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■■■ – Dette understreker med 
all tydelighet viktigheten av den 
veteranpolitikken som veteranor-
ganisasjonene er sammen om, og 
det er veldig gledelig å se at vi så 
lett kunne bli enige. Det sier 
generalsekretær i veteranforbundet 
SIOPS, Øystein Wemberg.
– Det er viktig at veteranorganisa-
sjonene står sammen, samstemmer 

generalsekretær i NROF, Jørgen 
Berggrav. 

Perioden for regjeringens 
handlingsplan for veteraner 
avsluttes nå i 2019. Men veteran-
arbeidet er noe som aldri blir 
ferdig. Det er derfor av største 
viktighet at regjeringen fortsetter, 
og ikke flytter ansvaret ned til 
kommunalt- og fylkeskommunalt 

nivå, fremhever de seks organisa-
sjonene i brevet.

Her er utdrag fra brevet:
«Det er regjering og Storting som 
beslutter at norske kvinner og 
menn skal sendes ut i skarpe 
konfliktområder for å trygge vår og 
andres sikkerhet. Og, konsekvenser 
av krig er at noen vil få fysiske eller 
psykiske skader – all historie viser det. 

– VIKTIG Å STÅ SAMMEN
Seks veteranorganisasjoner underskrev torsdag 4. april et felles brev til  
regjeringen. Hovedbudskapet er at veteranpolitikken fortsatt må være  
forankret på regjeringsnivå.
PP/ CAMILLA BRISÅ, ROY THORVALDSEN

F.v.: Gisle Bruknapp (på vegne av Veteranalliansen), Thor Lysenstøen (NVIO), Jørgen Berggrav (NROF), Øystein Wemberg 
(SIOPS) og Caroline Aune (Hjemmesonen). Kenneth Lysell fra Veteran møter Veteran var ikke til stede. Foto: Marie Gjerde 
Rolandsen, SIOPS.



Selv om seleksjon, utdanning, 
trening, prosedyrer, oppfølging 
moderne utstyr, teknologi og 
forskning bidrar til å redusere 
antallet, så så blir tallet aldri null. 
Derfor må regjeringen fortsatt ha 
det overordnede ansvaret for 
oppfølging av veteranene.

Det er veldig positivt at stadig 
flere kommuner utvikler sin egen 
kommunale veteranplan, eller at de 
gjør det i samarbeid med nabo-
kommuner. Det er også viktig at 
fylkesmenn, ordførere og kommune-
administrasjoner engasjerer seg og 
samarbeider om utviklingen av 
disse planene. Men, det følger ikke 
noen konkrete ressurser med til 
veteranplanen, og det blir fort et 
spørsmål om tverrprioritering opp 
mot alle andre kommunale behov.

Vi vet fremdeles for lite om 
veteraner på flere områder. De 
sivile forskningsmiljøene har knapt 
forsket på veteraner, og det er 
behov for mer kompetanse og 
kunnskap om utfordringene vetera-
ner kan få i etterkant av sin tjeneste.

Vi vet for eksempel ikke nok om 
hvor mange veteraner som går på 
NAV, hvor mange veteraner som ikke 
er i arbeid som en konsekvens av sin 
INTOPS [Internasjonale operasjoner, 
red. anm.] tjeneste eller konkret hvor 
mange som sliter psykisk som følge 
av INTOPS. (…) Vi kjenner ikke 
svarene, og det uroer oss.

Medieoppslag i det siste omtaler 
utfordringene som veteraner 

mener de har med å bli trodd om 
senskader fra tjenesten i interna-
sjonale operasjoner:

Flere veteraner som sliter 
psykisk etter å ha deltatt i inter-
nasjonale operasjoner får erstat-
ningsavslag på grunn av foreldel-
se, noe som ikke var tilfellet før, 
ifølge Veteranforbundet SIOPS. 
Forsvarsministeren lover en 
gjennomgang av ordningen, 
skriver VG 24. mai.

SIOPS har meldt sin bekymring 
til Forsvarsdepartementet, blant 
annet i et brev fra 2018 – der 
organisasjonen viser til eksempler 
på muntlige og skriftlige forsikrin-
ger om at foreldelse ikke skal bli 
brukt som grunn for avslag, der 
andre vilkår for å få erstatning er 
oppfylt.

