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Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere, 

 fredag den 23/2-2018 kl. 10-14  

Tilstede: Margrethe Bennike, Anne-Mette Hvidt Breengaard, Mathilde Kromann, Silja 
Bækmark, Tanja Weiss, Anne Christensen og Johanne Gregersen.  

Fra kl. 13:30 – 14:00 deltager Mette Laurberg Jensen og Elise Lyhne ifølge aftale.   

 

1. Konstituering af bestyrelsen  

Bestyrelsen konstituerede sig ved første bestyrelsesmøde efter Generalforsamling den 22. januar 2018, og 
ser nu ud som følger:  

Formand: Anne Christensen 

Kasserer: Margrethe Bennike 

Bestyrelsesmedlemmer: Anne-Mette Hvidt Breengaard, Mathilde Kromann, Silja Bækmark, Tanja Weiss 

Suppleant: Johanne Gregersen   

 

2. Studietur til Holland 

Det besluttes at rykke studieturen til efteråret; fra søndag den 23/9 til onsdag den 26/9-2018. Datoer 
meldes ud hurtigst muligt i faggruppen så alle har mulighed for at reservere dagene.    

Der er etableret kontakt til Larissa van Beek, koordinator for flere traumebehandlingscentre i Holland. Hun 
har bedt om konkrete ønsker til temaer. Derfor drøftes dette.   

a. Centrum45 i Amsterdam arbejder med Multifamily therapy og evaluering af Mindspring for børn 
(hørt fra Edith Montgomery). Det har især interesse for de i faggruppen, der arbejder med børb og 
familier. Det kan være relevant at spørge hvilke faggrupper, der er involveret. I Danmark er det 
hovedsaligt psykologer. Det kunne være interessant at høre mere om dette fra et 
socialrådgiverperspektiv.  

b. Hvilke funktioner har socialrådgiverne på de forskellige centre? Kan man sige noget generelt 
herom, eller kunne man især udpege centre, hvor der er en stærk socialfaglig profil? 

c. Hvordan er konteksten i Holland ift. asylpolitik/integrationspolitik? Hvem kan tænkes at fortælle 
om systemet både kommunalt/regionalt/statsligt? For at kunne få en bedre forståelse for, hvilken 
kontekst behandlingen af traumatiserede flygtninge taler sig ind i. Behandler man både 
asylansøgere og flygtninge med opholdstilladelse i samme regi eller er det opdelt som i DK?  

d. Noget ny udvikling/indsatser ift. det sociale arbejde med traumatiserede flygtninge? Har nogle af 
centrene spændende projekter hvor socialrådgivere er involveret?   

e. Er der nogle erfaringer med pårørendeinddragelse? 
f. En mere generel drøftelse af hvad der optager socialrådgiverne – hvor ser de mulighederne for 

fagområdet? Man kunne evt. samles omkring mad/øl og drøfte på kryds og tværs af organisationer 
g. Hvad tænker de om den aldrende befolkning? 
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h. Hvordan påvirker den aktuelle (politiske) stemning behandlingsarbejdet? Jf. fx forslag i DK om 
egenbetaling for tolk, nedsættelse af ydelser, stramning af regler for familiesammenføring osv.  

i. Nogle særlige indsatser for nyankomne? Skelnen mellem nyankomne og ”ældre” flygtninge ift. 
behandlingsindsatsen  

j. Forskel mellem integrationsarbejde og behandlingsarbejde?   
k. Kunne Larissa van Beek selv forestille sig nogle organisationer mere relevante end andre ift. 

ovenstående?  

Anne sender mail til Larissa van Beek med ovenstående ønsker samt dato. Når det er bekræftet, at 
datoerne kan lade sig gøre for de involverede organisationer, sender Anne besked ud i faggruppen om 
turen og om datoerne. Bestyrelsen skal pr. mail finde en model for bindende tilmelding.  

 
3. Evt. andre arrangementer i 2018; drøftelse af forslag fra generalforsamling den 22/1-

2018 

Man kunne holde et fyraftensarrangement ift. ét af de temaer, der fremkom ønsker om til 
Generalforsamlingen i løbet af foråret som supplement til studieturen (som træder i stedet for internatet i 
Dalum). Følgende temaer drøftes: 

a. Vold i flygtningefamilier. Johanne har set filmen ”Shadows”  ifm. den den Jødiske Filmfestival. 
Filmen handler om holocaustoverlevere og den vold, der ”nedarves” igennem generationer. De 
medvirkende beretter om traumer, der kommer af organiseret vold og overgreb, og filmen ser på 
hvordan denne vold avler vold. Man kunne evt. vise filmen, og efterfølgende have debat med en 
ordstyrer eller et relevant oplæg. Johanne undersøger, om det er muligt at få tilladelse til at vise 
denne film ved et sådant arrangement.   

b. Elise minder om, at der på GF blev ytret ønske om hvordan man tackler det til tider vanskelige 
samarbejde med andre socialrådgivere omkring fælles borgere. Elise foreslår, at man kunne 
arrangere regionale fyraftensmøder mhp. drøftelser på tværs af faggrupper; fx beskæftigelse, 
behandling/psykiatri, voksen mm. Dette for at fremme kommunikationen og forståelsen mellem 
forskellige socialrådgivergrupper, der har kontakt med hinanden til hverdag ift. målgruppen. Aftalt, 
at Elise tager det med på kommende møder med regioner som et forslag.  

c. Elise og Mette taler med beskæftigelses - og integrationsfaggruppen om evt. 
fællesarrangementer/indsatser. Det kan evt. vente til ”En plan” bliver en realitet. Fx kunne man 
nedsætte en erfa-gruppe med udgangspunkt i arbejdet med traumatiserede flygtninge. Mette taler 
med repræsentant fra beskæftigelsesfaggruppen, der er aktiv i DS om, hvorvidt det kunne være 
muligt/relevant for dem.  

 

4. Vedr. økonomi  

Elise oplyser, at selvom den ekstra bevilling som udgangspunkt er tildelt faggruppen til anvendelse i første 
halvår af 2018, kan vi godt rykke turen til andet halvår. Dette skulle ikke udgøre et problem. Skulle vi få 
brug for ekstra midler til et fyraftensarrangement i første halvår, kan aktivitetspuljen søges igen.   

 


