
Ny PTSD-behandling undersøges
Veterancentret undersøger fremtidens behandling af kompleks PTSD. Det kan 
blive en behandling, der er delt op i mange forskellige moduler.

Fremover kan PTSD-ramte gå fra at være passiv modtager af behandling til at være en aktiv deltager i 
behandlingen, når Veterancentret udvikler og undersøger deres behandling. Hovedideen er at gøre fremtidens 
PTSD-behandling modulopbygget. 
 
Fremtidens kernesymptomer på kompleks PTSD kan være genoplevelser af et gammelt traume, et forhøjet 
alarmberedskab og en adfærd, hvor man søger at undgå bestemte situationer. Læg dertil nedsat evne til at 
regulere følelser, negativ selvvurdering og forstyrrelser i relationen til andre mennesker.  
 
Sådan vil Veterancentret i fremtiden beskrive kernesymptomerne på kompleks PTSD ifølge de nye, 
kommende diagnosekriterier i EU.  
 
Det er meget forskelligt, hvordan PTSD’en påvirker en veteran, fortæller forsker i Veterancentret Sofie Folke. 
 
”Der er stor variation. For nogle er det genoplevelser, der fylder meget. Man kan også have veteraner med få 
genoplevelser, men med meget negativ selvvurdering. Derfor vil vi gerne tilpasse vores behandling til den 
enkelte klient,” siger Sofie Folke, der er ansat til at udvikle og evaluere en ny og mere fleksibel 
traumebehandling ved Veterancentret.  
 
3,6 pct. af danske soldater udsendt fra 1992 og frem har fået en diagnose på PTSD. Men Veterancentret 
vurderer, at andelen af personer, der lever med PTSD-symptomer, er højere. Tallet kan være op til 10 pct.  
 
Et modul pr. symptom 
Tanken er i sin enkelthed at afdække veteranens primære symptomer og behandle et symptom af gangen. Og 
selvom det måske lyder gennemgribende nyt at gå fra et 12 sessioners standardiseret behandlingsforløb til et 
modulopbygget forløb, der kombinerer forskellige korterevarende behandlingsmoduler, så er det ikke helt så 
banebrydende, siger Sofie Folke.  
 
”Vi tager fra Veterancentrets værktøjskasse, så det er ikke fordi, vi starter forfra. Det kan være fra vores 
tilbud om parterapi, hvor den nuværende metode indeholder nogle gode øvelser og spørgsmål til, hvordan 
veteranen skal forholde sig i relationen til sine nærmeste pårørende. Det kan vi eksempelvis bruge i et 
modul,” siger hun. 
 
Mere medbestemmelse 
Samtidig kan den mere fleksible, klientfokuserede tilgang også invitere til mere medbestemmelse til 
veteranen, fortæller hun. 
 
”Man kan sige: Hør her, Per, dine primære symptomer er genoplevelser, undgåelse og søvnmangel. Og så kan 
det være, at Per er betænkelig ved at starte med eksponeringsterapi, men så kan han og terapeuten måske 
blive enige om at starte med et modul målrettet søvnproblemerne” siger Sofie Folke og fortsætter: ”Det 
betyder, klienten går fra en passiv modtager til en aktiv deltager i behandlingen, og det, tror vi også, har god 
effekt.”

Af Kristina Schønnemann Jensen
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Fakta: Om projektet
I 2019 vil forsker Sofie Folke og nogle af Veterancentrets erfarne psykologer udvikle de forskellige 
moduler i programmet. I 2020 planlægger Veterancentret at teste den modulopbyggede behandling til 
klienter med kompleks PTSD, hvorefter det er planen at evaluere den en behandling i 2021.

Ligheder og forskelle mellem 
traumeofre
Der er både ligheder og forskelle i arbejdet med veteraner med psykiske 
kampskader end andre sårbare personer. Den erfaring fik oplægsholder og 
psykolog Rikke Høgsted bekræftet fra Viden om veteraner.

