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Veteraner

Veteraner forstås som personer, der har 
været udsendt i mindst én international 
operation. 

Dermed kan det være såvel soldater som 
politi, sundhedspersonale og mange 
andre faggrupper.

Med denne strategi ønsker Aarhus Kommune at aner-
kende veteraners indsats og at styrke fokus på vetera-
ner og deres pårørende.

Danmark sender løbende militært personel, politi, 
sundhedspersonel og andre ud på internationale mis-
sioner, hvor de yder en vigtig indsats for vores land. 
Det kræver meget både af dem og af deres pårørende.

Ofte er missionerne præget af et stærkt fællesskab, 
som veteranerne har med sig også efter hjemsen-
delse. Det kommer for eksempel til udtryk i form af 
deltagelse i netværk og foreningsarbejde.

Størsteparten af veteranerne vender tilbage uden 
mén. Men en mindre andel må kæmpe med helbreds-
mæssige problemer som følge af deres udsendelse, 
fysiske såvel som psykiske – noget som kan have 
alvorlige konsekvenser både for veteranerne og deres 
pårørende.

Aarhus Kommunes veteranstrategi retter sig mod alle 
veteraner og deres pårørende.

Veteranstrategien skal ses i sammenhæng med 
kommunens øvrige politikker og strategier, der også 
omfatter og har betydning for veteraner og deres 
pårørende.

Veteranstrategi
i Aarhus Kommune
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Anerkendelse og respekt

InterForce

Aarhus Kommune har siden 2018 været 
en del af InterForce-samarbejdet. Inter-
Force er et samarbejde mellem Forsvaret 
og civile virksomheder om Forsvarets 
brug af det frivillige personel. 

InterForces formål er at forbedre forhol-
dene for de mennesker, der står med 
både en militær og en civil forpligtelse, 
når Forsvaret bruger de skjulte ressour-
cer. Gennem medlemskabet udtrykker 
Aarhus Kommune støtte og anerkendel-
se af samfundets behov for at kunne få 
frigjort forsvarets frivillige personel og 
reservepersonel til uddannelse, løsning 
af internationale opgaver og deltagelse i 
internationale missioner.

I Aarhus Kommune er vi stolte og taknemmelige 
over den særlige indsats vores veteraner har ydet for 
Danmark. Vi ved, at udsendelsen har krævet en stor 
indsats både af veteranerne og af deres pårørende. Vi 
ønsker at anerkende denne indsats

•  Vi markerer den Nationale Flagdag 5. september

•  Vi vil spille en aktiv rolle i den positive fortælling 
om veteraner og de indsatser, de bidrager med

•  Vi vil anerkende baggrund og kompetencer fra ud-
dannelse ved Forsvaret og bygge videre på disse.
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Hjemsendte i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune bor der cirka  
1400 hjemsendte soldater

Langt de fleste veteraner vender hjem fra internatio-
nale udsendelser med gode erfaringer i bagagen. En 
mindre del vender dog også hjem med fysiske og /
eller psykiske mén. Det er vores forpligtelse at tage os 
særligt at disse veteraner.

Aarhus Kommune har derfor veteranrådgivere, som 
har til opgave at sikre let tilgængelig, helhedsoriente-
ret information og støtte til veteraner, pårørende og 
alle, som måtte have interesse i hjælpe danske vetera-
ner. Veteranrådgiverne er indgangen til kommunen.

•  Vi tilbyder en synlig og let tilgængelig indgang for 
veteraner og pårørende, som henvender sig til 
Aarhus Kommune for at få hjælp

•  Veteranrådgiverne skal hjælpe veteraner og deres 
pårørende med at få overblik over de mange tilbud 
til veteraner og skabe kontakt til andre dele af 
kommunen

•  Vi vil sikre, at det er nemt at finde information 
om, hvor man som veteran kan få hjælp i Aarhus 
Kommune.

Synlighed og tilgængelighed
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For at kunne støtte både veteraner og pårørende 
bedst muligt, er det vigtigt at de relevante medarbej-
dere i Aarhus Kommune har viden om veteraner, og at 
indsatserne koordineres på tværs af afdelinger.

