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Forkortelser som brukes i meldingen 

FAKT Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon 
FNVLF FN-Veteranenes Landsforbund (nåværende NVIO) 
FSAN Forsvarets sanitet 
FVA Forsvarets veteranadministrasjon 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
ISAF International Security Assistance Force 
KPS Kontor for psykiatri og stressmestring 
NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
NMP Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk 
NORDCAPS Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support 
NORDSUP Nordic Mutually Supportive Defence Structures 
NROF Norske Reserveoffiserers Forbund 
NVIO Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (tidligere FNVLF) 
OMLT Operational Mentor and Liaison Team 
PRT Provincial Reconstruction Team 
PTSD Posttraumatisk stresslidelse 
PTSR Posttraumatiske stressreaksjoner 
RVTS Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
SIOPS Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner 
TMO Tilitsmannsordningen i Forsvaret 
UNMIS United Nations Mission in the Sudan 
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization 
UNEF I United Nations Emergency Force I 
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon 
UNPROFOR United Nations Protection Force 
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St.meld. nr. 34

(2008–2009) 

«Fra vernepliktig til veteran»

Om ivaretakelse av personell før, under og 


etter deltakelse i utenlandsoperasjoner


Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 8. mai 2009,


godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

1.1 Formål og prioriteringer 

Deltakelse i utlandsoperasjoner er en viktig og in
tegrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspoli
tikk, og stadig flere av Forsvarets medarbeidere 
vil i fremtiden ha gjennomført tjeneste i utlandet. 
Forsvaret skal være en attraktiv og trygg arbeids
plass som på en god måte ivaretar medarbeiderne 
og deres mulighet til å ha et mest mulig normalt 
familieliv. Personellet er Forsvarets viktigste res
surs.  

Hensikten med stortingsmeldingen er å sikre 
best mulig ivaretakelse av Forsvarets personell 
før, under og etter tjenestegjøring i utenlandsope
rasjoner. Videre skal meldingen bidra til å skape 
større forståelse i samfunnet for dette personel
lets spesielle oppdrag, situasjon og behov. Meldin
gen legger også opp til et bedre samarbeid på 
tvers av samfunnssektorer i ivaretakelsen av per
sonellet. 

De aller fleste soldater føler at de kommer hjem 
med positive erfaringer, styrket kompetanse og 
gode minner. Samtidig vet man at deltakelse i ope
rasjonene medfører risiko for at noen kan få både 
psykiske og fysiske skader. Det å ta vare på den en

kelte medarbeider og dennes familie er derfor vik
tig, og de som deltar i utenlandsoperasjoner skal 
være trygge på at de får den oppfølgingen de har 
behov for. Det påhviler samfunnet og Forsvaret et 
klart ansvar for å ivareta personellet som sendes ut 
i utenlandsoperasjoner. Adgangen til å beordre per
sonell til tjeneste i utlandet medfører et særlige an
svar for norske myndigheter.1 

I langtidsplanen for Forsvaret, jf. St.prp. nr. 48 
(2007-2008) heter det blant annet: 

«Det er viktig for regjeringen å sikre at perso
nellet ivaretas på best mulig måte. Dette gjel
der ikke minst for veteraner fra utenlandsope
rasjoner. Regjeringen arbeider med å styrke 
veteranenes rettigheter. De kvinner og menn 
som deltar for Norge i utenlandsoperasjoner 
skal føle seg trygge på at de får den oppfølging 
de har behov for. Det legges også stor vekt på 
å videreføre den gode dialogen Forsvaret har 
med familier og pårørende, for å skape økt 
trygghet og forståelse for det oppdraget som 
skal løses.» 

1	 Fra 2005 ble det innført en generell beordringsadgang også 
til operasjoner utenfor Norge, jf. Innst. S. nr. 234 (2003-2004) 
og St.prp. nr. 42 (2003-2004). 
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Norske soldater må være forberedt på å operere 
under krevende forhold, ofte med et høyt og ved
varende trussel- og spenningsnivå. I ytterste kon
sekvens vil deltakelse i tjeneste ute kunne inne
bære å ta liv eller selv å miste livet. Når vi rekrut
terer personell til tjeneste ute, er vi avhengig av å 
skape så gode og forutsigbare rammebetingelser 
for tjenesten som mulig. 

En god oppfølging av dem som har deltatt i 
utenlandsoperasjoner favner bredere enn bare 
forsvarssektoren. Det handler om å ta i bruk et 
bredt spekter av virkemidler, tilpasset ulike perso
nellkategorier. Benevnelsen veteran nyttes om 
personer i alle aldersgrupper, og fellesnevneren 
er den type tjeneste de har gjennomført. Det er 
derfor nødvendig med en helhetlig tilnærming til 
ivaretakelsen av dette personellet, og det er behov 
for samarbeid på tvers av sektorer. 

I meldingen legges det opp til en styrket inn
sats i alle de tre fasene; før, under og etter delta
kelse i en utenlandsoperasjon. 

Fasen før personellet reiser ut er viktig med 
tanke på å forebygge skader og sykdom, samt å 
legge til rette for en best mulig gjennomføring av 
utenlandsoppdraget. De rettslige rammene for de 
enkelte operasjonene og legitimiteten til oppdra
get, er viktige premisser for personellets sikker
het og evne til å løse oppdrag. Norsk deltakelse i 
utenlandsoperasjoner skal være klart forankret i 
et tydelig FN-mandat eller annet anerkjent folke
rettslig grunnlag. Regjeringen vil fortsette å være 
en pådriver internasjonalt i arbeidet med å utar
beide robuste mandater og klare engasjementsre
gler for de operasjoner som Norge deltar i. Det 
legges videre opp til å videreutvikle Forsvarets 
prosesser for utvelgelse av personellet. En jevne
re fordeling av utenlandstjeneste mellom avdelin
ger og forsvarsgrener er viktige tiltak for en bedre 
fordeling av byrdene ved utenlandstjeneste. For
svarets familiepolitikk vil fokusere sterkere på å 
bedre informasjonen til familier og spesielt oppføl
gingen av barn og unge. 

Oppfølgingen av personellet under en opera
sjon vil bli forbedret. Forsvaret vil intensivere vei
ledningen av og støtten til ledere i utenlandsope
rasjoner. Fokuset på helse, miljø og sikkerhet skal 
styrkes. Etter gode erfaringer med evaluering av 
det psykososiale arbeidsmiljø midtveis i enkelte 
utenlandskontingenter, vil denne ordningen nå bli 
gjennomført for alle større kontingenter med en 
varighet på minimum seks måneder. 

Personellet gjør seg ulike erfaringer under tje
nesten, og har derfor forskjellige behov etter 
sluttført utenlandsoppdrag. Meldingen fokuserer 

på å videreutvikle tiltak knyttet til hjemkomstfa
sen, og til oppfølgingen av personellet etter tjenes
te. For å forebygge senere utvikling av sykdom og 
skade er det viktig at Forsvaret tidlig følger opp 
personell med spesielle behov. 

Det er nødvendig med langsiktighet og syste
matikk i oppfølgingen av personellet. Dette forut
setter dokumenterbar kunnskap. Regjeringen vil 
derfor prioritere forskning på psykiske belast
ningsskader. Samarbeidet mellom samfunnssek
torene foreslås også styrket, og da særlig innen 
forskning, helseoppfølging og innenfor arbeids
og velferdsområdet. Et helhetlig tilbud til vetera
ner som er godt tilpasset deres ulike behov,  nød
vendiggjør kompetanse- og erfaringsutveksling 
mellom sektorene. 

For å bidra til økt anerkjennelse av veteraner 
og synliggjøring av tjenesten vil det legges bedre 
til rette for å skape gode møteplasser og etablere 
sosiale nettverk. En viktig forutsetning for aner
kjennelse av den innsatsen som gjøres, er kunn
skap i befolkningen om hvorfor vi deltar i opera
sjoner ute og om oppdraget som utføres. Større 
åpenhet omkring Forsvarets deltakelse i uten
landsoperasjoner vil derfor bli vektlagt, samtidig 
som operasjons- og personellsikkerheten ivaretas. 
Videre vil det gode samarbeidet med veteran- og 
arbeidstakerorganisasjonene omkring veterane
nes rettigheter og situasjon bli videreført. Det leg
ges også opp til et styrket internasjonalt samar
beid for å bedre ivaretakelsen av personellet, 
blant annet innen rammen av det nordiske for
svarssamarbeidet. 

Meldingen ivaretar Stortingets anmodning i 
vedtak nr. 594 av 19. juni 2008 om å fremme en 
egen sak om de behov, konsekvenser og løsnin
ger som er knyttet til personell som deltar i uten
landsoperasjoner, jf. Innst. S. nr. 318 til St.prp. nr. 
48 (2007-2008). 

1.2 Bakgrunn 

Norsk sikkerhetspolitikk formes i spennet mel
lom våre grunnleggende sikkerhetspolitiske in
teresser, målsettinger og omgivelser, samt de vir
kemidler vi har til rådighet for å ivareta våre inter
esser, jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008). Forsvaret er et 
sentralt element i sikkerhetspolitikken. Norsk sik
kerhetspolitikk gjenspeiler dessuten Norges posi
sjon som småstat med strategisk beliggenhet, en 
euro-atlantisk forankring og klar vektlegging av 
multilaterale sikkerhetsordninger og internasjo
nal solidaritet. Et økende omfang av grenseover
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Figur 1.1 Fra den dansk-norske bataljonen, DANOR, i Gaza-området - UNEF I (1956-1967) 

skridende trusler innebærer at norske sikkerhets
interesser i dag også må ivaretas gjennom å bidra 
til stabilitet utenfor det euro-atlantiske området. 

Siden 1947 har Norge bidratt i mer enn 40 in
ternasjonale fredsoperasjoner, og omlag 120 000 
kvinner og menn har deltatt. Utenlandsoperasjo
ner har utviklet seg til å bli en integrert del av For
svarets virksomhet. I stadig større grad er derfor 
deltakelse i utenlandsoperasjoner også en naturlig 
del av en militær karrierevei, og mange må for-
vente å reise ut flere ganger. 

Deltakelse i utenlandsoperasjoner er kompe
tanseoppbyggende for Forsvaret, og det gir den 
enkelte medarbeider verdifull erfaring enten man 
velger å fortsette i Forsvaret eller ikke. Samtidig 
er det også viktig å understreke at det er risiko 
knyttet til å delta i slike operasjoner. Det trussel
bilde og den sikkerhetssituasjonen våre soldater 
møter har i den senere tid blitt stadig mer kreven
de. I tillegg står soldatene overfor personlige 
stressfaktorer som frykt, høy arbeidsbelastning, 
fremmed kultur og klima, samt fravær av familie 
og venner. Dette er faktorer som tilsier at vi må ha 
et spesielt fokus på oppfølgingen og ivaretakelsen 
av dette personellet. 

Regjeringen så tidlig behovet for å styrke opp
følgingen av, og rettighetene til veteranene. I 2006 
nedsatte regjeringen to arbeidsgrupper for å vur
dere veteranenes økonomiske rettigheter ved per
sonskade og arbeidsgivers ansvar for personell 
som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Regjerin
gen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke inn
satsen på dette området. Særlig har det vært vik
tig å sørge for forutsigbarhet for personellet på 
det økonomiske området. Det vises her til regje
ringens forslag om å styrke erstatningsvernet, jf. 
Ot.prp nr. 67 (2008-2009). Denne meldingen er en 
videre oppfølging av arbeidsgruppenes rapporter 
og anbefalinger. 

1.3	 Regjeringens og Forsvarets arbeid 
for veteraner 

Flere tiltak for å styrke veteranenes rettigheter og 
oppfølgingen av disse er allerede gjennomført, og 
andre er under iverksetting. Det er satt av mer 
ressurser på veteranområdet gjennom flere års
verk, økte bevilgninger, nye familietilbud og så
kalte «lavterskelordninger» som sosiale samlin
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ger og kameratstøtteordninger for veteraner. De 
viktigste tiltakene er: 
•	 Styrking av veteranenes rettigheter og erstat

ningsvern i forsvarspersonelloven. Dette 
omfatter blant annet forslag om å etablere 
objektivt erstatningsansvar ved personskade, 
samt en særskilt kompensasjonsordning der 
det blir konstatert skade i tidligere operasjo
ner. Gjennom formålsbestemmelsen i forsvars
personelloven § 1 foreslås det blant annet at 
Forsvaret har et særlig ansvar for at personell 
som deltar i internasjonale operasjoner og 
deres pårørende blir godt ivaretatt før, under 
og etter endt tjeneste. 

•	 Forslag om lovmessig rett til psykiatrisk og 
psykologisk oppfølging fra Forsvaret i ett år 
etter endt utenlandstjeneste. 

•	 Økte ressurser til medisinsk ivaretakelse, her-
under betydelig styrking av psykologi-/psyki
atrikapasiteten ved Nasjonal militærmedisinsk 
poliklinikk (NMP), Kontor for psykiatri og 
stressmestring (KPS) og Forsvarets regionale 
stressmestringsteam. Forbedret medisinsk 
styrkebeskyttelse av norsk personell i opera
sjonsområder, der sykdommer og ukjent bak
terieflora er særlig utfordrende. 

•	 Styrket innsats for familiene, blant annet gjen
nom innføring av eget familietillegg, utarbei
delse av forsvarssjefens familiedirektiv, oppret
telse av familiekoordinatorer, og gjennomføring 
av rutinemessige familietreff og familiedager. 

•	 Formalisering og styrking av veteranenes støt
teapparat og sosiale nettverk, eksempelvis ved 
etablering av Forsvarets veteranadministra
sjon (FVA) og Forsvarets veteransenter på 
Bæreia. 

•	 Målrettet bruk av kulturelle virkemidler for å 
styrke anerkjennelsen av veteraner, jf. St.meld. 
nr. 33 (2008-2009) om kulturvirksomheten i 
Forsvaret. Forsvaret har samlet sine kulturelle 
institusjoner i en organisasjon; Forsvarets 
avdeling for kultur og tradisjon (FAKT). Avde
lingen er gitt et klart seremonielt ansvar når 
veteraner skal hedres og minnedager marke
res. 

•	 Tett dialog og økt samarbeid med de frivillige 
veteranorganisasjonene for å nyttiggjøre seg 
deres verdifulle kunnskap og kompetanse. 
Den økonomiske støtten er også økt. 

•	 Økt samarbeid mellom flere myndighetsorga
ner på tvers av samfunnssektorer. 

Figur 1.2 FN-soldater før avreise til tjeneste i 

utlandet 

1.4 Veteranbegrepet 

Veteraner forstås her som; personell som på vegne 

av den norske stat har deltatt i en militær opera

sjon. 
Tradisjonelt har begrepet veteraner vært 

brukt om blant annet krigsseilere og soldater som 
deltok i annen verdenskrig, Tysklandsbrigaden 
og FN-operasjoner. Veteraner er en mangeartet 
gruppe med ulike behov og erfaringer. Det er et 
stort aldersmessig spenn, fra veteraner som tje
nestegjorde under annen verdenskrig til dagens 
unge som har tjenestegjort eksempelvis i Afgha
nistan. Det er viktig å klargjøre betydningen av 
veteranbegrepet, for å sikre felles forståelse og 
anvendelse. 

Veteraner omfatter både militært og sivilt per
sonell, og både stadig tjenestegjørende og de som 
har avsluttet sin tjeneste. Hovedgruppen av vete
raner har sin erfaring fra en operasjon i utlandet. 
Den andre gruppen som faller inn under begrepet 
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er personell som har deltatt eller vil delta i militæ
re operasjoner på norsk territorium. Det er altså 
operasjonens karakter som avgjør hvem som fal
ler inn under veteranbegrepet, ikke hvor operasjo
nen geografisk finner sted. 

Begrepet utenlandsoperasjoner brukes i den-
ne meldingen om "operasjoner i utlandet som kre
ver bruk av militære styrker, og som er godkjent 
av norske myndigheter", jf. forsvarspersonelloven 
§ 3, siste ledd. 

Forsvarspersonelloven (lov av 2. juli 2004 nr. 
59) regulerer rettigheter og plikter til tjenestegjø
rende personell. Loven gir særregler for tjeneste i 
internasjonale operasjoner. I Ot.prp nr. 67 om lov 
om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell 
i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner 
etter internasjonale operasjoner) foreslås det å 
styrke rettighetene, herunder erstatningsvernet 
til denne personellgruppen.   
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2 Sammendrag


Innledning 

Deltakelse i utlandsoperasjoner er en viktig og in
tegrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspoli
tikk, og er i dag en naturlig del av Forsvarets virk
somhet. Det påhviler hele samfunnet og Forsvaret 
et klart ansvar for å ivareta personellet både før, 
under og etter tjenestegjøring i utenlandsopera
sjoner. Målet med denne meldingen er å ta vare 
på personellet gjennom forebygging av sykdom 
og skader, styrket oppfølging og rettmessig aner
kjennelse etter tjenesten. Meldingen har også til 
hensikt å skape større forståelse i samfunnet for 
dette personellets spesielle oppdrag, situasjon og 
behov. Videre skal meldingen bidra til et bedre 
tverrsektorielt forvaltningssamarbeid på området. 

Utenlandsoperasjoner 

Omfanget av og mangfoldet i de utenlandsopera
sjoner der Norge bidrar eller har bidratt, er bety
delig, og ivaretakelse av personellet må tilpasses 
de ulike operasjonene. Avdelingen og soldatens 
mulighet for å lykkes med oppdraget avhenger av 
en solid folkerettslig forankring og at operasjonen 
oppleves som legitim. I dagens integrerte fredso
perasjoner er sikkerheten uløselig knyttet 
sammen med den økonomiske og samfunnsmes
sige utviklingen. Dette innebærer at militært per
sonell stadig oftere opererer sammen med perso
nell fra andre samfunnssektorer, for eksempel jus
tissektoren og utenrikstjenesten. 

Dagens situasjon 

Regjeringen har hatt stort fokus på personell- og 
veteranområdet siden den tiltrådte. En rekke til
tak for å styrke veteranenes rettigheter, oppføl
ging og anerkjennelse er allerede gjennomført. 

Det legges vekt på at soldatene er godt selek
tert, trent og utstyrt for å løse oppdrag ute. 
Misjonsspesifikk trening prioriteres før utsendel
se. I operasjonsområdet er ivaretakelse av perso
nellets sikkerhet sentralt. Et forsvarlig medisinsk 
tilbud er viktig for å gi de som deltar i operasjone
ne og familiene hjemme nødvendig trygghet. Et

ter avsluttet operasjon prioriteres ivaretakelse og 
oppfølging for å gjøre den enkelte best mulig rus
tet til å takle overgangen til norske forhold. Spesi
elt viktig er det at personer med særskilte behov 
for oppfølging fanges opp så tidlig som mulig. Re
gjeringen og Forsvaret legger stor vekt på en fa
miliepolitikk som understøtter personellet ute og 
deres familier. Gode økonomiske kompensasjons
ordninger og rett til helsemessig oppfølging er 
viktig for å skape nødvendig forutsigbarhet og 
trygghet. Det bidrar også til økt anerkjennelse 
gjennom at Forsvaret og samfunnet viser ansvar 
for de som sendes ut. 

Til tross for at det er iverksatt flere tiltak for 
personellet den senere tid, er det behov for ytterli
gere å styrke oppfølgingen. Det er nødvendig 
med en mer helhetlig tilnærming til veteranenes 
behov, på tvers av samfunnssektorer.  

Fremtidige satsingsområder 

For å kvalitetssikre og styrke forberedelsene til og 
gjennomføringen av utenlandsoperasjoner, fremhe
ves behovet for en god seleksjonsprosess og jevne
re fordeling av tjenesten på flere. Misjonsspesifikk 
trening og samtrening av avdelinger understrekes. 
Oppfølgingen i misjonsområdet vil også bli styrket. 
Videre vil det bli tilrettelagt for en mer langsiktig 
og systematisk oppfølging av personellet etter 
hjemkomst. Forskning på psykiske belastningsska
der vil bli prioritert. Forsvarets familiepolitikk vide
reutvikles med vekt på bedre informasjon til famili
er og fokus på barn og unge. 

Regjeringen vil også styrke samarbeidet mel
lom samfunnssektorene, særlig innen forskning, 
helse og velferd. Tiltak som bidrar til anerkjennel
se prioriteres. Samarbeidet med frivillige og ar
beidstakerorganisasjoner skal også stå sentralt. 
Det legges også opp til et forsterket internasjonalt 
samarbeid for å bedre ivaretakelsen av personel
let, blant annet innen rammen av det nordiske for
svarssamarbeidet. 

For å konkretisere og følge opp dette arbeidet 
vil regjeringen utarbeide en handlingsplan, som 
både favner om forsvarssektoren og andre berør
te sektorer. 
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3 Utenlandsoperasjoner


Omfanget av og mangfoldet i de utenlandsopera
sjoner der Norge bidrar eller har bidratt, er bety
delig. Ivaretakelse av personellet må tilpasses de 
ulike operasjoner, både for avdelingen som er ute 
og den enkelte soldat. Å lykkes med oppdraget er 
avhengig av solid folkerettslig forankring og at 
operasjonen oppleves som legitim. Rettslige ram-
mer, variasjonen mellom de ulike operasjonene og 
personellmessige forhold er derfor relevante fak
torer som påvirker hvordan soldatene opplever 
tjenesten i en utenlandsoperasjon. 

