




→ FÖRE INSATS

Redo för insats?
Innan du kan genomföra en insats måste du vara väl förberedd på alla plan, såväl fysiskt 
som psykiskt. Det är även en del praktiska saker som du måste ta tag i. Ibland kan det 
vara lätt att glömma bort eller rent av bortse ifrån att du inte känner dig på topp. Är du 
inte ordentligt förberedd när du väl kommer till insatsområdet finns det alltid en risk att 
det inte blir som du, dina kamrater eller dina anhöriga tänkt sig. Det kan låta självklart 
men vara svårt att komma ihåg när du har fullt upp med annan viktig utbildning.

Hälsoundersökningen som du genomför innan insatsen är ett sätt att säkerställa att du 
har rätt fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av din tjänst. Du är skyldig att 
uppge om du har några skador sedan tidigare som begränsar din möjlighet att just nu 
tjänstgöra på en internationell insats. 

Eftersom kroppen generellt sett utsätts för en hårdare belastning under en insats än 
i vardagen hemma och tiden för återhämtning är begränsad finns det alltid en risk att 
även mindre besvär som inte hade påverkat dig hemma här blir till ett större problem. 
Vanligast bland fysiska skador är problem med knän, leder och rygg. För att vara fysiskt 
redo behöver du därför ha tränat och då på rätt saker. Lika viktigt som de fysiska bitarna 
är de mentala. Social situation, förväntansbild och tidigare erfarenheter från insatser är 
några exempel som påverkar din mentala hälsa. 

Anhöriga är en viktig del av av din insats och det är många saker som ni tillsammans 
måste tänka på och förbereda. Försvarsmakten arbetar aktivt för att dina anhöriga ska 
känna sig trygga när du är iväg på din insats. I broschyren som vänder sig till anhöriga 
finns det olika tips och råd på saker att förbereda innan du åker iväg. Försvarsmakten 
har på senare år utvecklat ett nära samarbete med Soldathemsförbundet och Invidzonen 
som är ett komplement till Försvarsmaktens anhörigverksamhet. 
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SKADAD ELLER SJUK
Om du skadar dig eller blir sjuk under din insats ser vård och eventuell rehabilitering 
olika ut beroende på vad som inträffat och var du befinner dig. Oftast kan vården lösas 
i insatsområdet, medan annan mer omfattande vård och rehabilitering löses bättre på 
hemmaplan. Vid mycket allvarliga olycksfall och dödsfall lägger Försvarsmakten extra 
stor vikt på att erbjuda även dina anhöriga rätt stöd. Oavsett hur skadad eller sjuk du 
blir är det viktigt att du gör en arbetsskadeanmälan.

Det är för att senare kunna koppla din skada och eventuella framtida besvär till din 
insats samt att minska riskerna för att något liknande inträffar igen. Din närmaste chef 
kan hjälpa dig med hur du fyller i denna. Om du har ett rehabiliteringsbehov även efter 
din insats så finns det ett utökat lagstadgat ansvar för Försvarsmakten att efter särskild 
prövning stödja dig, där blir rehabiliteringsansvaret från Försvarsmakten ett komplement 
till ordinarie arbetsgivaransvar.

→ UNDER INSATS

FÖRSVARSMAKTENS  
UPPFÖLJNINGSANSVAR
Försvarsmaktens uppföljningsansvar påbörjas redan när du åker iväg på insatsen.  
För det behöver Försvarsmakten få en bild av hur förbandet mår vilket sker löpande 
genom kontakter mellan personalfunktionen och Sverige. Vid minst ett tillfälle under 
förbandsinsatser kommer även personal från Sverige till insatsområdet för att samla  
in underlag för planering och anpassning av hemkomstenoch fortsatt uppföljning.  
Det görs för att kunna ge dig och din närmaste grupp rätt stöd om det finns ett behov 
av det när ni kommer hem. 

Under insatsen är det viktigt att du som individ håller koll på din fysiska och mentala 
hälsa. Att träna, äta och sova ordentligt är viktigt för en god fysisk hälsa. För din  
mentala hälsa kan du använda stresspåverkansskalan. 

Befinner du dig i den gröna zonen? Om inte; varför? Hur är det med kamraterna?  
Kan du se någon som ligger till höger i skalan som skulle kunna behöva stöd i att  
komma ner på grönt igen? Kan du göra något eller kan du ta hjälp av närmaste chef?

→ UNDER INSATS

REDO REAGERA SKADA SJUK
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UPPFÖLJNING 2  
ÅTERSAMLING
En tid efter att du kommit hem genomförs Uppföljning 2, återsamling. Den är en  
obligatorisk del av din insats. Under Uppföljning 2 träffar du dina kollegor från insatsen 
och ni genomför tillsammans ett uppföljningssamtal som fokuserar på tiden efter er 
hemkomst. En liknande föreläsning som hölls vid hemkomsten hålls även här med den 
skillnaden att nu fokuserar den på tiden efter hemkomsten fram till idag. Om du har 
frågor eller besvär som uppkommit eller efter insatsen finns det möjlighet att få råd  
och stöd under uppföljningen. 

Vid tiden för Uppföljning 2 bör du ha närmat dig grön zon igen, känner du att du inte 
har gjort det bör du bedöma vilken zon du befinner dig i och hur du skall gå vidare. 
Räcker det med att ha uppmärksammat att du inte är i grönt för att få kraft att själv 
hantera situationen eller behöver du ta hjälp av andra? 

→ EFTER INSATS

UPPFÖLJNING 1  
HEMKOMST
Uppföljningen kan variera något beroende på vilken insats du tjänstgjort vid. Grunden 
för uppföljningen vid hemkomst är att du ska ha möjlighet att reflektera över tiden i 
insatsen samt ytterligare förbereda dig för att komma hem. Det finns även möjlighet att 
ta upp eventuella problem som kan ha uppstått under din tid i insatsområdet och vad 
som har hänt under just din tjänstgöring.

