
 

Januar 2021 
Vi håber I er kommet godt ind i det nye år, og er klar til endnu et et nyhedsbrev fra Spor med nyt fra
foreningen og hvad der ellers rører sig på senfølgeområdet.

Første arrangement finde sted allerede i dag kl. 17, når journaliststuderende Maria Dalum præsenterer sin
forskningsundersøgelse om formidling til senfølgeramte. Læs mere nedenfor i "Til kalenderen".

Husk, at du også kan være med til at gøre vores nyhedsbrev levende og relevant. Har du kendskab til
arrangementer, nyheder, blogindlæg, en ny bog, indlæg til 'Spor i livet' eller noget helt sjette, du gerne vil
have med i næste nyhedsbrev, må du meget gerne sende et tip til nyhedsbrev@landsforeningen-spor.dk.

God læselyst!

Nyt fra bestyrelsen

Velkommen til nye medlemmer - og en hjertelig tak til alle
Det er dejligt at se alle de nye medlemmer, som har meldt sig ind i Spor i løbet af de seneste dage! Tak til
Anne Christensen for at sætte spot på medlems-rekrutteringen og Camilla Darre for den lille mini-
kampagne. Det har givet pote!

De fleste af de aktiviteter, Spor har, er for alle senfølgeramte - altså ikke kun for medlemmer. Så hvad er
egentlig idéen i at være betalende medlem? Det er der nok lige så mange begrundelser for, som der er
medlemmer, men her er nogle af de begrundelser, vi har hørt gennem tiden.

Nyhedsbrevet. Ja, det kan faktisk i sig selv være 'nok' at få en månedlig (sådan plus/minus) opdatering på,
hvad der sker på senfølgeområdet bredt set og i Spor specifikt, få omtale af nye bøger, dokumentarfilm
m.v. - og ikke mindst, kalenderen, så man kan får et overblik over relevante arrangementer.

Et tilhørsforhold. På det personlige plan er der nogle, der oplever, at de har et tilhørsforhold eller en
tilknytning, når de melder sig ind i Spor. Måske for første gang i livet oplever de at høre til et sted og være
en del af et fællesskab med ligesindede.

Solidaritet. For andre er det mere det solidariske i at støtte arbejdet for bedre vilkår for senfølgeramte. Jo
flere vi er, desto stærkere står vi - også når vi skal påvirke politikerne. Det er kun i kraft af medlemmerne,
at der overhovedet er en forening for voksne med senfølger.

Konstituering af bestyrelsen
Ved et online bestyrelsesmøde den 16. december 2020 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Helle Cleo Borrowman
Næstformandskab: Carsten Borup og Thomas Antshukov Kjær
Kasserer: Signe
Medlemmer: Kiss Andersen og Marian Bridget Connolly

mailto:nyhedsbrev@landsforeningen-spor.dk


Navigator-program II
Spor har netop afsluttet Navigator-programmet, hvor vi har arbejdet med strategiplanlægning, værdier og til
dels kompetencer i foreningen. Før afslutningen stod det dog klart, at foreningen vil have stor gavn af
endnu en runde, så vi har nu indsendt en ansøgning mere til Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

Spor er vokset ud af ingenting og har rejst sig med forhåndenværende og umiddelbart tilgængelige
midler. Nu er det første gang, at Spor - helt omvendt - skal lade målene blive styrende for midlerne. Dette
betyder, at vi efter det første navigator-forløb, skal 'slippe jordforbindelsen' og kaste os ud i en ny
organisationsstruktur. Her vil det være gavnligt at få kompetent hjælp til at korrigere og justere, så vi kan få
Spor til at leve og folde sig ud.

Vi glæder os rigtig meget til bestyrelsesarbejdet den næste halve års tid, frem til næste generalforsamling. 

 

Tak for dit medlemskab! Tak for dig!
Bestyrelsen

Nyt officielt "Fritaget for mundbind"-badge
 

Sundhedsstyrelsen har lanceret et nyt badge,
som man kan bære for at signalere synligt, at
man er fritaget fra kravet om mundbind eller visir.

Badget må kun bruges af de borgere, der er
fritaget for kravet om at bære mundbind - det vil
sige borgere der ifølge loven er undtaget pga.
"nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale
svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i
stand til at bære mundbind eller visir".

Man er altså undtaget, hvis mundbindet eller
visiret f.eks. giver flashback, angst,
vejrtrækningsbesvær eller
kvælningsfornemmelser.

Det er vigtigt at understrege, at det er fuldstændigt frivilligt at bære et badge, når man er undtaget.

