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INDHOLD
1.a. Indtryk v. ankomst (asymetri, ukonv., udford.)
1.b. Syn på ”Rules of Engagement (ROE)” 

(adekvate 59%/ 41 % ikke adekvate=egnede)
1.c. Operationlle erfaringer 

(ilddåb 18 % =krigere, quasi- og ikke krigere)
1.d. Vurdering af militær uddannelse 

(I&DK: o. 80%, TR 5% ”you train as you fight”)   
2.b. Samspil med andres militær 

(pos.attityde, dogpersonrelationer=problemer)                                   
3.b. 6 x Motivation institutional(x2): I, SLO, RK, TR, 

personal: DK, hum: RP, ZA, prof: BL, E, Occup.)
4. Psychological Stress



Kap ”4. Psychological Stress”

POPULATION: BG (59), DK (37), I (83), RP (40), 
SLO (52), ZA (94), ROK (50), E (93), TR (34) 

9 lande =  542 soldater, soldater fra alle tre værn 

Q 14: Whether the interviewee had problems 

resulting from the long separationfrom his/her 

family and if so, what ones

Q 15: Whether the interviewee had psycho-

logical problems and stress during the mission? 

If any, how did the interviewee face them?

Q 16: Could the soldier please telle about the 

re-adaption to normal life after the mission



1.1. Reported

Stress from 542 

soldiers from 

nine countries

Q 14  Whether the 

interviewee had 

problems  resulting 

from the long 

separation from 

his/her family and if 

so, what ones

Q 15  Whether the 

interviewee had 

psychological

problem and stress 

during the mission? 

If any, how did the 

interviewee face 

them?

Q 16  Could the 

soldier please tell

about the re-

adaptation to normal 

life after the mission

No            N/%   245         /     45 % 273     /   51 % 139    /     26 %

Normal       N/% 85         /    16 % 94     /   17 % 72    /     13 %

Yes/High    N/% 119         /    22 % 55    /   10 % 135    /     25 %

No answer  N/% 91         /     17 % 118    /    22 % 194    /     36 %

Total          N/% 542         /   100 % 542    /    100 % 542    /    100 %



1.2. Antal og 

andel af 

soldater med 

stress og 

hvornår

Q 14  BEFORE 

Whether the 

interviewee had 

problems  

resulting from the 

long separation 

from his/her 

family and if so, 

what ones

Q 15  DURING

Whether the 

interviewee had 

psychological

problem and stress 

during the mission? 

If any, how did the 

interviewee face 

them?

Q 16  AFTER

Could the soldier 

please tell about

the re-adaptation 

to normal life

after the mission

Yes, high N/%   119  /   22 % 55    /   10 % 135    /    25 %

Normal       N/% 85 /  16 % 94   /  17 % 72   / 13 %

Total            N %   204 /  38 % 149  /  27 % 207   /  38 %



1.3 Psykologisk stress, hvornår, hvor og hvorfor? 

STRESS, Hvornår

Hvor

Hvorfor

Før, 38 %
har familieadskillelse 

medført problemer?

Under, 27 %
Haft psyk. problemer og 

stress UNDER udsendelse

Efter, 38 %
Beret om tilpasning 

EFTER udsendelse

Samfundsniveau

+  stressfaktor Uklar samf.rolle

Samf.normer

Militære organisation

+  stressfaktor ”Grådig” mil.org., 

1. udsendelse

Uerfarent 
lederskab

”Grådig” org.,

Uvæs. opgaver

Individuelle

+  stressfaktor Familiekrav Trusler, (IED)

Soldatbekymring
for familie 

Familierolle?

Battle mind



1.4 Psykologisk stress, hvornår, hvor, hvorfor og 
HVAD MINDSKER (”coping strategies”) den? 

STRESS, Hvornår,

hvor, hvorfor og

hvad mindsker den

Før
har familieadskillelse 

medført problemer?

