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FORORD 
De danske udsendte yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt 
demokrati og fred. Det er uanset, om der er tale om soldater, politi, sundhedspersoner eller andre 
udsendte grupper. Vores evne til at håndtere konflikter i uroplagede områder er bredt anerkendt ud 
over Danmarks grænser, og en lang vedholdende indsats har, skridt for skridt, bidraget til en bedre 
hverdag for lokalbefolkningerne i de trængte områder. Alle er enige om, at vores udsendte skal have 
de bedst mulige vilkår - og det har de brug for, eksempelvis når danske soldater kæmper 
demokratiets sag flere tusinde kilometer hjemmefra.  

Heldigvis kommer de fleste af veteranerne styrkede hjem efter endt mission og er klar til at 
genoptage deres civile liv med alt, hvad det indebærer af glæder og forpligtelser i forhold til familie, 
uddannelse, arbejdsliv mv. En udstationering giver således for det meste en ekstra ballast i form af 
øget livserfaring, øget forståelse for andre kulturer, erhvervelse af værktøjer til konflikthåndtering 
og meget mere. 

En del veteraner kommer desværre også hjem med ar på krop og sjæl. Nogle må erkende, at 
hverdagslivet efter en international mission ikke kan genoptages uden hjælp og støtte – og her skal 
samfundet være klar med relevante tilbud. Langt de fleste udsendte er soldater og forsvaret har 
naturligvis en særlig rolle at spille, men også lokalt i kommunerne har vi et ansvar for at hjælpe de 
veteraner, som ikke kan få hverdagslivet til at fungere.    

Odense Kommune tager dette ansvar på sig gennem en særlig helhedsorienteret og anerkendende 
indsats over for gruppen af tidligere udsendte. Vi ønsker at sætte retning på den særlige støtte, som 
nogle af de hjemvendte veteraner og deres familier har behov for. Dette sikres gennem en 
veteranstrategi, som sætter tydelige pejlemærker for, hvad vi vil prioritere, og hvor vi vil sætte ind 
for at hjælpe veteraner og deres familier godt videre i tilværelsen. 

Selvforsørgelse øger selvværdet. Der skal da heller ikke lægges skjul på, at omdrejningspunktet i 
veteranstrategien er at hjælpe odenseanske veteraner i job eller uddannelse. Først når vi er lykkedes 
hermed, er vi helt i mål.  

Et andet vigtigt formål med strategien er anerkendelse af veteranernes indsats. Det kommer til 
udtryk via markering af mærkedage for de udsendte samt dialog med frivillige veteranorganisationer 
og andre aktive på området. 

Som en del af arbejdet samarbejder kommunen med Soldaterhjemmet Dannevirke og Fonden 
Danske Veteranhjem om at etablere et veteranhjem i Odense, placeret i tilknytning af Dannevirke. 
Vi ser i Odense frem til det kommende samarbejde med veteranhjemmet. 

Odense Kommunes Veteranstrategi læner sig op ad regeringens nationale veteranpolitik 
”Anerkendelse og støtte”, som blev vedtaget i 2010 og bygger på viden om god praksis på landsplan 
samt ideer fra lokale aktører. Der er endvidere indarbejdet flere bidrag fra dialogen med veteraner, 
og deres nærmeste pårørende samt medarbejdere og ressourcepersoner i Odense Kommune. 

Afslutningsvist skal det nævnes, at strategien har været sendt i høring. Flere af tilbagemeldingerne 
fra organisationerne er blevet indarbejdet i den endelige veteranstrategi. Jeg vil i den forbindelse 
gerne takke alle, som har ydet bidrag til udarbejdelse af veteranstrategien for Odense Kommune.   

  

Vi glæder os til at føre strategien ud i livet!  

Steen Møller, rådmand 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 
Odense Kommune 
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 BÆRENDE PRINCIPPER I VETERANSTRATEGIEN 

Udgangspunktet for strategien er at veteraner, som midlertidigt mister fodfæstet på 

arbejdsmarkedet eller i livet, ganske vist har udfordringer, men også særlige ressourcer. Erfaringen 

viser, at veteraner har en høj grad af arbejds- og uddannelsesidentitet, som kan bruges aktivt i 

forbindelse med overgangen til hverdagslivet i Danmark. Involvering, medbestemmelse og 

empowerment er bærende principper i strategien. Endvidere er der fokus på samarbejde med 

veteranernes pårørende, psykiatrien, forsvaret og andre relevante aktører. 