Sundhedsstyrelsen har skrevet i en pressemeddelelse, at badget kan rekvireres gennem en række
patientforeninger og kommunale/regionale institutioner.

Vi er ved at undersøge, hvilke patientforeninger der er tale om og har sendt en forespørgsel til
Sundhedsstyrelsen, om Spor kan have en mindre beholdning der (efter nedlukningen og med god afstand,
naturligvis) kan hentes på kontoret i Odense og København eller ved åbent hus i Aarhus. Det kan desuden
bestilles, mod betaling af 37,50 kr. i forsendelse, hos trykkeriet Rosendahls.

Badge der tidligere er købt andre steder (f.eks. hos Spor) er stadigt lige gyldige.

Kommunikation af undtagelser
Det er meget glædeligt at der er blevet lavet et officielt badge, og vi er meget spændte på om badget bliver
omtalt ved næste pressemøde, som 'Hold afstand'-badget gjorde. For det er ikke nok at lave et badge -

http://www.rosendahlsboghandel.dk/productinput.aspx?catid=1273&tid=14438


badget og undtagelserne skal kommunikeres tydeligt ud.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Spor har haft travlt med både at producerer og distribuere
vores eget badge, kommunikere med myndighederne og sikre pressedækning af en uholdbar situation,
hvor mange medlemmer, der er undtaget, har haft nogle voldsomt ubehagelige oplevelser.

Samtidig er vi klar over, at vi har medlemmer, der er i risiko for et alvorligt forløb eller i værste fald døden,
hvis de bliver smittet med Corona. Så der kan være en god grund til at blive forskrækket, når man møder
en person uden mundbind eller visir. 

Det har hele tiden ligget os på sinde, at et badge skal bygge bro mellem mennesker, netop fordi der ofte er
en god grund til en given adfærd - både hos dem der ikke bærer mundbind, og dem der bliver
forskrækkede og reagerer kraftigt.

 

Regler for fritagelse for brug af værnemidler 

Hvis du gerne vil læse eller genlæse reglerne for fritagelse for
brug af mundbind og visir, kan de læses her.

Indsamling 2020

Tusind tak til alle der har doneret til Spor i 2020
 

Takket være Jer har vi nu nået det årlige mål om at modtage 100 donationer á min. 200 kr. D.v.s. vi kan
igen ansøge om Tips- og lottomidler, der er særdeles vigtigt for foreningens økonomi.

Tak til jer!

Rullende cafémøder >  Online cafémøder

https://www.landsforeningen-spor.dk/regler-og-praksis-vedroerende-fritagelse-fra-brug-af-mundbind-og-visir/?fbclid=IwAR04kN7jWt4hrr72xUZFkFTSY7wliXOoAGDwRboIW5gEhgr8xtJw5qR2Jsc


I Spor havde vi virkelig glædet os til igen at kunne tage ud og holde rullende cafémøder i de danske byer.
Desværre må vi se i øjnene at Corona stadig har et godt tag i Danmark, så derfor foregår cafémøderne
fortsat online.

Igennem 2020 har vi fået erfaring med at holde møder via Zoom, og vi er blevet ret gode til det. Vi vil
invitere til møde fast hver 14. dag med forskellige temaer og håber at se mange, der er med bag
skærmene. Det er muligt at deltage helt anonymt.

De online cafémøder annonceres løbende på Spors Facebook-side og hjemmesiden.

Til foråret 2021 kan vi forhåbentlig mødes fysisk igen.

Artikler 

Claudia kan ikke bære ansigtsmaske

Claudia Christensen (44) har PTSD og får angst, når hun tager en ansigtsmaske på. Nu har hun endelig
fået en løsning.

Læs artiklen her 

https://www.facebook.com/LandsforeningenSpor
https://www.landsforeningen-spor.dk/
https://www.dagbladet.no/nyheter/claudia-44-kan-ikke-bruke-munnbind/73166789?fbclid=IwAR0uQ0n3R6pvStK0PKxXcGTpqWkDwgCNmFLidmArnzSZV7Y-qfJD3UEcdIg


 

Mette Wolfram var på vej ud af psykiatrien.
Så kom corona og slog hende et skridt tilbage.
En del psykiatriske patienter har fået det værre under coronakrisen, fordi de ikke har kunnet få den
nødvendige hjælp eller har holdt sig hjemme. Fraværet af sociale møder kan have været en lettelse for
nogle grupper, men situationen har især skadet patienter med svære diagnoser, vurderer fagfolk

i Information kan du læse om, hvordan Corona, nedlukning og restriktioner har påvirket Mette Wolfram.
 