Hvordan passer man på sig selv, når man arbejder med traumatiserede personer? Det handlede én af 
workshopperne om på Viden og veteraner, hvor krisepsykolog og forfatter til en grundbog om belastningspsy-
kolog, Rikke Høgsted fortalte om strategier for, hvilke strategier både frivillige og professionelle kan bruge for 
at undgå at brænde ud og ikke mindst ikke selv bliver sekundært traumatiseret. Høgsted arbejder blandt 
andet med politifolk og sygeplejersker, og hun ser en forskel på dem og gruppen af veteraner med psykiske 
kampskader.  
 
”Veteranernes traumer skyldes, at de har deltaget i en militær invention, som vi hjemme i Danmark har en 
politisk holdning til. Det betyder, at de i modsætning til for eksempel en brandmand, altid kan blive mødt at 
andres politiske holdning,” siger Rikke Høgsted.  
 
Det kan ifølge psykologen have en betydning for, hvordan veteranen håndterer traumet.  
 
”Hvor andre traumatiserede høster en umiddelbar omsorg, kan der være forbehold over veteranen som ud fra 
en overfladisk betragtning kan ligne selv har valgt at bringe sig i den situation. Kritik af det forhold fra 
omverden kan betyde, at veteranen isolerer sig, fordi vedkommende ikke kan holde til at høre på andres 
mening om, hvorvidt det var i orden, at Danmark involverede sig i krige på den anden side af jorden,” siger 
Rikke Høgsted.  
 
Forskellige vinkler på arbejdet 
Deltagerne på workshoppen havde forskellige baggrund for at hjælpe de traumatiserede veteraner.  
 
”En del af de frivillige er soldater, der spurgt om, hvorfor de gerne vil arbejde med sårbare veteraner, svarer, 
”at det kunne have været mig”. Det er udover at være solidarisk også meget klogt og anstændigt,” siger 
Rikke Høgsted.  
 
Hun understreger, at det ofte handler om held eller uheld om, hvorvidt veteranen får en krigsskade, fordi 
ingen kan gøre for, at de er det forkerte sted på et forkert tidspunkt. En anden gruppe hjælpere har ikke selv 
med Forsvaret at gøre.  
 
”Det er slet og ret medborgere, hvis tilgang er, at de som samfundsborgere gerne vil hjælpe. Det rører mig 
personligt, når jeg møder nogle, som bidrager, ikke fordi deres søn har været med, men fordi, at vi har sendt 
soldaterne i marken på vores lands vegne for at repræsentere og forsvare vores værdier, og vi derfor også 
skal støtte dem, når de kommer hjem,” siger Rikke Høgsted.  
 
Sidst er der en gruppe, der gerne vil støtte og hjælpe, fordi de er berørt som familie.  
 
”Deres store styrke og oplevelse er, at skal vi for alvor hjælpe, så skal vi have blik for hele familien,” siger 
Rikke Høgsted.  
 
Fra alle tre grupper oplevede Rikke Høgsted er stor forståelse for, at de som frivillige skal passe godt på sig 
selv.  
 
”De havde alle sammen forståelse for, at de selv bliver påvirkede som hjælpere, når de møder veteraner, der 
er skadet af krig. De ved godt, at det at passe på sig selv ikke kan skilles fra god kvalitet i arbejdet,” siger 
Rikke Høgsted.

Af Karen Dahlin

Frivillig: Hvis bare jeg kan hjælpe 
en enkelt
28 frivillige på veteranområdet blev klogere på sig selv og hinanden til 
Veterancentrets uddannelsesdage på Gniben.

”Jeg ser mig selv som en stærk veteran, og jeg vil gerne gøre noget for andre, der ikke er i samme situation 
for mig,” siger Benjamin Klint om den lyst til at blive frivillig på veteranområdet, som har fået ham til at 
melde sig til Veterancentrets undervisning af frivillige.  
 
Undervisningsdagene foregik på Gniben lørdag og søndag den 6.-7. april. Ønsket om at gøre noget godt for 
veteraner og deres pårørende er Benjamin Klint bestemt ikke alene om. De 27 andre frivillige kursister kom 
fra hele landet med meget forskellige baggrunde. Lige fra sygeplejerske til spejderleder til politibetjent. 
 