3.1 Operasjoners rettslige rammer 
– konsekvenser for personellet 

Et tydelig fokus på de folkerettslige rammene for 
bruk av militær makt er av stor betydning for de 
soldatene som deltar i operasjoner ute. Ved å klar
gjøre de politiske, juridiske og etiske rammene 
for oppdraget, gjør vi det også lettere for den en
kelte soldat å forstå sin spesifikke rolle i operasjo
nen. Et robust mandat og klare engasjementsre-

Figur 3.1 Det er viktig at bruk av militærmakt 

oppfattes som legitim. Statsminister Jens 

Stoltenberg underskriver Konvensjonen om forbud 

mot klasevåpen i Oslo Rådhus 3. desember 2008. 

gler legger dessuten viktige premisser for perso
nellets sikkerhet og gir trygghet i løsningen av 
oppdraget. Personellet skal ikke oppleve tvil om 
hvilke engasjementsregler som faktisk er rådende 
i ulike situasjoner. Jo mer kompleks, uoversiktlig 
og uavklart situasjonen er i konfliktområdet, des-
to viktigere er det at de militære styrkene har et 
gjennomarbeidet og robust mandat å operere 
innenfor. Norge er en pådriver internasjonalt for å 
sikre nettopp dette. 

Prinsipielt er reglene om når det er lovlig  å 
bruke militærmakt noe annet enn spørsmålet om 
når det er riktig ut fra politiske og etiske hensyn. 
Det må med andre ord skilles mellom legalitet og 
legitimitet. Militær maktbruk er legal når den er 
forankret i folkeretten, og legitim når den kan be
grunnes politisk og moralsk. Graden av legitimi
tet er basert på en bred vurdering av en rekke po
litiske, rettslige, etiske og ressursmessige fakto
rer. Legitimiteten påvirkes av hvordan en militær 
operasjon gjennomføres. De handlinger soldatene 
utfører i misjonsområdet kan innvirke på retten til 
å operere der. Det er avgjørende at bruk av mili
tærmakt oppfattes legal og legitim, både i det poli
tiske miljø og i befolkningen generelt. Dette har 
betydning for nasjonens, Forsvarets, styrkenes og 
den enkelte deltakers omdømme og løsning av 
oppdraget. 

For Norge er deltakelse i en utenlandsopera
sjon først og fremst aktuelt i en multinasjonal ram-
me, i regi av FN eller NATO. Norge deltar også i 
EU ledede operasjoner, fordi EU etter hvert har 
blitt en viktig aktør innenfor fredsoperasjoner, og 
Norge svært ofte deler den målsettingen EU har 
med sine operasjoner. Norges deltakelse i en uten
landsoperasjon skal være forankret i folkeretten. 
Klar og tydelig folkerettslig forankring krever man
dat fra FNs sikkerhetsråd i henhold til FN-paktens 
kapittel VI eller VII, eller samtykke fra konfliktpar
tene eller den internasjonalt anerkjente regjerin
gen i den stat hvor operasjonen foregår, eller i fol
kerettens regler om rett til individuelt eller kollek
tivt selvforsvar (jf. FN-paktens artikkel 51). Tradi
sjonelt har fredsbevarende operasjoner hatt et 
mandat med referanse til FN-paktens kapittel VI, 
som innebærer at makt i utgangspunktet kun kan 
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Figur 3.2 Enhver norsk deltakelse skal være 

forankret i et klart og utvetydig FN-mandat eller 

annet anerkjent folkerettslig grunnlag. Mannskap 

om bord i KNM Tjeld under deltakelse i UNIFIL II 

brukes i selvforsvar. Dagens operasjoner preges 
imidlertid av mer kompliserte konfliktsituasjoner, 
som gjør at freden i mange tilfeller må opprettes, 
heller enn beskyttes. Makt må brukes i større 
grad, også uten samtykke fra partene i konfliktom
rådet. Slik maktbruk er hjemlet i FN-paktens kapit
tel VII. I operasjonsområder kan det være nødven
dig å bruke robuste engasjementsregler. For ek
sempel når det er behov for å forhindre overgrep 
mot sivilbefolkningen. I en slik sammenheng kan 
det være risiko for at det oppstår skarpe situasjo
ner. Kapittel VII-operasjoner kan derfor innebære 
større og andre behov for ivaretakelse og beskyt
telse av militære avdelinger og den enkelte soldat, 
enn kapittel VI-operasjoner. 

3.2 Tidligere deltakelse 

Den norske krigsinnsatsen under annen verdens
krig markerte et veiskille for norsk sikkerhetspo
litikk. Nøytralitetspolitikken ble erstattet av økt fo
kus på forsvarsallianser og internasjonalt samar
beid. Krigsveteraner fra den annen verdenskrig 
har fortsatt en svært viktig plass i vårt samfunn, 
og skal også i fremtiden hedres og minnes. Siden 
den annen verdenskrig har Norge deltatt med 
styrkebidrag i en rekke utenlandsoperasjoner, 
blant annet i Tyskland, Midtøsten, Korea, Kongo, 
Gulfområdet, Somalia, det tidligere Jugoslavia, 
Afghanistan og Sudan. Norges engasjement samt 
størrelsen på norske bidrag har variert over tid. 
Fra etterkrigstiden og frem til i dag har omlag 

120 000 personer tjenestegjort i ulike utenlandso
perasjoner. 

Den første store utenlandsoperasjonen etter 
krigen var Tysklandsbrigadene, som var en del av 
den allierte okkupasjonsstyrken i Tyskland. I peri
oden 1947–1953 tjenestegjorde omlag 50 000 nor
ske soldater i Tysklandsbrigadene. De neste store 
norske bidragene var deltakelse i de fredsbeva
rende operasjonene som ble igangsatt under den 
kalde krigen, blant annet Gaza (1956–1967) med 
nesten 11 000 soldater, og Libanon (1978–1999), 
hvor Norge deltok med mer enn 34 000 soldater. 

Etter den kalde krigens slutt i 1989–1990, blus
set en rekke konflikter opp rundt om i verden. 
Det første tiåret etter den kalde krigen var en peri
ode hvor de største utfordringene var knyttet til 
konflikter innen stater, brudd på menneskerettig
heter og regional ustabilitet. I denne perioden del
tok omlag 17 000 soldater ute, hovedsakelig i det 
tidligere Jugoslavia og Libanon. Operasjonene på 
1990-tallet hadde et økende sivilt innslag, hvor 
også internasjonale politistyrker ble satt inn i kon
fliktområder for å kontrollere og veilede gjenvæ
rende lokalt politi, eller bidra til å opprette nye po
litistyrker. 

Figur 3.3 Krigsveteran Gunnar Sønsteby. 

Krigsveteraner fra annen verdenskrig har fortsatt en 

viktig plass i vårt samfunn 
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Figur 3.4 Den Norske Tysklandsbrigaden avslutter fredsbevarende tjeneste våren 1953 etter seks år i 

Tyskland 

Tabell 3.1 Oversikt over norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner etter 1945 og frem til 2008 

Forkortelse Operasjon, navn og sted Deltakelse Antall (ca.) Type 

UNSCOB UN Special Commision on Balcans, Hellas 1947 1 FN 
Tysklandsbrigaden Tyskland 1947-1953  50000 Alliert 

styrke 
UNTSO UN Truce Supervision Organization, Midt-Østen 1948-dd 575 FN 
UNMOGIP UN Military observer Group in 1949-1994 140 FN 

India and Pakistan 
NORMASH Norwegian Mobile Surgical Hospital Corea 1951-1954 623 FN 
UNEF I UN Emergency Force I, Gaza 1956-1967 10989 FN 
UNOGIL UN Observer Group in Lebanon 1958 54 FN 
ONUC Organization des Nations Unies au Congo 1960-1964 1173 FN 
UNYOM UN Yemen Observer Mission 1963-1964 7 FN 
UNIPOM UN India-Pakistan Observer Mission 1965-1966 2 FN 
UNIFIL UN Interim Force in Lebanon 1978-1999 34166 FN 
MFO Multinational Force and Observers, Sinai 1982-dd 90 FN

autorisert 
UNIIMOG UN Iran-Iraq Observer Mission 1988-1991 35 FN 
UNAVEM I-I-III UN Angola Verification Mission I 1989-1997 69 FN 
GULF WAR Desert Shield/Desert Storm, Persian Gulf 1991-1992 350 FN

autorisert 
UNIKOM UN Kuwait Observer Mission 1991-1994 169 FN 
ONUSAL UN Observer Group in El Salvador 1992-1993 1 FN 
UNPROFOR UN Protection Force, i det tidligere Jugoslavia 1992-1996 4401 FN 
UNOSOM I-II UN Operation in Somalia 1991-1993 260 FN 
UNPF UN Peace Forces, Former Yugoslavia 1995-1996 162 FN 
UNPREDEP UN Predeployment Force, FYR of Macedonia 1995-1999 808 FN 
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Tabell 3.1 Oversikt over norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner etter 1945 og frem til 2008 

Forkortelse Operasjon, navn og sted Deltakelse Antall (ca.) Type 

IFOR NATO/PfP Implementation Force, 1995-1996 1777 NATO 
Bosnia and Croatia 

UNTAES UN Transitional Administration for 1996-1998 16 FN 
Eastern Slavonia, etc 

UNMOP UN Mission of Observers in Prevlaka 1996-2002 5 FN 
UNMIBH UN Mission in Bosnia-Herzegovina 1996-1997 4 FN 
SFOR NATO/PfP Stabilization Force, Bosnia and Croa- 1996-2006 3650 NATO 

tia 
MINUGUA UN Mission for Verification of 1997 3 FN 

Human Rights, Guatemala 
MONUA UN Observer Mission in Angola 1997-1999 8 FN 
OSCE OSCE Verification Mission in Kosovo 1998-1999 5 OSCE 
ALLIED FORCE NATO Air Operations against 1999 250 NATO 

Former Republic of Yugoslavia 
AFOR NATO/PfP Albanian Force 1999 10 NATO 
KFOR NATO/PfP Kosovo Force 1999-dd 3500 NATO 
UNMIK UN Mission in Kosovo 1999-dd 9 FN 
UNAMSIL UN Mission in Sierra Leone 1999-2000 5 FN 
INTERFET International Force in East Timor 1999 6 FN 
UNTAET UN Transitional Administration in East Timor 1999-2006 14 FN 
UNMEE UN Mission in Etiophia and Eritrea 2000-2008 35 FN 
TF HARVEST NATO/TF HARVEST – Makedonia 2001 5 NATO 
TF FOX/FYROM NATO/TF FOX Op Amber Fox – Makedonia 2001-2002 6 NATO 
ALLIED NATO/Op Allied Harmony – Makedonia 2002-2003 3 NATO 
HARMONY 
OEF OP Enduring Freedom – Irak 2001-03 310 FN

autorisert 
ISAF International Security Assitance 2002-dd 6550 NATO 

Force – Afghanistan 
MONUC United Nations Mission in the 2002-2003 10 FN 

Democratic Republic of Congo 
EUFOR/FYROM EU/Op Concordia – Makedonia 2003-2006 6 EU 
Display Deterrence Tyrkia 2003 4 NATO 
AE/STROG Active Endeavour/STROG – Middelhavet 2003 110 NATO 
IRAK Koalisjon av villige – Irak 2003 163 USA

ledet 
UNMIS UN Mission in Sudan 2005-dd 103 FN 
UNIFIL II UN Interim Force in Lebanon II 2006-dd 140 FN 
UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan 207-dd 2 FN 
UNAMID United Nations and African Union 2008 8 FN 

Mission in Darfur 

Totalt 120 792 

Det har vært ulike metoder for å beregne antall deltakere i utenlandsoperasjoner, og det vil kunne forekomme andre oversikter 
som viser andre tall. En grunn er at det er ulik praksis for å beregne personell som fortsetter fra en kontingent til neste. Histo
riske data for tidligere operasjoner kan være mindre presise, og det tas derfor forbehold om tallene i tabellen. FN-autorisert: En 
FN-godkjent operasjon. 
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3.3 Dagens utenlandsoperasjoner 

3.3.1 Integrerte fredsoperasjoner 

Operasjonene i det tidligere Jugoslavia på 1990
tallet synliggjorde betydningen av en helhetlig til
nærming til konfliktløsning. Det ble klart at sosial 
og økonomisk utvikling var forutsetninger for va
rig stabilitet, men umulig uten tilstrekkelig sik
kerhet. Tilnærmingen, for eksempel i Afghanis
tan, Kosovo og DR Kongo, har dette som utgangs
punkt. I integrerte operasjoner koordineres hele 
spekteret av militære, politiske, rettslige, finansi
elle, humanitære og utviklingsmessige virkemid
ler. Innenfor FN og i NATO- eller i EU-sammen
heng er tenkningen på dette området lik. I NATO 
terminologi refereres det stadig oftere til «com
prehensive approach to operations»1. Dette inne
bærer at militært personell opererer sammen 
med personell fra andre samfunnssektorer, for ek
sempel justissektoren og utenrikstjenesten. Det 
er også nødvendig med koordinering mellom uli
ke stater, organisasjoner og aktører. Norge har 

1 FN, NATO og EU har alle utviklet konsepter for koordinert 
bruk av en rekke ulike virkemidler: 
Multidimensional and Integrated Peace Operations i FN 
Comprehensive Approach i NATO 
Civil-Military Co-ordination i EU 

derfor tatt en ledende rolle i FNs arbeid for å utvi
kle integrerte fredsoperasjoner. 

Dagens utenlandsoperasjoner er komplekse 
og dynamiske. Militære styrker skal bidra til å 
skape nødvendig sikkerhet som grunnlag for en 
positiv utvikling. For å ivareta denne rollen må 
Forsvaret kunne forberede og gjennomføre opera
sjoner over hele konfliktspekteret fra rene kamp
handlinger til fredelige sikkerhetsbyggende til
tak. Dette stiller særlige krav til det personellet 
som sendes ut. 

Norske militære bidrag i Afghanistan synlig
gjør mange av utfordringene ved dagens fredso
perasjoner. Norske soldater har i perioder deltatt i 
harde kamphandlinger. Samtidig preges største
delen av oppdragsløsningen mer av rutinemessig 
stabiliserende aktiviteter, for eksempel opplæring 
av afghanske sikkerhetsstyrker eller bidrag til økt 
sikkerhet gjennom patruljering og nærvær. 

3.3.2 Norsk deltakelse 

Norske kvinner og menn tjenestegjør i dag i en 
rekke konfliktområder i verden. Fig 3.6 presente
rer en oversikt over Forsvarets nærvær i operasjo
ner på tre kontinenter. 

Figur 3.5 Norsk soldat fra ISAF-styrken på patrulje i Afghanistan, hvor de bidrar til økt sikkerhet, stabilisering 

og gjenoppbygging 
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Figur 3.6 Norsk deltakelse i utenlandsoperasjoner i dag 

Norge har et høyt antall soldater i utenlandso
perasjoner i forhold til vårt folketall. I de senere år 
har deltakelsen ute ligget på mellom 500 og 700 
personer i tjeneste til enhver tid. For 2009 vil an
tallet være mellom 700–900 ute til enhver tid. Det
te innebærer at mellom 1200 og 1600 personer år
lig vil delta i utenlandsoperasjonene. 

Det største norske styrkebidraget er for tiden i 
den NATO-ledede International Security Assistan
ce Force (ISAF) i Afghanistan, og består av omlag 
640 soldater. ISAF-operasjonen ble etablert i 2001 
og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs 
sikkerhetsråd. De viktigste elementene i det nor
ske styrkebidrag er en stabiliseringsenhet i Fary
ab-provinsen, et trenings- og mentorbidrag til den 
afghanske hæren og en spesialstyrkeenhet. I til
legg kommer ulike stabs- og støtteenheter. Med 
sin tilstedeværelse bidrar de norske soldatene til å 
styrke sikkerheten i Afghanistan, slik at utvikling 
og samfunnsbygging kan finne sted. 

United Nations Truce Supervision Organizati
on (UNTSO) ble startet i 1948, og var den første 
fredsoperasjonen etablert av FN. Norge har over 
tid vært en viktig aktør i UNTSO. Norge har i dag 
besatt sjefsstillingen for styrken og har 12 obser
vatører i området. 

FNs sikkerhetsråd besluttet i 2005 å etablere 
United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) 
for å støtte implementeringen av en fredsavtale 
mellom Sudans regjering og Sudan People's Libe
ration Movement/Army. Til denne misjonen bi
drar Norge i dag med 23 FN-observatører og 
stabspersonell. 

I desember 2008 besluttet regjeringen også å 
tilby FN et feltsykehus til operasjonen i Tsjad og 
Den Sentralafrikanske Republikk (SAR). MINUR
CAT II, ble etablert for inntil ett år fra våren 2009.2 

Forsvaret er i ferd med å sende ut omlag 150 per
soner til denne operasjonen. Situasjonen i østre 
Tsjad og nordøstre SAR er nært knyttet til utvik
lingen i Darfur i Sudan. 

Fra sommeren 2009 vil Norge også bidra med 
en fregatt til EUs marinestyrke i Adenbukten 
utenfor Afrikas Horn. Fartøyet vil være et viktig 
bidrag i bekjempelsen av piratvirksomheten uten
for Somalias kyst som i lang tid har truet skipsfar
ten i området. EU opprettet i 2008 Operasjon Ata
lanta for å begrense piratvirksomheten i dette om
rådet. 

2 United Nations Mission in the Central African Republic and 
Chad 
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Figur 3.7 Fra midten av mai 2009 sender Forsvaret 

et FN feltsykehus til FN-operasjonen MINURCAT II i 

Tsjad for ett år 

3.3.3 Personellmessige forhold 

Deltakelse i utenlandsoperasjoner er blitt en na
turlig del av Forsvarets virksomhet. Personell
sammensetningen videreutvikles derfor, slik at en 
større andel medarbeidere kan disponeres til sli
ke operasjoner, både militært og sivilt tilsatte. 

Etter forsvarspersonelloven §§ 11 og 12 er ar
beidsgiver gitt en adgang til å beordre både mili
tære og grupper av sivile til tjeneste ute. Det inne
bærer at sivilt ansatte med relevant kompetanse 
kan benyttes i tjeneste utenlands på linje med mili
tære. Det er i dag identifisert et antall aktuelle 
funksjoner og stillinger som sivile kan bekle. Den-
ne utviklingen viser at utenlandsoperasjoner er en 
integrert del av den daglige tjenesten og er merit
terende for videre karriereutvikling. Personellet 
må i dag påregne å delta ute flere ganger i løpet av 
karrieren. 

Forberedende tjeneste før utsendelse vil varie
re med operasjonens kompleksitet og personell
sammensetningen i styrkebidraget. De fleste tje
nestegjør i en operasjon i seks måneder. Enkelte 
vil imidlertid kunne ha et kortere eller lengre en
gasjement. Stabs- og observatørstillinger i FN har 
normalt 12 måneders varighet. Det vil være behov 
for å reengasjere noe personell direkte fra en kon
tingent til neste. For å unngå slitasje på personel
let bør soldatene ikke være for lenge eller for hyp
pig ute. Den maksimale disponeringsperiode til 
en utenlandsoperasjon vil normalt ikke overstige 
12 måneder. 

Deltakelse ute kan innebære store belastnin
ger, særlig dersom personellet opplever mange 
perioder uten tilstrekkelig tid til restitusjon. Inn
satsen i Afghanistan har vist at enkelte personell
kategorier er spesielt utsatt, fordi deres fagkom
petanse er etterspurt, samtidig som tilgangen i 
Forsvaret til denne kompetansen er begrenset. 
Den tyngste belastningen ligger naturlig nok på 
mange av de operative enhetene, og på de funk
sjonene som gir direkte støtte til disse, som etter
retning, samband, sanitet og logistikk. Problema
tikken vil bli omtalt nærmere i kapittel 5.3. 

Erfaringsnivået blant de som deltar i uten
landsoperasjoner varierer. Ofte vil allerede oppsat
te styrker utgjøre kjernen i et styrkebidrag. En be
tydelig andel av personellet i den enkelte kontin
gent er ofte rekruttert under førstegangstjeneste, 
hvor de ofte har forpliktet seg til tjeneste ute gjen
nom å tegne kontrakt. I tillegg består kontingen
ten av erfarne befal og sivile. Sivile vil gis tilstrek
kelig militær opplæring og trening før de reiser 
ut. 

For at personellet skal være best mulig rustet 
til å løse oppdraget, er det lagt opp til en misjons
spesifikk opptreningsperiode før utsendelse. Det
te er trening spesielt rettet mot den aktuelle ope
rasjon. I St.prp. nr. 48 (2007–2008) har regjerin
gen lagt opp til å styrke kvaliteten og lengden på 
oppøvingsperioden før utenlandsoperasjoner. For 
eksempel vil sivilt personell som mangler militær 
utdanning og trening, ha et annet kompetansebe
hov før en operasjon, enn personell med militær 
erfaring. 

Figur 3.8 En norsk ISAF-soldat rydder miner i et 

minefelt utenfor Kabul, Afghanistan 
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4 Dagens situasjon


Forsvaret og samfunnet rår over et bredt spekter 
av virkemidler for å følge opp personellet som er 
ute og familiene deres. I dette kapittelet gjennom
gås dagens ordninger og tiltak for å ivareta og følge 
opp personellet, og det identifiseres områder hvor 
det er behov for ytterligere å styrke oppfølgingen. 