Artiklen er desværre bag betalingsmuren.

 

We’ve Got Depression All Wrong.
It’s Trying to Save Us.

Nye teorier anerkender depression som en
del af en biologisk overlevelsesstrategi.

 
Denne artikel er på engelsk, men i næste måned
vil der komme en dansk oversættelse med i
nyhedsbrevet.

Læs artiklen her 

https://www.information.dk/moti/2020/12/mette-wolfram-paa-vej-psykiatrien-saa-kom-corona-slog-skridt-tilbage?fstln&fbclid=IwAR1j2PfeEcLKGMbeB9n_yk7x47ImrVlcG1AHSOqGq9Uvwzkzc79mn-Bt6IA
https://www.psychologytoday.com/us/blog/shouldstorm/202012/we-ve-got-depression-all-wrong-it-s-trying-save-us?fbclid=IwAR3oVmEqw7mpyE7IJctCVeoIweeYwbfhqAz7RcSYSvP_2q_uiNwb9uDg_Ds


 

Bare træt
Af Katrine Vissing, januar 2021

Jeg er så træt…
Jeg har løbet og løbet,
blevet presset, presset
og så lige presset lidt mere…
Altid.
Med små pauser måske.
Indimellem.

Det var vigtigt
at finde smuthuller,
så han ikke fandt mig.
Så jeg løb…
Når han fandt mig
var jeg fanget
frosset
ude af stand til bevægelse.

Overgrebene –
kunne jeg ikke løbe fra
og jeg kunne ikke kæmpe.
Jeg var i krig
og jeg var der alene.
Mig,
alene mod ham, en voksen mand.
En ulige kamp.
En krig jeg ikke kunne vinde.

Bagefter,
da jeg igen fortrængte
den tortur jeg levede i,
så løb jeg igen…
Til han fandt mig,
og det startede forfra.

Og senere –
efter overgrebene
vidste jeg ikke,
at jeg ikke længere behøvede at løbe.
Min krop lærte aldrig at
den var i sikkerhed.



Den fik aldrig ro.
JEG fik aldrig ro.
Presset fra mennesker.
Trusler.
Fare, var jeg i fare?

Magt og overgreb fortsatte
i præstationer
som jeg slet ikke magtede
eller kunne leve op til.
Min krop havde fået nok,
men ingen forstod,
og jeg løb stadig…

Jeg løber ikke længere.
Jeg kan ikke.
Og jeg vil ikke,
endelig VIL jeg ikke!
Undskyld,
men jeg er træt,
bare så forfærdelig træt…

Videoer
 

 

Hvordan traumer i barndommen påvirker
helbredet resten af livet.

TED talk af Nadine Burke Harris.
Se eller gense videoen 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2heWrL1LLM82cugzpP3BM5kX7_siQHqrCtdLy7amBeIy1DEXTFhX0jkDM&v=95ovIJ3dsNk&feature=youtu.be


 

Om misbrug og relationer
Johann Hari kommer i denne video med påstanden, at alt, hvad vi tror, vi ved, om
misbrug, er forkert. Se den og bedøm selv om han er inde på noget af det rigtige.

Bøger
 

 

Dem jeg elsker, elsker jeg

I Dem jeg elsker, elsker jeg - Kim Schumachers
mange liv kommer vi for første gang tæt på
manden bag det speedsnakkende ydre. Fra han
på Skorpeskolen i Hellebæk først stifter
bekendtskab med filmmediet i slutningen af
60’erne, over hans rejser til New York i 70’erne,
hvor han dykker ned i punkscenen og
homomiljøet i en blanding af frihedskamp og
seksuel frigørelse, til han i 80’erne bliver hele
Danmarks Kim Schumacher som populær radio-
og tv-vært.

Der skete overgreb i 70'erne på Skorpeskolen i
Hellebæk. Vi har samlet links til to artikler i
Information her.