RØDT KREVDE SVAR FRA 
 FORSVARSMINISTEREN
Saken fikk den 9. mai Rødt-leder 
Bjørnar Moxnes til å spørre Frank 
Bakke-Jensen (H) om forsikringe-
ne gitt til SIOPS nå er ugyldige? 

I svært mange saker er det lite eller 
ingen objektiv dokumentasjon på 
traumatiske hendelser, eller symptomer 
på psykiske plager, sier juridisk direktør 
i Statens pensjonskasse, Rune H. 
Kristoffersen. (Foto: SPK.)

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 
sier at de rettslige sidene ved 
foreldelses innsigelser må vurderes 
nærmere, og at departementet har 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå 
igjennom og vurdere erstatnings- og 
kompenasjonsordningene for veteraner. 
Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret.

For veteraner som har gått en lang 
prosess med å erkjenne at man har 
noen utfordringer er det å få erstat-
ningssaken sin avvist som «et slag i 
trynet», og dagens praksis er et brudd 
med intensjonen med ordningen, sier 
Gisle Bruknapp i Veteranforbundet 
SIOPS til VG. Foto: SIOPS

VI VET FREMDELES FOR LITE 
OM VETERANER PÅ FLERE 

OMRÅDER. DE SIVILE 
FORSKNINGSMILJØENE HAR 

KNAPT FORSKET PÅ  
VETERANER, OG DET  
ER BEHOV FOR MER  

KOMPETANSE OG KUNNSKAP 
OM UTFORDRINGENE  

VETERANER KAN FÅ I ETTER-
KANT AV SIN TJENESTE.

>
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Forsvarsministeren svarte at da 
ordningen ble innført i 2010, ble 
det bestemt at erstatningskrav 
kunne fremmes uten hensyn til 
foreldelse for en periode på inntil 
tre år. Etter denne treårsperioden, 
fra 2013, gjelder vanlige regler om 
foreldelse. 

Men Bakke-Jensen legger til at 
de rettslige sidene ved foreldelses-
innsigelser må vurderes nærmere, 
og at departementet har nedsatt 
en arbeidsgruppe som skal gå 
igjennom og vurdere erstatnings- 
og kompenasjonsordningene for 
veteraner. 

– Mer enn 40 år etter at Norge 
sendte sine første soldater ut i 
internasjonale operasjoner, sliter 
veteraner med å bli trodd når de 
varsler om psykisk skade som 
følge av tjenesten. Det sier 
advokat Else-Marie Merckoll til 
fagmagasinet Juristen, som utgis 
av Norges Juristforbund.

AVVISNINGENE ER BLITT EN 
TREND
– Staten avslår søknader om 
erstatning selv om sakkyndige- 
rapporter fastslår at det er årsaks-
sammenheng mellom deres 
psykiske belastningsskader og 
deltakelsen i internasjonale 
operasjoner. Avvisningene av 
rapportene ser ut til å ha blitt en 
trend, sier hun.

Tvist om årsakssammenheng 
oppstår særlig i saker med psykiske 
belastningsskader.

– Vi ser nå en trend hvor altfor 
mange veteraner som klart kvalifi-
serer til erstatning, får avslag. 
Dette skjer typisk etter at Statens 
Pensjonskasse (SPK) setter til side 
sakkyndige-erklæringer hvor det 
er konkludert med årsakssammen-
heng, sier Merckoll.

Merckoll sier at mange vetera-
ner med slike skader har hatt et 

ønske om å klare seg selv etter 
endt utenlandsoppdrag, og at de 
står i jobb i flere år etter at de 
kommer hjem.

– Når de så ikke klarer å jobbe 
mer, og må erkjenne at årsaken 
ligger i opplevelsene fra trauma-
tiske krigssituasjoner ute, går de 
tilbake til den som ga dem 
oppdraget og søker om erstat-
ning. Da blir ofte årene som har 
gått, brukt mot dem, sier hun.

Advokaten sier veteranene er 
stolte av det de har vært med på, 
men at mange kjenner bitterhet 
når Statens pensjonskasse (SPK) 
avslår deres søknad om erstat-
ning – og bestrider at psykiske 
belastningsskader kommer som 
følge av tjenesten de gjorde som 
soldater.

