
                SIOPS  
 
SIOPS mener det er behov for en ny Veteranmelding (St.meld) i 2020/21  
 
Det er mange år siden Stortingsmelding 34 (2008-09) Fra vernepliktig til veteran, om ivaretakelse av 
personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner ble utarbeidet.  
Dette er den første og eneste Stortingsmeldingen på veteranområdet. Regjeringens handlingsplan – I 
tjeneste for Norge av 2011, og oppfølgingsplanen av 2014, med samme navn, har ført til mange viktige 
og positive endringer, ikke minst når det gjelder erstatnings- og kompensasjonsordninger og 
anerkjennelse av våre veteraner. Men, fortsatt er mye ugjort, spesielt på områdene psykisk helse og sivil 
forskning på veteraner.  
 
Siden Veteranmeldingen kom har det vært store samfunnsmessige endringer, den sikkerhetspolitiske 
situasjon og trusselbildet er også vesentlig endret. Det har også vært store forandringer i Forsvaret siden 
2008. For at vi skal kunne videreføre det viktige arbeidet for en helhetlig ivaretakelse av veteranene, 
trenger vi derfor en ny veteranmelding i 2020-2021. 
 
Planperioden fra 2011 går mot slutten etter en toårs forlengelse til 2019. Men, vi vet altså at flere viktige 
tiltak, særlig innenfor psykisk helse og forskning, ikke er gjennomført. Dette dreier seg særlig om tiltak 
for å heve kompetansen hos ansvarlige behandlere, leger og psykologer, og tiltak for veteranforskning i 
sivile forskningsmiljøer. Det er ikke foretatt en fullverdig gjennomgang av om de viktigste målsettingene 
er oppnådd, og mange av tiltakene i oppfølgingsplanen er også vanskelig å måle effekten av. 
Det er regjering og Storting som beslutter at norske kvinner og menn skal sendes ut i krigs- og 
konfliktområder for å trygge vår og andres sikkerhet. Og, konsekvenser av krig er at noen vil få fysiske 
eller psykiske skader.   
 
Det er positivt at stadig flere kommuner nå utvikler sin egen kommunale veteranplan, eller at de gjør det i 
samarbeid med sine nabokommuner. Men det følger ikke konkrete ressurser f.eks. i form av kompetanse 
med i veteranplanene, og hva kommunene gjør for veteranene blir lett et spørsmål om tverrprioritering i 
forhold til alle andre kommunale behov. Derfor kan ikke Regjeringen i fremtiden slippe veteransaken av 
syne, og legge den ned på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå i «linjen.» 
 
Andre faktorer som underbygger behovet for en ny Veteranmelding, er at våre fremtidige veteraner i 
større grad blir yngre mennesker. Parallelt er utviklingen i samfunnet at levealder økes, og 
pensjonsgrensen flyttes til høyre – dvs folk må stå lenger i arbeid. Ny ordning for militært personell i 
Forsvaret med innføring av spesialistkorps, medfører lenger ståtid for personellet i horisontal karriere. Det 
kan medføre økt INTOPS belastning over tid. Ordningen med at noe personell er på kontrakt benevnt T35 
(tilsatt til 35 år), betyr at veteraner slutter i Forsvaret i denne alderen. SIOPS er opptatt av at våre skadde 
veteraner skal stå lengst mulig i arbeidslivet – også etter Forsvaret, og ikke falle utenfor. Dette vil være et 
viktig saksområde å diskutere i en ny Stortingsmelding. 
 
SIOPS mener bestemmelsen om foreldelse som faller inn under den særskilte 
kompensasjonsordningen og Forsvarsloven §55 bør fjernes 
 
Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger uttalt at det ikke skal påberopes foreldelse hos SPK i 
saker der vilkårene for kompensasjon ellers er oppfylt. SIOPS mener det har skjedd en praksisendring i 
forhold til påberopelse av foreldelse hos SPK og klagenemnda. Vi er bekymret for den utviklingen vi 
mener har pågått siden 2016. Det var da vi for første gang var vitne til at foreldelse ble diskutert i en sak. 
Foreldelse hadde før dette ikke vært tema hos SPK, i klagenemnda eller i domstolene.  
 