4.1 Før utenlandsoperasjoner 

Personellets sikkerhet står helt sentralt i gjen
nomføringen av utenlandsoperasjoner. Sikkerhe
ten ivaretas gjennom en rekke tiltak, men det 
viktigste grunnlaget legges i forberedelsesfasen, 
før man reiser ut i operasjonen. Denne fasen fav
ner om rekruttering, seleksjon, informasjon og 
trening. Det er også her grunnlaget for en best 
mulig oppgaveløsning legges. Soldatene kan i 
utenlandsoperasjoner møte en virkelighet hvor 
det er vanskelig å skille mellom venn og fiende 
og mellom sivile og stridende. I en slik situasjon 
kan feilvurderinger fra den enkelte soldat få ka
tastrofale konsekvenser, ikke bare for den enkel
te selv, men også for kolleger og for uskyldige si-
vile. I verste fall kan feilvurderinger gjort under 
sterkt press undergrave legitimiteten til oppdra
get styrken er sendt ut for å løse. Nettopp derfor 
er det viktig at våre soldater er godt nok selek
tert, trent og utstyrt til å løse slike oppgaver, og 
at de har befal som er kompetent til å veilede og 
lede dem i krevende omgivelser. 

4.1.1 Rekruttering 

God personellpolitikk er et viktig utgangspunkt 
for å ta vare på personellet. Et område av stor be
tydning er god og målrettet rekruttering, både 
for å løse oppdraget best mulig og for å forebyg
ge skader. Tidligere ble personell til utenlandso
perasjoner ofte rekruttert blant Forsvarets reser
vepersonell. Dette innebar at personellet hadde 
ulik grad av militærfaglig bakgrunn for tjenes
ten. I dag anvendes i langt større grad militært 
og sivilt personell som til daglig tjenestegjør i 
forsvarssektoren, eller som er rekruttert etter 
fullført førstegangstjeneste. Etableringen av hur

tige reaksjonsstyrker, som består av ferdig opp
satte og trente avdelinger med befal og vervede, 
gir Forsvaret en helt annen mulighet enn tidlige
re til rask innsetting av styrker både nasjonalt og 
i operasjoner utenlands. Telemark Bataljon er ett 
eksempel på en slik avdeling. 

God rekruttering og riktig kompetanse på 
dem som skal delta ute er viktig for å løse pålag
te oppgaver. Dersom tjenesten samtidig oppleves 
som trygg og utviklende, blir den også mer at
traktiv. Foruten intern rekruttering fra forsvars
sektoren er Forsvaret avhengig av å rekruttere 
personell blant befal og soldater som tidligere 
har deltatt ute eller personell som har sivil kom
petanse Forsvaret trenger. Først og fremst er 
dette viktig innen logistikk- og støttestrukturen. 
Store deler av dette personellet rekrutteres fra 
den såkalte "aktive reserven" til Forsvaret. Dette 
er personell som er registrert i de ulike forsvars
grenene eller Forsvarets interesseregister. De 
innehar verdifull kompetanse, som er viktig for 
styrkebidraget. Dette personellet søker seg frivil
lig til utenlandstjeneste og er godt motivert for 
tjeneste. 

4.1.2 Seleksjon 

Forsvaret legger stor vekt på grundig seleksjon 
av alt personell. Den enkelte soldat som verves 
skal være medisinsk skikket og ha et bevisst og 

Figur 4.1 Fra 2010 kalles både kvinner og menn inn til 

en ny todelt sesjon 
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Figur 4.2 Norske spesialstyrker i Afghanistan 

reflektert forhold til de oppdrag hun eller han 
skal delta i, før kontrakt inngås. Personellet vil 
primært bli valgt ut med bakgrunn i militær erfa
ring, kompetanse og god helse. 

Tjenesten stiller betydelige helsemessige 
krav til den enkelte, og derfor er grundig helse
sjekk en viktig del av seleksjonen. Forsvaret føl
ger den sivile helselovgivning med forskrifter og 
bestemmelser. I tillegg finnes det egne regler, di
rektiver og bestemmelser som er tilpasset den 
spesielle virksomheten som Forsvaret driver. 
Vurdering av den enkelte soldats helse benyttes 
som grunnlag for en best mulig fordeling av 
mannskapene til Forsvarets mange og ulike be
hov. 

Forsvaret har lang erfaring og god kompetan
se innen seleksjon av personell. Seleksjon bru
kes for å finne skikkede kandidater til spesifikke 
militære funksjoner, for eksempel flyving og sjø
tjeneste, men også til operasjoner i utlandet. Vur
dering ved uttak baseres på faglig, medisinsk og 
sikkerhetsmessig skikkethet. Utenlandsopera
sjoner krever høyt kvalifisert personell. God se
leksjon bidrar til å forebygge feil og uhell i opera
sjonsområdet, samt skader i etterkant. I lys av 
dette vurderer Forsvaret fortløpende hvordan ut
velgelse av personell til utenlandsoperasjoner 
kan forbedres. Dette er omtalt i kapittel 5. 

4.1.3 Verneplikten som innfallsport 

Verneplikten gir Forsvaret stabil tilførsel av egnet 
personell. Verneplikten sikrer en bred rekrutte
ring på tvers av sosiale og kulturelle skiller på en 
måte som er alternative rekrutteringsmekanis
mer overlegen. Verneplikten er derfor helt sentral 
for bemanningen av operative enheter og for re
krutteringen av befal og vervede. Regjeringen 
legger derfor i den nye langtidsplanen opp til at 
antall vernepliktige inne til førstegangstjeneste vi
dereføres på et robust nivå jf. Innst. S. nr. 318 til 
St.prp. nr. 48 (2007-2008). En forbedring av første
gangstjenesten prioriteres for å gjøre den kvalita
tivt bedre, både for den enkelte og for Forsvaret. 
Et viktig tiltak er innføring av ny todelt sesjon fra 
2010 jf. Ot.prp. nr. 41 (2008-2009), og Innst. S. nr. 
318 til St.prp. nr. 48 (2007-2008). 

I dag utgjøres Forsvarets operative evne først 
og fremst av stående styrker med fast ansatt befal, 
vervede og vernepliktige mannskaper. Verneplik
ten er således helt sentral både for bemanning av 
de operative avdelingene og for rekruttering av 
befal og vervede. 

Forsvarets operasjoner i utlandet krever at en 
viss andel av de menige inne til førstegangstjenes
te rekrutteres til vervingskontrakter av kortere el
ler lengre varighet. God informasjon allerede før 
fremmøte til tjeneste og gjennom hele tjenesteti
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Figur 4.3 Norske soldater trener ved Hærens taktiske treningssenter på Rena. Samtrening vektlegges særlig 

under oppsettingsperioden 

den, samt en god utdanning under førstegangstje
nesten er de viktigste virkemidlene for å nå For
svarets målsettinger på dette området. 

Etter bortfallet av mobiliseringsforsvaret har 
Forsvaret de siste årene utviklet en ordning for å 
ha oversikt over tilgjengelig reservepersonell. 
Tidligere ble den enkelte soldat normalt dispo
nert i mobiliseringsavdelinger som kun ble sam
let til repetisjonsøvelser med regelmessige mel
lomrom. I dag blir de vernepliktige, etter 12 må
neders gjennomført førstegangstjeneste, overført 
til det som kalles «forsvarssjefens styrkebrønn», 
primært som reservepersonell for sin tidligere av
deling. En del av disse kan bli tilbudt en frivillig 
beredskapskontrakt, som innebærer villighet til 
deltakelse i utenlandsoperasjoner for en fastsatt 
periode. Maksimal kontraktslengde vil normalt 
være tre år. Tjenestegjøring etter en eventuell inn
kalling til tjeneste skal være avsluttet i løpet av en 
12 måneders periode. 

Etter en periode i «forsvarssjefens styrke
brønn» overføres egnet personell til Heimevernet. 
Frivillige med militær grunnutdanning kan også 
melde seg til å stå i Forsvarets interesseregister. 
Dette registeret gir Forsvaret mulighet til å ta 

kontakt med personell med ønsket kompetanse 
når behov oppstår i forbindelse med oppsetting av 
avdelinger til operasjoner utenlands. 

Det reservepersonell Forsvaret har i sine re
gistre øker tilgjengeligheten på kvalifisert perso
nell. I utenlandsoperasjoner er spesielt reserve
personell med en kombinasjon av militær og sivile 
kompetanse en viktig ressurs. Som omtalt i St.prp. 
nr. 48 (2007-2008), legger regjeringen opp til en 
mer målrettet bruk av reservepersonellet i tiden 
fremover. 

4.1.4 Oppsettingsperioden 

Regjeringen har gjennom St.prp. nr. 48 (2007
2008), lagt opp til å styrke kvaliteten og lengden på 
i oppøvingsperioden før utenlandsoperasjoner, ved 
å prioritere en misjonsspesifikk treningsperiode før 
enhetene sendes ut. 

Det er helt nødvendig at soldatene er trent for 
de situasjonene de kan komme til å møte i det aktu
elle konfliktområdet. Målrettet informasjon og opp
læring vektlegges derfor i oppsettingsperioden før 
utsending. Det er i denne fasen basisferdighetene 
fra tidligere tjeneste videreutvikles. Muligheten for 
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Boks 4.1 Opplæring og forberedelse før en utenlandsoperasjon 

Administrative forberedelser den enkelte skal ha 
vært igjennom før avreise: 

–	 Uttak av utstyr/tilpasning 
–	 Lege/tannlegekontroll 
–	 Informasjon om lønn, tillegg og forsikrings

ordninger 
–	 Administrativ informasjon generelt, her-

under orientering fra organisasjonene 
–	 Gjeldende sikkerhetsklarering for tjenestens 

varighet 

Fag- og emneområder som inngår som fellesfag 
for utdanning til utenlandsoperasjoner: 

–	 Historie, kultur- og religionsforståelse 
–	 Klima/terreng/infrastruktur 
–	 Internasjonal rett, krigens folkerett og enga

sjementsregler (ROE) 

–	 Mine- og IED-bevisstgjøring, ABC tjeneste, 
vakthold og sikring samt personlig våpen og 
skyting 

–	 Stressmestring, førstehjelp, epidemiologiske 
spørsmål og hygiene 

–	 Adferdsregler (Code of Conduct) 
–	 Kjønnsrelaterte forhold, kvinner, fred og sik

kerhet (Gender) 
–	 Operasjonssikkerhet og miljøvern 
–	 Håndtering av gisselsituasjon 
–	 Forhandlingsteknikk 
–	 Mediehåndtering 
–	 Lovverk, forskrift, kontrakt, lønn og vilkår 
–	 Handel med mennesker, barn, barnesoldater 

og sårbare grupper 

Hoveddelen av oppsettingsperioden består av 
fagutdanning og samtrening av avdelingen som 
gjennomføres etter egne utdanningskrav. 

Kilde: Tjenestereglement for Forsvaret og Forsvarets perso
nellhåndbok 

den enkelte til å utvikle et bevisst og reflektert for-
hold til oppdraget vektlegges. Særlig prioriteres 
samtrening og lagbygging, og de ulike kvalifikasjo
ner den enkelte skal inneha for å kunne løse sitt 
oppdrag. Videre gis nødvendig kunnskap om lokal 
kultur, politiske og sikkerhetsmessige forhold og 
klima. Ofte rekrutteres avdelingen fra ulike tjenes
testeder og med forskjellig bakgrunn. Selv om per
sonellet hver for seg innehar de kvalifikasjoner 
som kreves, er det viktig at det avsettes tilstrekke
lig tid til samtrening. God samtrening gir økt gjen
sidig tillit og mulighet for god kollegastøtte under 
og trygghet etter en operasjon. 

Den misjonsspesifikke treningen er omfatten
de, med høye faglige krav. Boks 4.1 viser hvilke mi
nimumskrav som stilles til utdanning og adminis
trative forberedelser. Oppsettingsperiodens leng
de og innhold tilpasses operasjonens kompleksitet, 
og styrkebidragets rolle og ansvar. Det er derfor 
viktig med godt samsvar mellom krav til forbere
delser og tid som er avsatt til oppsettingsperioden. 

4.1.5 Kvinner og kjønnsperspektivet 

I de senere år har kjønnsperspektivet knyttet til 
konflikt og konfliktløsning fått stadig større opp
merksomhet. Norske styrker skal anvende et 
kjønnsperspektiv i utenlandsoperasjoner, i henhold 

til regjeringens handlingsplan for gjennomføring 
av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om 
kvinner, fred og sikkerhet. Et kjønnsperspektiv tar 
hensyn til både kvinners og menns erfaringer og 
behov, primært i lokalbefolkningen. Det bidrar til å 
sikre både beskyttelse og menneskeverd for kvin
ner og menn i konfliktområder, samt begge grup
pers deltakelse i fredsprosesser. Perspektivet un
derstreker også egenverdien av å ha både kvinner 
og menn i styrkebidragene, blant annet fordi det 
gjør innsatsen bedre tilpasset lokale behov. Ved å 
inkludere kjønnsperspektivet i forberedelsene til 
en utenlandsoperasjon, oppnås økt forståelse for 
oppdraget og de utfordringer soldatene kan kom
me til å møte. Der det er få kvinner i avdelingen blir 
muligheten til å nå lokale kvinner, og dermed hele 
befolkningen, redusert. Det er derfor viktig å øke 
kvinnerepresentasjonen i operasjoner. 

I rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet 
er ambisjonen å etablere et felles nordisk kompe
tansemiljø på kjønnsperspektivet. Forsvaret er i 
ferd med å bygge opp tilstrekkelig og relevant 
kompetanse om betydningen av kjønn generelt, og 
mer spesifikt om betydningen av et kjønnsperspek
tiv i operasjoner. Dette er i tråd med St.prp. nr. 48 
(2007-2008). Et innarbeidet kjønnsperspektiv vil bi
dra til en mer målrettet ivaretakelse av lokalbefolk
ningens sikkerhet, og bedre styrkebeskyttelsen. 
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Figur 4.4 Soldater fra ISAF-styrken i Afghanistan forbereder seg til oppdrag 

For å legge forholdene til rette for kvinner og 
dermed styrke rekrutteringen, arbeider Forsvaret 
målbevisst med å sikre at materiell og personlig 
utrustning er tilpasset kvinner, eksempelvis 
skuddsikre vester og våpen. Det pågår også et 
kontinuerlig arbeid med fokus på etikk, holdnin
ger og atferd. Dette er viktig for å skape bevisst
het om at mangfold i organisasjonen gir økt hand
lingsrom. 

Andelen kvinner i Forsvaret er i dag omtrent 
åtte prosent. Det er iverksatt en rekke tiltak for å 
øke kvinneandelen i Forsvaret og et av de viktig
ste er sesjonsplikt for kvinner. Forsvaret trenger 
flere kvinner for å løse sine oppgaver best mulig 
hjemme og ute. På sikt forventes det derfor at fle
re kvinner får erfaring også fra utenlandsoperasjo
ner. Dette er en god og ønsket utvikling.      

4.2 Under utenlandsoperasjoner 

4.2.1 Oppfølging i operasjonsområdet 

Det er viktig at Forsvaret ivaretar sikkerheten og 
sørger for god oppfølging av personellet når de er 
ute, samtidig som oppdraget skal løses. Å delta i 
en utenlandsoperasjon er krevende. Selv om avde
lingen er forberedt og trent, vil tjenesten preges 
av uforutsigbarhet, og i mange tilfeller betydelige 
utfordringer. Sikkerhetssituasjonen påvirker av
delingen og den enkelte soldat. Det er mange 

usikkerhetsfaktorer og varierende informasjon. Å 
bevege seg i operasjonsområdet er ofte forbundet 
med fare og fysiske anstrengelser. Forskning vi
ser at selv etter gode forberedelser, kan det også 
være en utfordring å møte en fremmed kultur 
som i aktuelle innsatsområder ofte er preget av 
ressursmangel, nød og store forskjeller mellom 
kvinner og menn.1 

Likeledes spiller faktorer som klima, sykdom
mer og psykososialt miljø inn på personellet. Ar
beidsmiljøet som normalt er en kilde til gjensidig 
støtte og godt kameratskap, kan i noen tilfeller 
også føre til slitasje fordi soldatene lever veldig 
tett på hverandre med liten bevegelsesfrihet hele 
døgnet. Krevende forhold i operasjonsområdet 
setter dessuten store krav til den enkeltes kompe
tanse, verdier og holdninger samt godt lederskap 
på alle nivå. Militært personell vil være nøye valgt 
ut og er generelt godt rustet til å ivareta sitt an
svar og sine oppgaver. 

Et fundament i all militær lederskap er å løse 
oppdraget og ta vare på personellet. Det er særlig 
viktig for soldatene at militære ledere involverer 
seg i og håndterer spesielt krevende situasjoner. 
Sjefer på alle nivåer har et særlig ansvar for å gjen
nomføre aktiviteter for oppfølging av personellet. 
Det handler om å ivareta ulike menneskelige be

1 Geert Hofstede, Cultures and organizations: Software of the 
mind, 1997, og Glen Fisher, Mindsets: The role of culture and 
perception in international relations, 1997. 
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hov, og være en god rollemodell for eksempel med 
tanke på motivasjon, veiledning og omsorg. Før 
gjennomføring av et oppdrag i operasjonsområdet 
er det viktig med god planlegging, informasjon og 
målrettet trening. Etter oppdraget er gode rutiner 
for debrifing og erfaringslæring av stor betydning. 
Enhver militær leder møter imidlertid dilemmaet 
det er å ta vare på sitt personell, samtidig som per
sonellet utsettes for risiko når de løser oppdraget. 

Forsvaret har en godt utviklet prestetjeneste. 
Normalt vil alle norske kontingenter være oppsatt 
med minimum en feltprest. Tjenesten represente
rer en viktig ressurs i ivaretakelsen av alt perso
nell. Feltpresten er avdelingssjefens rådgiver 
innenfor sitt fagfelt. Hun eller han legger til rette 
for religionsutøvelse for alle som ønsker det, uav
hengig av tros- eller livssyn, og er tilgjengelig som 
støtte og samtalepartner. Feltpresten utgjør en 
ressurs både for sjefen og resten av avdelingen på 
områder som blant annet episode-håndtering, de
brifing, kulturforståelse og lokale religiøse for-
hold. 

Alle har behov for rekreasjon, avkobling og vel
ferd i en operasjon. Forsvaret har en velferdstjenes
te med et variert tilbud som bidrar til å opprettholde 
samhold, motivasjon og personellets fysiske form. 
Ekstra ressurser brukes i forbindelse med høytider, 
også gjennom besøk av sjefer, kulturpersonligheter 
og sentrale samfunnsaktører hjemmefra. 

I noen tilfeller kan norsk personell inngå i fler
nasjonale enheter, uten norsk ledelse. Oppfølgin
gen av dette personellet vil måtte skje i regi av 
den enheten de tilhører. Norsk kontingent- eller 
øremerket avdelingssjef er ansvarlig for å følge 
opp og støtte disse. 

4.2.2 Sanitetsstøtte 

Tilstrekkelig tilgang på sanitetsstøtte er en viktig 
forutsetning for ivaretakelsen av personellet. Der-
for har regjeringen vært svært opptatt av den hel
semessige beredskapen for våre soldater hjemme 
og ute. Det er en prioritert oppgave å sikre at 
norsk personell som tjenestegjør i utenlandsope
rasjoner får en rask og forsvarlig medisinsk be-
handling. Et godt medisinsk tilbud er også viktig 
for å gi de som deltar i operasjonene ute og famili
ene deres nødvendig trygghet. 

Sikkerheten til styrkene knytter seg naturlig
vis ikke alene til tilgjengeligheten på leger og an
nen spesialisert kompetanse, men også enkelt
mannsferdigheter i sanitet, militære ferdigheter, 
situasjonsforståelse, god etterretning, egnede 
evakueringsressurser, og ikke minst til samarbei-

Figur 4.5 Volleyballkamp i Meymaneh, Afghanistan. 

Rekreasjon, avkobling og velferd er viktig under 

gjennomføring av operasjoner ute 

det med allierte og partnere. Det er i samspillet 
mellom disse faktorene vi søker å gjøre sikkerhe
ten for våre styrker så god som mulig. 

I NATO-operasjoner er ansvaret for sanitetstje
nesten delt mellom bidragsnasjonene og NATO. I 
henhold til gjeldende NATO-retningslinjer for me
disinsk støtte i operasjoner, har nasjonene i prin
sippet ansvaret for sanitetsstøtte til egne styrker, 
men det vil ofte etableres flernasjonale løsninger 
for medisinsk evakuering og sykehus. I Afghanis
tan (ISAF)består den samlede norske sanitetsstøt
ten av en egen sanitetsenhet bestående av stab, ki
rurgisk team, sykestue, mobil hjelpeplass og eva
kueringslag. I tillegg er det, i den norske hovedba
sen, etablert en luftevakueringskapasitet med he
likopter som er bemannet med spesialisert 
sanitetspersonell. Sanitetspersonell inngår også i 
det nasjonale støtteelementet. For mer avansert 
medisinsk behandling nyttes det tyske feltsykehu
set i Masar-e-Sharif og tilsvarende sykehus i Ka
bul-området. Det er til enhver tid også øremerket 
ressurser til strategisk luftevakuering av skadet 
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Figur 4.6 Fra angrepet på den norske ISAF-leiren i Meymaneh, Afghanistan i februar 2006 

personell hjem til Norge. Styrkene øver regelmes
sig på denne type evakuering. 

Forsvaret har også etablert vaktordninger og 
rutiner for ivaretakelse av skadde som blir sendt 
hjem og overført til det sivile helsevesen. Ved 
særlige hendelser og der lokal sjef anmoder om 
dette, sendes ressurser fra de regionale stress
mestringsteam fra Norge for å støtte enkeltperso
ner og avdelingen. 

