danmark og udlandet men så sandelig også 
konsekvenser på det mere nære og hjemlige plan 
nemlig for vore udsendte, vore veteraner og ikke 
mindst alle deres pårørende.

At være udsendt for Danmark, hvad enten det 
er for at opretholde en skrøbelig fred eller for at 
bekæmpe en fjende, kan have dybe og alvorlige 
konsekvenser for den enkelte soldat eller deres 
nærmeste. I værste fald kan det koste soldaten 
livet. Heldigvis kommer langt de fleste udsendte 
hjem uden mén og ofte som et stærkere men-
neske. Det ændrer imidlertid ikke på det faktum, at 
nogle kommer hjem med både fysiske og psykiske 
mén og skader. I en lang årrække var det danske 
samfund ikke bevidst om konsekvenserne og de 
livsvarige eftervirkninger, en udsendelse kunne 
forårsage hos den enkelte soldat. Vi er i dag blev 
bedre til det, men det er en indsats, der kræver 
hårdt arbejde hver eneste dag. 

Jeg ønsker Soldaterlegatet stort tillykke med 
de fem år og de mange gode resultater, som er 
nået. Ikke mindst vil jeg personligt takke Peter 
Højland, formand for Soldaterlegatet, og Christian 
Herskind, næstformand, for at have stået i spid-
sen for et initiativ, der har sat vort udsendte per-
sonel på den politiske dagsorden, og ikke mindst 
har gjort en afgørende forskel for mange vetera- 
ners liv og hverdag. Jeg ønsker Soldaterlegatet 
alt muligt godt fremover. Vi er mange, der er stolte 
af jeres indsats.
 

Søren Gade, adm. direktør i Landbrug  
& Fødevarer og tidl. forsvarsminister (V)

-
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Soldaterlegatet har de seneste fem år samlet en 
stor mængde viden om og erfaringer med de ud-
fordringer, der møder tilskadekomne veteraner i 
deres dagligdag. Disse erfaringer er løbende blevet 
implementeret i fondens legatuddeling. Sags-
behandlingen har på baggrund af denne løbende 
evaluering udviklet sig til ligeledes at indbefatte 
en stor del rådgivningsarbejde. Mange af de veter-
aner, som Soldaterlegatet kommer i berøring med, 
kæmper med komplekse sundhedsmæssige og 
sociale problemstillinger, som tit er af så alvorlig 
art, at en legatbevilling alene ikke kan gøre en af-
gørende forskel for den enkelte. Denne udfordring 
tager Soldaterlegatet meget alvorlig og prøver 
efter bedste evne at få guidet veteranerne til de 
offentlige instanser, der bedre kan sikre et hold-
bart og kontinuerligt rehabiliterings-, ressource- 
 eller genoptræningsforløb.

Dette sociale ansvar har Soldaterlegatet påtaget 
sig siden fondens oprettelse, men indsatsen på 
området vil yderligere blive styrket for at sikre, at 
Soldaterlegatets økonomiske støtte til den enkelte 
er et led i en holdbar helhedsindsats for vetera-
nerne og deres pårørende. Der er i Soldaterlegatet 
bred enighed om, at fonden skal overtage en mere 
vejledende rolle i forhold til de kontaktpersoner og 
veteraner, der henvender sig til fonden med behov 
om støtte. Dette betyder, at de fornødne kompe-
tencer skal udvikles, og at strategien skal formid-
les effektivt, så både veteranerne og de faglige 
samarbejdspartnere bedst muligt kan gøre brug 
af Soldaterlegatets tilbud om støtte. 

Soldaterlegatet ønsker yderligere at intensivere 
det i forvejen gode samarbejde med både offent-
lige som frivillige aktører på veteranområdet. De 
gode resultater, der i fællesskab er blevet skabt 
de seneste år, giver håb om, at man med forenede 
kræfter formår at stramme det sociale sikkerheds- 
net under de tilskadekomne veteraner på en så 
effektiv måde, at der i fremtiden bliver færre, der 
falder igennem. 

Det er og forbliver Soldaterlegatets holdning, at 
hjælp og støtte til tilskadekomne veteraner er et 
samfundsanliggende, og samfundet kan ikke være 
andet bekendt end at yde en reel og helhjertet 
indsats for vores veteraner med støttebehov. Vi 
vil derfor ufortrødent arbejde for, at de offentlige 
myndigheder bliver rustet til at løse denne opgave 
til alles tilfredshed. 

Ud over legatuddelingen inden for Soldaterlega-
tets velkendte rammer vil fokus den kommende 
tid således være på at udvikle en vedvarende god 
rådgivnings- og formidlingsindsats, der kan være 
med til at sikre, at tilskadekomne veteraner med 
støttebehov kan modtage målrettet hjælp hos de 
relevante aktører.

Soldaterlegatet ser frem til at tage fat på opgaven 
med at løfte samfundets indsats for danske vete-
raner sammen med alle engagerede kræfter på 
veteranområdet, enkeltpersoner som organisa-
tioner, private som offentlige.
 

Status og perspektivering

Søjlediagrammet viser forholdet mellem det sam-
lede antal bevillingsbreve pr. år og antal ’nye’ legat-
modtagere, dvs. veteraner, der i de respektive år 
for første gang modtog støtte fra Soldaterlegatet. 
Mens antallet af bevillingsbreve, som Soldater-
legatet udsender, har været stødt stigende i fon- 
dens femårige historie, så ses der siden 2011 en let 
tilbagegang af ’nye’ legatmodtagere. Denne ud-
vikling kan have flere forklaringer. De to vigtigste 
grunde er nok for det første, at de veteraner, der har 
fået kendskab til og støtte fra Soldaterlegatet, bliver 
bevidste om støttemulighederne og gør brug af dem 
fremadrettet, hvilket i praksis betyder et stigende 
antal gengangere. For det andet betyder det stigen-
de antal rehabiliteringsforløb for psykisk tilskade-

Forhold mellem antal bevillingsbreve  
og antal ‘nye’ legatmodtagere

komne soldater ved Forsvarets Veterancenter, 
at flere veteraner med psykiske mén får profes-
sionel hjælp fra Forsvaret og ikke længere i samme 
grad er afhængig af støtte fra Soldaterlegatet. 

Soldaterlegatet vil følge denne tendens og vil 
løbende videreudvikle sit samarbejde med både 
Forsvarets Veterancenter og andre offentlige ak-
tører på veteranområdet for at sikre den bedst 
mulige indsats for hver enkelt veteran med akut 
støttebehov.
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