’Han fik bule i bukserne, når vi fik smæk’

Det begyndte, da Kim skulle overnatte hos
læreren

Link til køb af bogen her 

https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs
https://www.information.dk/indland/2011/08/fik-bule-bukserne-naar-fik-smaek?fbclid=IwAR3N1PYzEkzrD5JD-4vBlx7MLhZ7NENgukCVUSNs8ynDOFPupp7ReGK78qE
https://www.information.dk/indland/2011/06/begyndte-kim-overnatte-laereren?fbclid=IwAR0umH_mWix_D3KP21VNNDvMIVhj-DZ8DT_2SAML_EuBjZ4SgP3pozHOAyk
https://www.gucca.dk/kim-schumacher-dem-jeg-elsker-elsker-jeg-bog-p456026?source=adwords&gclid=Cj0KCQiA88X_BRDUARIsACVMYD-rjE14dKFGUmshC_8Svy0fkH5ihOPMKTZTybDC88Z9DxjIZQSEze0aAko7EALw_wcB


Traumer i psykiatrien

Cæcilie Böck Buhmann og Sofie Folke
 

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i
almenpsykiatrien og er tænkt som en
inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe
personalet til en mere traumebevidst tilgang til
deres patienter. Det gør den uden at stille krav til
psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig
traumefokuseret behandleruddannelse.

Traumer i psykiatrien er skrevet af to førende
klinikere og forskere på området og giver en
grundig indføring i emnet, fortalt på levende og
letforståelig vis.

Find bogen her 

 

Slået Skæv 
Af Anette Vinston Ritz

Line vokser op i en familie, hvor hverdagen er præget af sorte
frikadeller, overgreb, forældrenes skænderier og moren, der ofte
skal trøstes. Hun klarer det hele med et smil, spiser mindre og
dyrker mere motion.

Naboerne må Line ikke snakke med for faren. Hun gør det
alligevel. Og bliver bogstaveligt talt trukket ind i en helt anden
verden, hvor hun oplæres i kroppens forunderlige sprog.
Spørgsmålet er, om det kan hjælpe hende.

Lines klasselærer, Annica, kæmper sin egen kamp for at få
hverdagen til at hænge sammen. Hendes krop ryster, når
fortidens dæmoner bryder igennem. Og det gør de tit. Gennem
terapi på Incest center Fyn får Annica mere og mere hold på sig
selv. Men bliver hun i stand til at se Lines problemer?

Og hvad er egentlig fantasi, og hvor går grænsen over til
virkeligheden.

Bogen er skrevet med inspiration fra forfatterens eget liv,
kropsterapeutiske virksomhed og et forløb på Incest Center Fyn.
Handlingen er opdigtet.

Bogen kan købes her.

Selvhjælp
 

https://hansreitzel.dk/forfattere/cacilie-bock-buhmann_0-119920
https://hansreitzel.dk/forfattere/sofie-folke_0-109664
https://hansreitzel.dk/products/traumer-i-psykiatrien-bog-48250-9788741273525?fbclid=IwAR07mKcPFf-2pCYNM4mpTUa444aqp7Pfha1N4ERcKxMhOtxFEQWc87iQdFg
https://www.gucca.dk/slaaet-skaev-bog-p343463


Coronakrisen

Er du mere bekymret for tiden? Det er der mange, som er for tiden. Bange for at blive smittet, bange for at
smitte andre, frygter for miste sit arbejde eller ked af at gå glip af vigtige begivenheder. Men nogle
mennesker, bliver mere bekymrede end andre. Det gælder naturligt de, der har et skrøbeligt helbred og
mindre modstandskraft, men det gælder i høj grad også de, der i forvejen har det svært og måske lever
med angst.

Psykiatrifonden har samlet en række gode råd dig til, der oplever en særlig bekymring for tiden – og til dig,
der er pårørende.

Få de gode råd her

Det mentale motionscenter
 
Det mentale motionscenter er for dig, der vil styrke din psykiske sundhed. Her finder du øvelser til, hvordan
du kan håndtere angst, kognitive vanskeligheder, stress og depression. Du finder hjælp til PTSD og til at
forbedre din nattesøvn. Du finder desuden mindfulness og compassion øvelser. Du kan derudover få hjælp
til at bryde ensomheden.
 

Find Psykiatri fondens mentale motionscenter her

Kurser
 

 
Kursus i arbejde med omsorgssvigt og overgreb 

Hildebrand Instituttet skriver:

https://klarkrisen.dk/coronaangst/
https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscenter.aspx?fbclid=IwAR37EeBaUbWfyB_qEJ_B5eCkCKG6UY3cSRrjnNwSuLYiEn18ts2ht5yFDwY


Vi afvikler igen i februar 2021 et to dages kursus for professionelle, der arbejder med mennesker udsat for
omsorgssvigt og overgreb.