4.2.3	 Helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet 
og midtevaluering av psykososialt 
arbeidsmiljø 

Forsvarets virksomhet stiller høye krav til sikker
hetsarbeidet. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet 
(HMS) skal bidra til en systematisk oppfølging av 
medarbeiderne, og er sentralt for å skape trivsel 
og unngå uhell og ulykker. 

Før avreise gjennomføres derfor en befaring 
til operasjonsområdet der også operative forhold 
knyttet til HMS risikovurderes. Vurderingen dan

ner grunnlag for å utarbeide en plan som skal iva
reta HMS-forhold før og under operasjonen. For
svaret har utarbeidet et direktiv for ivaretakelse 
av HMS under operativ virksomhet. Det er fast
satt at operativ HMS skal ivaretas, også for For
svarets aktiviteter i utenlandsoperasjoner som har 
unntak fra arbeidsmiljøloven. 

I noen av kontingentene som er ute i seks må
neder eller lenger, gjennomfører Forsvarets sani
tet (FSAN) en såkalt «midtevaluering» av det psy
kososiale arbeidsmiljøet. Midtevalueringer inne
bærer å veilede og støtte ledelsen og avdelingene 
i operasjonsområdet. Evalueringene ledes av per
sonell fra de regionale stressmestringsteamene 
og er en ordning Forsvaret har gode erfaringer 
med. 

Erfaringer viser at midtevaluering gir god ef
fekt. Evalueringen bevisstgjør personellet på be
tydningen av emosjonelle faktorer for en vellykket 
operasjon, sikrer at ledelsen får tilbakemelding og 
angir muligheter for justering. 
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4.3 Etter utenlandsoperasjoner 
– hjemkomstfasen 

Etter gjennomført operasjon er det etablert aktivi
teter og tilbud for ivaretakelse og oppfølging av 
personellet. Det inkluderer alt fra det umiddel
bare hjemkomstprogrammet fra Forsvarets side, 
til mer langsiktige forhold som veterantreff eller 
helseoppfølging. 

Ivaretakelse av den enkelte og avdelingen ved 
hjemkomst gjennomføres i henhold til faste ruti
ner. Målet er å legge til rette for at den enkelte 
står godt rustet til å takle overgangen til norske 
forhold. I løpet av to dager etter hjemkomst gjen
nomføres viktige aktiviteter som debrifing hvor 
soldatenes opplevelser og erfaring fra operasjons
området drøftes. Det gjennomføres her også ma
teriellmessig og medisinsk utsjekking, gjensyn 
med pårørende og medaljeseremoni. 

Tidsmessig er det stor forskjell mellom de tre 
ulike fasene i tilknytning til en operasjon. Mens for
beredelser og gjennomføring går over måneder, er 
hjemkomstprogrammet i Forsvaret kort. Det har 
bakgrunn i at oppdraget er ferdig gjennomført, 
samtidig som de fleste soldatene naturlig nok øn
sker å komme seg hjem. En konsekvens er at det 
kan være utfordrende å fange opp og dokumentere 
særskilte behov for oppfølging spesielt for de vete
ranene som ikke lenger er i tjeneste. For det perso
nellet som fortsatt er i tjeneste, vil oppfølgingen fra 
Forsvaret være enklere og mer oversiktlig. 

Uavhengig av hvordan tjenesten har artet seg, 
kan det være krevende å komme hjem etter en 
utenlandsoperasjon. Familien og pårørende kan 
også oppleve dette som utfordrende fordi det kan 
være vanskelig å forstå veteranens erfaringer og 
behov. Det tar kort tid fra personellet forlater ope
rasjonsområdet til de er hjemme i sitt daglige vir
ke igjen. Erfaringer fra en del veteraner er at det 
kan det ta tid å bearbeide inntrykk fra tjenesten, 
og takle overgangen til hjemlige forhold. På den-
ne bakgrunn er det behov for å styrke hjemkomst
fasen og dette omtales nærmere i kapittel 5. 

4.4	 Økonomiske rettigheter - 
Særavtale for tjenestegjøring i 
internasjonale operasjoner 

Det er inngått en særlig tariffavtale for arbeidsta
kere som tjenestegjør ute. Særavtalen regulerer 
lønns- og arbeidsvilkår for denne gruppen, i en er
kjennelse av tjenestens spesifikke ulemper, risiko, 
beredskap og arbeidsbelastning. Avtalen gir per-

Figur 4.7 Familie og pårørende vinker farvel til 

norske soldater i forbindelse med avreise til 

utenlandsoperasjon 

sonellet rett til økonomisk kompensasjon og for
sikring, og gir også støtte og rettigheter i forhold 
til opptjening av permisjons- og rekreasjonsdager 
under og etter en utenlandsoperasjon. Avtalen 
hjemler også egne tillegg basert på familiesitua
sjon og tidligere tjenesteerfaring ute. Avtalen er 
inngått mellom Forsvarsdepartementet og berør
te organisasjoner. Siden andre fagdepartementer 
også er berørt, er det gitt fullmakter til å inngå til
svarende avtaler også i Utenriksdepartementet og 
Justis- og politidepartementet. 

4.5	 Familie og pårørende 

Familiepolitiske tiltak har lenge vært et prioritert 
område. Målsettingen er at både kvinner og menn 
skal oppleve Forsvaret som en attraktiv arbeids
plass, også i en periode av livet med omsorg for 
små barn. 

Forsvarets medarbeidere har en spesiell ar
beidssituasjon ved at arbeidsgiver har adgang til å 
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disponere personellet til utenlandstjeneste. Ar
beidssituasjonen preges også av relativt lange og 
hyppige fravær fra hjemmet, ved blant annet øvel
ser, kurs, utenlandsoperasjoner og sjøtjeneste. 
Oppdrag ute gir også belastning på familien og 
øker behovet for en god familiepolitikk. Erfaring 
viser at en vanskelig familiesituasjon kan ha en 
negativ innvirkning på evnen til å løse oppdrag 
ute. Utenlandsoperasjoner kan også være en be
lastning for parforhold. En samlivsundersøkelse 
er gjennomført for å kartlegge familie- og samliv i 
Forsvaret.2 Undersøkelsen viste en viss overhyp
pighet av samlivsbrudd blant personell som har 
tjenestegjort i utenlandsoperasjoner, spesielt 
blant de som har flere operasjoner ute. For perso
nell gis det tilbud om spesielt tilrettelagte samlivs
kurs. Tiltak for å unngå overhyppighet av samlivs
brudd som følge av Forsvarets virksomhet, for ek
sempel ved øvelser og operasjoner, vil bli priori
tert og videreutviklet. 

Erfaringer viser også at barn kan bli påvirket 
på en negativ måte ved fravær av en av foreldrene. 
Det er derfor behov for å styrke fokuset mot barn 
og unges situasjon. Innenfor overordnede ram-
mer er en god familiepolitikk også avhengig av at 
det gjennomføres tiltak lokalt der familiene bor. 
Regjeringen vil prioritere ressurser til dette vikti
ge området. Det er også viktig at det er dialog og 
samarbeid med lokale myndigheter, knyttet til 
spørsmål som arbeidsplasser for partnere og bar
nehageplasser. 

Det er en sammenheng mellom trivsel og mot
ivasjon for den enkelte ute, og familiens trivsel 
hjemme. Forsvarssjefens familiedirektiv gir ret
ningslinjer for hvilken støtte Forsvaret skal gi til 
familien når en av foreldrene er i tjeneste i utlan
det. Militært personell med barn får i dag økono
misk kompensasjon for å dekke økonomiske mer
utgifter som følge av økt belastning på den som er 
hjemme. I norske militærleire ute er det for øvrig 
opprettet gode kommunikasjonskanaler med 
hjemlandet, deriblant internettforbindelser og sa
telittelefon. Det er også lagt opp til permisjonsrei
ser med jevne mellomrom jf boks 4.2. Familiene 
involveres også gjennom informasjon omkring tje
nesten. Det gjennomføres treff i forkant av utreise 
hvor avdelingssjefen orienterer familien om uten
landsoperasjonen. 

Det er innført egne familiekoordinatorer ved 
mange av avdelingene i Forsvaret. Familiekoordi
natoren har en sentral rolle i arbeidet med å ivare

2 Hanne Heen og Sigtona Halrynjo, Samliv i Forsvaret, en 
kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i 
befalsfamilier, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 2006 

ta familien. En viktig del av dette arbeidet går ut 
på å skape et godt og trygt miljø for de som blir 
igjen hjemme. Hun eller han kan hjelpe til med å 
formidle informasjon og tre støttende til hvis noe 
uforutsett inntreffer. 

Selv om det legges stor vekt på forebyggende 
tiltak, vil det alltid være en risiko forbundet med å 
delta i utenlandsoperasjoner. Det kan derfor skje at 
noen blir skadet, og i ytterste konsekvens kan noen 
også miste livet som følge av sin tjeneste. I slike til-
feller vil pårørende bli fulgt opp i en periode på opp
til 14 måneder, tilpasset den enkeltes behov. Etter et 
dødsfall vil det bli utnevnt en pårørendekontakt, 
som i tillegg til å yte umiddelbar støtte også vil ha 
oppfølgingsansvaret over tid. Oppfølgingen tilpas
ses familiens behov og kan bestå av praktisk bi
stand, samtalepartner og videreformidling av behov 
for faglig støtte som lege, jurist, psykolog og prest. 
Tiltakene som gjennomføres skal bidra til at pårø
rende behandles på en verdig måte, og kan være en 
hjelp i sorgbearbeidelsen. Forsvaret tar på alvor sitt 
ansvar for oppfølging av pårørende etter dødsfall. 

Regjeringen og Forsvaret arbeider fortløpen
de med å videreutvikle familiepolitikken. Derfor 
er det viktig med grundig informasjon og tilpasse
de praktiske støtteordninger i forbindelse med 
utenlandsoperasjoner. Forsvaret vil ha en nær dia
log med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene, 
for å legge til rette for en best mulig utvikling på 
dette området. 

Forsvaret vil integrere tilbud og oppfølging av 
barn og unge som en del av familiepolitikken og 
videreutviklingen av familietiltakene, og har publi
sert bøker om dette temaet. På dette området er 
det også gode erfaringer å hente gjennom samar
beid med andre nasjoner. Danmark har for ek
sempel utviklet informasjonsmateriale og gjen
nomfører aktiviteter som retter seg mot barn og 
unges situasjon. Informasjonen gis også til forel
dre, pårørende, lærere og pedagoger for å gi 
grunnlag for en god håndtering av barn og unges 
reaksjoner. 

4.6	 Veteranenes rettigheter 

4.6.1	 Gjennomgang av veteranenes 
rettigheter 

I 2006 nedsatte Forsvarsdepartementet to ar
beidsgrupper for å kartlegge gjeldende regelverk, 
identifisere problemområder, samt vurdere beho
vet for styrking av rettighetene til veteraner etter 
utenlandsoperasjoner. Arbeidsgruppene ble ledet 
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Boks 4.2 Andre viktige aktiviteter før, under og etter operasjoner 

Før utreise 

–	 Før frivillige signerer kontrakt skal vedkom
mende ha fått utdelt et informasjonshefte, 
normalt minst 14 dager før kontrakten under
skrives 

–	 For personell med disponeringsplikt skal 
generell informasjon være tilgjengelig ved til-
setting/disponering, i tillegg skal vedkom
mende ha fått utdelt et informasjonshefte, 
normalt fire uker før fremmøte. 

–	 Samtrening/forberedende tjeneste. Normalt 
inntil tre måneder for avdelinger. For obser
vatører og stabsoffiserer er det hhv. to og tre 
ukers kurs. 

–	 Brosjyren «Å reise ut», som omhandler det å 
ha sin nærmeste ute, sendes til familie og 
nære pårørende. 

–	 Familiedag – de som er oppført som pårø
rende blir invitert til oppsettingsstedet for å få 
orientering om oppdraget. Forsvaret dekker 
normalt reisen for to personer. Familiedagen 
avholdes oftest rett før avreise. 

Under operasjonen 

–	 Pårørendetelefon – en vakthavende offiser 
utgjør bindeleddet mellom de som er ute i en 
operasjon og familien hjemme i Norge. Døgn
bemannet gjennom hele oppdragsperioden. 

–	 Pårørendebrev – uformelle brev og eventuelt 
videoer sendes ca. en gang i måneden hjem 
til familiene og nærmeste pårørende i Norge. 
Rutiner for dette er opp til den enkelte avde
lingssjef. 

–	 Permisjon - hjemlet i Særavtalen for interna
sjonale operasjoner. Det tilbys to frie hjemrei
ser t/r til hjemsted i Norge pr. sjette måned. 
Personellet opptjener fem dager permisjon 
pr. tjenestegjørende måned i operasjonsom
rådet. I tillegg tilstås to rekreasjonsdager pr. 
tjenestegjørende måned som skal avvikles 
etter hjemkomst 

–	 Personell som er sendt ut i en periode på tre 
måneder har ikke krav på permisjon, men det 
gjennomføres til en viss grad også én permi
sjonsreise for dem. Da gjerne med én ukes 
varighet. 

Etter hjemkomst 

–	 Ankomst – avdelingen kommer hjem og har 
som oftest en sosial samling. 

–	 Medisinsk utsjekk – dagen etter ankomst til 
Norge er det kontroll av hørsel, blodprøver, 
samtale med lege, samtale med psykolog. 

–	 Medaljeseremoni – familiene inviteres til 
lunsj, informasjon og medaljeseremoni i for
bindelse med hjemkomst. Gjennomføres nor-
malt dagen etter hjemkomst. 

–	 Brosjyren «Å komme hjem» sendes hjem til 
pårørende i forkant av dimisjon. 

–	 Gjensynstreff – ved enkelte anledninger invi
terer tidligere avdelingssjefer sine soldater til 
uformelle samlinger en stund etter hjem
komst. Dette er i dag ulikt fra kontingent til 
kontingent. 

av Forsvarsdepartementet, og den ene hadde en 
bred sammensetning med deltakere fra Arbeids
og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og ad
ministrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgs
departementet, Justis- og politidepartementet ved 
Politidirektoratet og Forsvaret. Det var også en 
referansegruppe for arbeidet, bestående av vete
ran- og arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret. 

Arbeidsgruppene avga sine rapporter i 2007. 
Rapportene slo fast at Forsvaret driver en særegen 
virksomhet som i vesentlig grad skiller seg fra an
nen statlig virksomhet, særlig ved deltakelse i uten
landsoperasjoner. De fleste deltar frivillig, men det 

er en generell beordringsadgang (siden 2005) til 
tjeneste i utenlandsoperasjoner for befal, vervede 
mannskaper og for enkelte grupper sivilt personell. 
De eksisterende økonomiske rettighetene ved per
sonskade ble kartlagt under arbeidet, og det ble 
konkludert med at de eksisterende ordninger for 
økonomisk kompenasjon ved yrkesskade ikke all
tid er egnet til å fange opp en del av de skader og 
sykdommer som de tjenestegjørende risikerer å bli 
utsatt for. Dette var også i tråd med de erfaringer 
som Forsvarsdepartementet hadde gjort seg. 

På bakgrunn av arbeidsgruppenes funn og 
konklusjoner har Forsvarsdepartementet utredet 
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og hatt på høring forslag til tiltak for å styrke vete
raners rettigheter. I Ot.prp. nr. 67 (2008-2009), har 
Forsvarsdepartementet blant annet fremmet for-
slag om endringer i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om 
personell i Forsvaret (forsvarspersonelloven) for 
nettopp å styrke denne gruppens rettigheter. 

4.6.2	 Forsvarspersonelloven – styrking av 
erstatningsvernet 

Forsvarsdepartementet foreslår i Ot.prp. nr. 67 
(2008-2009) å innføre et objektivt erstatningsan
svar ved personskade i internasjonale operasjo
ner. Staten skal, ifølge forslaget, uavhengig av 
skyld erstatte tap påført sivilt eller militært perso
nell på grunn av skade eller sykdom oppstått som 
følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, her-
under psykiske belastningsskader. For psykiske 
belastningsskader som er pådratt før lovens ikraft
tredelse, foreslås innført en særskilt kompensa
sjonsordning. 

Det legges også opp til å endre formålsbe
stemmelsen i forsvarspersonelloven for å tydelig
gjøre Forsvarets ansvar for veteraner før, under 
og etter endt tjeneste. Det foreslås videre en lov
festing av rett til psykiatrisk og psykologisk opp
følging fra Forsvaret for personell som tjeneste
gjør, og som har tjenestegjort i utenlandsoperasjo
ner, i ett år etter endt tjeneste. Samlet utgjør tilta
kene i Ot.prp. nr. 67 (2008-2009) en vesentlig styr
king av rettighetene og erstatningsvernet, og vil 
skape nødvendig forutsigbarhet, trygghet og rett
messig anerkjennelse av veteranene. 

4.6.3	 Forskrift om erstatning for psykiske 
belastningsskader 

«Forskrift om erstatning for psykiske belastningsska

der som følge av tjenestegjøring i internasjonale 

operasjoner mv.», ble iverksatt 1. januar 2005. For
skriften er ment å styrke erstatningsvernet ved 
psykiske belastningsskader. Utbetalinger etter 
denne forskriften er en form for billighetserstat
ning. Statens Pensjonskasse står for saksbehand
lingen av kravene. Forskriften er i dag forankret i 
Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. St.prp. nr. 1 
(2004-2005). Regjeringen så behovet for å endre 
forskriften for å muliggjøre full utbetaling. For
skriften ble derfor endret i 2006 ved at maksima
lerstatningen på 6 G allerede utbetales ved 54 pro-
sent varig medisinsk invaliditet, mot tidligere ut
betaling av full erstatning først ved 100 % varig 
medisinsk invaliditet. Endringen innebærer en 
klar forbedring av forskriften. Endringen ble gitt 

tilbakevirkende kraft for allerede utbetalte erstat
ninger, og innebar en dobling av erstatningsnivået 
for de skadde veteranene. I Ot.prp. nr. 67 (2008
2009) foreslås det at forskriften forankres i for
svarspersonelloven. 

4.7	 Veteranarbeid 

4.7.1	 Forsvarets veteranadministrasjon 

Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) ble opp
rettet 1. februar 2006 og er forsvarssjefens rådgi
vende og koordinerende avdeling i spørsmål som 
angår veteransaker. 

Avdelingen er et kontaktpunkt for veteraner 
som søker kontakt med Forsvaret. FVA gir råd til 
veteraner og formidler videre kontakt innenfor 
Forsvaret, særlig i saker av medisinsk, juridisk og 
økonomisk karakter, samt når det gjelder doku
mentasjon av tjeneste. Veteranadministrasjonen 
er også bindeleddet mellom Forsvaret og offentli
ge etater og relevante private instanser. Avdelin
gen har ansvaret for koordinering og kontroll av 
Forsvarets ulike bestemmelser og regelverk knyt
tet til veteraner, og er en sentral aktør i Forsvarets 
arbeid med ivaretakelse av veteranene. FVA har 
siden opprettelsen bistått omlag 400 veteraner. 

FVA driver informasjonsvirksomhet rettet mot 
det sivile samfunn for å fremme forståelse for ve
teranenes innsats og kompetanse. Det er behov 
for i større grad å tilrettelegge FVA sin virksom
het slik at den imøtekommer best mulig de behov 
som veteranene måtte ha. I tiden fremover vil det 
derfor være fokus på å utvikle FVAs oppgaver og 
funksjon i nært samarbeid med de frivillige veter
anorganisasjonene. 

4.7.2	 Direktiv for ivaretakelse av veteraner 

Forsvarssjefen har utarbeidet et nytt direktiv for 
ivaretakelse av veteraner. Dette trådte i kraft i fe
bruar 2009. Dokumentet gir retningslinjer og for
deler oppgaver for Forsvarets ivaretakelse av per
sonellet. Den enkelte avdeling har ansvaret for at 
eget personell blir gjort kjent med veterandirekti
vet, og at det etterleves. Direktivet har bidratt til 
at oppfølgingen av veteranene nå skal gjøres etter 
bestemte retningslinjer. 

4.7.3	 Forsvarets veteransenter – Bæreia 

Det er viktig å skape gode møteplasser hvor vete
ranene får støtte og oppfølging og kan ha samvær 
med andre veteraner. I januar 2008 besluttet regje
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Figur 4.8 Veteransenteret på Bæreia ved 

Kongsvinger. Det er viktig å skape gode møteplasser 

der veteraner får støtte, oppfølging og samvær med 

andre veteraner 

Foto: Forsvarets forum - F 

ringen derfor at Forsvaret skulle etablere et vel
ferds- og rekreasjonssenter for Forsvarets vetera
ner. Valget falt på det tidligere Krigsinvalidehjem
met på Bæreia ved Kongsvinger. Veteransenteret 
ble overtatt av Forsvaret i juni 2008, og er i dag en 
arena der veteraner kan samles, dele sine erfarin
ger, delta i familieaktiviteter og arrangere gjen
synstreff og aktiviteter i regi av de frivillige vetera
norganisasjonene. Senteret vil dermed søke å gi 
den enkelte veteran et tilbud som fyller deres be
hov. 

Bæreia skal være et senter som stimulerer til 
sosialt fellesskap og bidrar til å understøtte vetera
nenes anerkjennelse. Ambisjonen er at senteret 
videreutvikles som Forsvarets primære samlings
sted for veteraner. Bæreia vil fra 1. august 2009 
være i tilnærmet full drift med en bemanning på 
16 årsverk. 

