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Forord  

 

Kære veteran 

 

Du er i dag veteran, fordi du på et tidspunkt har ydet en særlig indsats for verdenssamfundet og for Danmark i et 

af verdens brændpunkter. At du er veteran er et vidnesbyrd om, at du har været villig til at betale den 

allerhøjeste pris for Danmark ved, på din egen måde, at have været med til at forsvare demokratiske værdier i 

såvel krig som fredsbevarende indsatser. 

 

Tak for det! 

 

I Stevns Kommune er der lige nu 153 veteraner, som har været udsendt fra forsvaret, politiet, 

redningsberedskab eller som nødhjælpsarbejdere. Veteranerne har f.eks. har været udsendt på Cypern og 

Balkan for 30-40 år siden, eller inden for de seneste år, været på mission i Irak eller Afghanistan. Vi har i Stevns 

Kommune aktive veteran- og soldaterforeninger, som tilbyder et fællesskab, veteranerne kan samles om ligesom 

både vi og veteranforeningerne selv afholder en årlig veterandag for alle udsendte. 

 

De aktiviteter skal veteranpolitikken bidrage til at støtte op om og fastholde. 

 

Heldigvis vender de fleste udsendte hjem rige på oplevelser og erfaringer, de kan bruge i deres videre liv. 

Desværre vender andre hjem med sår og ar på krop og sjæl. Dem skal vi hjælpe, for det kan være en hård 

belastning at skulle tilpasse sig et liv i Danmark efter en udsendelse, hvis udsendelsen har været rigtig slem. 

 

Dette er Stevns Kommunes første veteranpolitik, og med den ønsker vi at række hånden ud til de veteraner, 

som har behov for det. Den hjælp vi giver er også et tilbud til din familie, for vi ved godt, at en udsendelse og evt. 

følgevirkninger ikke kun handler om veteranen selv. Det handler om den hele familie, og hvordan I kommer godt 

videre, hvis du er en af dem, som har brug for hjælp. 

 

Det er vigtigt for os, at denne veteranpolitik bliver omsat i helt konkrete tiltag på tværs af alle kommunens 

forskellige fagcentre, lige fra Arbejdsmarked til Sundhed & Omsorg. Konkrete indsatser kan f.eks. være indenfor 

områder som: 

 

 Bolig 

 Familie 

 Genoptræning og hjælpemidler 

 Job og uddannelse 

 Misbrug 

 Sociale problemer 

 Sundhedstilbud 

 

Vi samarbejder med Veterancentret, så hvis du har akut behov for hjælp kan du ringe til dem på 72 81 97 00 . 

 

Jeg ønsker dig alt det bedste i fremtiden. 

 

Anette Mortensen 

borgmester 
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Målgruppe og baggrund for politikken 

På baggrund af Danmarks Veteranpolitik, der blev offentliggjort i september 2016 har Stevns Kommune valgt, at 

udmønte en politik for veteraner, der er bosat i Stevns Kommune.  

 

Politikken er rettet mod de veteraner der efter hjemsendelse har fået psykiske og/eller fysiske mén i forbindelse 

med deres udsendelse og som er i risiko for, at falde ud af arbejdsmarkedet.  

  

Veteranerne kan være udsendte fra forsvaret, politiet, redningsberedskab eller nødhjælpsarbejdere. 

  

 

En veteran er en person, som har været udsendt i mindst 

én international mission. Personen kan forsat være ansat i 

Forsvaret eller anden myndighed, men kan også være 

overgået til det civile arbejdsmarked eller 

uddannelsessystem.  

 

 

Der er 153 veteraner i Stevns 

kommune pr. 1. maj 2018 

 

 

 

 

 

Kilde: Veterancenteret i Ringsted 

 

 

Danmark har omkring 30.000 veteraner 

i den arbejdsdygtige alder, og antallet 

er stigende på grund af Danmarks 

fortsatte internationale engagement 

 

 

Tilbud til veteraner i Stevns Kommune  

Stevns Kommunes tilgang er, at give veteranen en hurtig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et tæt 

samarbejde med Veterancenteret i Ringsted og frivillige organisationer.  

 

Veterancentret er et behandlings- og videncenter med blandt andre militærpsykologer, socialrådgivere, job- og 

uddannelsesrådgivere, mentorer og beskæftigelsesvejledere og forskere. Veterancenteret støtter før, under og 

efter udsendelse til international mission. 