  

Målgruppen er: 

 Veteraner, der ikke umiddelbart kan starte i job eller uddannelse. Det kan skyldes fysiske 

eller psykiske skader, såsom posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) eller lignende 

følgevirkninger, der ikke kan afhjælpes af veteranen selv eller nærmeste netværk. 

 Veteraner, der ikke har særlige udfordringer, som forhindrer dem i at starte job eller 

uddannelse. I disse tilfælde skal alle de opnåede kompetencer, udstationeringen har ført med, 

bringes aktivt i spil.  

  

Der er særlig fokus på: 

 Arbejdsidentitet—særlige ressourcer 

 nvolvering, medbestemmelse og empowerment 

 Samarbejde på tværs 

  

VEJEN TIL JOB ELLER UDDANNELSE 

For bedst muligt at understøtte veteranernes vej mod job eller uddannelse anskues veteranernes 

udfordringer i et samlet perspektiv og tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. I forløbet mod 

uddannelse eller job bringes både de personlige, sociale og jobmæssige kompetencer i spil.  Der tages 

højde for eventuelle traumatiserende oplevelser med heraf følgende individuelle skånebehov. 

Indsatsen bliver tværfaglig og koordineret, så veteranen oplever et effektivt samarbejde og har 

færrest mulige kontaktpunkter i kommunen. 

Det er således muligt at være en aktiv del af arbejdsmarkedet på trods af helbredsmæssige 

udfordringer af såvel fysisk som psykisk karakter. Det kræver dog, at der tages udgangspunkt i den 

enkelte veterans situation. Særlige skånehensyn kunne eksempelvis være skræddersyet fysisk 

indretning på arbejdspladsen, nedsat tid eller mentor på arbejdspladsen. 

Indsatserne vil primært være virksomhedsrettede (praktik, løntilskud mv.), men der er også fokus 

på kompetenceudvikling såsom korterevarende kurser, der kan sikre veteranen beskæftigelse eller 

den rette uddannelse. 

I forløbet mod job eller uddannelse vil der være fokus på veteranens generelle kompetencer samt de 
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særlige kompetencer veteraner typisk erhverver sig under udsendelse. Mange veteraner oplever at få 

en øget viden om sig selv og deres omgivelser gennem udsendelsen. Mødet med lokalbefolkningerne 

i konfliktfyldte områder, hvor andre kulturer og normer gør sig gældende, giver ofte et bredt funderet 

livssyn samt erhvervelse af ny viden og kundskaber.  

Målet for strategien er primært at understøtte vejen til job eller uddannelse. For den gruppe af 

veteraner, der har væsentlige helbredsmæssige udfordringer med tilhørende hyppige sygemeldinger, 

vil indsatsen fokusere på at få den enkelte helt eller delvist tilbage i job. Alternativt skal der 

igangsættes et uddannelsesforløb. De indhentede erfaringer tilsiger, at der er tale om en mindre 

gruppe, og at udfordringerne primært er psykisk relateret, herunder PTSD. Følgevirkningerne er ofte 

ganske markante for veteranen og de pårørende. Såfremt der ikke ydes en aktiv indsats over for 

denne gruppe, er der en væsentlig risiko for, at de mest sårbare veteraner kommer på permanente 

forsørgelsesordninger. Odense Kommunes indsats for at hjælpe veteraner i job eller uddannelse 

følger naturligvis de rammer, som lovgivningen sætter for beskæftigelsesindsatsen generelt, men det 

er vurderingen, at en ekstra indsats er godt givet ud for alle parter. 

  

Eksempler på særlige indsatser for veteranen, nærmeste pårørende og netværk: 

 En indgang og en koordinerende sagsbehandler med særligt kendskab til håndtering af de 

udfordringer, som de tidligere udsendte ofte står over for.  

 Den koordinerende sagsbehandler med tættest kontakt til veteranen arbejder løbende på at 

inddrage nærmeste netværk, for at sikre den bedste kontakt mellem forvaltning og veteran. 

