
 

Tortur- og traumebehandlerfaggruppen 

Generalforsamling d. 13.januar 2014 på RCT, Haderslev. 

 

Referat  

1. Karen Margrethe Korsholm tager referat 

2. Johanne Gregersen er ordstyrer 

3. Dagsorden godkendes 

4. Referat fra generalforsamlingen 2013 godkendes 

5. Beretning, formand Margrethe B orienterer - den skriftlige beretning kan ses på DS-

hjemmesiden under Faggruppen Tortur- og traumebehandlere. 

80 medlemmer, stille tilgang 5 om året 

Faggruppen har haft 2 samlinger: 

Generalforsamling med oplæg af Lars Sørensen 

Temadag med antropolog Nadja A. samt panel – oplæg med debat om førtidspension med 

mere. 

Bestyrelsen har været sammensat bredt geografisk, så møderne er fx pr. mail. Bestyrelsen 

planlægger temadagen samt forskellige temaer. Tidligere var gruppen kun for fagfolk der 

arbejdede direkte med målgruppen, men vi er også nød til at åbne lidt op for andre grupper, 

hvilket også giver mening fx kollega som arbejdede med unge etniske som skulle ud af 

kriminalitet. 

Pris for arrangementer med overnatning er forsat 300,- jfr. DS’s rammer. 

Margrethe deltager i formandsgruppen. Her hun bl.a. haft mulighed for at komme med input 

til rehabilitering. DS vil meget gerne have inspiration og input. Margrethe har en oplevelse 

af at vi bliver hørt. 

Margrethe fik mulighed for at deltage i folkemødet på Bornholm, hvor hun oplevede at 

fungere som levende fagforening. 

6. Regnskab 

Regnskabet er udleveret på skrift. Dette gennemgås. 

Efterårets seminar skyldtes at bestyrelsen hurtigt fik søgt midler til dette fra 

aktivitetspuljen. 

Overskuddet går tilbage til DS og overgår til aktivitetspulje. 

Budget for næste år: Hvis vi skal have seminar skal vi søge midler fra aktivitetspulje.  



Måske råd til arrangement på ca. 12.000 kr. indenfor vores eget projekt. 

Regnskabet godkendes. Vi afventer kommende års budget.  

7. Ingen indkomne forslag 

8. Medlemmer som fortsætter uden valg: Silja Bækmark Hjortvald, Lis Kristiansen, Johanne 

Gregersen – alle tre er valgt for 2 år i 2013. 

Margrethe Bennike genopstiller og genvælges uden modkandidat for 2 år. 

Der er behov for 2 suppleanter. Der er umiddelbart ikke nogen der er interesserede, men 

fællesskabet lover at hjælpe med ad hoc opgaver, hvis det er nødvendigt. Forslag om 

telemøder for at imødekomme at vi bor i hver vores ende af landet. Dette drøftes, idet der 

er fordele og ulemper. Der besluttes ikke noget. 

Tak til Louise Elmquist og Lisbeth Brask Jensen for deres indsats. 

9. Idéer til temadage:  

Oplæg om sårbare familier? Fx Vibeke Hallas – mindspring 

Nye sygedagpengeregler 

Oplæg om netværksmøder – fx en fra kommunen med uddannelse samt Julie foreslår en af 

deres familieterapeuter 

Signs of safety. 

Evt. historisk gennemgang af hvordan man har arbejdet med traumatiserede borgere 

gennem tiderne (muligvis ikke relevant for hele gruppen men for os grønne) 

Ønsket om at det er praktikere, der holder oplæg. 

Udlændingelovens § 9b,1 (humanitær opholdstilladelse) – hjemsendelse af en bestemt 

målgruppe.  

Drøftelse: 

Der spørges til om fagforeningen er opmærksom på problematikken om at flere 

behandlingssteder skærer ned på vores faggruppe. Der har været dialog. Skarp dialog.  

Der ligger ikke samarbejdsaftale med kommunerne om vores målgruppe. 

Problematikken er at politikerne i Region Syddanmark synes, at der er opgaver som et 

sygehus ikke skal varetage. ATT oplever konkret lige nu, at der er to stillinger der ikke er 

blevet besat igen. Og bekymring er at helhedssynet forsvinder.  

Margrethe vil fremsende sundhedsaftalen fra Region Midt. 

Ide: Hvad om alle institutioner er repræsenteret i dag skrev om, hvad der er sket de sidste 

to år, så der er en historik om hvad der sker på området. Det ville også give fagforeningen 

dokumentation.  

Hvad skulle formålet være? Bede DS genoptage fokus, få DS i tale. Hvad vil de gøre ved 

det?  



Den nye bestyrelse vil gå videre med dette og evt. udarbejde et par stikord som 

institutionerne kan beskrive og så gå videre til DS. 

Netværksmøder med oplæg fra ministeriet, dette kan anbefales. 

10. Eventuelt: Intet 