 

I Stevns Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte veteran og har en række tilbud, som kan støtte den 

enkelte i et komme videre i eget liv. Veteranpolitikken tager derfor udgangspunkt i eksisterende tilbud, som også 

veteraner kan gøre brug af.  

 

Job og uddannelse  

I Stevns Kommune har jobcenteret fokus på, at få den ledige eller sygemeldte veteran i job eller uddannelse 

hurtigst muligt. Det er væsentligt, at der tages udgangspunkt i den enkelte veteran og ud fra de konkrete behov 

for indsats. Jobcenteret tager udgangspunkt i veteranens kompetencer i forhold til at komme tilbage til 

arbejdsmarkedet.  

 

I enkelte tilfælde kan der være behov for, at veteranens sag bringes op i Stevns Kommunes rehabiliteringsteam.  
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Familien 

Stevns Kommune og institutioner for børn 

og unge, har opmærksomhed på, at børn 

i veteranfamilier i en række 

sammenhænge kan have et øget behov 

for støtte.  

 

Afhængigt af det enkelte barn og unges 

behov, iværksættes i dialog med 

veteranfamilien familieforløb, 

samtaleforløb for det enkelte barn eller 

andre tiltag, der er nødvendige for 

barnets trivsel og udvikling. Sådanne 

forløb kan være i regi af Familiehuset, 

afdelingen for udsatte børn og unge eller 

på den enkelte daginstitution eller skole. 

 

 

Bolig 

Kommunal anvisning af boliger sker efter de kriterier for henvisning til akutbolig, der er godkendt at Social- og 

sundhedsudvalget. 

 

Akut behov for hjælp 

Veterancentrets døgntelefon er for udsendte, veteraner og pårørende, som har brug for én at tale med – uanset 

hvad klokken er. 

 

På døgntelefonen kan veteranen søge hjælp, uanset hvornår på døgnet man ringer. Veterancentrets 

medarbejdere, der svarer døgntelefonen, er både erfarne og uddannet i at rådgive og støtte veteraner over 

telefonen. 

Døgn telefon 

Veterancenteret  

i Ringsted: 

 

72 81 97 00  

Mellem 5-10% af veteraner har PTSD (post traumatisk belastningsreaktion og kræver 

støtte efter hjemkomsten. PTSD er en diagnose, som dækker en række symptomer, man 

kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af 

livstruende og/eller voldsom karakter. 

 

Kilde: Veterancenteret i Ringsted 

 

Genoptræning/behandling 

Stevns kommune har træningstilbud på Sundhedscentret i Hårlev; dette gælder både genoptræning efter 

udskrivning fra sygehus-behandling eller specialiseret genoptræning, men også den vedligeholdene træning. 

Genoptræningen efter udskrivning fra sygehus igangsættes indenfor de første 2 uger. Den specialiserede 

træning udføres i regional sammenhæng eller på de specialiserede institutioner. 

 

Sundhed og misbrug 

Stevns kommune har en række sundhedstilbud i forhold til kroniske sygdomme, ligesom der kan søges om 

hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i forhold til nedsat funktionsevne. I alle tilfælde hvor der søges om 

hjælp, kan hjælpen startes ved at kontakte visitationen i Sundhedscentret i Hårlev. 

 

Stevns kommune har, når det gælder misbrug, både alkohol og narko, indgået aftale med Faxe Misbrugscenter 

og Køge Misbrugscenter, hvor man kan henvende sig direkte, uden forudgående visitation. 
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Forebyggelse af sociale problemer 

Vi samarbejder med psykiatrien om den gode udskrivning, og der er mulighed for at give tilbud om en 

støttekontakt-person eller bostøtte, hvis der er udfordringer af mere psykisk eller social karakter. Vores bostøtte 

gives på alle tidspunkter og steder og kan prioriteres akut, såfremt behovet er til stede. 

 

Hjælpemidler 

I forbindelse med brug for forskellige hjælpemidler vil der allerede i forbindelse med en eventuel sygehus-

indlæggelse være kontakt med kommunens visitation og hjælpemiddelvisitation, således at det bliver planlagt 

med de rigtige hjælpemidler fra starten ved udskrivning fra sygehus eller specialiseret genoptræning. 

Hjælpemiddel-visitationen kan altid kontaktes ved fornyet eller nye opstået behov for hjælpemidler, og der er 

også mulighed for akut behandling, hvis dette vurderes at være behovet. 

 

 