 Den koordinerende sagsbehandler møder veteranerne på deres egne præmisser, når det er 

muligt. Her forventes det kommende veteranhjem i Odense inddraget aktivt. 

 Der vurderes endvidere løbende på muligheden for at knytte veteranen sammen med en 

mentor for at understøtte vejen mod job og uddannelse. 

 Kontaktformen med veteranen tilpasses individuelt, så den er hensigtsmæssig og 

værdiskabende. Det kan fx være kontakt via netværk eller sms frem for ordinære breve og 

telefonopringninger. 

 Mulighed for at komme uden for normal åbningstid i Borgerservice eksempelvis i forbindelse 

med ansøgning om kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 

 Vidensdeling og uddannelse af medarbejdere i forvaltningen til brug for dialog og 

kommunikation med veteraner som har PTSD. 

 Odense Kommune deltager i faste årlige møder med frivillige veteranorganisationer og andre 

aktive på området, ligesom den officielle flagdag for de udsendte d. 5. september markeres. 

  

FAMILIEN 

Alle medlemmer i en familie bliver påvirket af de psykiske og/eller fysiske skader, veteraner pådrager 

sig under udsendelse. Hertil kommer, at pårørende ofte oplever en angst for at miste et 

familiemedlem under udsendelse. Der kan derfor være særlige behov for støtte til børn og familiens 

trivsel før, under eller efter udsendelse. Her skal fokus være på, at såvel familiens børn som voksne 

bliver mødt med tilbud, der matcher deres fælles og individuelle behov.  
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GENOPTRÆNING OG BEHANDLING AF VETERANER 

Når veteraner har behov for genoptræning eller behandling varetager Odense Kommune sin del af 

opgaven, men har samtidig øje for, at egne tilbud skal ses i sammenhæng med eventuelle forløb i 

regionalt eller statsligt regi. 

De fysisk sårede har ofte brug for specielt tilrettede hjælpemidler. Fysisk sårede veteraners behov er 

ofte mangeartede, og et kendetegn for gruppen er, at kendskab til det offentliges tilbud er begrænset. 

Der er således ofte tale om unge, som har været vant til en varieret dag med højt fysisk 

aktivitetsniveau. Netop denne gruppe bør have høj prioritet, da det kan opleves som en stor opgave 

for et ungt menneske at navigere i det offentlige system med mange instanser. 

De psykisk sårede vil ofte føle, at det offentlige generelt mangler forståelse for deres situation, og det 

kan resultere i en betydelig skepsis over for systemet. Stærke oplevelser under udsendelsen kan give 

anledning til traumatisering og psykiske problemer ved hjemkomst. Forsvaret tilbyder eksempelvis 

psykologhjælp til tidligere udsendte soldater, mens behandling af et eventuelt medfølgende stof– 

eller alkoholmisbrug er en kommunal opgave, som skal løses effektivt via koordination mellem 

relevante aktører. 

Ikke alle veteraner med psykiske problemer er kendt af det offentlige behandlingssystem. Det 

fremgår således af regeringens veteranstrategi, at flere veteraner ikke anerkender at have psykiske 

lidelser som følge af udstationeringen. Det er håbet og forventningen, at det kommende veteranhjem 

samt indhentede erfaringer fra Veterancentret i Ringsted kan understøtte opgaven med at finde frem 

til de psykisk syge veteraner, som ikke selv har erkendt deres problem. Formålet er at sætte ind med 

hjælp tidligst muligt, og der skal i den forbindelse være fokus på samarbejde med psykiatrien.        

  

BOLIG, HJÆLPEMIDLER OG TRANSPORT 

Fysisk handicappede veteraner kan have behov for tilpasning af bolig, hjælpemidler, 

transportmulighed og i nogle tilfælde støtte til køb af bil.  

Også på dette område skal der være fokus på koordination af indsatserne i kommunen med 

udgangspunkt i den enkelte veterans konkrete behov.  

  

DEN KOORDINERENDE SAGSBEHANDLERS ROLLE 

En veteran vil ofte være i berøring med mange offentlige instanser. Der udpeges i den forbindelse 

koordinerende sagsbehandlere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som skal oparbejde et 

særligt kendskab til veteranproblematikker. Dette kan ske via deltagelse på nogle af de kurser, flere 

veteranorganisationer udbyder. 

