
Bestyrelsens beretning for 2015 v/ Margrethe Bennike, formand 
Ved generalforsamlingen den 25.januar 2016, afholdt på Dignity, 
Købehavn  

 

Vi er iflg. DS i december 2015 ca. 90 medlemmer, heraf arbejder halvdelen direkte indenfor 
faggruppeområdet. 

 

Medlemsarrangementer: 

Der har været afholdt 2 medlemsarrangementer: 

1) 26. 1. 2015 - Temadag og generalforsamling 

Indlæg om aktuelle tiltag fra Familieprojekt ved DIGNITY, Udgående team ved ATT, Odense 
og Nye målgrupper ved Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Århus  

Med efterfølgende generalforsamling 

og 

 

2) 21.-22.9.2015 Temadage med internat:  

• Reglerne vedr. mentorer: snitfladen mellem beskæftigelseslovens og 
servicelovens tilbud (mentorer, skp, bostøtte og hjemmevejledere) og Evaluering af 
mentorindsatsen v/ Annette Hansen, CABI 

• Indlæg om Mentorer m.v. i praksis v/ Christian Grønborg Helms, Socialrådgiver 
og mentor ved matchgruppen, København 

• Oplæg fra og drøftelse med DS v/ faggruppens faglige kontaktperson konsulent 
Mette Bertel-sen.  

• Oplæg om Familiearbejdet 

• ATT Odenses tilbud v/ Knud Eschen og 

• Oasis familietilbud v/ Tanja Weiss 

• Og kort opdatering på Dignitys familieprojekt 

• og da også Runde og hyggeligt socialt samvær med lidt vin, vand, snacks 

 

Bestyrelsesmøder  

Der har herudover været holdt 2 bestyrelsesmøder (begge i DS´ lokaler i Kbh.).  Vi har 
planlagt temadagene og konkrete opgavefordelinger - fået få styr på det organisatoriske - 
hjemmesideopdatering, medlemslister opdatering og ajourføring, så 
faggruppemedlemmerne, men også andre kan følge lidt med.   

 

 



Organisatorisk er der ikke sket noget, vi skulle forholde os til. 

Det skal dog bemærkes, at der en del vanskeligheder med at få en glidende administrativ 
arbejdsgang med DS / kontaktperson / bogholderi / hjemmeside – et punkt ut. gerne vil 
tage konkret op med DS´ administrationschef Magne Vilshammer. 

 

Politisk har alle i Traumegruppens og tilstødende arbejdsområder (især Integration) vel 
nærmest været i chok og svære overvejelser om, hvorledes vi kan tilpasse os en ny politisk 
virkelighed, der i fuldstændig afgørende omfang gør det vanskeligt dels at være i 
målgruppen for vores indsats, dels for at os at iværksætte relevante tiltag. Ift al viden, 
erfaring blandt os vi-den-tunge medarbejdere og konkrete tilbagemeldinger fra brugere / 
patienter slår det behandlingsarbejdet ift traumer betydeligt tilbage. De on-going stressorer 
gør det vanskeligt at opnå væsentlig fremgang, men er meget væsentlig ift at undgå 
forværring af PTSD, depression m.v. 

 

Samarbejde med DS´ afdeling for Analyse og Politik 

Integrationsindsatsen: 

DS har været – og er fortsat – meget aktiv ift at melde faglige synspunkter og vurderinger 
ind i det politiske system. Ut. er i den anledning gået ind i DS´ Ressourcegruppe ift 
Integrationsindsatsen, en gruppe, der ”fodrer” DS, som derefter bringer det med ind i 
høringssvar (senest afgivet 7.1.2016 ift lovforslaget om udlændingeloven (skærpelse af 
adgangen til familiesammenføring og permanent opholdstilladelse, adgang til at ransage og 
kropsvisitere flygtninge mv.) samt deltager i direkte møder med Integrationsminister Inger 
Støjberg. 

 

Socialrådgiverne i den regionale behandlingsindsats: 

DS har på en anden vigtig front ift vores gruppe været meget aktiv ift at beskrevet – med 
væsentlige bidrag fra de berørte medlemmer - på hvilken måde, socialrådgiverne har betyd-
ning for behandlingens resultater, kortere behandlingstid, undgå genindskrivninger / -
indlæggelser m.v., da socialrådgiverne i den regionale sundhedssektor (somatisk og psykia-
trisk) er under betydeligt pres på at blive afviklet. Det handler om opgavefordelingen 
mellem kommuner og regioner, hvor det er vanskeligt for regionerne at se, at vi ikke lavet 
det samme som kollegerne i kommunerne eller kompenserer det, de burde, men ikke gør i 
kommunerne. Også i dette har ut. deltaget aktivt med beskrivelser m.v. 

 

Fællesfaggruppeformandsmøde 

Ut.  har som formand for faggruppen i maj deltaget i det årlige fælles formandsmøde i DS-
regi, hvor der bl.a. er mulighed for kort at fortælle om, hvad der rører sig faggruppen. 

 


