PTSD-RAMTE VETERANER
I FORENINGSLIVET
DIF SOLDATERPROJEKT

MISSION
DIF Soldaterprojekt er for alle
skadede veteraner. Projektet
skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres
og støttes til at finde tilbage til et
selvstændigt og meningsfyldt liv.
Projektet skal anvende idræt
som middel til at understøtte
veteranernes reintegration
med fokus på at skabe sociale
netværk og øget livsindhold for
den enkelte veteran.
Projektet skal også skabe forudsætningerne for, at veteranerne
over tid kan indgå i den almindelige foreningsidræt i veteranens
nærområde. Dette sker ved
først at etablere platforme, hvor
veteraner i mindre og trygge
rammer kan motiveres til at
komme i gang med idræt (safe

zones). Derfra skal der etableres en naturlig overgang til, at
idrætsudøvelsen for veteranerne kan fortsætte i den lokale
idrætsstruktur.

andet allerede etablerede aktiviteter med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance,
som kræves i overgangen fra
militært til civilt.

Projektinformation
DIF Soldaterprojekt løber frem til
31. december 2019.

Hvad er PTSD?
PTSD er en forkortelse for Post
Traumatic Stress Disorder - på
dansk post traumatisk belastningsreaktion.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)
har bevilget midler til den tre-årige projektperiode. Sammen med
Forsvarsministeriets bevilling
påtager vi os dermed et ansvar
for at hjælpe de soldater, der har
betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære
missioner.
Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter
og idrætstilbud gennem blandt

PTSD er en traumetilstand, som
kan ramme mennesker, der har
været udsat for eller været vidne
til én eller flere livstruende eller
voldsomme begivenheder.
Hvor mange soldater får
PTSD?
Ca. 8-10 % af alle udsendte soldater og civile under Forsvaret
får senere konstateret PTSD.

Der kan gå mange år, før symptomerne fremtræder, hvorfor der i
nogle tilfælde kan gå mange år,
før den udsendte soldat kommer
i behandling.

TYPISKE SYMPTOMER SOM KAN
OPLEVES I FORENINGSRAMMEN
Påtrængende erindringer og
”flashbacks”
Den PTSD-ramte veteran oplever
at blive ført tilbage til de traumatiske oplevelser, som har ført til
de psykiske traumer. Det kan ske
pludseligt og i alle døgnets timer.
Tilstanden kan give hjertebanken,
svimmelhed, anspændthed og
kvælningsfornemmelse.
Vagtsomhed og undgåelse
Traumerne fra tidligere oplevelser af at være udsendt til et
farligt område kan give en øget
vagtsomhed over for omgivelserne. Ligeledes vil den PTSD-ramte
også være hyper-opmærksom på
sine medmennesker, omgivelser

og evt. farer, når vedkommende er
ude blandt andre mennesker, eks.
når der skal købes ind.
I nogle tilfælde kan det betyde,
at den PTSD-ramte isolerer sig i
hjemmet og ikke kan agere i en
social kontekst.
Søvnproblemer og mareridt
Mange soldater med PTSD har
svært ved at sove. Ofte er det
mareridt og flashbacks fra de
traumatiserende hændelser, som
forhindrer søvnen.
Den manglende søvn påvirker
mange dele af den PTSD-ramte
soldats hverdag og kommer til udtryk gennem mange af de andre
symptomer nævnt i denne folder.

