Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Tortur og traumebehandlere
Afholdt virtuelt den 11. december 2020
Deltagere: Silja, Anna, Sidsel, Johanne, Tanja
Afbud: Alice (måtte trække sig igen pga. akut anbringelsessag)
Referent: TW
Dagsorden:
1. Opsamling fra temadagene i Svendborg: Hvad gik godt? Hvad kunne have
været bedre? Hvordan går vi videre med videns opsamling? (alle)
2. Kort tilbagemelding fra deltagelse i ressourcegruppemødet i DS (TW)
3. Planlægning af generalforsamling – hvornår er det realistisk at kunne
mødes fysisk eller skal vi gøre det virtuelt?
4. Temaer til undervisning til generalforsamlingen – fordeling af hvem, der
kontakter oplægsholder(e)
5. Evt.
Pkt. 3:
Pga. den særlige corona-situation og uvished om, hvornår forsamlingsfriheden genopstår,
tog vi det praktiske punkt tre først:
Ingen regner med at kunne forsamles mere end 10 før til marts, derfor må
generalforsamlingen udskydes indtil da. Vi kan dog som bestyrelse godt mødes og aftaler
mandag den 22.2. kl. 10-13 at mødes virtuelt eller fysisk afhængig af de til den tid
gældende restriktioner. Det aftales også, at TW undersøge gruppens/generelle vedtægter
if. til udskydelse af generalforsamling pga. uforudsete omstændigheder som coronaforsamlingsrestriktioner. Gruppen foretrækker at mødes fysisk fremfor virtuelt. Mathilde
får overblik over budget og hvorvidt evt. overskud kan overføres til næste år og hvornår
ansøgningsfristen er (10.1.21.).
Pkt. 4:
Idéer til oplæg til generalforsamling:
1. Fædres rolle i børneopdragelse if. til integration og traumereduktion. Forslag
til oplægsholdere: Aydin Soie og Baba-formand. Johanne kontakter.
2. Strukturelle tiltag og konsekvenserne af disse for vores målgruppe og vores
arbejde: Fx konsekvensen af Ghettoloven og nedlæggelse af integrationsafdelinger i
kommunerne pga. færre flygtninge. Sidsel følger op if. til en podcast (Genstart), hvor
hun har hørt nogle evt. relevante oplægsholdere (gruppe af unge aktivister).
Pkt. 1:
Opsamling på temadage i Svendborg, hvor der var 10 deltagere:
Generel tilfredshed med indhold og oplægsholdere (især formidlingen af og indholdet i
oplæg om mangfoldighedsplejehjemmet ved Mette Svendsen på dag 2), men også svært
at implementere og omsætte metoden (Collective Story Havesting v/Ellen Hansen) if. til
artikel til Socialrådgiveren pga. temaets indhold og modtagermålgruppen. TW er således
ikke gået videre med artiklen. Temaet var PTSD i hverdagen og hvordan vi arbejder med
den og at arbejde med borgere, der har givet op og hvordan samarbejde omkring dette
med systemer, der også har givet op/ikke forstår kompleksiteten i indsatsen omkring
svært traumatiserede mennesker. Kombinationen af store kulturelle,
integrationsmæssige og traumerelaterede udfordringer og systemer, der har til formål at

få borgere hurtigst muligt i arbejde samt samarbejde på tværs med frivillige involveret
tillige, giver høj grad af kompleksitet.
Formålet med første tema med Ellen Hansen var at klæde os bedre på til at dele viden og
blive mere bevidste om vores særkende og dermed udbrede denne viden til de systemer
vi samarbejder tværprofessionelt med. Vi blev enige om, at det vi har særlig viden om,
er det traume-/PTSD relaterede i kombination med den kulturelle og den (fag)personlige
viden og erfaring vi hver især har.
Vi var også enige om, at det er svært at formidle via cases uden at komme til hhv. at
afsløre identiteten på case-personer og kommunens sagsbehandlere og/eller komme til
at virke bedrevidende/pege fingre ad andre socialrådgivere, der er underlagt praksisser
og lovgivning, som kan være svær at navigere i – trods gode intentioner og faglighed.
Hertil kommer erfaring fra især i Jylland, hvor mange integrationsafdelinger i de små
kommuner nedlægges pga. færre flygtninge. Sidsel vurderer, at konsekvensen er, at der
mangler strukturer og støtte – ikke mindst if. med underretninger – især i de små
kommuner, hvor systemerne er sårbare. Mange familier sidder uden kontakt til systemet
og hun frygter, at det kan føre til flere konflikter, vold og brudte familier. Kender til
eksempler på psykotiske forældre, som har siddet alene i 4 mdr. med tre børn og kun
fordi en tolk ringer til det tidligere behandlingscenter, bliver der taget kontakt til
kommunen.
Pkt. 2:
Kort referat fra virtuelt møde om den nye hovedlov v/TW. Dette førte til en videre
drøftelse af: Hvordan sikrer vi det tværsektorielle samarbejde – hvilke udfordringer er
der. Og hvad findes der af erfaringer og lignende funktioner allerede?
Den videre drøftelse kom også omkring om, der er ligheder med de særlige indsatser,
der skal til for at få veteraner tilbage til samfundet/særlige kompetencer, som det kræver
at være koordinator for veteranerne. Den manglende anerkendelse af, at PTSD er et
handicap, som der skal kompenseres for på linje med andre menneskerettigheder.
Sidsel vil undersøge, hvordan veterankoordinatorernes kompetencer defineres, så det
kan inspirere til etablering af en integrationskoordinatorstilling på linje med en demensog veterankoordinator. Ud fra et forebyggelses- og økonomisk perspektiv vil det kun
kunne betale sig med en mere sammenhængende indsats på tværs af sektorer.
Dette perspektiv kunne også deles med integrationsfaggruppen.
Vi aftaler derfor, at TW på baggrund af ovenstående drøftelse og temaet: Hvad skal
der tages hensyn til for at integrationen lykkes? tager kontakt til
Integrationsfaggruppen ang. fælles dag med oplæg eller på anden måde
samarbejde/vidensdeling: Fmd. Siri Petrini, Gentofte Jobcenter chl@gentofte.dk 3998
6087. Dansk Flygtningehjælp kunne også kontaktes if. til oplæg/perspektivdeling.
Pkt. 5:
TW foreslår, at vi på næste generalforsamling foreslår navneændring af vores faggruppe
til: Traumebehandlerfaggruppen/Faggruppen for traumebehandlere eller Selskabet for
traumebehandlere (hvis vi går videre med idéen om at omdanne os til et selskab?).

Referent Tanja Weiss