Nogle af de frivillige arbejder allerede i en forening, mens andre af kursisterne vil bruge frivilliguddannelsen 
som springbræt til at komme i gang. For Benjamin Klint handler det om at etablere en veterancafé i Taastrup, 
hvor han kommer fra. Han har meldt sig ind i Veteranstøtten under Danmarks Veteraner og brugte 
weekenden til at lade sig inspirere af de andre kursister, som havde erfaringer med at etablere veterancaféer 
rundt om i landet. 
 
”Jeg vil gerne skabe nogle rammer, hvor veteraner kan søge støtte og vejledning, uden at vi nødvendigvis er 
en del af det professionelle apparat, men at vi kan skabe et rum, hvor man som skadet veteran kan få tillid til 
sig selv og andre igen,” siger Benjamin Klint, der også reflekterede over, at der er ting, man som frivillig ikke 
kan. 
 
”Vi snakkede blandt andet om, at man ikke skal gå i fikse-mode, men lytte og skabe tillid,” siger han. 
 
Erfarne frivillig lærte nyt 
En anden deltager på uddannelsen var Winie Gærkvist. Hun startede som frivillig for 10 år siden i 
Familienetværket, da hendes søn var udsendt til Afghanistan.  
 
”Jeg får en stor glæde ved at være i selskab med andre og være en del af et netværk. Hvis bare jeg kan 
hjælpe en enkelt i den rigtige retning, er det motivation nok for mig,” siger Winie Gærkvist.  
 
Hun havde meldt sig til uddannelsen, fordi hun gerne ville lære mere om PTSD og andre psykiske skader, som 
kan være svære at se for pårørende, der er tæt på. Men egentlig var det største udbytte af kurset et andet, 
fortæller hun. 
 
”Jeg har lært, at meget af det, jeg gør, er rigtigt,” siger Winie Gærkvist og tilføjer: ”Det, jeg lærte mest af, var 
snakken, der kom i gang under undervisningen. At lytte til hvad andre tænker og høre mere om, hvad andre 
gør.” 
 
Uddannelsen af frivillige består af to moduler, hvor undervisningen denne weekend var modul 1. Til efteråret 
får kursisterne andet modul, hvor de blandt andet skal lære om samarbejdet med kommunen, om 
tavsheds- og underretningspligt, hvordan en bisidder arbejder og misbrug blandt veteraner.

Af Kristina Schønnemann Jensen

Fakta:
Frivilliguddannelsen er et initiativ, der løber til slut 2019, hvorefter det skal evalueres.

Fyraftensmøder for pårørende – 
nye temaer
Veterancentret afholder nye fyraftensmøder for pårørende rundt om i hele 
landet. Det sker på baggrund af de gode ideer, som pårørende havde på det 
første fyraftensmøde i efteråret 2018.

I efteråret 2018 afholdt Veterancentret tre arrangementer for pårørende til veteraner med temaet: Hvordan 
passer man på sig selv som pårørende. Arrangementerne var velbesøgte, og de pårørende kom med ideer til, 
hvad kommende fyraftensmøder kunne omhandle.  
 
”Vi fik rigtig mange gode og konstruktive tilbagemeldinger. Blandt andet ønsket om flere fyraftensmøder med 
forskellige temaer, for eksempel om misbrug,” siger Betina Skou Gjesing, der er brobygger ved 
Veterancentret.  
 
Et af ønskerne var at høre om, hvordan pårørende støtter en veteran med misbrug.  
 
”Vi håber igen, at vi kan nå ud til så mange pårørende som muligt, så de, der har misbrug tæt inde på livet, 
får mulighed for at deltage i dette arrangement,” siger Betina Skou Gjesing, der også håber på, at så mange 
som muligt deler invitationen.  
 