4.7.4 Anerkjennelse 

Noen veteraner opplever manglende anerkjennel
se i samfunnet for den innsatsen de har gjort i 
utenlandsoperasjoner. Dette kan forsterkes av at 
konfliktene veteranene har tjenestegjort i ofte er 
langt unna Norge, og representerer en svært an
nerledes virkelighet enn den norske. Soldater kan 
føle at selv om de har utsatt seg for stor risiko, 
preges den offentlige debatt av skepsis og kritikk. 
Dette vil kunne ha negativ virkning på motivasjo
nen for den enkelte og oppleves som manglende 
verdsettelse av innsatsen fra omgivelsene og sam
funnet. 

For at den enkelte soldat skal oppleve aksept 
og anerkjennelse for den innsatsen hun eller han 
har nedlagt, er det viktig at operasjoner Norge 
deltar i oppfattes å være legale og legitime, jf. om-
tale i kapittel 3. Et annet aspekt som er viktig er at 
den norske befolkningen får kunnskap om hvor
for vi deltar og hva oppdraget går ut på. Det kre
ver åpenhet. Det har foregått en viktig utvikling i 
Forsvaret for å øke åpenheten rundt operasjone
ne, også når det gjelder spesialoperasjoner. Regje
ringen vil tilstrebe ytterligere åpenhet rundt ope
rasjonene, samtidig som operasjons- og personell
sikkerheten ivaretas fullt ut. 

Tilbakemeldinger fra en del veteraner er at 
Forsvaret oftere bør benytte den kunnskap solda
tene har fra tjenesten ute. Slik erfaringsoverføring 
kan gi verdifulle bidrag ved utsendelse av senere 
avdelinger. Prosessen vil også være nyttig i opp
følgingen av den enkelte medarbeider, og viser at 
Forsvaret anerkjenner og verdsetter den kunn
skap soldaten har opparbeidet seg. 

Tildeling av medaljer og minnemarkeringer er 
andre gode eksempler på anerkjennende tiltak. I 
2008 opprettet Forsvaret en avdeling for kultur og 
tradisjon (FAKT), som er en sammenslåing av 
Forsvarets kommandantskap, Forsvarets museer 
og Forsvarets musikk. Avdelingen er ett av for
svarssjefens virkemidler for å ivareta, utvikle og 
synliggjøre den militære profesjonsidentiteten. 
Eksempelvis har forsvarsmusikken de senere år 
blitt brukt mer aktivt i utenlandsoperasjoner. De-
res tilstedeværelse i Afghanistan i forbindelse 
med julefeiringen de siste tre årene har vært vik
tig for personellets samhold og moral. 

En viktig manifestering av samfunnets aner
kjennelse av veteranene og deres pårørende er 
faste markeringer lagt til bestemte datoer, slik 
boks 4.3 viser. 

Boks 4.3 Viktige merkedager 

–	 Norges frigjøringsdag 8. mai er Forsvarets 
veterandag. 

–	 Norges nasjonaldag 17. mai er viktig for 
hedring av veteranenes innsats. 

–	 24. oktober er den internasjonale FN
dagen. 

–	 Tredje søndag i november er Forsvarets 
minnedag for personell som har omkom
met i tjeneste. 
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4.8 Helseoppfølging i forsvarssektoren 

4.8.1	 Generelt om sykdom og skade 
i utenlandsoperasjoner 

Undersøkelser og studier publisert av blant annet 
Forsvarets sanitet (FSAN) viser at de aller fleste 
som deltar i utenlandsoperasjoner kommer hjem 
uten fysiske og psykiske skader. 70-90 prosent av 
norske veteraner oppgir positive effekter av tje
nesten, som økt selvtillit og stresstoleranse.3Fore
komst av psykiske plager etter avsluttet tjeneste 
varierer i ulike studier fra 3 til 16 prosent.4 Ifølge 
Helsedirektoratet er den normale forekomsten av 
såkalt posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i be
folkningen generelt omlag tre prosent.5 Det er ri

3 Resultat og anbefalinger om positive og negative følger av tje
neste i UNIFIL, kontingent I-XXVI. UNIFIL-undersøkelsen 
1991-1992, FSAN/Universitetet i Oslo, Rapport del I, 25.2. 
1993. 

4 «Prosjekt traumatisk stress», organisering av kompetanse og 
helsetjenester til psykisk traumatiserte, delrapport IV av helse
tjenester til FN/NATO-veteraner. Anbefalinger til Helse- og 
omsorgsdepartementet fra Sosial- og helsedirektoratet, 2006. 
Undersøkelsene det refereres til viser et spenn i andelen 
psykiske lidelser. Det kan ikke konkluderes med et gjen
nomsnittlig tall. 

5	 Definisjon fra den internasjonale statistiske klassifikasjonen 
av sykdommer og beslektede helseproblemer - ICD 10: 
"Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belas
tende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varig
het) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest 
sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste". 

melig å anta at forekomsten av psykiske proble
mer i utgangspunktet er lavere i Forsvaret enn i 
befolkningen for øvrig, fordi Forsvarets personell 
har vært gjennom en målrettet utvelgelse fra se
sjon og videre i karrieren. 

De fysiske og psykiske påvirkninger som per
sonellet møter ute, kan oppleves som dramatiske 
og traumatiske. Erfaring viser at skadepotensialet 
ofte er større ute enn det er hjemme. Dersom det 
først skjer en ulykke eller hendelse ute, kan det få 
større konsekvenser. Antallet fysiske og psykiske 
skader, samt skadenes alvorlighetsgrad, øker som 
regel i takt med operasjonens intensitet. Dessuten 
er personellet i enkelte sammenhenger utsatt for 
et vedvarende fysisk og psykisk press eksempel
vis som følge av fare for miner, improviserte 
sprengladninger, selvmordsbombere og snikskyt
tere. Erfaringer viser at det oppleves belastende 
for personellet dersom fienden ikke er unifor
mert, men skjuler seg blant sivilbefolkningen. Det 
kan også være en stor påkjenning å være vitne til 
overgrep mot sivile uten å kunne gripe inn. 

Personer som har opplevd langvarig psykisk 
påkjenning eller traumatiske situasjoner kan i et
terkant, erfaringsmessig i inntil seks måneder, få 
posttraumatiske stressreaksjoner (PTSR). Slike 
stressreaksjoner er ikke unormalt. For de aller 
fleste vil disse reaksjonene gå over av seg selv. 

Figur 4.9 Et norsk F-16 fly i luftrommet over Afghanistan.  
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Figur 4.10 Mineskilt i et minefelt utenfor Kabul. 

Vedvarende psykisk press som en følge av fare for 

miner ol. er belastende for personellet 

Vedvarer reaksjonene utover seks måneder, er det 
en mulig indikasjon på PTSD, noe som lar seg di
agnostisere. 

Selv om de aller fleste opplever å komme fris
ke hjem, er det viktig at risikoen for skader eller 
sykdommer i slike operasjoner blir tydelig og 
klart kommunisert. Åpenhet bidrar til realistiske 
forventninger - i og utenfor Forsvaret - til hvordan 
det er å tjenestegjøre i Forsvaret generelt, og 
utenlandsoperasjoner spesielt. Statistikk om ska
der, sykdom og dødsfall er også nødvendig for å 
kunne sette inn forebyggende tiltak. Selv om til
gjengelige data om belastingsskader gir visse in
dikasjoner, gir de imidlertid ikke sikker nok viten. 

Det foretas jevnlige undersøkelser og kartleg
ginger i Forsvaret, for eksempel medarbeider- og 
helseundersøkelser. Datagrunnlaget blir etter 
hvert stadig bedre. Utfordringen er imidlertid å 
analysere og nyttiggjøre seg informasjonen i fore
bygging, oppfølging og forskning. Dette vil For
svaret legge vekt på fremover. 

4.8.2 Registrering av hendelser 

Forsvaret som arbeidsgiver skal legge til rette for 
forsvarlige dokumentasjonsrutiner. Registrering 
av hendelser vil kunne bidra til tidlig, målrettet be-
handling av enkeltpersoners skader og sykdom. 
Dette er viktig av flere årsaker. I erstatnings- og yr
kesskadesaker stilles det for eksempel krav til do
kumentasjon av hendelsen eller skaden. I 2008 
gjennomgikk Forsvaret sine rutiner for oppfølging 
av traumatiske hendelser for å kunne formalisere 
kravene til oppfølging, i form av et direktiv som er 
under utarbeidelse. Direktivet vil bidra til at ledere 
og personellet i Forsvaret får økt bevissthet på vik
tigheten av at hendelser rapporteres, dokumente

res, og at eventuelle helsemessige konsekvenser 
meldes og registreres. I løpet av 2009 vil direktivet 
bli implementert. Forsvaret vil arbeide målbevisst 
for å sikre god anvendelse av dokumentasjonen og 
rutinene som direktivet foreskriver. 

Det er fortsatt behov for større kunnskap om 
psykiske konsekvenser av traumatiske hendelser. 
Dersom rapporteringsrutinene bedres, kan det 
gjennom aktiv bruk av Forsvarets helseregister, 
dokumenteres hvilke konsekvenser langvarig 
psykisk belastning og potensielt traumatiserende 
hendelser har for enkeltindivider. 

4.8.3 Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk 

NMP ble etablert i februar 2005 for bedre å ivare
ta Forsvarets personell i forhold til helsespørsmål. 
Det er et helsetilbud tilpasset Forsvarets behov. 
Poliklinikken har flere seksjoner, og er blant an-
net et kontaktpunkt for veteraner som har fått fy
siske skader. Legene ved allmennhelseseksjonen 
ambulerer på hjemmevakt for å følge opp perso
nell som blir sendt hjem til Norge med fysiske 
skader. Hovedoppgaven er å sørge for at overfø
ringen av pasienten fra Forsvaret til det sivile hel
sevesenet blir sikret på en medisinskfaglig for
svarlig måte. 

NMP tar seg av spørsmål om psykisk helse re
latert til utenlandsoperasjoner. Slike henvendel
ser vil normalt bli håndtert av Forsvarets spesia
lister i psykiatri og klinisk psykologi som støtter 
NMP fra Kontoret for psykiatri (KPS). Dette kon
toret har spesiell kunnskap og erfaring med å 
håndtere personell som har vært utsatt for sterke 
sanseinntrykk og traumatiske opplevelser. Fag
personellet her innehar spisskompetanse innen 
katastrofepsykiatri. Denne erfaringen finnes i be
grenset omfang innen det sivile helsevesen. Per
sonellet som henvender seg vil ofte bli henvist vi
dere til de regionale stressmestringsteamene, av
hengig av hvor i landet den som henvender seg 
har sin adresse. Intensjonen er at veteraner skal få 
råd fra det team som er nærmest bostedet, og 
teamene vil kunne gjøre avgrensede korttidsut
redninger før eventuell videre henvisning til be-
handling i det sivile helsevesen. Forsvarets spesi
alister vil i dette forestå veiledning og rådgivning 
overfor både sivilt helse- og trygdevesen.  

Alle Forsvarets veteraner blir undersøkt av 
lege når det kommer hjem fra en utenlandsopera
sjon. I tillegg kan alle veteraner ta kontakt med 
NMP, dersom de opplever å ha helseplager som 
kan relateres til tjenesten i Forsvaret, for å få råd 
og veiledning. 
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Norge deltok med personell i Gulfen i perio
den 1991-1994. På bakgrunn av mulig økt fore
komst av helseplager for dem som deltok, har 
FSAN sendt ut brev til over 500 veteraner fra Gulf-
en, med tilbud om helseundersøkelse. I tillegg 
gjennomgår og vurderer FSAN en omfattende 
rapport som amerikanske helsemyndigheter har 
lagt frem om veteraner som har fått helseproble
mer etter Gulf-krigen. FSAN vil legge frem en 
handlingsplan for hvordan dette arbeidet skal tas 
videre. Denne vil bli utarbeidet i samarbeid med 
veteranorganisasjonene. 

4.8.4 Regionale stressmestringsteam 

Forsvaret har fire regionale stressmestringsteam, 
lokalisert til Bardufoss, Værnes, Bergen og Sess
vollmoen. Disse betjener de militære avdelingene 
som hører til i regionen. Teamene har 4–7 ansat
te, og alle er oppsatt med fagpersoner som enten 
er psykiatere eller spesialister i klinisk psykologi. 

Stressmestringsteamene deltar i oppsetningen 
og forberedelsene til de enkelte avdelinger før av
reise til utenlandstjeneste. De støtter avdelingene 
ute på anmodning, og gjennomfører rutinemessi
ge evalueringer av det psykososiale arbeidsmiljø
et. Teamene har også en beredskap for bistand og 
tilstedeværelse i operasjonsområdet dersom per
sonellet skulle oppleve potensielt traumatiserende 
hendelser av et omfang som de militære lederne i 
operasjonen ønsker bidrag til å håndtere. Ved 
hjemkomst vil det aktuelle regionale stressmest
ringsteamet ta imot og ved behov følge opp perso
nell som har behov for faglig støtte fra spesialist. 

I tråd med regjeringens satsing på psykisk hel
se, styrkes psykologi-/psykiatrikapasiteten ved 
NMP og Forsvarets stressmestringsteam. Det er 
tilsatt flere spesialister innen psykiatri eller kli
nisk psykologi, og nye stillinger er utlyst. I 2007 
var det tilsatt 22 fagspesialister ved KPS. Ved ut
gangen av 2008 er ytterligere ni av 11 utlyste fags
tillinger besatt. Styrkingen videreføres i 2009 for å 
følge opp veteraner fra utenlandstjeneste det før
ste året etter hjemkomsten. Den totale behand
lingskapasiteten vil øke, og det er etablert et sys
tem for samordning av tilbudet mellom Forsvaret 
og det sivile helsevesenet, herunder tilretteleg
ging for gjensidig kompetanseheving og erfa
ringsutveksling. 

4.8.5 Medisinsk styrkebeskyttelse 

God seleksjon av personellet innebærer også å si
kre at de som sendes ut har robust helse og et 

Figur 4.11 Norsk personell ved feltsykehus i Irak på 

begynnelsen av 1990tallet 

sterkt immunforsvar. Forebygging mot sykdom
mer kan karakteriseres som medisinsk styrkebe
skyttelse av personellet. 

For å forebygge mot sykdommer, vaksineres 
samtlige medarbeidere som skal i et utenlands
oppdrag i utsatte områder etter et fastlagt vaksine
program. Dette blir dokumentert i den enkeltes 
vaksinekort, samt i en elektronisk helsejournal. 
Forsvaret ved FSAN bedriver også medisinsk 
styrkebeskyttelse ved at de både har et mikrobio
logisk laboratorium og en medisinsk rekognose
ringsavdeling som samler inn informasjon om 
sykdomsbildet i operasjonsområdet. Veterinærer 
bidrar med å registrere forekomster av giftige 
krypdyr og insekter, og med å ivareta nærings
middelhygiene. 

Medisinsk styrkebeskyttelse er en kritisk for
utsetning for at Forsvaret skal kunne operere ef
fektivt i aktuelle operasjonsområder. Det er særlig 
aktuelt i forbindelse med norske styrkebidrag i 
Afrika og Afghanistan. 
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4.8.6	 Sykdommer etter utenlandsoperasjoner 

For å styrke ivaretakelsen av personellets rettig
heter utredet Forsvaret høsten 2007 hvilke syk
dommer deltakere ute risikerer å pådra seg, og 
om personellet har tilstrekkelig vern gjennom 
dagens erstatningsregler ved yrkessykdommer. 
Rapporten fra arbeidet er benyttet som Forsvars
departementets innspill til det medisinske ek
spertutvalget som Arbeids- og inkluderingsde
partementet senere nedsatte for å utrede, vurde
re og foreslå endringer i hvilke sykdommer som 
kan likestilles med yrkesskade. Utvalget avga sin 
innstilling, «NOU 2008:11 Yrkessykdommer», 
24. juni 2008. Utvalget foreslår en betydelig revi
sjon av den foreliggende yrkessykdomslisten, 
både i form og innhold. Utvalgte muskel- og skje
lettsykdommer, posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD) og fosterskader foreslås inkludert på en 
ny yrkessykdomsliste. Det foreslås dessuten at 
alvorlige infeksjons- og tropesykdommer, som til 
nå ikke har stått på listen, blir godkjent som yr
kesskade. 

4.9	 Forskning og forskningssamarbeid 

Forsvaret skal ha en helhetlig politikk for fors
kning og utvikling, også innenfor personell- og 
kompetansefeltet. I St.prp. nr. 48 (2007-2008) slås 
det fast at slik forskning skal ivareta og videreutvi
kle personellet, samt støtte opp om økt mangfold i 
Forsvaret. Forskningen skal være relatert til For
svaret, ikke duplisere annen forskning, og foregå 
med utgangspunkt i etablerte kompetansemiljøer. 
Videre fremheves forskning og utvikling på HMS
området for å redusere risikoen for ulykker, ska
der og sykdom i Forsvaret. 

4.9.1	 Samarbeid med Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold 
og traumatisk stress 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS) ble etablert i 2004 ved Universite
tet i Oslo. Formålet med etableringen var å styrke 
kunnskapen og kompetansen om vold og trauma
tisk stress. Senteret skal samarbeide med regio
nale ressursmiljøer, relevante kliniske miljøer, 
forskningsinstitusjoner og faginstanser innen 
vold- og traumefeltet. Det drives ikke klinisk virk
somhet ved NKVTS, men virksomheten skal sør
ge for å ha forankring i praksisfeltet. Senteret dri
ver forsknings- og undervisningsarbeid om blant 

annet traumer som deltakere i utenlandsoperasjo
ner kan oppleve. Etter godkjent forskningssøknad 
kan anonymiserte data fra Forsvarets helseregis
ter benyttes. 

Forsvaret har siden 2004 bidratt med ressur
ser til NKVTS ved å betale lønn og administrative 
kostnader for en forsker med et fagansvar innen 
stressmestring og kollektive belastningssituasjo
ner. Forsvaret samarbeider også med senteret 
innenfor forskningsprosjekter og undervisning 
innen fagområdet psykiatri. I dialog mellom 
NKVTS, Forsvaret og Forsvarsdepartementet er 
det fremkommet et behov for økt samarbeid for å 
styrke forskningen på psykiske belastningsskader 
etter utenlandsoperasjoner, og veteranenes helse 
generelt. Regjeringen vil derfor legge til rette for 
økt samarbeid mellom Forsvaret og NKVTS. 
NKVTS er en ressurs i styrkingen av kompetan
sen på soldaters mulige traumer og sorgreaksjo
ner. En slik tilnærming reflekteres i Budsjettinnst. 
S. nr. 11 (2008-2009), jf. St.prp. nr.1 (2008-2009) fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, der NKVTS gis 
en nøkkelrolle når det gjelder forskning på psykis
ke belastningsskader blant Forsvarets veteraner. 

NKVTS har foretatt to avsluttende studier som 
omhandler de norske soldatene som har tjeneste
gjort i henholdsvis Irak og Afghanistan. NKVTS 
har også satt i gang en treårig forløpsstudie (etter
undersøkelse) der samtlige soldater fra Agderfyl
kene som tjenestegjorde i første og andre UNIFIL 
kontingent undersøkes. Det er også planlagt en 
studie av pårørendes reaksjoner etter Vassdalen 
ulykken i mars 1986 i forhold til virkningen av tid
ligere tiltak. 

4.9.2	 Forskning på personell og kultur 
i Forsvaret 

Forsvaret vil fremover få et økende antall vetera
ner, både kvinner og menn. Ny sesjonsordning, 
med pliktig sesjon for begge kjønn, vil implemen
teres fra 2010. Det er viktig å koble pågående per
sonellrelatert forskning til veteranområdet, for 
også å sikre ivaretakelse av kvinnelige og mannli
ge veteraner. I tillegg vil forskning kunne identifi
sere ulike kjønnsrelaterte perspektiver og behov i 
forbindelse med tjeneste i utenlandsoperasjoner. 
Den nye sesjonsordningen gir tilgang til et større 
antall kvinner enn tidligere, og gir dermed for
skerne mulighet til å følge langt flere kvinner 
frem mot, og gjennom, sin tjeneste og karriere i 
Forsvaret. 

Regjeringen har som mål å øke kvinnerepre
sentasjonen i Forsvaret. Dette målet er formidlet i 
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St.meld. nr. 36 (2006-2007). I tråd med denne mel
dingen er det påbegynt et forskningsarbeid for å 
se på kjønnsforskjeller i Forsvaret. I det ene arbei
det forskes det på kultur og holdninger mens det i 
det andre forskes på årskull, fra sesjon og frem
over i karrieren, med spesifikk vekt på motivasjon 
for tjeneste. Formålet med prosjektene er blant 
annet å bidra til å avdekke kjønnsforskjeller og 
verdien av dem hjemme og ute. 