STATENS PENSJONSKASSE 
ØNSKER KLAGEADGANG
I en epost til Juristen skriver 
juridisk direktør i Statens pen-
sjonskasse, Rune H. Kristoffersen, 
at SPK er positive til at soldater 
som har tjenestegjort i internasjo-
nale operasjoner etter 2010 også 
skal få sine krav behandlet av et 
uavhengig klageorgan:

«Det er et viktig rettssikkerhets-
prinsipp at de har samme mulig-
het til å klage på våre vedtak. 
Denne endringen vil, etter vår 
vurdering, bidra til at veteranenes 
rettigheter blir ytterligere styrket».

SPESIALISTERKLÆRINGER HAR 
SJELDEN DOKUMENTASJON
Om SPKs håndtering av sakkyndi-
gerklæringer sier Kristoffersen:

– I svært mange saker er det lite 
eller ingen objektiv dokumenta-
sjon på traumatiske hendelser, 
eller symptomer på psykiske 
plager. Da må den sakkyndige i 
overveiende grad bygge på hva 
søkeren selv forteller. Det svekker 

naturlig nok vekten av erklærin-
gene. Dette er i tråd med bevi-
svurderingen i alminnelig erstat-
ningsrett.

DEPARTEMENTENES VIDERE 
OPPFØLGING
Veteranorganisasjonene ber om 
at Forsvarsdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet 
og Arbeids- og sosialdepartemen-
tet danner kjernen i regjeringens 
videreføring av veteranpolitikken. 
Slik det er i dag har hele syv 
departementer delansvar for 
veteranpolitikken.

De seks organisasjonene som 
står bak brevet er Norske Reserve -
offiserers Forbund (NROF), Norges 
Veteranforbund for Internasjonale 
Operasjoner (NVIO), Veteranforbund-
et SIOPS (Skadde i Internasjonale 
Operasjoner), Veteran møter 
Veteran, Hjemme sonen og Vetera-
nalliansen. ■■■
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■■■ – I stedet for å sitte én til én 
(veteran og terapeut), bringer vi 
dem sammen i en gruppe og kan 
gi dem noe helt annet, sier psyko-
log Mari de Flon Hetland ved 
Sykehuset Østfold, Distriktspsykia-
trisk senter (DPS).

I tillegg til individuell traumebe-
handling med lys, har sykehuset 
altså spesialisert seg på gruppe-
terapi for soldater. Som det eneste 
sykehuset i landet.

– Blikket de gir hverandre kan si 
alt: «Jeg vet hva du har vært med 
på». «Jeg vet hva du står i.» Der 
ligger det en kilde til å oppleve 
mindre skam, og å føle seg mer 

normal, som jeg som terapeut 
alene ikke man matche, sier 
Hetland.

Et riktig hjelpeapparat er for 
mange helt avgjørende for å 
bearbeide traumene om det de har 
vært med på, og komme seg 
videre i livet. 

– Jeg vet hvor viktig det å ha en 
god relasjon til behandleren er, og 
det får de til på sykehuset i Moss. 
Det sier Freddy Bolle, selv er både 
veteran og pårørende. Broren, 
spesialsoldat Trond André Bolle, 
ble drept av en veibombe i Afgha-
nistan i 2010. En annen av brødre-
ne, som også er veteran fra inter-

nasjonale operasjoner, sliter i dag 
med posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD).

– Jeg kjenner flere som har gått 
til behandling i Moss, og de skryter 
veldig av det de får hjelp til der, 
sier Bolle.

Saken ble først publisert av NRK 
Østfold og sendt på Dagsrevyen 
den 27. mai. ■■■

SOLDATER MED SENSKADER:

Sykehuset Østfold tilbyr gruppeterapi
De kjemper på vegne av Norge, og noen kommer hjem med store  
senskader. Mellom ti og tolv prosent av norske soldater som har deltatt i 
internasjonale oppdrag, sliter med senskader. Nå får de et spesialtilpasset 
behandlingstilbud. 

PP/ ROY THORVALDSEN

Freddy Bolle, selv både veteran og 
pårørende, har hørt mye bra om 
gruppeterapibehandlingen i Moss, i 
regi av Sykehuset Østfold. Foto: 
Skjermdump fra NRK Dagsrevyen

Sykehuset Østfold får mye positiv tilbakemelding for gruppeterapien de tilbyr ved 
Distriktspsykiatrisk senter i Moss.