Fyraftensmøderne er gratis og bliver holdt over hele landet. Tilmelding er nødvendig og foregår på mail.
Tilmelding og spørgsmål: Skriv til vetc-ktp-brobyggerne@mil.dk   
 
Af hensyn til forplejningen bedes du skrive, hvor du ønsker at deltage, og hvor mange pladser vi skal 
reservere. 
 
Du er velkommen til at opfordre andre pårørende til at tilmelde sig.  
 
Hvor og hvornår: 
Frederiksberg Veteranhjem:  20. maj 2019 kl. 17.00 – 19.30  
Vordingborg KFUM Soldaterhjem:  21. maj 2019 kl. 17.00 – 19.30  
Odense Dannevirke:   23. maj 2019 kl. 17.00 – 19.30  
Haderslev KFUM Soldaterhjem:  3. juni 2019 kl. 17.00 – 19.30 

Vi sørger for sandwich, kaffe, te og vand.

Af Karen Dahlin

Nyt hold veteraner skal til Invictus 
Games i Holland
Danmark deltager ved Invictus Games 2020 i Holland. Deltagelse i Invictus 
Games projektet er med til at styrke veteranernes personlige rehabilitering og 
udvikling.

Danske veteraner er med, når Invictus Games 2020 skydes i gang i den hollandske by Haag i maj 2020. 
Danmark har også deltaget ved de tidligere udgaver af legene i 2014, 2016, 2017 og 2018. 
 
Det danske hold bliver på 24 veteraner, der har fået fysiske eller psykiske skader efter at have været udsendt 
for Forsvaret.  
 
I Haag skal de danske veteraner konkurrere i ni forskellige sportsgrene. Men selv om der er medaljer på spil, 
kommer de sportslige resultater i anden række i det danske Invictus Games projekt. Formålet med den 
danske deltagelse er at styrke veteranernes personlige rehabilitering og udvikling.  
 
”Invictus Games er en vigtig begivenhed, som er et godt supplement til andre tilbud til veteraner. Vi har 
oplevet, hvordan veteranerne udvikler sig i løbet af den periode, projektet løber over, og vi har set, at 
deltagerne har kunnet overføre deres udvikling fra projektet til andre dele af deres liv”, siger forsvarschef 
general Bjørn Bisserup.  
 
Han besøgte det danske Invictus Games hold i Toronto i 2017.

En af de veteraner, der har fået et mærkbart udbytte af at deltage i Invictus Games, er Kristian Bech Poulsen, 
der har PTSD efter en udsendelse til Afghanistan. Khristian Bech Poulsen deltog ved Invictus Games i 2018, 
hvor han deltog i svømning og styrkeløft. 
 
”Det er den bedste medicin, jeg har fået i forhold til at tackle min sygdom. Det har givet mig en masse 
livskvalitet og et håb om, at man kan komme videre, selv om man har PTSD. Jeg havde en masse fordomme 
om, hvad PTSD giver af begrænsninger, men Invictus Games viste mig, at man kan udfordre sin PTSD og 
rykke sig”, siger Kristian Bech Poulsen.  
 
Kristian Bech Poulsen har siden, han kom med i Invictus Games projektet, købt sig ind som medejer i et cross 
fit center, og han har alene siden hjemkomsten fra Sydney i november 2018 tabt sig 20 kg. 
 
Det danske hold til Invictus Games 2020 findes ved en række træningssamlinger, der begynder i 
sensommeren 2019. Ud over at træne i de forskellige discipliner gennemgår deltagerne også et personligt 
udviklingsprogram.

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Fakta:
• Invictus Games er et internationalt idrætsstævne for veteraner med fysiske eller psykiske skader. 

Det er den britiske Prins Harry, der har taget initiativ til stævnet. 

• Invictus Games har tidligere været afholdt i London i 2014, Orlando i 2016, Toronto i 2017 og 
Sydney i 2018.  

• Invictus Games 2020 vil omfatte deltagere fra 19 lande, der skal konkurrere i ni sportsgrene.

Video: Prinsen priser veteraner
H.K.H. Prins Joachim deltog også i Viden om veteraner og slog et slag for de mange kompetencer og 
muligheder, som veteraner rummer i videoen her. 
 