Av erfaring vet vi at psykiske belastningsskader oppdages og erkjennes over tid. Dette underbygges også 
av en rekke forskningsrapporter. Blant annet viser den omfattende danske undersøkelsen (1), som har fulgt 

                                                             
1 Karstoft, K.I., Nielsen, A.B.S. & Andersen, S.B., 2017. ISAF7 – 6,5 år efter hjemkomst. Ringsted: Veterancentret. 



kontingent 7 i Afghanistan over flere år, at andelen veteraner med psykiske lidelser fortsetter å stige i 
årene etter hjemkomst.  
 
Mange av veteranene SIOPS er i kontakt med forteller om langvarige psykiske plager som strekker seg 
over flere år uten at de nødvendigvis selv har erkjent hvor omfattende disse plagene er. Spørsmålet om 
tjenesten som en mulig årsak til en psykisk lidelse kan ha dukket opp som et tema først i kontakt med 
helsevesenet på et senere tidspunkt. Det er heller ikke uvanlig at veteraner som har psykiske plager etter 
tjenesten, samtidig er i arbeid og går til behandling. Dersom en veteran i en slik situasjon faller ut av 
arbeidslivet f.eks. 5 år etter endt tjeneste, kan vedkommende bli møtt med at kravet om erstatning er 
foreldet. 
 
SIOPS har som en viktig målsetting å få fjernet foreldelsesbestemmelsen i saker som faller inn under den 
særskilte kompensasjonsordningen og Forsvarsloven § 55. Dersom foreldelse skal benyttes i veteransaker 
må praksisen i alle fall være liberal.  
 
SIOPS mener spesialistvurderinger ikke skal tilsidesettes uten konkret uten dialog og begrunnelse.  
 
SIOPS får også økende grad av tilbakemeldinger fra advokater og skadde veteraner om at 
spesialistvurderinger tilsidesettes. Også dette er en alvorlig og negativ trend sett fra SIOPS sin side. Vi 
har fått innmeldt at det skjer slike tilsidesettinger uten at det er noen konkret og utfyllende dialog mellom 
SPK og spesialisten som har skrevet den sakkyndige vurdering.  
 
Vi har også sett at SPK har avvist å benytte erfarne spesialister som er foreslått av advokatene, angivelig 
fordi man mener at disse spesialistene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar «uavhengighet,» men stiller seg på 
veteranens side. Denne problematikken sammen med bruk av foreldelse er faktorer som virker negativt og 
gjensidig forsterkende, og kan svekke den tilliten som vi og våre veteraner må ha til forvaltningen. 
 
 
SIOPS mener at tiden er moden for å utrede og innføre en fremtidig krigsskadepensjon  
 
Det er store forventninger i veteranmiljøet til at man finner en fremtidig løsning på spørsmålet om 
krigsskadepensjon. Dette er en sak som allerede har vært diskutert lenge. SIOPS mener det er naturlig 
med en ordning som adresserer årsaken til skaden og utfordringene etter tjeneste, og mener derfor at 
krigsskadepensjon må utredes. 
 
En krigsskadepensjon vil også vise at samfunnet anerkjenner innsatsen for Norge i internasjonale 
operasjoner, og tar ansvar for krigens kostnader og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte veteran. 
En krigsskadepensjon vil etablere et mer forutsigbart og mer oversiktlig system for dagens og fremtidens 
veteraner. 
 
Som et første innledende minimum til en slik fremtidig ordning mener SIOPS at veteraner som har fått 
godkjent yrkesskade, og som ville blitt innvilget uføretrygd etter dagens ordning basert på skade pådratt i 
internasjonale operasjoner, istedet skal innvilges krigsskadepensjon. Yrkesskadefordelen i uføretrygden 
erstattes med krigsskadetillegg, på samme vilkår som i dag.  
 