Det görs genom obligatoriska uppföljningssamtal antingen enskilt eller i grupp. Du 
deltar även i en föreläsning i mental hälsa som i huvudsak handlar om omställningen 
från insatsarbete till hemmiljön. Tanken med föreläsningen är att normalisera vanligt 
förekommande reaktioner och påverkan. Precis som innan du åker iväg på en insats 
så genomför du även en kortare hälsoundersökning när du kommer hem. Det är viktigt 
att du tar upp eventuella skador eller besvär som du har haft under din insats. Du får 
vid Uppföljning 1 vägledning i hur du ska gå vidare med dessa skador. Vid hemkom-
sten genomförs även avrustning av materiel samt medaljering. Efter hemkomsten är 
stresspåverkansskalan ett bra verktyg som du och dina anhöriga kan använda er av.  
För de allra flesta så har insatsen inneburit förändringar i vardagen, både för dig själv 
och för de som varit kvar hemma i Sverige.

Att använda stresspåverkansskalan för att förhålla sig till hela insatsen är ett bra sätt 
att tydliggöra såväl vart du befinner dig som vart du är på väg. Vilken zon befinner du 
dig i? Det är ganska vanligt att befinna sig i gul zon vid hemkomst eftersom det för 
många innebär en omställningsperiod då de landar in i vardagen. De flesta kommer 
stegvis ner i den gröna zonen igen. Det kan också vara så att du upplever att du  
befinner dig i flera zoner samtidigt, det är då viktigt att du identifierar om du har någon 
påverkan som ligger i den orange eller röda zonen. Du kan då behöva professionellt 
stöd för att inte utveckla ohälsa och för att kunna återgå till den gröna zonen.

→ EFTER INSATS
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FORTSATT UPPFÖLJNING
Försvarsmaktens aktiva uppföljningsansvar sträcker sig fem år efter att du kommit 
hem från din insats. Beroende på vad du och dina kollegor varit med om anpassas den 
fortsatta uppföljningen till era behov. Efter Uppföljning 2 kommer Försvarsmakten inte 
att samla hela förbandet i uppföljningssyfte, däremot kommer du bli uppföljd med andra 
metoder, exakt hur beror på om du är fortsatt anställd i Försvarsmakten eller inte. 

För Försvarsmaktsanställd personal sker den fortsatta uppföljningen igenom med- 
arbetarsamtalet. För övriga genomförs kvarstående uppföljningsinterventioner genom 
årliga informationsbrev där du påminns om Försvarsmaktens uppföljningsansvar och 
vart du vänder dig om du har behov av stöd. För individer som varit utsatta för alldeles 
särskilda händelser kommer Försvarsmakten att kontakta dig personligen genom ett 
telefonsamtal. 

Om du åker på en ny insats kommer en ny femårsperiod kopplat till denna insats  
påbörjas. Det kan innebära att du får ett informationsbrev gällande uppföljnings- 
ansvaret från Försvarsmakten samtidigt som du genomför utbildning för att åka på  
en ny insats. Fem år efter att din senaste insats tagit slut upphör Försvarsmaktens 
aktiva uppföljningsansvar. Som utlandsveteran har du dock möjlighet till fortsatt  
råd, stöd och vägledning av Försvarsmakten och de externa samarbetspartners som  

är kopplade till Försvarsmakten.

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd?

Du som är anställd i Försvarsmakten ska i första hand vända dig till din närmaste chef. 
Du kan även vända dig till förbandets HR-specialist rehabilitering, veteransamordnare 
eller lokal försvarshälsa.

Du som inte längre är anställd i Försvarsmakten ska vända dig till närmaste förband i 
förhållande till din bostadsort eller till det förband som du tillhörde under din insats.

Mår du akut dåligt ska du alltid kontakta civil sjukvård. 
Webb: www.1177.se 
Telefon: 1177

→ VAD HÄNDER SEN?
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Försvarsmaktens 
veteranstöd 
EN ETABLERAD OCH SAMORDNAD DEL AV SAMHÄLLET

Sedan långt tillbaka har det funnits en veteran- och anhörigverksamhet  
i någon form som i huvudsak har bedrivits av ideella organisationer.

• I januari 2011 trädde en ny lag i kraft som förstärker och framhåller vikten  
av Försvarsmakten omhändertagande av veteraner. Sedan dess har vi gjort  
mycket inom området:

• Ett 20-tal psykologer och lika många rehabiliteringsspecialister har anställts.  
Vid varje förband finns lokal veteran- och anhörigsamordnare utsedd.

• En ny medalj för sårade i strid har tagits fram. Den har delats ut retroaktivt  
till utlandsveteraner som deltagit i insatser ända tillbaka till 1950-talet. 

• Veterandagen firas varje år den 29 maj. Den har statsceremoniell status.

• Ett monument för att hedra alla Sveriges veteraner, även dem som tjänstgjort  
i internationella insatser för andra myndigheter upprättas. Placering vid  
Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Invigning i samband med  
firandet av Veterandagen den 29 maj 2013. 

• Utökat samarbete med nordiska grannländer och andra myndigheter och  
organisationer.

Försvarsmaktens veteranstöd finns på samtliga förband,  
skolor och centra.

Målgrupp: Veteraner och anhöriga

Strategisk nivå: FM VeteranE

Operativ nivå: Förband, försvarshälsan och ideella organisationer.

Försvarsmakten: 35 organisationsenheter / förband

Försvarshälsan: 4 regioner

→ VAD HÄNDER SEN?
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