Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen for Tortur- og
traumebehandlere,
afholdt i DS i København den 27.maj 2019
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Ordstyrer: På skift
Referent: Tanja Weiss
Referat fra faggruppebestyrelseslandsmødet v/Magrethe Bennike
Temadage for faggruppen: Indhold (for internat den 16.-17.9.19 og på
generalforsamlingen 2020)
5. Besøg af Mette Bertelsen, DS
Ad 1-2:
Se dagsorden
Ad 3:
Magrethe deltog som eneste fra faggruppen, fordi Alice ikke havde fået tjenestefri. Hun
fremførte følgende for faggruppen:
•
•
•

•

Problemer med at få fri til møder og aktiviteter nogle steder
Overvejelser om at omdanne faggruppen til et selskab
Fælles temadage via DS på tværs af faggrupper (fx tiltag if. til kvinder,
beskæftigelsestiltag, hvordan få kontakt til vores borgere via relationsarbejde,
m.v.)
Socialrådgiverdage med fælles tema, evt. sammen med integrationsfaggruppen
(fx tema om Moral Distress (inspireret af socialrådgiver og supervisor Ellen
Hansen)

Ad 4:
Følgende ideer diskuteres:
•

•

•

•

•

Temaer med inspiration fra Socialrådgiveren: Sproget smitter if. til behandling af
stigmatiserede grupper, de frivillige overtager de professionelles arbejde, fordi der
ikke er tid/plads til arbejdet i kommunerne, relationel metode (argument for at
nedsætte sagsmængde), øget livskvalitet er nu også blevet et mål (fx 50.000, kr. uden modkrav om job i Århus)
Tema: Patientforeningers kamp om opmærksomhed og midler contra muligheder
for PTSD-ramte flygtninge – hvad er forskelle og ligheder mellem danskfødte
PTSD-ramte og flygtninge? (Fx veterankoordinatorer) TW har undersøgt med
Politikens journalist Frank Hvilsom, som gerne vil dække evt. oplæg el.l.
Tema: Sundhedsdiplom-uddannelsen – Forslag: Invitere oplægsholder, der selv
har gennemgået uddannelsen og som kan fortælle om hvordan det var og hvad
det går ud på? Er det noget for os at indgå i den uddannelse eller initiere en
lignende udd.?
Tema: Gruppeforløb - kun med socialrådgivere som behandlere, fx som
brobygningsforløb mellem behandling og overgang til kommunalt regi. Evt.
oplægsholder fra Region Sjællands gruppeforløbsuddannede:
Psykoedukationsgrupperforløb (førstefasebehandling undervist af norsk
traumeambulatorium (psykiatrisk sygeplejerske og psykolog) via manual eller ud
fra temaer; hvordan planlægger man, sætter rammerne, skaber tryghed i
gruppen, leder gruppen, tema og indhold m.v.)
Idé: Samle alle vores egne erfaringer med gruppearbejde fra traumecentrene (fx
if. til psykoedukative, kreative/narrative gruppeforløb og udslusnings/brobygningsgrupper) via oplæg på landsfaggruppemødet i september – tilgange

kan baseres på undervisning om det danske samfund, lovgivning contra politisk
klima, usikkerhed omkring risiko for tvangsfjernelse af børn, hvordan man kan
involvere og aktivere flygtningene selv til at tage hånd om angsten i mødet med
jobcenter- eller familiesagsbehandlere.
Opsummering: Vi landede på, at vi holder én dag på internatet i september med fokus på
gruppeforløb på tværs af centrene, som evt. kan munde ud i anbefalinger til konkrete og
mere ensartede mål for gruppeforløbene.
Anden dagen i september kunne være en oplægsholder, som fortæller om risikoen for
sekundær traumatisering/udbrændthed, fx psykologerne Rikke Høgsted eller Marie Høgh
Thøgersen.
Foreløbigt program til internat:
Dag 1: 16. september:
10-12: Oplæg om erfaringer fra gruppeforløb med fokus på det socialfaglige (emner og
redskaber) i deres respektive centre (Oplægsholdere: Alice, Anne, Johanne, TW, Ulla og
Annette om den norske gruppeforløbsuddannelse, max 20 min pr. oplæg)
Anne, Johanne og Mathilde laver skabelon til brug for oplæg og opsamling
12-13: Frokost
13-16: Opsamling og produkt v/Anne, Mathilde, Johanne
14.30-15: Kaffe og kage
16-18: Overblik over socialpolitikken efter valget if. til sundheds- og integrationsområdet
og evt. beskæftigelsesområdet v/DS
18-19: Middag
19-21: Film og hygge (Johanne undersøger mulighed for at vise filmen ”Shaddows” om
transgenerationel traumevandring)
Dag 2: 17. september:
9-11: Oplægsholder om sekundær traumatisering
11-12: Runde om aktuel situation på arbejdspladserne og ideer til temaer på de næste
møder og nye bestyrelsesmedlemmer til generalforsamling
12-13: Frokost
13-15: Hjemrejse
Ad 5:
Mette Bertelsen orienterer om Socialrådgiverdage og vil sende oplysninger ud til
oplægsholdere, som i år bliver Magrethe og Tanja samt info om faggruppearbejdets
indhold og formål.
Hun vil også orientere integrationsfaggruppens konsulent om, at vi også gerne vil
orienteres om tiltag/konsekvenser af fx L140 og høringsforslag m.v.
Næste møde i faggruppebestyrelsen: Mandag den 21.10. kl. 10-14 i DS