Under
Haft psyk. problemer og 

stress UNDER udsendelse

Efter
Beret om tilpasning 

EFTER udsendelse

Samfundsniveau

+  stressfaktor

- Afstress. Faktor

Uklar samf.rolle

Samf.normer

-

Militære organisation

+  stressfaktor

- Afstress. Faktor

”Grådig” mil.org., 

1. udsendelse

Pligt (opgave)

Uerfarent 
lederskab

Sport, soc. rel.,

Ligegyldighed

”Grådig” mil org

Uvæs. opgaver

Mil. Erfaring

Individuelle

+ Stressfaktorer

- Afstress. Faktor

Familiekrav

Komm med fam., 
soc.relation

Trusler, 
Soldatbekymring

Hårdt arb + sport, 
ligegyldighed, 
socialisering m. 
kammerater

Familierolle?

Battle mind

Familie



2.1 Opfattelse af kampmotivation og PTSD over tid

Tid Officiel årsag til

kampmotivation

Forskningsmæssig 

årsag til 

kampmotivation

Årsag til

PTSD

1. verdenskrig Personligt motiveret Myndighedsautoritet,  
(Krig, godt for samf.)

Norbert Elias

-

2. Verdenskrig Moralsk motiveret

(patriotisme, 
korpsånd)

Gruppesammenhold 
(”Social cohesion”) 
Shils og Janowitz

-

Koreakrigen Ideologisk motiveret

(bekæmp kommunis)

BUDDY (bedste ven)

Moskos

-

Vietnamkrigen Politisk motiveret Ordre: Rambo

(10 krige á 1 år) 
Segal

+Individuel

psykisk 
svaghed

1980  => Antiterror+humanitet Accept af
Opgave Gruppesam

Vertikal Horisontal

Org.      Socialt

+ traume

+ interaktion  
ml individ og 
opl. Traume

- org



2. Problemer ved PTSD-indsatsen i dag
2.1 Def: Stress: Pdes: PTSD er ikke  sygdom, men en TILSTAND, 

der kan føre til sygdomme som angst, depression Pdas: 

”Stress er forstyrrelse af ens realitetssans”, jf. Marlene Friis 

Andersen, ”Nye perspektiver på stress,” (København: Klim, 2013)

2.2. Vi har en medicinsk 5 faset tilgang til PTSD som sygdom:

syg, diagnose, behandling, revalidering, rask ,=> for lidt, for sent, 

forkert diagnose og behandling. Behov for forventningsafstemning,” 

jf. Vibeke Skytte, i Berlingske Business 1.9.2013, s 11 =>Kan 

civilsamfundet og militæret bruge samme stress-definition, jf. forskellen social 

stress ctr. Overlevelsesstress.

2.3. Modstridende årsagsforklaring:

a. Svag psyke hos individet, jf. robusthedsus

b. Manglen på cohesion, gruppesammenhold

c. Sovende traume, tidl. begivenhed - senere opstået

d. Fraværet af afstressende faktorer

e. Forskning uenig: Opgave, Gruppe, jf. vor us



2. Problemer ved PTSD indsatsen i dag

2.4 Samfundets intervention i Afghanistan er dækket ind:
Undgå terrorangreb & humanitet (skolebyggeri, bedre forhold for 

kvinder), jf. Peter Viggo Jacobsen & Jens Ringmose, Strategic 

Narratives. Public Opinion and War: Winning Support for Foreign 

Military Missions, (London, Routledge, sept. 2014) i Danske 

Officerer, 1.2014, s 20f 

2.5. Modsatte værdier hos soldat-samfundet for intervent

Soldat: 

1. Gruppen, 2. Selvoplevelse, 3. Bekæmpe Taleban, 4. Lokalsamf. 

Samfundet (DKs UM, FN):

