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Baggrund
Soldater og andet personel, der har været udsendt for det
danske forsvar i én eller flere internationale missioner,
har ydet en særlig indsats for Danmark.
Der er de seneste år kommet langt større viden om og
fokus på, hvordan veteranerne klarer sig efter en udsendelse. Hovedparten af veteranerne klarer sig godt efter en
udsendelse, og kommer hjem med styrkede kompetencer,
men ca. 10 procent af veteranerne får det rigtig svært,
og både de og deres pårørende har derfor behov for en
særlig indsats. For nogen viser behovet sig straks efter
hjemkomsten, for andre kan der gå flere år før behovet
for hjælp enten opstår eller erkendes.

Strategispor 1:
Anerkendelse
Vi anerkender veteranerne for den indsats, som den enkelte har ydet for Danmark under udsendelse for det danske forsvar, ligesom vi anerkender de pårørende for den
opbakning og støtte, som de yder veteranerne både før,
under og efter udsendelserne.

Vision
Veteraner og deres pårørende skal anerkendes for deres
særlige indsats, og de veteraner og pårørende, der har
brug for støtte - som følge af en udsendelse – skal have
den hjælp, der er behov for i hvert enkelt tilfælde, uanset
hvornår eller hvordan behovet opstår.
Dette skal ske gennem en skærpet opmærksomhed på veteranernes og deres pårørendes behov, herunder gennem
styrket kendskab til den særlige kultur og identitet, som
er forbundet med at være en del af forsvaret.

Officielt markeres anerkendelsen på Flagdagen den 5.
september, hvor Byrådet er vært for et årligt tilbagevendende arrangement for veteraner bosiddende i Skanderborg Kommune og deres pårørende.

Anerkendelsen og støtten vil blive givet gennem allerede
eksisterende kommunale tilbud, gennem oprettelse af nye
indsatser i enten kommunalt eller frivilligt regi og/eller
ved en skærpet koordinering mellem de kommunale indsatser og forskellige tilbud i f.eks. regi af forsvaret.

Men anerkendelsen sker også i hverdagen. F.eks. ved, at
der i Jobcenteret er en opmærksomhed på at få spurgt ind
til de særlige kompetencer, som veteranerne har opnået
gennem deres militære karriere i forbindelse med overgangen til civile job.

Strategispor 2:
Støtte til veteraner og pårørende
Ansvaret for opfølgning på og behandling af veteraner,
der under en udsendelse har pådraget sig enten fysiske
eller psykiske mén ligger først og fremmest hos forsvaret
i regi af Veterancenteret, som både tilbyder behandling,
men også støtte til den enkelte i form af bisidder og vejledning.
Men vi har som kommune et medansvar for, gennem
en skærpet opmærksomhed på en bred række af vores
områder, at være med til at spotte veteraner med f.eks.
PTSD, der har behov for hjælp, og et medansvar for at få
iværksat, få bygget bro og få koordineret mellem de rette
indsatser, hvad enten disse er i forsvars- kommunalt-, regions- eller frivilligt regi.
Veteraner og pårørende, der har behov for hjælp og
støtte, vil som udgangspunkt få hjælp inden for eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre med lignende udfordringer, uafhængigt af årsagen hertil. Men
vi vil styrke vores evne til at spotte og identificere behov
for hjælp, så der kan sættes ind med en så tidlig og ikke
mindst rigtig indsats som mulig.
Det gør vi ved - i samarbejde med Veterancenteret - at
skabe viden om veteranernes og de pårørendes særlige
forhold hos medarbejdere inden for beskæftigelses-,
sundheds-, handicap- og børne- og ungeområdet samt
socialpsykiatrien, og ved at samle arbejdet med veteraner
og pårørende på et mindre antal medarbejdere inden for
de forskellige områder med henblik på over tid at få oparbejdet et grundlæggende vidensniveau og en vis specialisering.

Vi møder veteranen og pårørende i øjenhøjde og i videst
muligt omfang på deres præmisser, og vi er bevidste om,
at det for nogle veteraner vil kræve en fleksibel og ekstra
håndholdt indsats for både at kunne nå dem og fastholde
dem i et tilbud eller et forløb.
Herudover kortlægger vi snitflader og bygger bro mellem
de forskellige tilbud med henblik på at kunne vejlede og
hjælpe den enkelte veteran og pårørende bedst mulig i
forhold til pågældendes konkrete behov og situation, og vi
tydeliggør og informerer om de mange forskellige tilbud,
som sagsbehandlere, lærere, sundhedspersonale, veteraner og pårørende kan benytte sig af.

Strategispor 3:
Udvikling af indsatser og samarbejde
Vi vil udvikle vores faglighed ved at være opmærksomme
og nysgerrige på at bruge og udvikle indsatser, der måske i første omgang ikke var målrettet veteraner og deres
pårørende, ligesom der kan opbygges erfaring på veteranområdet, der vil kunne bruges til andre lignende målgrupper og dermed få skabt synergi mellem tilbuddene.
Herudover vil vi gå i dialog efter behov med frivillige,
erhvervslivet og foreningslivet i forhold til at få udviklet
supplerende indsatser i enten kommunalt eller frivilligt
regi. Det kan både dreje sig om helt nye initiativer som
f.eks. dannelse af selvhjælpsgrupper i frivilligt regi til
både veteraner, børn og voksne pårørende eller f.eks. en
videre udvikling af eksisterende. Der kan også være tale
om, at der i samspil med f.eks. tidligere veteraner eller
pårørende udvikles et tilbud, hvor veteranerne har en fast
kontaktperson, som kan understøtte veteranen i dialogen
med de forskellige instanser.

