
 
Referat fra bestyrelsesmøde for faggruppen tortur- og 
traumebehandlere, afholdt den 4. april 2016 i DS lokaler 
København K  
 
 
Deltagere: Margrethe Bennike, Silja Hjortvald, Johanne Gregersen, Anne 
Christensen, Tanja Weiss.  
Afbud: Matilde Kromann-Larsen, Marianne Jensen 
Referent: Tanja Weiss  
 
Dagsorden:  

1. Konstituering af bestyrelsen  
2. Nyt fra behandlingscentrene 
3. Planlægning af næste faggruppemøde  
4. Evt. 

 
1) Formand Margrethe Bennike meddelte på generalforsamlingen 25.1.16, at hun trækker 

sig som formand. Derfor skulle der vælges en ny på dette møde. Valget faldt 
enstemmigt på Anne Christensen fra Dignity, som vil blive bakket op af tidligere 
formand og øvrige i bestyrelsen, som har lang faglig erfaring inden for traumefeltet.  
 
Margrethe gennemgik arbejdsopgaverne for den ny formand og understregede, at alle 
opgaver uddelegeres i så høj grad, som det er muligt.  
 
Margrethe er fremover kasserer. 
 
Arbejdsopgaverne omfatter: 

• At sende opfordring til høringssvar rundt til faggruppemedlemmer 
• Deltage i møder i DS – næste faggruppelandsmøde er den 3.5.16. i Odense 
• Koordinere møder og opgaver i bestyrelsen 
• Arrangere temadage og generalforsamling i faggruppen i samarbejde med 

bestyrelsen  
• Hele proceduren med at få formuleret invitation til temadage og sammen med DS 

(Søs Ammentorp) få det ud til faggruppen  
• Sikre opdatering af hjemmesiden – ajourføre oplysninger om bestyrelsen, få 

referater sat ind 
• Kassereropgaver: 

o Attestere og indsende regninger / udlæg til DS 
o Løbende holde øje med budgettet i samarbejde med DS 
o Udarbejde budget / økonomi if. til ansøgning om aktivitetspuljen 

 
 

2) Runde om hvad der rører sig i behandlingscentrene; der er nogle steder en oplevelse af, 
at det er nødvendigt at gøre opmærksom på faggruppens rolle og funktion i 
behandlingsarbejdet. Margrethe henviste i den forbindelse til DS´ casekatalog vedr. 
sygehussocialrådgivernes helhedsorienterede og rehabiliterende funktion og forskellen 
på, hvad der varetages af socialrådgivere i kommunerne og på 
sygehuse/behandlingscentre. Se hele kataloget på DS´ nyheder 
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10479 
Margrethe sender Niels Christian Barkholts skriv om sygehussocialrådgivernes funktion 
samt funktions-/afgrænsningsbeskrivelse fra KPTP – fra før vi blev en del psykiatrien og 
aktuelt. 
 

3) Næste faggruppeinternat er foreløbigt planlagt til den 19.-20. september i Dalum 
Landbrugsskole, men datoen ligger ikke fast og er ikke aftalt med Dalum. Margrethe 
kontakter og undersøger muligheder før endelig dato meldes ud.  
 
12.4.16: Magrethe har nu kontaktet Dalum og datoen for internatet er:  
 
 

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10479


Mandag og tirsdag den 3.-4. oktober 2016, Dalum Landbrugsskole, Odense 
 
Der er bestilt 35 pladser – evt. justering if. til tilmeldte skal ske SENEST 14 DAGE før 
afholdelsen.  
 
Indhold til temamødet skal planlægges og ligge i tråd med fremkomne ønsker på 
generalforsamlingen, som var: 

• Opdatering på lovgivning 
• Sammenhæng mellem den kommunale indsats og behandlingsarbejdet 
• Samarbejde med kommunerne om nyankomne i integrationsperioden 
• Hvordan samarbejde, når bolig og økonomi kommer til at fylde så meget med 

indførelse af nye lave ydelser? 

Brainstorm om oplægsholdere/indhold på temadage: 

• Umiddelbart ingen bud på oplæg om lovgivning, da vi netop har haft det på 
generalforsamlingen og konsekvensen af de nye regler endnu ikke forventes at være 
trådt igennem i praksis 

• Adam Johansen om fattigdommens betydning for flygtningefamilier if. til de lavere 
ydelser som if. med starthjælpen 

• Majbritt Berlau om DS´ tiltag – hun vil gerne komme 
• Bettina Post  
• En oplægsholder fra en virksomhed/kommune med forslag til jobmuligheder for 

flygtninge/samarbejde mellem kommuner, virksomheder og behandlingscentre 
 

4) Evt. 


