
Ni finns där ni behövs bäst 
Vi finns här för er 
Information till våra medlemmar som ska göra, har gjort eller gör utlandstjänst



Kongo, Cypern, Sinai och Libanon. De senaste 30 åren på platser som 
Bosnien, Kosovo, Liberia, Afghanistan, Tchad och Mali. Listan kan göras 
lång. Varhelst fred och säkerhet ska främjas, bevaras eller till och med 
framtvingas – då är det ni, Officersförbundets medlemmar, som stått i 
första linjen. 

Det är ni som lämnat era hem, era familjer och er vardag för att göra jobbet. Ofta 
under stora påfrestningar, ofta med fara för era egna liv. För somliga har priset 
varit mycket högt, flera har till och med offrat sina liv i fredens tjänst.

Det är för alla er som har gjort, gör eller ska göra denna uppoffring som  
Officersförbundet vill finnas som ett stöd. För er som individer, för era familjer 
och, i värsta fall, för era efterlevande. 

Ni är Sveriges utlandsveteraner. Vi är oerhört stolta över er och vill att ni ska veta 
att vi kämpar för era villkor. Före, under och efter insats.

Officersförbundet och veteranfrågan
Som arbetstagarparten i förhandlingar med Försvarsmakten har vi haft möjlighet 
att aktivt driva veteranfrågor gentemot arbetsgivaren. Det var Officersförbundet 
som drev på såväl Försvarsmakten som våra politiker för en förbättrad veteran-
politik och ett förbättrat omhändertagande. Utan aktivt påverkansarbete och 
förhandlingsverksamhet från Officersförbundet är det osäkert om vi i dag hade 
haft sådant som insatstillägg, utlandstillägg, barntillägg, lagstiftning om livslångt 
arbetsgivaråtagande för veteraner och veterancentrum.

Officersförbundet har under många år arbetat hårt och målmedvetet, något som 
gjort att Sverige, inte minst med hjälp av alla fantastiska ideella krafter, i dag  
faktiskt har ett omhändertagande av veteranfrågan som i de flesta avseenden 
fungerar. Vi fortsätter att bevaka veteranfrågorna och ligger på arbetsgivaren så 
snart vi ser att behov finns.



Medlem och veteran
Att vara medlem i Officersförbundet innebär flera fördelar för dig som har gjort, 
gör, eller ska genomföra internationell insats. 

Försäkring
Genom ditt medlemskap har du möjlighet att teckna försäkringar som gäller även 
då du gör utlandstjänst i krigszoner eller farliga områden. Det här är i princip 
unikt, då personförsäkringar alltid undantar den här typen av miljöer. Genom 
försäkringen via ditt medlemskap har du också tillgång till samtalsstöd, och kan 
enkelt få kontakt med exempelvis psykolog, socionom eller jurist.

Villkor
Vid utlandstjänst tillkommer en rad tillägg, förmåner och villkor. Det kan vara 
svårt att ha koll på allt som gäller. Ett enkelt sätt är då Officersförbundets  
Villkorsguide som enkelt och lättfattligt sammanfattar vad du har rätt till under 
utlandstjänstgöring. Som medlem har du fått guiden med Officerstidningen.  
Den finns också att läsa på förbundets webbplats. 

Stöd och råd
Officersförbundet har ingen särskild stöd- eller jourtelefon enbart för veteran- 
frågor, men via vår jourtelefon kan erfarna ombudsmän alltid lotsa dig som 
medlem vidare till rätt instans.



För råd och stöd i veteranfrågor

Officersförbundet
Officersförbundets jourtelefon: 08-440 83 30  
(se www.officersförbundet.se för telefontider)
Försäkringsinformation och samtalsstöd av If: 0770-82 00 01 
(för dig med försäkring genom Officersförbundet) 

Försvarsmakten
Anhörig- och veteransamordnare finns på varje förband, skola och centrum inom 
Försvarsmakten. För kontaktinformation, se www.forsvarsmakten.se, fliken ”an-
höriga och veteraner”.

Sveriges Veteranförbund – Fredsbaskrarna
www.sverigesveteranforbund.se
Kamratstödjare, jourtelefon: 020-666 333
Telefon, kansli: 08-255030

Invidzonen
www.invidzonen.se
Telefon, kansli: 08-400 20 388
Telefon, Invidzonens anhörigtelefon: 0761-66 33 17

Svenska Soldathemsförbundet
www.soldathem.org 
Telefon: 070-57 11 990 eller 070-57 11 494

Svenska militära kamratföreningens riksförbund
www.smkr.se
Telefon, kansli: 08-611 85 40

Idrottsveteranerna
www.idrottsveteranerna.se