Hukommelses- og
koncentrationsbesvær
Mange oplever en forringet evne
til at huske og koncentrere sig.
Det kan eks. komme til udtryk ved,
at aftaler glemmes, og at det er
svært at planlægge frem i tiden,
eks. deltagelse i stævner eller lign.
Det kan også komme til udtryk
ved, at den PTSD-ramte kun kan
koncentrere sig i en væsentligt
reduceret tid, hvilket igen kan
betyde et øget frustrationsniveau
over egne mistede evner.
Angst og tvangsritualer
På grund af traumerne kan mange
udvikle angst og angstanfald. De
kan komme til udtryk på forskellig
vis, typisk ved at den PTSD-ramte

søger at komme væk fra situationen. I svære tilfælde kan der også
komme fysiske reaktioner som
rystelser og koldsved. Angstanfaldene kan føre til tvangsritualer,
som skal minimere risikoen for
angsttilfælde, da de kan sænke
stressniveauet ved at søge tryghed i noget genkendeligt.
Depression og skyldfølelse
Mange rammes, ud over PTSD,
også af depression og skyldfølelse. Selvværdet bliver lavt, og
de negative tanker fylder meget.
Særligt for soldater er, at de ofte
kan få skyldfølelse over at have
overlevet, mens kammerater har
mistet livet. De tænker over, om
de gjorde alt, hvad de kunne og
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urimeligheden i den situation, de
blev bragt i. Det nedsatte selvværd
har også indflydelse på deres
sociale samspil med familie og
venner, hvor de ikke længere føler
sig gode nok og i stand til at være til
stede for deres nærmeste. Det kan
føre til isolation og dermed gøre
det endnu vanskeligere at leve med
sygdommen.
Nedsat følelsesliv
Dette kan komme til udtryk ved
manglende evne til at vise engagement, empati og følelser for
sine medmennesker. Det kan også
medføre en reduceret lyst til at
beskæftige sig med det, man ellers
tidligere har brændt for. Evnen til at
glædes kan også være reduceret.
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PTSD-RAMTE VETERANER
I CIVILE IDRÆTSFORENINGER
Er de farlige?
Nej! Der er mange fordomme
og historier om PTSD-ramte
veteraner fra medierne, men
PTSD-ramte veteraner udgør ikke
nogen større risiko end de øvrige
medlemmer i foreningen.
Mange af reaktionerne fra den
PTSD-ramte vil være indadrettede og foregå i hovedet på den
enkelte. De er derfor sjældent
synlige for andre omkring veteranen.
Hvilke positive ting kan det
medføre for foreningen?
For det første vil det være
et vigtigt og flot budskab for
foreningen, at man har et bredt

samfundsfokus, hvor man forstår
at inkludere og rumme mange
forskellige borgere fra lokalsamfundet.
For det andet kan det medføre en
øget fokus på foreningens aktiviteter, da veteranområdet har stor
politisk- og mediebevågenhed.
Vigtigst er det dog, at mange af
veteranerne kan være en stor
ressource for klubben. Mange af
veteranerne har tidligere fungeret som undervisere og vil derfor
måske på et tidspunkt kunne indgå i foreningens trænerteam. De
er vant til at indgå i teams og er
meget loyale og dedikerede til de
opgaver, de går ind til. Det være

sig at dygtiggøre sig inden for en
idræt eller støtte op om foreningen i anden sammenhæng.
Skal der tages særlige
forhold for at inkludere
PTSD-ramte veteraner i
jeres forening?
PTSD-ramte veteraner vil som
udgangspunkt indgå i foreningen
på lige vilkår med alle øvrige
medlemmer. Det er målet, at
PTSD-ramte bliver en helt naturlig del af foreningslivet uden
behov for en særlig indsats.
I opstartsfasen kan det dog være
nødvendigt med støtte fra foreningen. Det kan være støtte til
indmeldelse, opstartstræninger

på tidspunkter, hvor der ikke er
så mange til stede eller tilknytningen af en kontaktperson fra
klubben.
De fleste PTSD-ramte veteraner
er meget åbne omkring deres
skade og vil gerne fortælle
om, hvordan det påvirker dem,
og hvordan det kan komme til
udtryk overfor deres omgivelser.
Som forening vil det derfor være
en god ide at spørge ind til, hvordan man bedst kan støtte den
enkelte PTSD-ramte veteran, da
det kan variere meget fra person
til person.