Du kan se videoen her. (Internet)

Nyt veteranhjem slår dørene op
H.K.H. Kronprins Frederik indviede torsdag det nybyggede Veteranhjem 
Odense.

Efter 4,5 års arbejde er det nye veteranhjem i Odense nu klar til at åbne dørene. Torsdag eftermiddag kunne 
H.K.H. Kronprins Frederik derfor klippe snoren og officielt indvie landets femte veteranhjem, der skal være et 
fristed for veteraner og deres pårørende. 
 
Kronprinsen lagde i sin tale ved indvielsen vægt på, at det nye veteranhjem skal være for både de skadede 
og raske veteraner. 
 
”Det er nogle fantastiske rammer i mere end én forstand, som kommer til at værne godt om. I skal huske 
også at komme her, når I har det godt ”, siger kronprinsen. 
 
Rammer for fællesskab 
Det nybyggede veteranhjem på Søndre Boulevard i Odense er det første veteranhjem herhjemme, der er 
skabt specielt til formålet. Veteranhjemmet er et sted, hvor veteraner og deres pårørende kan mødes og 
deltage i forskellige aktiviteter. Der er også syv værelser, hvor veteraner kan bo i op til 3 måneder, hvis de har 
behov for ro i trygge omgivelser, og et værelse, hvor pårørende kan sove, når der er behov for det. 
 
Dorte Skov-Jespersen, der er sekretariatschef for Fonden Danske Veteranhjem, glæder sig over det nye 
veteranhjem, der kommer til at opfylde et behov for de veteraner og pårørende, der ikke kommer på et 
veteranhjem i dag, fordi afstanden er for stor. 
 
”Jeg glæder mig først og fremmest over, at der nu er endnu et veteranhjem. Det betyder, at der for nogen 
veteraner nu er kortere vej hen til et veteranhjem. Der er 2400 veteraner på fyn, og vores hjem er også for 
pårørende, som der er endnu flere af”, siger hun.

Af Sebastian Søby

Musikfestival for og med veteraner 
Som veteran kan du komme gratis på musikfestivalen ENGAGE i København 
den 25. maj.

På festivalplakaten står der navne som D-A-D, Carl Emil Petersen, Magtens Korridorer, The Sandmen, 
Superscum og Clara, når musikfestivalen ENGAGE sparkes i gang om en måned, lørdag den 25. maj kl. 12.00 
på Refshaleøen i København. 
 
Er du veteran og udstyret med et veterankort, så kan du allerede nu sikre dig en gratis billet til 
festlighederne. For veteraner står netop festivalens idémand Jeppe Michael Jensen nær. Overskuddet fra 
festivalen går derfor ubeskåret til Veteranfonden, som ønsker at støtte for de mange veteraninitiativer til 
glæde for danske veteraner og deres pårørende.  
 
”Vi vil gerne gøre det mere positivt at være veteran i Danmark og vise, at vi har overskud og kan hjælpe dem 
af vores kammerater, der har brug for det. Vi forsøger at inspirere andre til at vise anerkendelse, og helt 
konkret gør vi det selv ved at tilbyde veteraner en gratis billet. Vi håber, at både veteraner og ikke-veteraner 
kan mødes og have en fest sammen,” siger Jeppe Michael Jensen, der selv er veteran og blev såret på 
Balkan. 
 
Forsvaret deltager også 
Udover en masse veteraner, der gæster festivalen, vil Forsvaret også fylde i billedet på festivalpladsen. Alle 
værn er repræsenteret i det område, der hedder Camp ENGAGE. Det er indrettet som et lejrområde, hvor 
Forsvaret, veteranforeninger og andre initiativer har boder og stande.  
 
Samtidig er det også et samlingspunkt, hvor du kan møde kammerater, du har været udsendt med, eller hvor 
danskere uden tilknytning til Forsvaret kan blive klogere på, hvad det vil sige at være udsendt til et 
konfliktområde. 
 