Krigsskadepensjon/krigsskadetrygd skal gis i tillegg til erstatning etter forsvarsloven §55.  
Søknad rettes til NAV, og veteraner får bistand av NAV’s kompetansemiljø for veteransaker med søknad 
og utfylling av skjema. Det opprettes et eget spor i NAV- systemet der veteraner søker om godkjenning 
av krigsskade (dagens yrkesskade), og krigsskadepensjon/ krigsskadetrygd, som erstatning for yrkesskade 
og uføretrygd, på samme vilkår.  
 
Innføring av en slik krigsskadepensjon vil også kunne være viktig, og ha stor verdi fordi den også 
reflekterer samfunnets anerkjennelse og respekt. 
 
SIOPS mener det forskes for lite på skadde veteraner i sivile forskningsmiljøer. 



 
Både i henhold til Stortingsmelding 34 i 2008, handlingsplanen i 2011 og i oppfølgingsplanen av 2014 
hadde Regjeringen klare ambisjoner om økt sivil forskning på veteraner, og utvikling av samarbeid 
mellom sivile forskningsmiljøer og Forsvaret på dette viktige området. Her har det skjedd altfor lite. I de 
sivile forskningsmiljøer har det nesten ikke vært forsket på veteraner. Vi mener det er kritikkverdig at så 
lite har skjedd på dette området gjennom ti års arbeid for veteranivaretakelse.  
Vår holdning er at vi fortsatt vet for lite på flere områder. Vi vet for eksempel ikke nok om hvor mange 
veteraner som er avhengige av ulike støtteordninger gjennom NAV, hvor mange veteraner som ikke er i 
arbeid som en konsekvens av sin INTOPS tjeneste, konkret hvor mange som sliter psykisk som følge av 
INTOPS, og innvirkningen av INTOPS på familie og barn. Dette er bare noen sentrale spørsmål. Vi 
kjenner ikke svarene, og det uroer oss.  
Videre har det ikke blitt iverksatt sivilt – militært samarbeid innenfor forskning på veteraner som forutsatt 
både i Stortingsmelding 34 i 2018, handlingsplanen i 2011 og i oppfølgingsplanen i 2014. Her må det skje 
en endring. At Forsvarets sanitet gjennomfører helseundersøkelser og setter i gang forskningsprosjekter er 
positivt, men slik forskning bør skje i samarbeid med sivile forskningsmiljøer, på universitetsnivå. Den 
sivile forskningen på dette området er av avgjørende betydning, ikke minst fordi det er i den sivile og 
offentlige helsetjenesten at skadde veteraner skal behandles. Derfor må sivil kompetanse heves også 
gjennom forskning. 
 
SIOPS mener det er myndighetenes ansvar å sørge for utviklingen av kompetansen om veteraners 
psykiske helseplager hos ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten.   
 
Veteraner som har psykiske lidelser etter tjeneste i internasjonale operasjoner er en liten, men 
betydningsfull pasientgruppe. Det påhviler norske myndigheter et særlig ansvar for ivaretakelsen av 
veteranene etter endt tjeneste. Dette fordi de har blitt sendt ut for å løse oppdrag på vegne av Norge, i 
krigs- og konfliktområder, med betydelig risiko for liv og helse.  
 
SIOPS mener derfor det er alvorlig at flere av de viktigste tiltakene i regjerningens handlings- og 
oppfølgingsplaner (I tjeneste for Norge) ikke er gjennomført. Dette gjelder bl.a. de fleste av tiltakene 117 
- 124 i handlingsplanen og tiltakene 24 og 27 i oppfølgingsplanen. Alle disse tiltakene handler om 
utvikling av kompetanse hos i den sivile helsetjenesten og i sivile forskningsmiljøer; med meritterende 
kurs for ansvarlige behandlere – leger og psykologer; om implementering av slike kurs i alle regioner; om 
veteranforskning i sivile forskningsmiljøer og om kartlegging av behandlingstilbud- og ansvar. De fleste, 
og viktigste av disse tiltakene er ikke gjennomført. Den manglende kompetansen om ivaretakelse av 
veteraner blant ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten er myndighetenes ansvar.  