Endnu engang mange tak for, at
jeg må være med. Det betyder
virkelig meget for mig at være i et
fællesskab igen, og de samlinger
giver mig en fantastisk energi. En
hel masse nye dejlige ligestillede
mennesker og et par gode venner
er det også blevet til... Også selvom
det bare er idræt som det fælles
mål... Jeg tror på, at det vil være
noget som virker. Det giver helt
sikkert ”pote” på den lange bane.
Citat fra PTSD-skadet veteran
i forbindelse med deltagelsen i DIF Soldaterprojekt.

IDRÆT SOM VÆRKTØJ I
REHABILITERINGEN
Fællesskab
Idræt er en fantastisk vej til at
blive en del af et større fællesskab.
De PTSD-ramte veteraner kommer
fra en verden, hvor fællesskabet
har haft afgørende betydning for
deres arbejdsliv og fritid: Fællesskaber som de oftest har måttet
forlade, efter de blev skadet. Deres
tid i Forsvaret har skabt en stærk
identitet som soldat/veteran, som
kan være svær at bryde fri af. Her
kan idræt spille en aktiv rolle, hvor
der er mulighed for at skabe en ny
social tilknytning og dermed også
identitet.

Idræt tilbyder motivationsbaserede fællesskaber, hvor idrætten
er den drivende faktor, men hvor
det at indgå i fællesskabet i og
omkring foreningen er afgørende
for oplevelsen. Det fællesskab kan
være et afgørende skridt i den rigtige retning for den PTSD-skadede
veteran, som herigennem kan genfinde noget af det, vedkommende
tidligere kunne præstere og finde
fornyede kræfter både fysisk og
mentalt.
Forøgelse af livskvalitet
Gennem idrætten og fælles-

skabet i foreningen kan den
PTSD-ramte opleve et øget
selvværd. Det kan give mod på,
og overskud til, at prøve kræfter
med nogle af de ting, som hidtil
har været tilsidesat pga. sygdommen. Det kan eks. være en
Tivoli-tur med familien, eller andre aktiviteter, hvor der vil være
mange mennesker i nærheden.
Det igen at kunne være sammen
med familien i det offentlige rum
kan være en meget betydningsfuld sejr for den PTSD-ramte.
Mange har grundet sygdommen
og i nogle tilfælde medicinen

taget kraftigt på. At opleve igen
at være fysisk aktiv og fysisk
træt giver overskud på ny, såvel
fysisk som mentalt. Deres dagligdag bliver mere struktureret, og
træningen skal passes. De finder
tryghed i fællesskabet, så de
igen kan deltage i konkurrencer,
og de har generelt mere mod
på tilværelsen. Der kan være
mange måder at opnå dette på,
men gennem idræt og idrættens
særlige fællesskaber kan det
accelerere processen for mange
af de PTSD-ramte veteraner.

Første skridt på vejen tilbage til en normal hverdag
Når en PTSD-ramt bliver en del
af en idrætsforening, og dermed
også det sociale fællesskab i
foreningen, har vedkommende
taget et vigtigt skridt tilbage mod
en bedre hverdag. Igennem den
daglige gang i foreningen bliver
der mulighed for langsomt at øge
beredskabet i forhold til at være
sammen med andre mennesker
igen. Deltagelse i stævner og konkurrencer kan også blive muligt,
såfremt det foregår sammen med

personer fra klubben, som vedkommende føler sig tryg ved. På
sigt kan den PTSD-ramte måske
blive uddannet træner og dermed
give tilbage til foreningen. Det
at få ansvar for en personligt
motiverende aktivitet og føle sig
noget værd igen kan være et af
de første og meget vigtige skridt
til igen at blive en del af samfundet. Måske endda blive en del af
arbejdsmarkedet igen.