4.10 Samarbeid på tvers av sektorer 

Ivaretakelse av individuelle behov for personell 
som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner er et 

sektorovergripende samfunnsansvar. For å oppnå 
et effektivt samarbeid og en optimal arbeidsdeling 
mellom Forsvaret og andre samfunnssektorer er 
det viktig å klargjøre roller, ansvar og lovgivning. 
Et tett og godt forvaltningssamarbeid må til for å 
dekke personellets behov på områder som helse, 
arbeid og økonomi. Også andre sektorer vil kun
ne være relevante bidragsytere til god ivaretakel
se av veteraner, eller selv dra nytte av den kompe
tanse og erfaring Forsvaret har på området. 
Det er allerede igangsatt samarbeid og tiltak mel
lom Forsvaret og andre sektorer. Særlig gjelder 
dette det sivile helsevesen og arbeids- og velferds
forvaltningen (NAV), men også andre sektorer er 
berørt. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5. 
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5 Fremtidige satsingsområder 


Gjennomgangen i kapittel fire har gitt en helhetlig 
fremstilling av tiltak og ordninger som er etablert 
for å ta vare på personell før, under og etter delta
kelse i utenlandsoperasjoner. På noen områder er 
det behov for ytterligere å styrke oppfølgingen. I 
den videre utviklingen vil regjeringen særlig foku
sere på forebyggende tiltak, kompetanseoppbyg
ging, samarbeid på tvers av samfunnssektorer, 
forskning og utvikling, samt tiltak som styrker 
anerkjennelsen av veteranene. For å konkretisere 
og følge opp dette arbeidet, vil regjeringen utar
beide en handlingsplan som både favner om for
svarssektoren og andre berørte sektorer. Dette 
omtales nærmere i kapittel 8. 

5.1	 Seleksjon til tjeneste 

Forsvarets arbeid med seleksjon er godt utviklet. 
I lys av at operasjoner over tid endrer karakter, 
bør kriterier for seleksjon kontinuerlig revideres 
og videreutvikles. Forsvaret skal fange opp et 
bredt mangfold av kompetanse og erfaringsbak
grunn. Økt fokus på mangfold aktualiserer rekrut
tering og seleksjon av kvinner og personell med 
minoritetsbakgrunn. Det er viktig å videreutvikle 
samarbeidet mellom kompetansemiljøet innen se
leksjon, og forvaltningen som velger ut personel
let til utenlandstjeneste. 

Personellet avgir en egenerklæring om sin 
helse som en del av sesjon del I. Erfaring viser at 
den nåværende egenerklæringen ikke gir tilstrek
kelig informasjon om den enkelte. Egenerklæ
ringen vil derfor bli utviklet i retning av mer 
strukturerte og forpliktende opplysninger om 
egen helse. FSAN vil vurdere om dette kan sup
pleres med dokumentasjon fra fastlegen. 

Screening foretas ikke rutinemessig i Forsva
ret. Med screening forstås i denne sammenhen
gen systematiske aktiviteter rettet mot en gruppe 
av enkeltindivider, for å kunne fastslå om de har 
eller er disponert for sykdom, skade eller lyte.1 

Forsvaret vil utvikle en mer hensiktsmessig 
metode for screening. Effektive undersøkelser vil 
kunne forebygge og tidlig avdekke sykdom og 
skade, samt gi grunnlag for oppfølging. Rutine

messig undersøkelser vil bli innført så raskt som 
mulig for å sikre bedre seleksjon, samt å forebyg
ge sykdommer. Screening omtales også under 
punkt 5.5 om hjemkomstfasen og punkt 5.11 om 
forskning. 

5.2	 Oppsettingsperioden – prioritering 
av misjonsspesifikk trening 

Dagens system for utdanning før avreise til en 
utenlandsoperasjon er basert på de erfaringer 
som er høstet over mange år. En utfordring er å 
dra nytte av den kunnskapen soldatene har tileg
net seg i området. Enhver kontingent opparbeider 
læring som det er viktig å nyttiggjøre seg under 
fremtidige operasjoner. Soldatene kommer hjem 
med fersk erfaring og kompetanse som det er vik
tig å omsette og formidle i doktriner og utdannin
gen hjemme. Derfor vil Forsvaret organisere og 
systematisere erfaringene, som en integrert del 
av utdanningssystemet. 

Oppsettingsperioden skal bidra til at styrkebi
draget er best mulig forberedt og rustet til å løse 
oppdragene de vil møte ute, jf. St.prp. nr. 48 (2007
2008). Den skal tilfredsstille krav til individuelle 
og avdelingsvise kvalifikasjoner, både faglig, hel
se- og sikkerhetsmessig. I dag er de største utfor
dringene å få tilstrekkelig tid til å ivareta ulike per
sonellkategoriers utdanningsbehov, usikkerhet 
rundt faglige godkjenningskrav, samt å finne en 
god balanse mellom en standardisering av pro
grammene og mulighetene for tilpassede løsnin
ger hos forsvarsgrenene. Forsvaret vil derfor 
igangsette en evaluering av oppsettingsperioden. 
Målet er å oppnå en enda bedre og mer målrettet 
forberedelsesfase før operasjonen, samt i større 
grad å legge til rette for en standardisering av inn
holdet i denne fasen. 

1 Screening kan gjennomføres ved blant annet kliniske inter
vjuer, psykometriske tester som bruk av spørreskjema eller 
selvutfyllingsskjema, måling av kognitiv kapasitet/evnenivå, 
måling av ulike biologiske parametere, for eksempel ved 
blodprøver, billed-diagnostiske metoder/røntgen og fysiske 
tester eksempelvis måling av muskelstyrke og kondisjon. 
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Figur 5.1 Fra den første kontingenten i UNIFIL, Norbatt I i Libanon, i 1978 

5.3 Bedre fordeling av deltakelse 
i utenlandsoperasjoner 

I dag fordeles deltakelse i utenlandsoperasjoner 
nokså ujevnt blant Forsvarets avdelinger og 
personellkategorier, med de utfordringer dette 
gir. Den tyngste belastningen ligger naturlig 
nok på de operative enhetene, og på de funksjo
nene som gir direkte støtte til disse. Enkelte 
fagmiljøer innen blant annet etterretning, sam
band, sanitet og logistikk er små og etterspurte. 
Belastningen kan bli meget stor på den enkelte 
og på fagmiljøet. Personellets familier vil også 
kunne oppleve betydelige belastninger i denne 
sammenhengen. Byrdefordelingen må derfor 
bli jevnere. Samtidig må det tas høyde for at 
mange medarbeidere har sin primærfunksjon 
innenfor andre prioriterte oppgaver. Regjerin
gen har derfor gjennom St.prp. nr. 48 (2007

2008) lagt opp til å øke antall ansatte i Forsva
ret. Det legges også vekt på å kvalifisere flere 
medarbeidere til utenlandstjeneste. Både sivilt 
ansatte og reservepersonell utgjør viktige res
surser for å oppnå en jevnere fordeling av be
lastningen. Ved at flere sivile og militære får 
muligheten til å tjenestegjøre ute vil flere få ver
difull erfaring og ny kompetanse til beste for 
Forsvaret. Over tid vil dette gi økt utholdenhet i 
operasjonen for styrkebidrag og enkeltkapasite
ter. 

Velfungerende rotasjonsordninger for soldater 
og avdelinger påvirker forutsigbarheten og byrde
fordelingen. Et mer langsiktig arbeid for å dispo
nere personellet til utenlandsoperasjoner vil for
bedre forvaltningen av medarbeidere i Forsvaret. 
Innføring av et systematisk karriereutviklingssys
tem vil kunne bidra til å avhjelpe situasjonen, jf. 
St.prp. nr. 48 (2007-2008). Høyere grad av forut
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Figur 5.2 Norsk konvoi fra UNPROFOR i Bosnia - Hercegovina på 1990-tallet 

sigbarhet bidrar til styrket innsatsevne og uthol
denhet, samt god rekruttering. En forutsetning 
for god byrdefordeling er at Forsvaret har tilgang 
på tilstrekkelig personell innenfor de kategorier 
som er mest etterspurt i utenlandstjeneste, særlig 
vervede og avdelingsbefal. 

En forsvarlig og rettferdig byrdefordeling styr
ker personellets motivasjon og restitusjon. Det å 
vedlikeholde egen og fagmiljøenes kompetanse 
før nytt utenlandsopphold, krever tid hjemme. Re
gjeringen vil legge til rette for at de ulike kompe
tansemiljøene skal kunne fylle rotasjonsmønstre 
tilpasset oppdragets art, belastningene på perso
nellet og forsvarsgrenenes ulike innretning. I den 
sammenheng vil det bli truffet tiltak for å sikre 
personellet tilstrekkelig hjemmetid mellom uten
landsoppdrag. 

5.4 Oppfølging i operasjonsområdet 

Under operasjoner er det viktig med godt leder
skap og oppfølging, både operativt, menneskelig 
og helsemessig. 

Som ledd i oppfølgingen i misjonsområdet 
gjennomfører Forsvaret i noen kontingenter en 
midtevaluering av det psykososiale arbeidsmiljø

et. Det legges opp til at dette vil bli gjennomført 
rutinemessig, og Forsvaret vil innføre midtevalue
ring i alle større kontingenter som står ute i mini
mum seks måneder. Det vil bli vurdert om Forsva
rets samarbeidspartnere i operasjonsområdet, ek
sempelvis fra utenrikstjenesten og justissektoren, 
også skal tilbys støtte til å gjennomføre midtevalu
ering. 

Avdelingssjefer har et omfattende ansvar, og 
opererer ofte under høyt press. Kravene og for
ventningene gjør at også lederen har behov for å 
bli ivaretatt og fulgt opp. Forsvaret vil derfor bistå 
med veiledning og støtte til ledere i operasjoner, 
herunder også hvordan midtevaluering kan be
nyttes til formålet. 

5.5 Ved hjemkomst 

Dagens ordning ved hjemkomst er et godt ut
gangspunkt for å sikre langsiktig oppfølging av 
personellet. Overgangen til norske forhold etter 
en utenlandsoperasjon kan likevel være stor for 
mange. Spesielt for personell som har opplevd 
dramatiske situasjoner eller blitt utsatt for langva
rig psykisk påkjenning. Utfordringen med denne 
fasen er å veie tid og innhold i programmet opp 
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Figur 5.3 Hans Majestet Kong Harald V hilser på Gunnar Knudsen under 60-årsmarkeringen for D-dagen i 

Normandie. Seremonier er viktige symbolske handlinger for å anerkjenne personellets innsats 

mot den enkeltes ønske om å komme hjem så 
raskt som mulig. 

I hjemkomstfasen er det vesentlig å skape en 
verdig avslutning som tilfredsstiller de praktis
ke, sosiale og faglige behov som måtte være, 
både hos personellet, familiene og hos arbeids
giver. Samtidig må programmet legge til rette 
for at personell med særlige behov for oppføl
ging fanges opp tidlig for å forebygge psykiske 
skader. 

Forsvaret vil nedsette en arbeidsgruppe for å 
videreutvikle Forsvarets opplegg i hjemkomstfa
sen, inklusive tiden som settes av i fellesprogram
met umiddelbart etter hjemkomst. Veteran- og ar
beidstakerorganisasjonene vil bli involvert i dette 
arbeidet. Aspekter som skal vurderes er tiltak 
med sikte på å sikre en god overgang til hjemlige 
forhold. Arbeidsgruppen vil blant annet vurdere 
om det er hensiktsmessig å innføre en ordning 
hvor Forsvaret rutinemessig tar kontakt med sol
datene i løpet av de første månedene etter avslut
tet operasjonen. Det vil i arbeidet være naturlig å 
trekke på andre lands erfaringer, eksempelvis 
Nederland og Storbritannia. 

5.6 Anerkjennelse, kultur 
og seremonier 

Det påhviler samfunnet, Forsvaret og myndighe
tene et stort ansvar når våre kvinner og menn sen
des ut på krevende oppdrag. Deltakelse i risikofyl
te oppdrag for å skape fred og stabilitet i andre de
ler av verden, og det å bidra til trygghet og sikker
het her hjemme henger sammen. 

En særlig utfordring er å nå veteraner som 
ikke tjenestegjør i Forsvaret til daglig. Veteranene 
vil kunne ha færre arenaer i hverdagen å dele sine 
opplevelser på og møter kanskje liten forståelse 
for det de har opplevd. Tiltak for å møte dette for
holdet vil bli ivaretatt av arbeidsgruppen som skal 
vurdere forbedringsområder i hjemkomstfasen jf. 
punkt 5.5. Medarbeidere som fortsetter i Forsva
ret er i en annen situasjon da kolleger lettere vil 
forstå hva innsatsen innebærer. Det styrker aner
kjennelsen for disse at tjenesten ute er kvalifise
rende for videre karriere i Forsvaret. 

Seremonier er viktige symbolske handlinger 
for å uttrykke samfunnets takknemlighet for det 
arbeidet den enkelte har utrettet. Seremonier gir 
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også familie, pårørende, venner og samfunnet for 
øvrig større forståelse for viktigheten av de nor
ske bidragene. 

Regjeringen er også opptatt av å hedre Norges 
krigsveteraner fra annen verdenskrig. Det er vik
tig at deres erfaringer og innsats blir kjent for et
terfølgende generasjoner. 

Fra sommeren 2009 er intensjonen å gjennom
føre hjemkomstseremonier for enkelte av styrke
ne på Akershus festning. Forsvaret vil både søke å 
utnytte bedre og målrette flere kulturelle virke
midler mot veteraner. Dette er i tråd med St.meld. 
nr. 33 (2008-2009) om kulturvirksomheten i For
svaret frem mot 2020. 

I arbeidet med stortingsmeldingen har det 
vært vurdert innspill om en egen ombudsfunk
sjon for veteraner. Regjeringen vil i denne sam
menheng vise til at Stortinget, i tillegg til Sivilom
budsmannen, allerede har etablert en ombuds
mannsnemnd og en ombudsmann for Forsvaret. 
Det er Stortinget som fastsetter instruksen for 
ombudsmannsnemnda. 

5.7	 Forsvarets helseregister 

Forsvaret er i en særstilling i forhold til andre or
ganisasjoner ved å ha et eget helseregister. Forlø
peren til Forsvarets helseregister ble opprettet i 
2001. I 2005 ble helseregisteret lovfestet2, og det 
har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle per
sonopplysninger. Lagring av data forutsetter at 
personvernet ivaretas. Registeret omfatter alt per
sonell som er, eller har vært, tilknyttet Forsvaret. 

Registeret skal gi en kontinuerlig oversikt 
over helsesituasjonen blant Forsvarets personell, 
og identifisere overhyppighet av sykdommer og 
risikofaktorer for sykdommer. Det skal også gi 
oversikt over skader og skadeårsaker. Der det er 
hensiktsmessig kan helseregisteret kobles opp 
mot andre offentlige registre. 

Mange sykdommer utvikles langsomt etter 
miljøpåvirkninger. Sykdommene kan oppstå flere 
år etter avsluttet tjeneste. Dette gjør det nødven
dig med oppfølging over tid. Ved mer sjeldne syk
dommer, kreves særlig lang observasjonstid idet 
flere kontingenter må ha tjenestegjort i det antatt 
risikofylte arbeidsmiljøet for å gi et godt nok 
grunnlag for å trekke konklusjoner. Forsvarets 

2	 I Forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i 
Forsvarets helseregister, F 02.09.2005, nr. 1010, ble helsere
gisteret videreført i en mer permanent ramme, jf. Lov om 
behandling av personopplysninger (Personopplysningslo
ven) LOV -2000-04-14-311 

helseregister må derfor ha kontinuitet for å oppnå 
tilstrekkelig materiale til å trekke konklusjoner, 
herunder konklusjoner som kan begrunne fore
byggende tiltak. 

Helseregisteret vil ha en helt avgjørende rolle 
for å minimere skadeomfanget på norsk militært 
personell. Informasjonen i helseregisteret vil 
dessuten bli benyttet til en ytterligere kvalitetssik
ring av sanitetstjenestene som Forsvaret leverer. 
En økt systematisering i bruk av samlet informa
sjon fra helseregisteret vil bidra til en bedre ivare
takelse av veteraner. 

Helseregisteret vil fremover i større grad bli 
brukt for å innhente og systematisere data. Regis
trering av potensielt traumatiserende hendelser 
og helsedata kan ses i sammenheng, og skal i 
økende grad brukes for å styrke kunnskapen og 
forskningen på området. Dokumentert sammen
heng mellom hendelser og helse gir mulighet for 
tidlig inngripen, gjennom oppfølging av risikofak
torer, risikogrupper og enkeltpersoner. Forsvaret 
vil videreutvikle og anvende helseregisteret som 
fundament for dokumentasjon, oppfølging og 
forskning. 

5.8	 Helseoppfølgning på tvers 
av sektorer 

Arbeidet for å styrke oppfølgingen av skadde vete
raner vil bli prioritert. Dette innebærer at de som 
har fått en fysisk eller psykisk skade som følge av 
utenlandstjenesten, i tillegg til den medisinske 
oppfølgingen, også skal kunne få annen nødven
dig bistand. Dette forutsetter en god koordinering 
på tvers av samfunnssektorer. 

5.8.1	 Roller, ansvar og samarbeid 
– helsevesenet og Forsvaret 

Staten har det overordnede ansvaret for at befolk
ningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1. De regionale 
helseforetakene er ansvarlige for at spesialisthel
setjenester tilbys befolkningen innenfor sitt områ
de i eller utenfor institusjon. Tjenestene ytes gjen
nom helseforetakene og avtaler med private aktø
rer. Landets kommuner har ansvaret for å yte pri
mærhelsetjenester, og har et lovpålagt ansvar for 
å sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor, 
eller midlertidig oppholder seg i kommunen, jf. 
kommunehelsetjenesteloven § 2-1 første ledd. 

Det sivile helsevesenet har med sin overord
nede rolle også et ansvar for de veteraner som har 
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behov for helseoppfølging. I samhandlingen med 
det sivile helsevesenet vil Forsvaret legge til rette 
for allmennhelsetilbud for soldater som avtjener 
førstegangstjeneste. I tillegg vil Forsvaret tilrette
legge for spesialisthelsetjenester ved behov, der 
hensikten med denne tjenesten er å bidra til en 
rask seleksjon og utsjekking av vernepliktige, ver
vede og befal. Dette gjelder i første omgang til mi
litærtjeneste generelt, og dernest til tjeneste i 
utenlandsoperasjoner. Det ansvaret innebærer en 
koordinering av helsetjenester der brukeren bor, 
eller oppfølging etter behandling i det sivile helse
vesenet. Forsvaret vil etter behov overføre kom
petanse fra sin virksomhet til spesialisthelsetje
nesten. 

Det sivile helsevesen og Forsvaret samarbei
der nært for å få til et godt tilbud til Forsvarets ve
teraner. Selv om veteranene har rett til helsehjelp 
i likhet med resten av befolkningen, viser tilbake
meldinger fra skadde veteraner at tilgangen på 
psykiske helsetjenester ikke oppleves som til
strekkelig. Forsvarsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet har derfor blitt enige om 
at veteraner som har behov for psykiatrisk, psyko
somatisk eller annen nødvendig medisinsk oppføl
ging skal få et samordnet helsetilbud. Forsvaret 
skal gi veteraner psykiatrisk og psykologisk opp
følging i ett år etter hjemkomst, og legger til rette 
for et behandlingstilbud. Etter ett år vil det sivile 
helsevesenet overta behandlingsansvaret. NMP 
vil imidlertid fortsatt ta imot henvendelser fra ve
teraner og formidle kontakt til det sivile helseve
sen. Denne samordningen vil sikre god forutsig
barhet og et godt og tilrettelagt tilbud for vetera
nene i tråd med Ot.prp. nr. 67 (2008-2009). 

Forsvaret har ansvar for å tilby et lett tilgjenge
lig tilbud om psykisk helseoppfølging for det sta
dig tjenestegjørende personellet. Som nevnt i 
punkt 4.8.3 skjer den psykiatriske og psykologis
ke oppfølgingen av veteranene i regi av FSAN ved 
NMP, og ved de regionale stressmestringsteame
ne. Opprettelsen av nye stillinger i psykiatritjenes
ten i Forsvaret vil styrke dette området. 

De regionale helseforetakene fikk i 2007 i opp
drag å styrke behandlingstilbudet til sterkt trau
matiserte pasienter og torturofre ved å opprette 
kliniske kompetansemiljøer. Dette er en del av 
helsetjenestens arbeid for å bedre kompetansen 
overfor disse pasientgruppene. 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) informerte regjerin
gen om at det er iverksatt tiltak for å vurdere et ut
dypet samarbeid mellom Forsvaret og blant annet 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten 
og andre aktører. 

Forsvaret er endret fra et mobiliseringsforsvar 
til et innsatsforsvar. Den medisinske beredskapen 
på sivil side er også endret. Derfor har Forsvars
departementet igangsatt en sanitetsutredning 
hvor målet er å sikre et godt og velfungerende 
samarbeid mellom Forsvaret og det sivile helseve
sen. Utredningen vil ha fokus på grensesnittet 
mellom helsevesenet og Forsvarets sanitetstje
nester, herunder identifisere samvirke- og sam
ordningsområder og anbefale konkrete løsninger. 

I juni 2009 vil Helse- og omsorgsdepartemen
tet legge frem et forslag om en samhandlingsre
form for helsetjenesten i form av en stortingsmel
ding. Reformen har som mål at mer av helsetje
nestene skal gis nærmere der pasienten bor, og 
det skal legges økt vekt på forebygging. Enkelte 
kommuner har allerede alene eller i samarbeid 
med omkringliggende kommuner etablert institu
sjoner og prosjekter som bidrar til at syke unngår 
sykehusinnleggelse, eller at kronikere må reise 
lange avstander for å få vedvarende behandling. 
Helsereformen vil imøtekomme mange av de ut
fordringer også veteraner har for sammenheng
ende hjelp og behandling. 

Det er et mål å heve kompetansen både i For
svaret og i det sivile helsevesenet. Ansvarsforde
lingen bør være minst mulig dupliserende. Et utvi
det samarbeid er derfor nødvendig for å styrke 
kompetansen og helseoppfølgingen av personell 
etter tjeneste ute. 