1. Lokalsamfund, 2. Bekæmpe Taleban,       - ,          - .,

jf. Henning Sørensen, ”Core Values of Danish Expeditionary Soldiers”, i Henrik 

Fürst & Gerhard Kummel, Core Values and the Expeditionary Mindset: Armed 

Forces in Metamorphosis, (Baden-Baden: Nomos, 2011), 228 s



2.6 Danske soldater har især 

personlige humanitære motiver
jf. Marina Nuciari & Eraldo Olivetta: ”How Do 

They Call IT? How Experience Shapes 

Motivations in Military Units Deployed in 

Asymetric Conflict Situations”, i Guiseppe 

Caforio, Soldiers…,: ”The macro-type of personal 

motivations is extremely common within Dane 

resondents, where we find 39 motivations of this 

type…we can say that Danish soldiers consider their 

task under an individual perspective and far less as an 

institutional duty…give them reasons to motivate ”their 

being there” more as human beings than as profesional 

soldiers. ”:



2.7. Officiel uenighed om forståelsen+omfanget af PTSD

Kritik:

1. Uklare/selvmodsigende resultater: Har 1/3, 26 % eller kun 10 % alvorlige problemer

2. Er der tale om en stigning i forhold til tidligere målinger af samme gruppe ?

3. Individualisering af problemet at fremhæve de styrkede soldater

Pressemeddelelse fra 

Veterancentret i Politiken.dk 

29.7.2013:
”En tredjedel af soldaterne i en 

undersøgelse, der omfatter 749 

veteraner fra Afghanistan, angiver at 

de rent faktisk får noget positivt med 

hjem..74 procent er stabile og viser 

hverken symptomer på PTSD før, 

under eller efter deltagelse…

Op mod 10 % har PTSD, depression 

eller  selvmordstanker…Hver tredje 

veteran i undersøgelsen har scoret 

højt, både når de blev bedt om at 

svare på hvor belastede de har følt 

sig, og hvor berigede de har følt sig”

 Udvikling i PTSD
 Rapporter fra Videncentret 

 USPER PSYK 2013: To et halvt år 

efter hjemkomst

 ”Siden 2009 har ISAF hold 7 deltaget i 

en stor prospektiv 

forskningsundersøgelse om psykiske 

efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer. 

Nærværende rapport viser de første 

resultater af soldaternes udvikling af 

PTSD-symptomer to et halvt år efter 

hjemkomst. her fremgår det, at der er 

sket en stigning i antallet af soldater 

med højt niveau af PTSD-symptomer, 

og at flere veteraner først udvikler 

efterreaktioner mellem syv måneder 

og to et halvt år efter hjemkomst.”



Rehabilitering i forsvaret

Mens langt de fleste veteraner vender styrkede hjem fra internationale missioner, vender en lille 

procentdel hjem med alvorlige fysiske og psykiske skader. 

Hvis en veteran vurderes at have pådraget sig en fysisk eller psykisk skade, som er relateret til udsendelsen, og som gør veteranen 

uegnet til at varetage sin jobfunktion i forsvaret, vil veteranen blive visiteret til et rehabiliteringsforløb med henblik på vurdering og 

styrkelse af medarbejderens arbejdsevne. Rehabiliteringsforløbet gennemføres i tæt samarbejde og dialog med landets kommuner.

Det er Veterancentrets job- og uddannelsesrådgivere og socialrådgivere, der – i samarbejde med forsvarets øvrige myndigheder 

samt kommunerne – forestår veteranernes rehabilitering.

Forsvarets rehabiliteringsforløb er tilrettelagt med henblik på at sikre, at samarbejdet mellem forsvaret og kommunerne kan foregå 

så gnidningsfrit og udbytterigt som muligt.

Som sagsbehandler vil du ofte kunne drage nytte af det udredningsarbejde, som veterancentrets job- og uddannelsesrådgivere og 

socialrådgivere foretager under veteranens rehabiliteringsforløb.

Veterancentret tilbyder

Når en veteran har pådraget sig en udsendelsesrelateret fysisk eller psykisk skade, vil der ofte komme flere aktører i spil. 