”Camp ENGAGE er vokset hvert år, siden vi startede i 2017. I år bliver det større end nogensinde, og der 
bliver flere spændende aktiviteter og historier. Eksempelvis kan du møde ”Guds Rambo” - en jægersoldat, 
som valgte at køre alene rundt på Balkan med nødhjælp i pansret Camaro. Vi håber også, at nogle har lyst til 
at tage en fodboldkamp mod FC Granatchok, som stiller op med en streetfodboldbane,” siger Jeppe Michael 
Jensen.

Af Kristina Schønnemann Jensen

Sådan bestiller du din billet
Ønsker du en billet til ENGAGE, kan du bestille den online ved at bruge dit veterankort. Billetten er 
gratis, men du skal betale gebyr. Til gengæld undgår du køen ind til festivalpladsen.

Seks nye samarbejdsaftaler i april 
Veterancentret har indgået nye samarbejdsaftaler med seks nye kommuner.

Vordingborg, Sønderborg, Horsens, Odder, Odense og i dag også Næstved Kommuner har i april indgået en 
samarbejdsaftale med Veterancentret. Samarbejdsaftalerne handler om, at begge parter forpligter sig til at 
søge samarbejde og bruge hinanden, når en borger og veteran har et forløb, fortæller projektleder Jane 
Christensen fra Veterancentret.  
 
”Kommunen, Veterancentret, frivillige og pårørende kan alle bidrage med noget forskelligt, hvis en veteran 
eksempelvis står uden job, bolig eller måske har mistet sit netværk. Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi 
formår at koordinere det næste skridt på vejen mod det gode og meningsfulde liv for ham eller hende. Det 
handler om at skabe bedre livsvilkår for veteranen, men sagsbehandlingen bliver faktisk også hurtigere og 
nemmere,” siger Jane Christensen. 
 
Med de seks nye aftaler i april, har i alt 32 kommuner erklæret, at de værdsætter samarbejdet med 
Veterancentret. Netop på aprils sidste dag, tirsdag den 30. april, var det Næstved Kommune, der underskrev 
samarbejdsaftalen. Borgmester Carsten Rasmussen kan se flere fordele ved at bruge Veterancentret som en 
aktiv partner. 
 
«Det vigtigste er, at der er fokus på veteranerne. Medarbejderne i kommunen kan jo ikke se på folk, der kom-
mer ind ad døren, om de har haft voldsomme oplevelser. De har måske borgere, der er A,B eller C, men her 
kommer en borger G, som har noget helt andet med i baggagen, og som skal have den helt rigtige indsats,» 
siger Carsten Rasmussen. 
 
Udveksling af erfaringer og viden mellem kommunen og Veterancentret er også endnu en styrke ved 
samarbejdsaftalen. 
 
”Nu får vi kendskab til hinandens viden. Veterancentret har noget viden, som vi kan bruge, men vi kan også 
give Veterancentret viden om vores hverdag,” siger Carsten Rasmussen. 
 
Projektet med at øge samarbejdet mellem Veterancentret og de 98 danske kommuner hedder ”Fælles om 
veteraner”. Det skal komme de over 36.000 registrerede nulevende veteraner, der har været udsendt af 
Danmark, til gode.

Af Kristina Schønnemann Jensen

Kære læser 
 
Veterancentrets nyhedsbrev har fået et nyt look, og vi håber, du vil tage godt imod det. 
 
I dette nummer kan du læse om:  
 
 - Ny PTSD-behandling undersøges 
 - Ligheder og forskelle mellem traumeofre 
 - Frivillig: Hvis bare jeg kan hjælpe en enkelt 
 - Nye fyraftensmøder for pårørende 
 - Danske veteraner deltager i Invictus Games 2020 
 - Video: Prinsen priser veteraner 
 - Nyt veteranhjem i Odense 
 - Musikfestival for og med veteraner 
 - Seks nye samarbejder i april

https://www.youtube.com/watch?v=dQgDlFBQdsc&fbclid=IwAR3_txcJY4vTziRIOslZ1_s5oStWel6xuum-r7xJBfqmMEjjt6SaSVIoik0
http://www.engagefestival.dk

