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Tak for dine henvendelser omkring det netbaserede projekt Homemind. I dine henvendelser 
ønsker du en forklaring på, hvorfor forsvaret og Veterancenteret ikke ønsker at indgå i tættere 
samarbejde omkring projekt Homemind.

Et af de vigtigste initiativer i forbindelse med veteranpolitikken er etableringen af 
Veterancenteret. Med oprettelsen af Veterancenteret er alle forsvarets resurser og den 
samlede ekspertise på veteranområdet blevet samlet et sted. Veterancenteret sørger for, at 
støtten til veteranerne løbende udvikles bl.a. gennem forskning og ved erfaringsudveksling 
med fx NATO partnere.

På baggrund af din henvendelse fra den 14. december har jeg bedt forsvaret og 
Veterancenteret om at redegøre for, hvorfor forsvaret ikke ønsker at indgå i et samarbejde 
omkring det netbaserede projekt Homemind.

Forsvaret og Veterancenteret vurderer, at netbaseret behandling af veteraner muligvis kan 
være et nyttigt supplement i behandlingen af veteraner. Derfor støttede forsvaret 
indledningsvis også en ansøgning til Fornyelsesfonden under forudsætning af, at der ikke var 
tale om et forpligtigende tilsagn om et efterfølgende samarbejde.

Forsvaret og Veterancenteret vurderer imidlertid også, at der er usikkerhed om, hvorvidt 
projektet vil medføre betydelig øget effektivitet i forhold til soldaterne og især i soldaternes 
anvendelse af psykolog. En forudsætning for at undgå en negativ veterankultur er blandt 
andet, at der etableres en personlig relation mellem behandler og veteran. Det vurderes, at
der er en risiko for, at en digital intervention vil medføre en overfladisk kontakt og dermed en 
lavere kvalitet i behandlingen.

Dertil kommer, at Veterancenteret for nuværende ikke kan afse de specialiserede resurser, der 
kræves for den nødvendige videreudvikling og implementering af projektet. De specialiserede 
militærpsykologiske resurser skal anvendes til kerneopgaver, herunder den personlige relation 
mellem veteran og psykolog.
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Endelig har forsvaret og Veterancenteret oplyst, at man ikke deler opfattelsen af, at projektet 
er omkostningsneutralt for forsvaret. Forsvaret skal således på lige fod med andre potentielle 
brugere af systemet indkøbe licenser til systemet. Da forsvaret står over for en række 
besparelser, der blandt andet medfører omprioriteringer og annulleringer af allerede 
igangsatte projekter og initiativer, ser forsvaret sig derfor ikke i stand til at indgå i et 
samarbejde omkring projektet.

Som forsvarsminister ligger det mig på sinde, at vi sikrer den bedst mulige anerkendelse af og 
støtte til de danske veteraner. Jeg har imidlertid ikke grundlag for at ændre forsvarets og 
Veterancenterets faglige vurdering af projektet, ligesom jeg har forståelse for, at forsvaret må 
prioritere, når det står overfor store økonomiske udfordringer. Dette betyder, at ikke alle 
projekter kan realiseres.

Jeg har for nyligt drøftet ansøgninger til ”8 mio. puljen” med forligskredsen. ”8 mio. puljen” er 
etableret for at understøtte initiativer, som tages af foreninger m.fl., med henblik på at støtte 
veteranarbejdet. Du kan overveje at søge om penge til dit projekt fra denne pulje. Du kan 
læse mere om puljen på følgende link:

http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/Pages/8millionerkronertilveteran
arbejde.aspx

Jeg vedlægger forsvarets og Veterancenterets svar vedrørende din henvendelse til orientering, 
ligesom jeg sender en kopi af denne mail til de forsvarspolitiske ordførere i Folketinget, som 
jeg kan forstå, du har kontaktet.

Jeg vil afslutningsvis igen takke for din henvendelse og dit engagement i veteranernes forhold.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup


