
 
 

 
 

Referat fra generalforsamling i Faggruppen for Tortur- og 
Traumebehandlere  
den 25.1.2016 afholdt i Dignity, København  
 

1) Karen Margrethe Korsholm, Indvandrermedicinsk Klinik, referent 
2) Anna Sofie Jessen, Oasis, mødeleder 
3) Dagsorden godkendt 
4) Referat fra sidste generalforsamling – godkendt. 
5) Bestyrelsens beretning.  Formand Margrethe fremlægger. Beretning vedlagt som bilag. 

Tilføjelse: Margrethe har været med i ressourcegruppe i foreningen for at ”klæde 
foreningen på” ift til det, der sker i feltet. 
Aktuel bestyrelsen: Silja Bækmark Hjortkær – RCT Haderslev, Matilde Kromann-Larsen 
– Kompetencecenter / Psykiatrisk Center Ballerup, Johanne Gregersen – Dignity 
København, Marianne Pørtner Jensen (suppleant) – Oasis København, Margrethe 
Bennike (formand) – Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri (KPTP), Århus, Lis 
Christiansen (kasserer), Arbejdsmarkedscenter Nord, Århus. 

6) Regnskab er ikke indsendt af kassereren, men status er, at der har været penge nok. Vi 
har ikke brugt helt så meget som forventet. Faggruppens økonomi består at et 
økonomisk tilskud pr medlem – i 2015 … pr. medlem af faggruppen - og herudover kan 
man søge Aktivitetspuljen, hvad vi har gjort for at kunne afholde arrangement over 2 
dage med internat. 

7) Ingen indkomne forslag 
8) Pkt. 8 og 9 behandles under et pkt: 

Valg: 
- 5 ledige pladser, Lis udtræder, Margrethe genopstiller til bestyrelsen – men ikke 

som formand, 3 ledige pladser i bestyrelsen og 2 suppleanter 
- Opstillere: 
- Tanja Weiss, Oasis – valgt for 2 år 
- Anne Christensen, Dignity – valgt for 2 år 
- Margrethe, KPTP – valgt for 2 år 
- Marianne – genvalgt som suppleant for 1 år 

Og herudover sidder Silja, Johanne og Matilde fortsat i bestyrelsen frem til 2017. 

10) Emner for 2016 (Plan og prioritering) 

- Oplæg fra CABI 

- Opdatering på lovstof 

- Behandlingsarbejde af nytilkomne, dilemmaer med at det kan være svært at behandle 
folk for PTSD, når der er meget uro omkring dem. Fx når psykiatere ikke vil behandle 
folk, fordi de endnu ikke er boligplaceret etc. 

Kan man pege på socialfaglig behandling – indsats? Vores samarbejde m kommunen i 
integrationsperioden – hvordan kan vi spille ind?  

- Invitation til DS om at være med i dette arbejde ift. kommunens 
forpligtigelser/opgaver 

11) Andet 



- Forespørgsel om det er relevant at være med i denne faggruppe, hvis man er fra 
jobcenter – kan man forvente at få redskaber til at tale om traumer? Idéer til hvor man 
kan gå hen, hvis man ønsker dette: forslag om fyraftensmøde i fx Ballerup eller Oasis. 

Faggruppen har ikke brugt tid på at tale/undervise om traumer, der har ikke været 
behov for det i gruppen, da der er mange med mange års erfaring. 

Er der manglende viden om kommunens muligheder og manglende viden om traumer 
og behandling? – og i hvilket regi kan det imødekommes? 

 
12) Kathrine fra DS fortæller kort, at hun synes det har været spændende at være med. 

Generelt er der drøftelse af udfordringer i forhold til samspillet mellem parter. Kort 
intro til at DS har arbejdet med høringssvar og er kommet med sit eget 
integrationsudspil. DS kan kun bringe det videre som kommer fra feltet. Derfor er 
der nedsat ressourcegruppe. Har vi gode eksempler på integration eller eksempler 
på tungt bureaukrati eller helbreds screening/lægeerklæring – evt. socialrådgivernes 
opgave at vurdere behovet. Send til kd@socialrådgiveren.dk 

 
 

Bilag: 

Bestyrelsens beretning for 2015 v/ Margrethe Bennike, formand 

 

Vi er iflg. DS i december 2015 ca. 90 medlemmer, heraf arbejder halvdelen direkte inden for 
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 
Bertelsen.  

• 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´s 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 
viden-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´s  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´s 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 
betydning for behandlingens resultater, kortere behandlingstid, undgå genindskrivninger / -
indlæggelser m.v., da socialrådgiverne i den regionale sundhedssektor (somatisk og 
psykiatrisk) 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. 

 

Fælles formandsmøde 

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. 
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