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Traditionellt 
arbete Veteran stöd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
. 



Vad gör SMKR? 
• Företräder kamratföreningsrörelsen i frågor gentemot FM/HKV 
• Svarar för remisser i utredningar som berör kamratföreningsrörelsen 
• Samverkan med  FM och övriga ideella organisationer - Veteranförbundet 

Fredsbaskrarna,  Svenska Soldathemsförbundet och Invidzonen  vid veteran-
rådsmöten c:a 4 ggr/år och i frågor som rör veteran- och anhörigstöd 

• Genom information utöka antalet föreningar som på olika sätt engagerar sig i 
veteranstöd 

• Medlem i Folk och Försvar ,  deltar i debatter och seminarium,  bedriver 
försvarsupplysning  

• Verkar i frågor rörande militära traditioner 
• Deltar i arrangemanget av veterandagen den 29 maj 
• Förhandlar om förmånspaket för medlemmarna, t.ex. försäkring, resor etc 
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Vad gör kamratföreningarna…. 
• Traditionsvård och förbandsanda 
• Museiverksamhet, förevisningar 
• Lokala kamratföreningstidningar och hemsidor 
• Stödjer de lokala förbanden och dess chef  
• Social och kamratlig samvaro, mötesplats 
• Deltar i högtider, ceremonier, idrottsarrangemang m.m. 
• Intern Försvarsupplysning 
• Kamrat-, veteran- och anhörigstöd 
• Samverkar med andra myndigheter/organisationer 
• Vårdar äldre/historisk materiel 
• Genomför ”historiska resor”, anordnar studiebesök 
• Deltar i utredningar och debatter 
• Deltar i nordiska kamratföreningsmöten i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Genomförs vartannat år. 
• Är försvarsmaktens största ideella supportergrupp  

6 



….för veteraner och anhöriga? 
• I mån av tillgång tillhandahålla lokal  för veteranverksamhet 

 
• Genomföra Informationsträffar /föredrag  för veteraner och anhöriga 

 
• Vid behov och efter förmåga stötta med läxhjälp, barnpassning, rasta hunden etc. 

 
• Vid behov och efter förmåga kunna hjälpa anhörig vars partner är i utlandstjänst med 

praktiska göromål t.ex. snöröjning, transporter, hantverksarbete, däcksbyte etc. 
 

• Förmedla kontakt till lämpligt företag om behov plötsligt uppstår av hantverksarbeten, 
bilreparationer  etc. 
  

• Förmedla kontakt mellan behovssökande och den myndighet/organisation som bäst kan 
svara upp på efterfrågade behov 
 

• Sprida information om veteran- och anhörigverksamhet i sin egen förening och  i 
samhället 
 

• Delta  i veteran - eller anhörigträffar 
 

• Delta i nationella alternativt lokala veteranceremonier 
 

• Vissa föreningar kan erbjuda möjlighet till rekreation 
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…eller kanske bara lyssnar? 
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STÖDTRAPPAN: STEG 1- 
SJÄLVHJÄLP 

Passiv vs aktiv bearbetning (coping). Öppen attityd 
(lyssna, berätta, dela).  

Progressiv 
avslappning/yoga/meditation/mindfulness.  

Skriva-av-sig teknik (James Pennebaker).  

Kunskap om stress/krisreaktioner  
(generellt och självkännedom) 

Fysisk aktivitet, massage, bastu, varma  
bad 



STÖDTRAPPAN, STEG 2 - 
KAMRATSTÖD  

Aktivt lyssnande (80-20 principen) 

Öppna frågor 

Undvik problemlösning och egna reflektioner 

Acceptans, öppenhet, konfidentialitet 

10-30 minuter ofta tillräckligt 

Chefen viktig roll som normskapare/ 
modell 
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