
 

Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere 

afholdt den 4.november 2022 i Oasis 

Deltagere: Johanne Gregersen, Sidsel Jacobsen, Anna Jessen, Mathilde Kromann 

(på Teams), Tanja Weiss 

Referent: TW 

Beslutningsreferat: 

• Generalforsamling med tema integrationspolitik de sidste 40 år og aktuelle 

beskæftigelsespolitiske tiltag bliver holdt den 3.3. kl. 10-16.00 – enten i DS eller i 

Oasis. 

• Vi har kontaktet jurist Susanne Wiederquist mhp. oplæg om hvad der er i støbeskeen af 

lovændringer og professor Rockwoolfonden Jacob Nielsen Arendt om læren af 40 års 

dansk integrationspolitik, som begge har takket ja til deltagelse med oplæg 

• Vi har aftalt at invitere vores DS’ konsulent Mette Laurberg og Stine Brix fra DS med til 

generalforsamlingen for at komme lidt tættere på DS som faggruppe 

• Foreløbigt program ser derfor sådan ud: 

10-12.30: Aktuelle beskæftigelses- og integrationspolitiske lovændringer i støbeskeen 

v/jurist Susanne Wiederquist eller partner 

12.30-13.00: Frokost 

13.00-14.30: Læren af 40 års dansk integrationspolitik v/professor Jacob Nielsen 

Arendt, Rockwool Fonden. 

14.30-14.45: Kaffe og kage 

14.45-15.45: Generalforsamling 

15.45-16.00: Skål for 20 års Tortur- og traumefaggruppe med bobler 

• Anna oplyser, at hun sammen med DS på faggruppens vegne har udfærdiget et 

politikpapir med fire forslag, der fremmer integration: 

o Lettere adgang til permanent opholdstilladelse for unge og studerende 

o Fjernelse af gebyr for tolk i sundhedsvæsenet 

o Ferie til modtagere af s/h-ydelse og deres børn 

o Forsørgertillæg til enlige på s/h-ydelse, hvis børn bor hos den anden forælder 

Faggruppen bakker op om politikpapiret, som sendes til DS d.d. 

• Økonomi: Mathilde oplyser at der er 33.000 til rådighed fra aktivitetspuljen. På næste 

bestyrelsesmøde den 16.1.23. kl. 10-13.00 i Oasis skal der planlægges 

seminar/studietur til Grækenland/Rwanda: Tema: Modtagelse af flygtninge og socialt 

arbejde i flygtningelejre/blandt strandede flygtninge/asylbehandling og behandling af 

flygtninge – hvordan håndteres traumer opstået som følge af usikre sociale forhold? 

Hvordan arbejdes der omkring disse? Hvor sikkert er der i Rwanda? 

Følgende er på valg til GF 2023: 

• Sidsel Jacobsen, 2 år (genopstiller?) 

• Anna Jessen, 2 år (genopstiller?) 

• Johanne fortsætter som suppleant, 1 år (genopstiller?) 

• Tanja Weiss, 2 år (genopstiller) 

• Mathilde Kromann-Larsen fortsætter  

• Alice Lindhardsen fortsætter 

• Der skal vælges endnu en suppleant, da Frederikke (RCT Haderslev) har takket nej 

grundet travlhed. 