Et liv med krænkelser, svigt eller andre opvæksttraumer giver de fleste mennesker alvorlige skader i
personlighedsudviklingen. Som professionelle i arbejdet med skadede mennesker oplever vi ofte, at vi
ikke forstår dem (og de ikke os), og at vi derfor ikke føler, at vi kan få kontakt eller “komme igennem”.

På kurset introduceres blandt andet til arbejdsmetoder som understøtter den professionelle i at skabe
kontakt under disse omstændigheder.

Tid og sted: Kurset afholdes på Østerløkke den 15.-16. februar 2021.
Underviser: Psykolog Jesper Vammen.
Pris: 3.300,- inklusiv kost og Logi i eneværelser.
Tilmelding: Kontakt Hanne Grønbech på tlf. 20321423 eller mail hannegronbech1@gmail.com for
tilmelding eller yderligere oplysninger.

Online kursus om Trauma-Informed Practices and Expressive Arts
Therapy

Live 3-timers Webinars, foregår på engelsk. 
Dato: Første gang 12. januar 2021, undervisning de næste 5 følgende torsdage.
Pris: $299 
Underviser: Cathy Malchiodi PhD

Trauma-Informed Art Therapy® er tilgange udviklet af amerikaneren Dr. Cathy Malchiodi, der integrerer
traumeinformeret praksis, "hjernevis" kunstbaserede interventioner og legemliggjorte
bevidsthedskoncepter til støtte for traumeterapi og restitution.



Trauma-Informed Practices and Expressive Arts Therapy Institute mener, at udtryksfuld kunstterapi [den
integrerende brug af kunst, musik / lyd, dans / bevægelse, improvisation, historiefortælling / fortælling, leg
og fantasi] er en vigtig psykoterapeutisk strategi, når man skal tackle traumatisk stress.

Læs mere om kurset her.

Til kalenderen
Spor videregiver information om forskellige arrangementer og faste aktiviteter, som vi får kendskab til, men
vi er kun arrangører, når det direkte fremgår.

 

Præsentation af forskningsundersøgelse om
formidling til senfølgeramte

Tid: Mandag den 11. januar 2021 kl. 17 - 18
Sted: Zoom

Journaliststuderende Maria Dalum har været i praktik i Spor i
efteråret 2020. Maria har i sit praktikforløb udarbejdet en podcast
samt en artikel der fortæller en personlig historie om at være
senfølgeramt. Herefter har Maria foretaget en
forskningsundersøgelse der skal afdække om senfølgeramte
foretrækker lyd frem for skrift, når de skal koncentrere sig om et
nyt emne.

Maria vil præsentere nogle af de fund hun har gjort i sin
undersøgelse. Kom og hør med hvis du vil høre om formidling
generelt, samt om hvordan formidling til netop senfølgeramte
måske bør skrues anderledes sammen for fremtiden.

Udskudt - Kreativ Fordybelse

Den sidste mødedag for Kreativ Fordybelse
skulle have fundet sted mandag den 11. januar
2021. P.g.a.  corona-restriktionerne er det blevet
udskudt, til vi igen må mødes.

https://expressive-arts-therapy.thinkific.com/courses/copy-of-trauma-informed-expressive-arts-therapy-level-one-live-webinar-series
https://zoom.us/j/95397708054


OBS! Da der er risiko for aflysning grundet corona-situationen, skal du tjekke evt. aflysning på Spors
hjemmeside eller i begivenheden på Facebook på dagen.

Et helhedsorienteret tilbud til personer med senfølger af seksuelle
overgreb
Oplæg ved LivaRehab

Tid: Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 16 - 18.
Sted: FO-Aarhus
Frederiksgade 78 C (ind i gården ved siden af Rema)
Stiften Lounge til venstre i gården
8000 Aarhus C

Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus arrangerer en række åbne og gratis møder i 2021 om emner
relateret til seksuelle overgreb. Det er en gang om måneden.

Tag din ven med og opfordre fagpersoner til at deltage. Vær med til at skabe åbenhed, viden og
nedbrydning af tabuemnet. Møderne tager hensyn til alle. Ingen fotos. Her er også tovholdere fra

arrangørerne, som du kan snakke med. Vi glæder os til at se dig. 

Aakirkeby                                                                
Netværksmøde for medlemmer af Spor  

OBS! Da der er risiko for aflysning grundet corona-situationen, skal du tjekke evt. aflysning på Spors
hjemmeside eller i begivenheden på Facebook på dagen.

Tid: Torsdag den 21. januar 2021 kl. 15.00-18.00
Sted:  Aakirkeby Datastue, Eskildsgade 15, 3720  Aakirkeby (Indgang fra Biblioteksgården)

Netværksmødet kan indeholde oplæsning af litteratur, samtaler og oplæg om forskellige emner der rør sig
m.m. Har man noget kreativt ved hånden, er det kun hyggeligt.