En sagsbehandler fra kommunens jobcenter vil naturligvis blive involveret i veteranens forløb, og for psykisk skadede veteraners 

vedkommende vil medarbejdere fra psykiatrien også ofte være aktører i sagsforløbet. 

Derudover har forsvaret en række tilbud om støtte og rådgivning, som mange skadede veteraner vælger at benytte sig af. Som 

sagsbehandler eller medarbejder i psykiatrien kan du således opleve at indgå i samarbejde med job- og uddannelsesrådgivere, 

socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter og psykologer fra forsvarets Veterancenter.

2.8. Uafklaret tilbud om diagnose-stillelse:
Veterancentrets kommunikation til veteraner  på hjemmesiden

Hvem er teksten skrevet for? (Formål): ”så samarbejdet mellem kommuner og forsvaret kan foregå gnidningsfrit.”

Hvem nævnes især i teksten?: Især eksterne aktører uden for forsvaret og  egne ansatte 

Hvad handler teksten om?:  Samarbejdsinstruktion med ”mange aktører i spil,” ikke ”Veterancentret tilbyder”

Hvordan beskrives jeg som veteran: i passiv form  ”vurderes at have,” ”vil veteranen blive visiteret” 



2.9. Svag evaluering af behandlingseffekten 

Veterancentret: Veteraner spørges 

om veteranpolitikken  6.2.2013

Adspurgt population af veteraner: 2000 

 Pårørende opfordres til at svare

 Intet om kvalitativ undersøgelse

 ”Det er vigtigt for os at så mange veteraner og 

pårørende som muligt deltager i 

undersøgelsen….Jo flere der svarer, jo større 

vægt kan vi tillægge de resultater vi får…” 

Rapport vedrørende evaluering af 

veteranpolitikken, juni 2013

 Besvarelser: knap 600, svar% under 30

 Pårørende svar: 200, svar-% 10?  

 15 personer besøgt på Veteranhjem og udspurgt

Kritik 
Hvordan kan man på det spinkle grundlag hævde 

1) ”Evalueringsgruppen konkluderer, at 11af 

veteranpolitikkens 19 initiativer har opnået formålet,”

2) ”Formålet er nået og initiativet fortsætter,” når 

Tre initiativer skal STYRKES:

”Styrket indsats for de fysisk sårede” 

”Psykisk sårede veteraners behandling styrkes”

”Styrket adgang til psykologer og socialrådgivere,”

(Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken,

juni 2013, s 37)

”Veterancenter svigter veteranerne,” Christian 

Brøndum, Berl. Tid. 17.9.2013, s 11 



3. Konklusion om Veteraner med PTSD
1. Modstridende def: PTSD (tilstand eller sygdom)

2. Alligevel medicinsk tilgang til behandling af PTSD

3. Modstridende årsagsforklaring(- cohesion,+ traume) 
Uafklaret tilbud om diagnosestillelse

4. Samfundet har opbakning til sin intervention

5. Modsat motiver hos soldat og samf. til intervention

6. Danske soldater har især PERSONLIGE motiver

7. Officiel uenighed om forståelse og omfang af PTSD 

8. Uafklaret tilbud om diagnosestillelse

9. Svag evaluering af behandlingseffekten

Veterancentrets Kommunikation/organisation 
Individualisering af problemerne

Institutionalisering af behandlingen

Legitimering af egen indsat



3. Konklusion om Veteraner med PTSD

Forskningen om PTSD 
- Veterancentrets us

- 10 mio. kr. puljen

- Evalueringsundersøgelsen

- Niras kvalitative undersøgelse

- SFIs seks rapporter for Soldaterlegatet

- Robusthedsundersøgelser , Center for mental

robusthed presseklip 22.1.2014

- Forsvarsakademiet, FCL

Der savnes overblik og indsigt: 
- Antal af PTSD er uafklaret 5 – 15 %, i USA 30 % Vietnamveteraner PTSD

- Udgifter i USA til medicin og behandling af PTSD-soldater er 1mia. $ årligt,

- Danske Officerer, 6.2013, s 30. 