Jeg har fået et super trænerteam,
hvor vi sammen har talt om, hvem
jeg er, og hvad mine udfordringer
er. Der er en super stemning i
klubben, og jeg nyder at være der
og frem for at komme ud af hulen.
Den ene af mine trænere har 40
års erfaring som træner og er bare
super til at træne en som mig.
Jeg er meget opmærksom på,
hvordan jeg har det og holder
også ”weekend” nu. Jeg har på blot
tre uger været mere ude af huset,
end jeg har været i 6 måneder.
Citat fra PTSD-ramt veteran
om det at være blevet en del
af en bueskytteklub.

KONTAKTPERSON FOR
SKADEDE VETERANER
Kontaktperson, hvorfor?
For mange PTSD-skadede veteraner er tillid en altafgørende
faktor for, om de tør kaste sig
ud i nye projekter, for eksempel
at melde sig ind i en idrætsforening. Derfor kan det være en
god løsning at tilknytte en fast
kontaktperson til den skadede
veteran. Det vil give en sikkerhed og tryghed, som vil forøge
chancerne for, at den skadede
veteran bliver en aktiv del af
klubben.
Hvad vil det sige at være
kontaktperson?
Kontaktpersonen vil være den
primære kontakt mellem den
skadede veteran og foreningen.

Kontaktpersonen har til formål
at lette indlemmelsen i klubben,
eks. med hjælp til indmeldelse,
betaling af kontingent, hvor og
hvornår man træner, særlige
hensyn at overholde osv.
Derudover kan kontaktpersonen
også, særligt i opstartsfasen,
have en aktiv rolle for at sikre,
at den skadede veteran eks.
kommer til træning. Det kan være
ved at minde vedkommende
om træningstider pr. sms, et
telefonopkald for at motivere
vedkommende til at komme til
træning eller andet.
Kontaktpersonen skal være en
frivillig i foreningen, som gerne

vil påtage sig denne specielle,
men også meget spændende
og givende opgave. Der er ikke
nogen fastsatte krav til, hvem der
kan være kontaktperson, men
både alders- og foreningsmæssig
erfaring er en god forudsætning,
ligesom et roligt og tålmodigt
sind er vigtigt i arbejdet med
denne målgruppe.

at gøre sig klart, om man har tid og
lyst til også at bruge tid på denne
del af opgaven. Som nævnt tidligere er tilliden mellem den skadede
veteran og deres omverden ofte
skrøbelig, hvorfor tilliden mellem
dem og deres kontaktperson er så
vigtig, da kontaktpersonen bliver
deres brobinder til en ny og mere
social hverdag.

Personlige overvejelser
og rammer
Som kontaktperson kommer man
tæt på de skadede veteraner og
bliver ofte en tillidsrelation for den
enkelte. De skadede veteraner vil
typisk også dele deres historie og
udfordringer i hverdagen med kontaktpersonen, hvorfor det er vigtigt

Kontaktpersonen skal sammen
med den skadede veteran i
opstartsfasen fastsætte nogle
fælles spilleregler. Hvornår og
hvordan man kontakter hinanden? Hvilke aspekter af de udfordringer som veteranen står med,
vil man inddrages i? Det er f.eks.
ikke kontaktpersonens opgave

at rådgive eller være til stede
i forbindelse med møder med
kommunen eller andre offentlige
instanser.
Det er helt op til kontaktpersonen
og den skadede veteran, hvordan
de fastsætter disse rammer,
men det er vigtigt, at man får talt
om det, således at der er en klar
forventningsafstemning. Det kan
ofte ske, at kontaktpersonen af
god vilje bliver involveret i mange
aspekter af den skadedes liv, og
på et tidspunkt ikke kan rumme/
løfte opgaven længere. Derfor er
fastsatte rammer ud fra de enkeltes kapaciteter og forudsætninger vigtige for samarbejdets
succes.

KONTAKT:
PROJEKTLEDER
RUNE OL AND TANGGAARD
LOKATION: IDRÆTTENS HUS,
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TLF: 2749 4950
E-MAIL: ROT@DIF.DK
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2605 BRØNDBY
TLF: 2972 3839
E-MAIL: NBJ@DIF.DK
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