
 

Faggruppen Tortur- og traumebehandlere 
Referat af bestyrelsesmøde afholdt i København den 12.november 
2018 

Deltager: Margrethe, Anne-Mette, Anne, Johanne, Tanja, Silja, Matilde (referent) 
 
 
1)      Evaluering Holland: 20 deltagere + 1 fuldt selvbetaler fra RCF Aalborg. Konkrete 
aftaler om, hvem der skulle afrapportere fra de forskellige institutioner, Tanja samler det i en 
rapport og artikel.  DS ønsker afrapportering, som inspiration til andre faggrupper og som 
baggrund for kommende ansøgninger.  Turen har netto kostet 1.000 kr. mere end det ellers 
årlige 2-dages seminar.   

I forhold til afholdelse fungerede det med udelegeret ansvar for de enkelte besøg. Det samt 
ansvar for transporten kunne have været fordelt på forhånd. Det var godt med en telefonliste. 
De sene tilbagemeldinger kostede ekstra, en anden gang skal vi lukke tilmeldingen tidligere.  

Indholdsmæssigt fungerede det og omdrejningspunktet omkring flygtninge gjorde det 
relevant. 

 
2)      Økonomi 2018: Budgettet fra studieturen er holdt med små udsving. 

 
3)      Budget forslag 2019: Margrethe har søgt 30.000 i Aktivitetspuljen 2019 og de er 
bevilliget (som tidligere år).  

4)      Temadag og Generalforsamling:  Fastsættes til fredag den 1/2- 19. Lokalet bookes 
dd af Margrethe ved DS.    

Emner: forslag om tema om manglende socialfaglig ledelse, at blive fagligt selvskab.  
stramninger/lovændringer (Jannie Dyring eller Susanne Holm), 10-13, frokost fra 13-14, 
Generalforsamling 14. Anne-Mette spørger oplægsholder.   
 
5)       Besøg af faggruppekonsulent Mette Bertelsen: Fra Fag og Politik dvs støtte til det 
faglige netværk, arrangementer, initiativer mv. (Vi har også en anden faggruppekonsulent 
Mette Laurberg, ved noget om emnet tortur, traume integration mv.) . 

•       Faggruppe-uddannelse:  Den 4-5. februar 2019 afholdes den faggruppeuddannelse på  
Hornstrup kursuscenter, og der ydes frikøb efter de almindelige regler til 2 per 
faggruppebestyrelse. Emnet er strategi og handling – hvilken dagsorden ønsker I, og hvordan 
opnår vi det (sidst var emnet vision for faggrupperne, så der bygges ovenpå, men nye kan 
støde til). Tilmelding senest 18.dec.  

Vi efterspørger en medlemsliste (mener at der er ca 90 medlemmer, 20-30 aktive). Mette 
sender den.  

I forhold til udfordringer omkring at få lov til at deltage i aktiviteter oplyser Mette at andre 
grupper bl.a. har måttet omtænke aktiviteterne fx til rundsendt juridisk nyhedsbrev. 



Nyt fokus i DS omkring ”Alene-arbejdspladser” (efterspørges i bestyrelsen), Mette vil 
undersøge hvor emnet er i DS nu. Evt med henblik på at starte samarbejde med fx 
hospitalssocialrådgiverne.       

Muligt for faggrupperne at omdanne sig til ”fagligt selskab”. I forhold til anerkendelse i 
sundhedsfaglige ledelser. Det skal vedtages på en generalforsamling og godkendes af DS. 
Mette vil undersøge, hvilke krav der stilles til et selskab.   

  

Traumefaggruppen               
                
Budget 2019 - bilag til 
ansøgning om 
Aktivitetspuljen2019 (1)               
                
          Udgifter Indtægter   
                
 Temadag / GF i januar / februar 
2019 - honorar, oplæg         10.000     
                
Seminar medio 2019               
2 oplæg         15.000     
transport gæsteoplæg         2.000     
ophold og forplejning         25.000     
Deltagerbetaling på seminar 20 á 
350 kr           7.000   
                
Temadag efteråret 2019 - honorar 
/ oplæg         5.000     
                
Trsp.- tog/bus – og anden 
transport               
til bestyrelsesmøder og temadage 
for bestyrelsen         7.000     
                
Uforudsete udgifter i året         4.900     
                
Ialt         68.900 7.000   
                
Finansiering fra DS               
Bevilling 2019           31.900   
Ansøgt Aktivitetspulje 1. runde           30.000   
Ialt         68.900 68.900   
                
                
                

        



Seminar medio 2019         
   2 oplæg     15.000   
   transport gæsteoplæg     2.000   
   ophold og forplejning     25.000   
   Deltagerbetaling på seminar 20 á 

350 kr       7.000 
   

      42.000 
-

7.000 
             
   Nettoudgift     

35.00
0   

    