5.8.2	 Regionale ressurssentre om vold, 
traumatisk stress og 
selvmordsforebygging 

Med bakgrunn i opptrappingsplanen for psykisk 
helse (1999-2006), jf. St.prp. nr. 63 (1997-98), har 
de psykiske helsetjenestene i Norge gjennomgått 
en kraftig utbygging de siste årene. I siste del av 
planperioden er det rettet spesielt fokus på vold 
og traumatisk stress. Det er behov for å styrke 
kompetansen og tilbudet i behandlings- og hjelpe
apparatet, slik at det er bedre rustet til å møte uli
ke grupper av volds- og traumerammede, her-
under personell som har deltatt i utenlandstjenes
te i Forsvaret. Det er også behov for å øke samar
beidet på tvers av fagområder og etater. 

Det er en økende forståelse for de særskilte 
helsemessige behovene som kan følge av uten
landstjeneste. Det vises i den forbindelse også til 
Budsjettinnst. S. nr. 11 (2008-2009) til St.prp. nr.1 
(2008-2009) fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
I innstillingen fremheves veteraner spesielt, som 
en gruppe med forhøyet risiko for å utvikle psy
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kiske problemer etter utenlandsoperasjoner. Inn
stillingen understreker betydningen av arbeidet 
med større grad av brukerstyring i det psykiske 
helsevernet, samt støtte- og veiledningstiltak over-
for pårørende. Dette vil regjeringen legge til rette 
for fremover. Her vil veteranorganisasjonene kun
ne spille en viktig rolle i forhold til kompetanse 
om veteranenes behov. Regionale ressurssentre 
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyg
ging (RVTS) er en sentral ressurs for å styrke 
kompetansen på og forbedre samhandling og ko
ordinering i behandlingen av soldaters mulige 
traumer og sorgreaksjoner. 

RVTS skal bidra til bedre og mer helhetlige 
tjenester gjennom å arbeide for økt kompetanse 
og bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i 
regionen. Sentrene skal bistå det utøvende tjenes
teapparatet (barnevern, helsetjenester, familie
vern, politi mv.) med informasjon, veiledning og 
kompetansebygging. De skal bidra til å etablere 
nettverk mellom relevante samarbeidspartnere i 
regionen, herunder Forsvaret. Samarbeidet mel
lom FSAN og RVTS vil bli videreutviklet og arbei
det med utvikling på veteranområdet vil bli priori
tert av RVTS. 

Kunnskapen om de særlige problemer vetera
ner kan stå overfor vil bli overført fra Forsvaret til 
det sivile helsevesenet. Helsedirektoratet har gitt 
RVTS i oppdrag å bistå Forsvaret i utviklingen av 
skriftlig materiell tiltenkt brukt av den sivile hel
setjeneste i løpet av 2009, jf. oppdragsbrevene for 
2009. 
–	 Det vil bli utarbeidet en opplæringspakke i mi

litærpsykiatri for leger og psykologer i samar
beid mellom FSAN og RVTS. 

–	 RVTS vil ved forespørsel tilby veiledning til 
fastleger i forhold til traumeproblematikk knyt
tet til utenlandsoperasjoner. 

5.8.3	 Fastlegeordningen 

Fastlegeordningen vurderes i forbindelse med 
samhandlingsreformen for helsetjenesten, og re
formen tar sikte på å øke antall fastleger i kommu
nene. Regjeringen er opptatt av at fastlegen blir en 
sentral aktør med hensyn til å skape en mer sam
menhengende helsetjeneste. 

Det er viktig å klargjøre fastlegens ansvarsom
råde i forhold til veteraner. Enhver som er bosatt i 
en norsk kommune har rett til å stå på liste hos 
fastlege, jf. fastlegeforskriften § 3. Fastlegen skal 
dekke behovet for allmennlegetjenester for de 
som står på listen. Fastlegen har også ansvaret for 
planlegging og koordinering av individrettet fore

byggende arbeid, undersøkelse og behandling. 
Fastlegen skal utføre nødvendige allmennlegetje
nester, og etter behov gi henvisning til andre hel
setjenester, både i kommunen og i spesialisthelse
tjenesten. 

Fastlegeordningen er viktig for å kunne fange 
opp personer med psykiske skader som har hatt 
utenlandstjeneste i Forsvaret. Fastlegen henviser 
ved behov til videre behandling i spesialisthelse
tjenesten. Selv om den enkelte lege svært sjelden 
vil ha veteraner som trenger behandling på sin 
fastlegeliste, må det sikres at legene har nødven
dig kunnskap om dette temaet. I denne sammen
heng vil opplæringsmateriell som Forsvaret utar
beider i samarbeid med RVTS – sammen med vei
ledning i enkelttilfeller – være et bidrag til kompe
tanseheving av fastlegene. 

Forsvaret vil, der det er formålstjenlig, utvide 
samarbeidet med fastlegene for å styrke ivareta
kelse av forsvarspersonell. Helse- og omsorgsde
partementet vil i samarbeid med Forsvarsdeparte
mentet etablere et prøveprosjekt for samhandling 
mellom Forsvaret og en kommune der Forsvaret 
har stor aktivitet, for å kunne utvikle gode model
ler for oppfølging av forsvarspersonell samt over
føring av kompetanse fra Forsvaret til det sivile 
helsevesen. Det tas sikte på at prosjektet etable
res i 2010. 

5.9	 Arbeids- og velferdsforvaltningen 
– oppfølging av veteraner 

Arbeids- og velferdsforvaltningen forvalter sentra
le velferdspolitiske virkemidler. Derfor har for
valtningen en sentral rolle i den helhetlige oppføl
gingen av personell som har deltatt i utenlandso
perasjoner og som har spesielle behov. Omstillin
gen i arbeids- og velferdsforvaltningen kan på 
kort sikt innebære redusert servicegrad overfor 
enkelte brukergrupper. 

Forvaltningens førstelinje, NAV-kontorene, er 
forpliktet til å bistå med arbeidsformidling, ar
beidsmarkedstiltak og andre kvalifiseringstiltak, 
rehabilitering, informasjon om rettigheter og inn
tektssikring. Veteranene kan oppsøke sitt lokale 
NAV-kontor dersom de har behov for hjelp til å 
komme i arbeid, eller har behov for inntektssik
ring i forbindelse med sykdom. 

Arbeids- og velferdsforvaltningen ønsker å til-
by den enkelte bruker et individuelt tilpasset tje
nestetilbud. I likhet med andre brukere vil vetera
ner som oppsøker arbeids- og velferdsforvaltnin
gen med ønske om bistand for å skaffe seg eller 
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beholde arbeid, bli tilbudt en behovsvurdering. 
Behovsvurderingen avklarer hvor omfattende bi
standsbehov brukeren har, og kan ha tre utfall: 

–	 Standard innsats. Veteranen har kun bruk for 
generelle tjenester. 

–	 Situasjonsbestemt innsats. Veteranen har van
sker med å skaffe seg eller beholde arbeid, og 
har behov for individuelt tilpassede tjenester. 

–	 Behov for arbeidsevnevurdering. Veteranen 
antas å ha et større eller mer sammensatt be
hov som må utredes mer grundig. 

Ved behov for situasjonsbestemt innsats vil det 
normalt bli utarbeidet en aktivitetsplan. En slik 
plan er en gjensidig forpliktende avtale med en be
skrivelse av tiltak og aktiviteter som anses nød
vendige for tilbakeføring til arbeid. 

Ved behov for en arbeidsevnevurdering gis en 
kartlegging av veteranens ressurser, for eksempel 
kompetanse, helse og arbeidskapasitet. Videre 
kartlegges forhold i miljøet som kan ha betydning 
for arbeid eller aktivitet, eksempelvis tilgjengelig
het eller krav til utføring av arbeidsoppgaver. 

Arbeidsevnevurderingen danner grunnlaget 
for virkemidler rettet mot bruker eller omgivelse
ne – for eksempel kvalifisering, trening, tilpasning 
eller tilrettelegging. Lovhjemlet rett til arbeidsev
nevurdering planlegges innført fra 1. mars 2010. 
Vurderingen tilbys allerede i dag ved flere NAV
kontorer. 

I alle fylker finnes NAV Arbeidsrådgivning. 
Disse enhetene har utfyllende kompetanse i for-
hold til NAV-kontorene, og de skal yte tjenester til 
veteraner med bistandsbehov ut over det lokal
kontoret ordinært kan imøtekomme. Bemannin
gen ved enhetene er i hovedsak personer med 
psykologisk og pedagogisk kompetanse. Tjenes
ten omfatter utredning, veiledning og endringsar
beid, og er innrettet mot personer med ulike utfor
dringer knyttet til arbeidslivet (psykisk, fysisk og 
sosialt). Bistand ved arbeidsrådgivningen kan 
også ha som mål å støtte arbeidsevnevurderinger, 
og danne grunnlag for utarbeiding av planer og 
anbefaling av tiltak. 

Som ledd i regjeringens strategiplan for arbeid 
og psykisk helse gjennomfører NAV en egen sat-
sing på brukergruppen med psykiske problemer 
eller lidelser. Over 5 000 medarbeidere har vært 
gjennom et eget kompetanseopplegg på dette om
rådet. Ved NAV-kontorene/NAV-arbeid i flere sto
re byer er det ansatt «NAV-loser». Deres oppgave 
er å supplere det oppfølgingsarbeidet som ellers 
gjøres av veiledere ved NAV-kontoret. Strategipla-

Figur 5.4 Ivaretakelsen av personell fra 

utenlandsoperasjoner er et sektorovergripende 

samfunnsansvar. Arbeids- og velferdsforvaltningen 

(NAV) har en sentral rolle i den helhetlige 

oppfølgingen  

nen omfatter alle med psykiske lidelser og van
sker, også personer som i tillegg har rusmiddel
problemer eller andre utfordringer. Et viktig mål 
med strategien er å sikre en helhetlig offentlig 
innsats, samt utnytte samordningen av tjenestetil
budet som NAV-reformen representerer til å for
bedre arbeidet for personer med psykiske lidel
ser. Tiltakene vil kunne være til god hjelp for vete
raner med særskilte opplevelser og behov. 

Det er viktig at veteraner er godt kjent med 
hva arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby, og 
har oversikt over sine rettigheter. Da vil den en
kelte bli bedre i stand til å fremme egne behov og 
dermed raskt få oppfølging. Et økt samarbeid 
med veteranorganisasjonene vil kunne bidra til 
dette. Det vil derfor bli lagt opp til at representan
ter fra etaten gir informasjon under oppsettings
perioden ved den enkelte avdeling, herunder kon
taktinformasjon om de lokale NAV-kontorene og 
informasjon om relevante tjenester og tiltak. For 
en helhetlig oppfølging av veteranene er det nød
vendig med en tett dialog og erfarings- og kompe
tanseutveksling mellom arbeids- og velferdsfor
valtningen, Forsvaret og veteranorganisasjonene. 
For å komme frem til løsninger som er tilpasset 
veteranenes behov, har Arbeids- og inkluderings
departementet anmodet Arbeids- og velferdsdi
rektoratet om å ta initiativ til en dialog med vetera
norganisasjonene. 

Det er et mål for Arbeids- og velferdsetaten at 
brukere med behov for samordnede tjenester el
ler langvarig bistandsbehov skal ha en fast kon
taktperson ved sitt NAV-kontor. Under gjennomfø
ringen av NAV-reformen, med etablering av man
ge nye kontorer, har det vært vanskelig å gjen
nomføre dette prinsippet i den utstrekning det har 
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vært ønskelig. Dette skyldes at NAV-kontorene er 
svært ulike både med henhold til antall medarbei
dere, hvilke tjenester som er lagt inn fra kommu
nene og hvilket geografisk område de betjener. 
NAV vil både prioritere og sette av ressurser til 
dette arbeidet. 

Målsettingen om en fast kontaktperson ligger 
imidlertid i bunnen for etableringen av NAV-kon
torene, og det legges stor vekt på at dette prinsip
pet realiseres for brukere med et sammensatt og 
langvarig tjenestebehov, slik tilfellet kan være for 
noen veteraner. 

Regjeringen ser at det er utfordrende å skulle 
gi tilstrekkelig og relevant oppfølging av den en
kelte veteran i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
For å nå dette målet vil forvaltningen i stor ut
strekning måtte støtte seg til eksterne kompetan
semiljøer. For å øke Arbeids- og velferdsetatens 
bevissthet og kompetanse vedrørende de særlige 
problemer personell som har deltatt i utenlandso
perasjoner kan oppleve, vil regjeringen legge opp 
til et samarbeid mellom Forsvaret og Arbeids- og 
velferdsetaten om opplæring av etatens rådgiven
de leger og nøkkelpersonell fra NAV Arbeidsråd
givning. Forsvaret vil, ved behov, kunne bistå Ar
beids- og velferdsetaten med særlig kompetanse 
om personell i utenlandsoperasjoner. 

Arbeids- og velferdsetaten vil videre ta initiativ 
til å etablere nærmere samarbeid mellom NAV Ar
beidsrådgivning (lokalisert i fylkene) og RVTS i 
forhold til veteranenes behov. 

5.10 Samarbeid med andre sektorer 

Dagens integrerte fredsoperasjoner har innslag 
av personell fra flere sektorer. Utenrikstjenesten 
spiller en sentral rolle. Det er derfor viktig med et 
godt samarbeid mellom forsvars- og utenrikssek
toren for å legge til rette for gjensidig støtte, kom
petanse- og erfaringsutveksling. I dag yter Forsva
ret støtte til Utenriksdepartementet ved at Forsva
rets sanitet gir undervisning til ansatte i utenriks
tjenesten blant annet innen psykososial krise
håndtering. Formålet er å styrke handlingsevnen 
og redusere risiko for psykiske skader hos perso
nell ved Utenriksdepartementets utestasjoner ved 
kriser og katastrofer. Samarbeidet mellom For
svars- og Utenriksdepartementet på dette områ
det, samt støtte fra Forsvaret ved kriser og katas
trofer, vil bli formalisert i en samarbeidsavtale 
mellom Forsvarsdepartementet og Utenriksde
partementet.  

Justissektoren har også personell knyttet til 
den norske PRT-enheten i Afghanistan. Det er na
turlig at det legges opp til et nært samarbeid mel
lom Forsvarsdepartementet og Justis- og politide
partementet om forberedelser og oppfølging av 
dette personellet. 

5.11 Forskning og studier 

Det er et overordnet mål for regjeringen at fors
kning skal sikre god helse og utvikling av helse
tjenester av høy kvalitet. Gjennom forskning iva
retas personell i Forsvaret bedre, også i forbindel
se med utenlandsoperasjoner. 

Regjeringen vil gi forskning på psykiske be
lastningsskader særlig prioritet. Det vil satses på 
forskning som bidrar til sikrere viten om psykiske 
belastningsskader både deres omfang, årsaksfor
hold, og hvordan slike skader best kan forebyg
ges og følges opp. Forsvarets helseregister gir et 
godt grunnlag for å få oversikt over skader og ska
deårsaker, og er dermed et sentralt verktøy for 
slik forskning. Forsvaret vil vurdere å foreta 
screening av personellets psykiske helse før, un
der og etter en utenlandsoperasjon, for å klarleg
ge helsetilstanden. Disse dataene vil, sammen 
med data fra seleksjonen av personellet, være ver
difulle for forskning på forebygging av psykiske 
belastningsskader hos forsvarspersonell. 

Det vil også gjennomføres prospektive studier 
av personell som deltar i utenlandsoperasjoner.3 

Formålet med disse studiene er å avdekke hvilke 
faktorer som har en beskyttende effekt på perso
nellets helse, og som dermed gir grunnlag for 
forebygging og tidlig intervensjon ved helsepla
ger. Etterundersøkelser av personell som har del
tatt i utenlandsoperasjoner eller opplevd spesifik
ke hendelser som kan ha påvirket helsetilstanden, 
vil prioriteres. Samarbeidet mellom Forsvaret, 
NKVTS og eventuelt andre utdannings- og fors
kningsinstitusjoner vil derfor videreutvikles. For
svaret vil delta i etableringen av disse forsknings
prosjektene for å styrke dette forskningsfeltet. 

For å styrke fokuset på HMS i utenlandsopera
sjoner vil det legges opp til studier og undersøkel
ser innenfor dette feltet. Slike undersøkelser bi
drar til å avdekke faktorer som virker forebyggen
de med hensyn til helsemessige belastninger, og 
faktorer som gir økt risiko for helseplager. Det vil 
være en tett kobling mellom slike aktiviteter, 

3 Prospektive studier er fremoverskuende, i den hensikt å 
angi fremtidig tendens, utvikling eller hendelsesforløp for 
det som blir studert. 
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HMS-fagmiljøer som finnes i Forsvaret og oppføl- Handlingsplanen for denne stortingsmeldin
ging i forbindelse med deltakelse i utenlandsope- gen vil konkretisere hvilke spesifikke forsknings
rasjoner. På denne måten kan Forsvaret raskt en- prosjekter og studier som skal prioriteres. 
dre arbeidsrutiner, og sette inn nye tiltak for å 
kunne ta bedre vare på personellet.  



   

47 2008–2009 St.meld. nr. 34 

«Fra vernepliktig til veteran» – om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner 

6 Samarbeid med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene 

og Tillitsmannsordningen i Forsvaret


Regjeringen har, gjennom Soria Moria-erklærin

gen, understreket betydningen av å styrke samar

beidet med frivillige organisasjoner. Det har i den 

forbindelse vært viktig å øke samhandlingen spe

sielt med veteran- og arbeidstakerorganisasjone

ne og Tillitsmannsordningen (TMO) i Forsvaret, 

og inkludere dem som sentrale aktører i ivareta

kelse og oppfølging av personell som deltar i uten

landsoperasjoner. Organisasjonene har stor kunn

skap, innsikt og kompetanse, som er viktig for re

gjeringen å nyttiggjøre seg i arbeidet med å styr

ke rettighetene og bedre tilbudet til veteranene. 

6.1 Veteranorganisasjonene 

Veteranorganisasjonene skaper viktige møteplas

ser og kontaktpunkter for veteraner, og er talerør 

for sine medlemmer. Organisasjonene forvalter 

kameratstøtteordninger, driver informasjonsar

beid og deltar i samfunnsdebatten. De bidrar gjen

nom sitt arbeid til å styrke befolkningens kunn

skap om veteraner og deres innsats. Veteranorga

nisasjonene har vært sentrale aktører i arbeidet 

med å synliggjøre veteranenes situasjon og behov, 

og gitt viktige bidrag i utformingen av tiltak for å 

styrke veteranenes rettigheter. 

Veteranorganisasjonene omfatter primært 

Norges Veteranforbund for Internasjonale Opera

sjoner (NVIO), Veteranforbundet Skadde i Inter

nasjonale Operasjoner (SIOPS), Norske Reserve

offiserers Forbund (NROF) og Tysklandsbriga

dens Veteranforbund. I tillegg finnes en rekke for

skjellige forbund og foreninger, også på lokalt ni

vå, som er knyttet til deltakelse under annen 

verdenskrig og ulike operasjoner frem til i dag. 

NVIO skiftet 1. januar 2009 navn fra FN-Vete

ranenes Landsforbund (FNVLF) for å fremstå ty

deligere som et veteranforbund for veteraner fra 

alle typer utenlandsoperasjoner. Forløperen FN

VLF ble etablert i 1960, og NVIO har i dag ca. 

7 800 medlemmer. Organisasjonen har bygd opp 

et nettverk av 53 lokalforeninger fordelt over hele 

landet. Den er en ideell organisasjon for personell 

som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Sentrale 

målsettinger for NVIO er å ivareta veteranene, 

styrke deres rammebetingelser, øke rekrutterin

gen til Forsvaret og til utenlandsoperasjoner, samt 

sikre en helhetlig tilnærming til veteranarbeidet. 

Veteranforbundet SIOPS er en interesseorga

nisasjon med omtrent 180 medlemmer, og ble for-

melt etablert i 2006. Organisasjonen har som mål 

å være en pådriver for å bedre skadde veterane

nes økonomiske, helsemessige og sosiale vilkår, 

samt bidra til å øke kunnskapen om skadde vete

raner i samfunnet. 

NROF ble stiftet i 1896 og har ca. 7 300 med

lemmer i 58 lokalforeninger. De arbeider spesielt 

med å styrke reservebefalets stilling og kvalifika

sjoner. I tillegg følger organisasjonen opp reserve

offiserer som er veteraner. 

Forsvarsdepartementet har de siste årene økt 

den økonomiske støtten til veteranorganisasjone

ne. Tildelte midler går blant annet til ulike pro

sjekter, kameratstøtteordninger, samt andre tiltak 

for veteraner og deres familier. 

NVIO (FNVLF) startet 1. september 2008 et 

samarbeidsprosjekt med Mental Helse, underlagt 

helsedirektøren, om nettjenesten www.kamerat

støtte.no. Arbeidet er et eksempel på det tverrsek

torielle samarbeidet innen veteranområdet. Pro

sjektet skal bidra til at veteraner, pårørende og an

dre lettere skal få informasjon og kommunisere 

med andre. Regjeringen vil prioritere å støtte til

svarende prosjekter i fremtiden. På lik linje med 

den landsdekkende kameratstøttetelefonen, skal 

www.kameratstøtte.no være et lavterskeltilbud for 

å bidra til bedre helse og livskvalitet for veteraner 

og deres pårørende. 

