
 

Referat af generalforsamling i faggruppen Tortur- og traumebehandlere, 

afholdt i DS’ mødelokaler i København den 22.januar 2018  

Elise + Mette fra DS til stede 

Herudover 16 deltagere  

1. Dirigent Tanja Weiss 

 

2. Referent Anne Christensen  

 

3. Dagsorden godkendt 

 

4. Referat godkendt  

 

5. Bestyrelsens beretning 2017 

Beretning gennemgået i hovedtræk. Lægges ud på hjemmesiden. Margrethe Bennike og 

Tanja Weiss fortæller om en velbesøgt workshop på socialrådgiverdage omkring hvad 

traumer er. For alle socialrådgivere, der ikke nødvendigvis kender til traumer. Hvordan 

spotter man det? osv.  

 

6. Budget 

Kommentar til budgettet: Ubrugte midler overgår til året efter, de går ikke tabt. Debat 

om antal af deltagere til arrangementer set ift. at der er sat et deltager-max på 15 

personer, der bliver kommenteret på at det ikke er manglende vilje, men dårlig timing.  

Elise: Der kan evt. søges igen til efteråret, og så kan nogle af de afsatte midler fra 

efteråret forbruges. 

  

7. Forslag  

Ingen indkomne forslag 

  

8. Valg til bestyrelsen  

Tanja Weiss valgt for 2 år  

Anne-Mette Hvidt Breengaard valgt for 2 år  

Margrethe Bennike valgt for 2 år  

Anne Christensen valgt for 2 år 

Silja Bækmark Hjortkjær Hjortvald (ikke på valg før 2019) 

Mathilde Kromann (ikke på valg før 2019) 

Johanne Gregersen valgt som suppleant for 1 år 

 

9. Plan og prioritering af temaer, herunder evaluering af dagen 

God dag, relevante og gode oplægsholdere. For nogle er nøglepersonsordningen 

bestemt ikke ny. Det kunne være relevant at dele materiale mm.   

Forslag til temaer i 2018: 

- Hvordan kan man arbejde med integration i et samfund, der ikke ønsker 

integrationen, fx ”modborgerskab” (Aydin Soei, sociolog?) Johanne sender link til 

film lavet i projekt FLYV 

- Indfødsretsansøgninger; hvordan kan man vejlede folk til at søge ”korrekt”? 

Hvordan kan man engagere sig for at vise vilje til integration?  



- Vold indenfor flygtningefamilier, rådgivningstilbud/hjælpeinstanser, fx oplæg fra 

Etnisk Ung/familieprojektet i DIGNITY. Hvordan kan man arbejde i/med kulturelle 

strukturer, der understøtter vold  

- Jurarådgivning, forhandlinger om forenkling af beskæftigelsesområdet, evt. Mette 

kan fortælle om det efter sommerferien, egenbetaling for tolkebistand   

- Mulighed for at lave noget sammen med en eller flere af de andre faggrupper 

(psykiatri, børn/familier, beskæftigelses, integration) 

- Den svære samtale med myndighedspersoner, man bliver ikke lyttet til ift. faglige 

perspektiver, der er meget lidt hjælp at hente for borgerne. Man kunne evt. holde 

en fælles workshop mellem forskellige faggrupper  

-  

10. Evt.  

- Tur til Holland, har haft PTSD inde i psykiatrien i mange flere år og bedriver meget 

social behandling  