Den koordinerende sagsbehandler har blik for det gode samarbejde mellem de forskellige aktører 

såsom familien, forsvaret, psykiatrien, skoleområdet, veteranhjemmet, frivillige organisationer, 
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andre kommuner mv. Veteranen må således på intet tidspunkt føle sig ”tabt i systemet” eller være 

”kastebold mellem instanser”. Herudover er det målet, at den koordinerende sagsbehandler via 

indsigt og løbende involvering oparbejder et tillidsfuldt forhold til de veteraner, som har brug for 

ekstra støtte i en periode. Dette kunne være opsøgning af behandlingstilbud sammen med veteranen, 

hvis misbrug er en del af udfordringen. 

Der arbejdes aktivt efter princippet ”fremskudt indsats” hvorefter den koordinerende sagsbehandler 

møder veteranerne på deres egne præmisser – eksempelvis på det kommende veteranhjem. En 

anden opgave er at understøtte markering af mærkedage såsom flagdag d. 5. september, planlægge 

møder med frivillige veteranorganisationer, mv.  

  

KOMMENDE VETERANHJEM I ODENSE KOMMUNE 

Ud over den aktive indsats er forebyggelse et bærende princip i strategien.  Det skal undgås, at 

veteraner efter endt udsendelse mister fodfæste i privat– og arbejdsliv. Odense Kommune 

samarbejder med Soldaterhjemmet Dannevirke og Fonden Danske Veteranhjem om at etablere et 

veteranhjem i Odense. Her skal veteraner møde ligesindede, kunne få hjælp og sparring samt opleve 

at have et sikkerhedsnet, være en del af et fællesskab og have mulighed for at skabe et netværk.  

Veteranhjemmet skal tænkes aktivt ind i strategien om at møde veteranerne på deres egne 

præmisser. Det kunne være via fremskudt sagsbehandling, hvor den koordinerende sagsbehandler 

møder de mest sårbare veteraner på hjemmet. Det skal understreges, at veteranhjemmet bliver for 

alle veteraner – også de velfungerende – og uanset hjemkommune. 

  

ODENSE KOMMUNES SAMARBEJDE MED VETERANCENTERET I RINGSTED 

Odense Kommune har gennem flere år samarbejdet med Veterancentret i Ringsted for at inddrage 

deres store viden på området og sammen med rådgivere og beskæftigelseskonsulenter sikre en rød 

tråd i veteranens vej tilbage til job eller uddannelse. 

Veterancentret forsøger at opretholde kontakt til de veteraner, som har valgt civilsamfundet fra. 

Veterancentret samarbejder med Odense Kommune om at bygge bro til de kommunale og regionale 

indsatser, som vurderes at kunne støtte den enkelte veteran i at vende helt eller delvist tilbage til en 

almindelig velfungerende tilværelse. 

  

TILBUD TIL VETERANER FRA ORGANISATIONER OG ANDRE FRIVILLIGE 

Der eksisterer en bred vifte af tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige foreninger. Der 

findes mere viden på hjemmesiderne www.veteranhjem.dk, og www.veteran.forsvaret.dk. 

Her findes endvidere oplysninger om forsvaret og samarbejdspartneres mange tilbud og muligheder 

samt de rettigheder, den enkelte veteran og dennes pårørende har efter udsendelse. 
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FAKTA OM VETERANER 

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i 

mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden 

myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.  

 Ifølge Veterancentret er der godt 33.000 veteraner på landsplan (juni 2015). Et tal, der 

forventes at stige som følge af Danmarks internationale engagement i verdens brændpunkter. 

 Kønsfordelingen er 94% mænd og 6% kvinder. 

 Aldersspænd for veteraner i den arbejdsdygtige alder: 16% er under 30 år mens 84% er 

mellem 30 og 65 år. 

 Der bor 902 veteraner i Odense Kommune. Heraf er 846 i den arbejdsdygtige alder. 

 Undersøgelser viser, at mindst 5% har psykiske følgevirkninger i form af PTSD, som påvirker 

deres arbejdsevne. De modtager typisk sygedagpenge eller kontanthjælp, og nogle få har helt 

valgt civilsamfundet fra og lever isoleret i fx skove og kolonihaver. 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

 