I hver relevant afdeling udpeges en fast kontaktperson 
for veteranrådgiverne. De udgør tilsammen kommu-
nens veterannetværk, som skal sikre, at der tilbydes 
en koordineret, tværgående indsats for veteranerne og 
deres pårørende i Aarhus Kommune.

•  Vi vil gennem koordination og én indgang for vete-
raner og pårørende understøtte en rettidig indsats

•  Veteranrådgiverne skal gennem opsøgende arbejde 
søge at skabe kontakt til de mest udsatte veteraner

•  Vi vil arbejde for, at alle relevante medarbejdere i 
kommunen ved, hvordan de skal hjælpe veteraner 
og deres pårørende videre

•  Vi vil prøve nye tiltag af for både veteraner og 
pårørende

En udsendelse påvirker også de pårørende – både før, 
under og efter udsendelsen. Aarhus Kommune ønsker 
at hjælpe alle pårørende – voksne som børn – der har 
behov for støtte.

•  Vi vil vejlede pårørende om relevante tilbud gen-
nem veteranrådgiverne

•  Vi tilbyder hjælp til børn af veteraner gennem Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning

•  Vi vil bruge flagdagen til at sprede viden til fag-
professionelle om, hvilke udfordringer pårørende, 
specielt børn, af veteraner kan stå overfor.

Koordineret, helhedsorienteret og  
rettidig indsats
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Faglige og frivillige organisationer udgør et vigtigt 
element i at støtte den enkelte veteran og eventuelle
pårørende i overgangen til livet efter udsendelse. 
Både i kraft af det særlige sammenhold, der karakteri-
serer veteraner og deres foreninger – og gennem den 
ekspertise og de tilbud, Forsvaret stiller til rådighed til 
veteraner og pårørende.

Aarhus Kommune ønsker at samarbejde med Forsva-
ret og at støtte det frivillige arbejde, som er målrettet
danske veteraner og deres pårørende.

•  Vi vil sikre, at veteranrådgiverne fungerer som 
indgang for og arbejder sammen med relevante 
samarbejdspartnere

•  Vi vil arbejde for, at samarbejdspartnere kender til 
kommunens tilbud

•  Veteranrådgiverne vil medvirke til at øge de kom-
munale kollegers kendskab til de forskellige faglige 
og frivillige organisationer på området

•  Vi vil arbejde for at veteranrådgiverne er tilgængeli-
ge og har træffetid på Veteranhjem Midtjylland

•  Vi vil lave forsøg med peer-uddannelse af vetera-
ner, som ønsker at fungere som frivillige hjælpere 
for andre veteraner.

Forsvarets Veterancenter

Aarhus Kommune har indgået samar-
bejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.

Formålet med aftalen er at sikre, at Ve-
terancenteret og Aarhus Kommune sam-
arbejder og bruger hinandens kompeten-
cer bedst muligt i målet om at anerkende 
og støtte veteraner. Veterancenterets 
medarbejdere har specialiseret viden om 
veteraner og arbejder tæt sammen med 

Styrket samarbejde med  
organisationer og frivillige foreninger

kommuner, regioner, faglige og frivillige 
organisationer samt Forsvarets myndig-
heder.

Veteranhjem Midtjylland

Veteranrådgiverne vil fungere i samar-
bejde med Veteranhjem Midtjylland i 
Aarhus. Veteranhjemmet har til formål at 
skabe et frirum for samvær og aktiviteter 
for veteraner og deres pårørende og vær-
ne om det kammeratskab, der er blevet 
skabt under tjeneste i Forsvaret. 

Veteranhjem Midtjylland i Aarhus er også 
et frirum og en håndsrækning til dem, der 
af den ene eller anden grund ikke har kun-
net finde hjælp i det etablerede system.
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Danmarks Veteranpolitik 
www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik

Forsvarets Veterancenter: 
www.veteran.forsvaret.dk

Veteranhjem Midtjylland: 
www.veteranhjem.dk

Klinik for PTSD, Aarhus Universitetshospital:
www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/af-
deling-for-depression-og-angst/ibehandling/
ambulant-behandling/klinik-for-ptsd-og-angst/

Yderligere  
information