6.2 Arbeidstakerorganisasjonene 

Tett samarbeid med de ulike arbeidstakerorgani

sasjonene har vært viktig for regjeringen. Det er 

av stor betydning å inkludere arbeidstakerorgani

sasjonene i kompetanse- og personellutviklingen i 

forsvarssektoren. De forskjellige organisasjonene 

er viktige bidragsytere i utviklingen av en helhet

lig ivaretakelse og oppfølging av personellet. Det

http:st�tte.no
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te er spesielt viktig i en tid med stor belastning og 
aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. 

Befalets fellesorganisasjon (BFO), Norges 
offisersforbund (NOF) og Krigsskoleutdannede 
offiserers landsforening (KOL) representerer 
befalet i forsvarssektoren. En del veteraner er 
medlemmer av både en arbeidstaker- og veteran
organisasjon. 

Forsvaret har ca. 5 000 sivile arbeidstakere 
som primært arbeider i logistikk- og støttestruk
turen. Personellforbundet (PEFO), Norsk tjenes
temannslag (NTL), Fellesforbundet (FF), Norges 
ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), Aka
demikerne (A) og Hovedorganisasjonen for uni
versitets- og høyskoleutdannede (UNIO) repre
senterer sivilt personell i Forsvaret. De vervede 
utgjør en stor gruppe som etter behov inngår kon
trakter for et spesifikt utenlandsoppdrag. Denne 
personellgruppen er hovedsakelig tilknyttet 
PEFO og NTL. 

De sivile arbeidstakerorganisasjonene ivaretar 
sine veteraner på samme måte som befalsorgani
sasjonene. I en tid der flere sivile personellkatego
rier kan disponeres i utenlandsoperasjoner, er det 
grunn til å forvente at arbeidstakerorganisasjone
ne for sivile og vervede vil få flere veteranmed
lemmer. 

6.3	 Tillitsmannsordningen i Forsvaret – 
Vernepliktsrådet 

Vernepliktsrådet er navnet på Tillitsmannsordnin
gen (TMO) sitt sentrale organ og består av fem 
landstillitsvalgte, en sivil leder og en administrativ 
koordinator. Vernepliktsrådet drifter og følger opp 

TMO, og representerer soldatene på nasjonalt ni
vå. Dette strekker seg fra å tale soldatenes sak 
overfor militær og politisk ledelse, til å ivareta sol
datenes interesser ute ved Forsvarets avdelinger. 
De har blant annet hatt et sterkt fokus på rekrutte
ring og kvaliteten på utdanningen under første
gangstjenesten sett opp i mot kravene til tjenesten 
i utenlandsoperasjoner. 

6.4	 Organisasjonenes rolle 
i utformingen av personell- og 
veteranpolitikken 

Veteran- og arbeidstakerorganisasjonene og TMO 
har allerede gitt viktige bidrag til personell- og ve
teranarbeidet i forsvarssektoren over tid. Organi
sasjonene har aktivt arbeidet for tiltak som ivare
tar veteranenes behov, og nedlagt en betydelig 
innsats for å styrke veteranenes rettigheter. 

I de to arbeidsgruppene som ble nedsatt i 2006 
for å styrke veteranenes rettigheter, var represen
tanter fra organisasjonene sentrale aktører i arbei
det. Organisasjonene har også bidratt med nyttige 
innspill i forhold til Gulf-veteranenes situasjon, jf. 
pkt. 4.8.3. 

Organisasjonene besitter høy kompetanse på 
mange områder knyttet til deltakelse i utenlands
operasjoner. Organisasjonenes viktige rolle på om
rådet viser at de har en naturlig plass når deres 
målgrupper og fagområder diskuteres, og er 
nødvendig for å kvalitetssikre og videreutvikle ar
beidet på veteranområdet. Det er viktig at sam
arbeidet mellom organisasjonene og forsvars
sektoren fortsetter, for å oppnå gode løsninger for 
personellet. 
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7 Internasjonalt samarbeid 


Norsk deltakelse i flernasjonale styrkebidrag 
innebærer økte muligheter for internasjonalt sam
arbeid også innenfor det personellpolitiske områ
det. 

Internasjonalt samarbeid er allerede i dag en 
viktig del av norsk planlegging og gjennomføring 
av operasjoner. I forberedelser til utenlandsopp
drag benyttes FNs standardisering – Standardised 

training modules – og det samme gjør NATOs fel
les utarbeidede krav om basiskompetanse ved ut
danning, trening og øving – Training and educati

on for peace support operations. En felles basis
kompetanse bidrar til at personell fra ulike nasjo
ner opptrer mest mulig ensartet under utførelsen 
av oppdrag, og at de er bedre i stand til å ivareta 
egen sikkerhet og helse. 

Flernasjonale styrkebidrag nødvendiggjør og 
muliggjør internasjonalt samarbeid for å sikre god 
oppfølging og støtte av personellet. Videre er det 
et godt grunnlag og et stort potensial for tettere 
og dypere samarbeid internasjonalt og spesielt 
innenfor rammene av det nordiske forsvarssamar
beidet. Dette er i tråd med tenkningen og forsla
gene i rapporten om «Nordisk samarbeid om sik

kerhets- og utenrikspolitikk» som Thorvald Stolten
berg presenterte i februar 2009. Stoltenberg ble i 
2008 bedt av de nordiske utenriksministrene om å 
legge frem forslag til styrking av det nordiske 
samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Det er naturlig å søke tettest samarbeid med de 
land som har mye til felles med Norge. De nordis
ke landene har mange fellestrekk og sammenfal
lende utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, 
uavhengig av landenes ulike tilknytninger til 
NATO og EU. Alle de nordiske landene deltar i 
ISAF-styrken i Afghanistan. Samarbeidet mellom 
de nordiske landene i ISAF er nyttig, og kan videre
utvikles med sikte på å utnytte ressursene enda be
dre. 

Det er gjennomført en norsk-svensk mulighets
studie. Studien avdekket et betydelig potensial for 
samarbeid på det forsvarspolitiske området. Samar
beidet er videreutviklet og blitt til Nordic Mutually 

Supportive Defence Structures (NORDSUP), et for
malisert nordisk forsvarssamarbeid. Fokuset er på 
å samordne styrkeproduksjon og logistikk for å 

opprettholde operativ evne i en krevende ressurs
situasjon. Utdanningsområdet vurderes som særlig 
egnet for nordisk samarbeid. Høyere militær ut
danning, fagutdanning, e-læring og felles kompe
tansemiljø relatert til kjønnsperspektivet er pro
sjekter som nå utredes. Jo mer konkret og omfat
tende samordningen blir, desto mer relevant blir 
det at aspekter knyttet til personellforvaltning også 
inngår. Spesielt i situasjoner der de nordiske land 
stiller felles styrkebidrag, vil det være nyttig at fore
byggende tiltak og oppfølging skjer i en felles nor-
disk ramme. 

Nordic Coordinated Arrangement for Military 

Peace Support (NORDCAPS) er et annet viktig in
strument for å samordne planlegging og deltakel
se i fredsoperasjoner og som ramme for kapasi-

Figur 7.1 Flernasjonale styrkebidrag muliggjør 

internasjonalt samarbeid for å sikre god oppfølging 

av personellet 
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Figur 7.2 Nordiske presseoffiserer er samlet i Preoce i Kosovo. Det er naturlig å søke tettest samarbeid, også 

på personell- og veteranområdet, i utenlandsoperasjoner 

tetsbygging til operasjoner i Afrika, jf. St.prp. nr. 48 
(2007-2008). NORDCAPS bidrar spesielt med å ut
danne nordisk personell til utenlandsoperasjoner. 
Andre praktiske eksempler på nordisk samarbeid 
er oppsetting av den nordiske innsatsstyrken 
(Nordic Battle Group) til EUs beredskapsordning, 
og den nordiske dialogen med den østafrikanske 
brigaden, EASBRIG. Norge og Sverige satt i 2007/ 
2008 opp en felles ingeniøravdeling for FNs opera
sjon i Sudan. Motstand fra sudanske myndigheter, 
etter lengre diplomatisk dragkamp, umuliggjorde 
dette bidraget. 

En felles nordisk utfordring er å sørge for til
strekkelig rekruttering av medisinsk personell. 
Innen sanitet og evakuering vil derfor de nordiske 
landene kunne styrke samarbeidet for å øke uthol
denheten på sine bidrag. Ett av forslagene i rap
porten fra Thorvald Stoltenberg, er at de nordiske 
landene bør styrke det militære samarbeidet om 
blant annet sanitet og utdanning. Det å etablere et 
tettere samarbeid omkring sanitetsstøtte, kan 
være viktig for å sikre god bemanning og byrde
fordeling fremover. Regjeringen vil vurdere dette 
nærmere i det videre arbeidet med å konkretisere 
og styrke det nordiske samarbeidet. 

Sverige har nylig gjennomført et større utred
ningsarbeid (SOU 2007:77 og 2008:91) om svensk 
veteranpolitikk og ansvaret for personellet før, un
der og etter en utenlandsoperasjon. Her gjennom
gås behovet for et eget monument og seremonier, 
opprettelse av en veteranadministrasjon, normtall 
for innsatsfrekvens, støtte til familie og pårøren
de, samt behovet for mer kunnskap på området. I 
det danske forsvarsministeriet arbeides det med 
en ny veteranpolitikk som blant annet skal vekt
legge anerkjennelse, og oppfølging av familie og 
barn. Danmark arbeider med innføring av en offi
siell flaggdag og rammer for et felles monument 
for personell i utenlandsoperasjoner. De har også 
et sterkt fokus på å implementere konkrete tiltak 
innenfor områder som rettigheter, forebygging, 
helhetlig oppfølging og informasjon. Forsvaret vil 
øke sitt samarbeid innen personell- og veteranom
rådet med de nordiske landene. 

Den nordiske plattformen er også viktig for et 
bredere samarbeid opp mot de baltiske landene. 
Den videre utviklingen av det nordisk-baltiske 
samarbeidet vil skje på mange plan. Latvia deltar 
blant annet sammen med Norge i styrkebidrag i 
ISAF. Andre naturlige samarbeidspartnere er na
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sjoner som Nederland, Canada, Storbritannia og Konkrete samarbeidsområder kan være kom-
USA. Dette er land som har utviklet omfattende petanse- og erfaringsutveksling, oppfølging i 
og helhetlige ordninger på personell- og veteran- misjonsområdet, sanitet og evakueringskapasitet, 
området. felles utdanning og kurs, bruk av veteransenter, 

og felles tiltak for anerkjennelse og synliggjøring. 
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8 Oppsummering av satsingsområdene


I meldingen er det foretatt en helhetlig gjennom
gang av tiltak og ordninger som er etablert for å ta 
vare på personell før, under og etter deltakelse i 
utenlandsoperasjoner. På noen områder er det 
identifisert behov for ytterligere å styrke innsat
sen. Nedenfor oppsummeres områdene regjerin
gen vil prioritere for den videre utviklingen av per
sonell- og veteranpolitikken. 

8.1	 Prioriterte satsingsområder 
i forsvarssektoren 

Regjeringen vil: 
•	 Være en pådriver internasjonalt i arbeidet med 

å klarlegge mandater og engasjementsregler 
før personellet blir sendt ut. 

•	 Prioritere forskning på psykiske belastnings
skader, med vekt på omfang, årsaksforhold og 
hvordan slike skader best kan forebygges og 
følges opp. 

•	 Styrke anerkjennelsen av veteraner i Forsvaret 
og samfunnet. Forsvarets kulturelle virkemid
ler skal utnyttes bedre. 

•	 Vektlegge utviklingen av større åpenhet, 
omkring Forsvarets deltakelse i utenlandsope
rasjoner samtidig som operasjons- og perso
nellsikkerheten ivaretas. 

•	 Videreføre samarbeidet med veteran- og 
arbeidstakerorganisasjonene samt TMO om 
utviklingen innen personell- og veteranområdet. 

•	 Styrke og videreutvikle system for seleksjon 
og screening. Positiv seleksjon og innføring av 
rutinemessig screening som grunnlag for fors
kning, forebygging av sykdommer og skader, 
og tidlig oppfølging prioriteres. 

•	 Sikre forsvarlig og jevnere fordeling av uten
landstjeneste mellom Forsvarets ulike avdelin
ger og forsvarsgrener. 

•	 Evaluere oppsettingsperioden for å oppnå en 
enda bedre og mer målrettet forberedelsesfase 
før operasjonen. 

•	 Styrke oppfølgingen i misjonsområdet, inklu
dert fokuset på helse, miljø og sikkerhet. Ruti
nemessig midtevaluering av større kontingen

ter som deltar i operasjoner i seks måneder 
eller lenger vil bli gjennomført. 

•	 Bistå med veiledning og støtte til ledere i ope
rasjoner 

•	 Nedsette en arbeidsgruppe i Forsvaret for å 
bedre hjemkomstfasen. 

•	 Videreutvikle familiepolitikken, gjennom blant 
annet å bedre informasjon til familier, samt pri
oritere tilstrekkelige ressurser til personell 
avsatt til å arbeide med familiespørsmål. 

•	 Anvende helseregisteret som fundament for 
dokumentasjon, oppfølging og forskning. 

8.2	 Samarbeid på tvers 
av samfunnssektorer 

Regjeringen vil: 
•	 Videreutvikle samarbeidet mellom Forsvaret 

og det sivile helsevesen for å sikre kompetan
seoverføring og en god ivaretakelse av vetera
ner. 

•	 Utvide samarbeidet mellom Forsvaret og fastle
gene. I et samarbeid mellom Forsvarsdeparte
mentet og Helse- og omsorgsdepartementet eta
blere et prøveprosjekt for samhendling mellom 
Forsvaret og en forsvarskommune. Hensikten er 
å utvikle gode modeller for oppfølging av perso
nellet. 

•	 Utarbeide en opplæringspakke i militærpsykia
tri for leger og psykologer i samarbeid mellom 
FSAN og RVTS. 

•	 Innlede et tettere forvaltningssamarbeid mel
lom Forsvaret og Arbeids- og velferdsetaten. 
Dette innebærer å bidra med opplæring av eta-
tens rådgivende leger og nøkkelpersonell fra 
NAV Arbeidsrådgivning, informasjonssamar
beid, samt styrke systemet med kontaktperso
ner. 

•	 På initiativ fra Arbeids- og velferdsetaten eta
blere nærmere samarbeid mellom NAV 
Arbeidsrådgivning og RVTS. 

•	 Vektlegge et godt samarbeid mellom forsvars
sektoren og andre sektorer for gjensidig støtte, 
kompetanse- og erfaringsutveksling. 
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•	 Videreutvikle samarbeidet mellom FSAN og 
RVTS. RVTS vil prioritere arbeidet innen vete
ranområdet. 

•	 Videreutvikle samarbeidet mellom FSAN, 
NKVTS og eventuelt andre utdannings- og 
forskningsinstitusjoner for styrket samhand
ling og koordinering. 

8.3	 Videreutvikling av det 
internasjonale samarbeidet 

Regjeringen vil: 
•	 Utvikle et tettere og dypere samarbeid på per

sonell- og veteranområdet mellom de nordiske 
landene innenfor rammen av NORDSUP. 

•	 Vektlegge erfaringsutveksling og samarbeid 
med andre nasjoner på personell- og veteran
området. 

8.4 Handlingsplan for videreutvikling 
av personell- og veteranarbeidet 

Det er et mål å styrke samarbeidet på tvers av 
samfunnssektorer, samt oppnå en større forståel
se i samfunnet for personellets spesielle oppdrag, 
situasjon og behov. For å konkretisere og følge 
opp ambisjonene i meldingen, vil regjeringen utar
beide en handlingsplan som både favner om for
svarssektoren og andre berørte sektorer. 

Det videre arbeidet vil bli ivaretatt i tett sam
handling mellom de involverte departementer, 
etater og veteran- og arbeidstakerorganisasjone
ne. Hvert departement vil være ansvarlig for vide
reutvikling av tiltak innen sitt virkeområde. 
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9 Administrative og økonomiske konsekvenser


Den nye langtidsplanen for Forsvaret angir planfor
utsetninger og prioriteringer for utviklingen av for
svarssektoren for perioden 2009–2012 og videre 
fremover, jf. Innst. S. nr. 318 (2007–2008) og St.prp. 
nr. 48 (2007–2008). I langtidsplanen angis styrking 
av veteranenes vilkår, og oppfølging av personellet 
før, under og etter utenlandsoperasjoner som et 
satsingsområde. Regjeringen har de senere år fulgt 
opp og styrket bevilgningene innenfor dette områ
det. Den økonomiske støtten til frivillige organisa
sjoner som jobber for og med veteraner er økt. 
FSAN er vesentlig styrket på spesialistsiden, og det 
er iverksatt prosjekter på tvers av sektorer. 

I tråd med de prioriteringer som denne mel
dingen legger opp til, er det regjeringens ambi
sjon å videreføre satsingen i inneværende lang
tidsperiode, slik at norsk personell skal få nødven

dig opplæring, oppfølging og anerkjennelse for 
sin innsats. Satsingen skal gi økt forutsigbarhet 
og trygghet for personellet og deres pårørende. 

Regjeringen legger opp til at eventuelle kost
nadsmessige forhold vil følges opp i de årlige for
slagene til statsbudsjett. 

Forsvarsdepartementet 

t i l r å r :  

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 8. mai 
2009 Om «Fra vernepliktig til veteran» – om ivare
takelse av personell før, under og etter deltakelse i 
utenlandsoperasjoner blir sendt Stortinget. 
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Vedlegg 1 

Definisjoner og begrepsforklaringer 

Avdelingsbefal: Befal som er gitt tilsetting i Forsva
ret frem til fylte 35 år. 

Befal: Yrkesbefal, avdelingsbefal, kontraktsbefal 
samt vernepliktig og utskrevet befal som ikke 
er inne til tjeneste. 

Beordring: Utsendelse av personell til utenlandso
perasjoner besluttet av arbeidsgiver uten at 
arbeidstaker kan komme med innsigelser. 

Beredskapskontrakt: Utvidet kontrakt om dispone-
ring til tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner 
med Forsvaret. 

Deployering: Utsendelse og stasjonering av norske 
styrker og støttefunksjoner til utenlandsopera
sjoner for å gjennomføre et oppdrag i utlandet 
i en tidsperiode. 

Disponering: Disponering til utenlandsoperasjoner 
ved skriftlig ordre om fremmøte til tjeneste, 
eller deployering av styrker som er klargjort 
for slik tjeneste. 

Engasjementsregler: Rules of engagement (ROE) 
er direktiver som angir tillatelser og begrens
ninger for militære styrkers maktbruk. ROE 
brukes i alle typer operasjoner nasjonalt og 
internasjonalt (Forsvarets fellesoperative dok
trine, FFOD, 2007) 

Førstegangstjeneste: Den første tjenesteperioden 
soldaten avtjener i militæret. Dette gjelder i de 
land som har allmenn verneplikt. 

Kontraktsbefal: Midlertidig tilsatt befal i Forsvaret 
som ikke er avdelings- eller yrkesbefal. 

Militært personell: befal, vervede mannskaper og 
vernepliktige. 

Militær operasjon: En serie stridsaktiviteter, for
flytninger og andre handlinger som har til hen
sikt å nå en definert målsetting. Den kan gjen
nomføres både med og uten væpnet innsats og 
kan utføres direkte mot et strategisk mål eller 
inngå i en serie av operasjoner, jf. Forsvarets 
fellesoperative doktrine (FFOD). 

Misjonsspesifikk trening: Trening og øving direkte 
relatert til deltakelse i en konkret utenlandso

perasjon, i motsetning til annen generell tre
ning og øving. Denne formen for trening og 
øving skal tidsavgrenses. 

Multinasjonale operasjoner: Hvert land har ansvar 
for eget personell og utøver jurisdiksjon over 
disse, samtidig som styrker fra ulike land ope
rerer sammen helt ned til troppsnivå eller 
lavere. 

Post-traumatisk stresslidelse (PTSD): PTSD er en 
diagnose i den internasjonale statistiske klassi
fikasjonen av sykdommer og beslektede helse
problemer (ICD), ICD-10 på kroniske psykolo
giske virkninger av å bli utsatt for overvel
dende livspåkjenninger. ICD er et 
klassifikasjons- og diagnosesystem som er 
utgitt av Verdens helseorganisasjon. 

Posttraumatiske stress reaksjoner (PTSR): Perso
ner som har opplevd traumatiske situasjoner 
kan i tiden etter hendelsen, normalt i inntil 
seks måneder, erfare posttraumatiske stress 
reaksjoner. 

Reservebefal: Reservebefal er vernepliktig og 
utskrevet befal som ikke er stadig tjenestegjø
rende samt Heimevernsbefal (Heggheim
utvalget-2002.) 

Screening: Med screening forstås i denne sammen
hengen systematiske aktiviteter rettet mot en 
gruppe av enkeltindivider, for å kunne fastslå 
om de har eller er disponert for sykdom, skade 
eller lyte. 

Seleksjon: Utvelgelse av personell til tjeneste i For
svaret etter et sett med kriterier, deriblant 
helse- og sikkerhetsmessige krav. 

Stadig tjenestegjørende: Personell som har sitt dag
lige virke (er ansatt) i Forsvaret, Forsvarsde
partementet, eller øvrige etater i forsvarssekto
ren. 

Vervede mannskaper: Tidsavgrenset tilsatt militært 
personell som ikke er befal. 

Yrkesbefal: Befal som er fast tilsatt i Forsvaret. 
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