Der vil være mulighed for kaffe og the.

Spor på Bornholm ser frem til at møde dig. 

https://www.landsforeningen-spor.dk/aktiviteter/kategorier/arrangementer/
https://www.facebook.com/events/166626535158047?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A220990757953070%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.landsforeningen-spor.dk/aktiviteter/kategorier/arrangementer/
https://www.facebook.com/events/350587139444639


Online Cafemøde                                                                     
 Anette Vinston Ritz - om berøringer i kropsterapi og senfølger

 

Tid: Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19 - 20.30
 Sted: Zoom

Kropsterapeut, Anette Vinston Ritz, vil åbne op for forskellige nuancer af og perspektiver på, hvad
berøringsterapi kan gøre for senfølgeramtes proces.

 

Anette er selv senfølgeramt efter vold og seksuelle overgreb i barndommen. Den vej, hun har gået, er
gennem en 4-årig uddannelse til Rosenterapeut, hvor det meste af tiden bruges ved briksen til at give og
modtage behandlinger. Berøringen, der trænes, er orienteret mod at være med det der er i én selv og
klienten under behandlingen. Det er netop selve måden at skabe kontakt gennem ord og berøring, der
trænes ud fra mesterlæreprincippet.

 

Det er ca. 19 år siden Anette begyndte at huske de seksuelle overgreb fra barndommen og kort efter
stiftede bekendtskab med Rosenmetoden. I hendes egen proces har hun derfor primært brugt alt det, der
ligger i Rosenmetodens tilgang til gradvist at blive menneske igen - både i terapilokalet og i livet i øvrigt.

 Oplægget vil bevæge sig rundt om, hvad der kan ske, når svære senfølger bearbejdes fra den kropslige
tilgang - fra kroppen og op til hovedet.

 Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sidst og evt. også undervejs, hvis noget trænger sig på.
 

Om Anette Vinston Ritz:
 Kropsterapeut - Rosenmetoden og TRE

 Forfatter til den skønlitterære og autofiktive roman "Slået Skæv"
 Cand. Idræt & Sundhed med speciale i somatisk terapi

 Tidligere skolelærer
 

Alle (over 18 år) er velkomne til at deltage. Man kan deltage anonymt med sin egen video slået fra og
under alias, hvis dette foretrækkes.

Forelæsning om TraumeBevidst Tilgang i psykiatrien

Tid: Torsdag den 28. januar 2021 kl. 14.00-15.30
Sted: Online via dette link

https://zoom.us/j/91699277794?fbclid=IwAR3wcCHeWDf3ppqbvAdbFAM-LGkVOdWnhewr-2uv_b37neA7HA8iQ4ba38o#success
https://www.traumeklinikken.dk/streaming-af-tbt-28-januar/


Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du efterfølgende se forelæsningen online med samme
link.

Oplægsholdere: 
Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann
Formand, Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen Spor
Afdelingssygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker
Kvalitetskonsulent, Mathilda Randris Andersen
Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jacob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene
Lauge Berring

I anledningen af udgivelsen af bogen 'Traumer i Psykiatrien' af Cæcilie Buhmann og Sofie Folke på Hans
Reitzels forlag d. 7. januar 2021, sætter vi fokus på at arbejde med en Traumebevidst tilgang (TBT) i
psykiatrien.

Tilgangen opstod i USA og har været anvendt i en årrække. Dens formål er at indrette serviceydelser på
en måde, så der tages højde for, at langt størstedelen af servicens brugere har oplevet alvorlige traumer
og sandsynligvis har variationer af traumereaktioner. Der er tale om en tilgang og ikke en
behandlingsmetode. Det vil sige, at det handler om vores kultur, vores organisations fysiske indretning,
den måde vi håndterer patienter og medarbejderes traumer og den ledelsesmæssige understøttelse af
dette. Tilgangen har været anvendt i sundhedsvæsenet, skolesystemet og fængselssystemet som en
måde at mindske vold og magtanvendelse og forbedre personalets trivsel og brugernes tilfredshed med
serviceydelserne.

I foråret 2019 blev der grundlagt et dansk Nationalt TBT Center med deltagelse af direktion,
medarbejdere, forskere og brugere fra alle fem regioner. Sigtet er at mindske tvang og fremme recovery
og trivsel blandt patienterne ved at indføre brug af TBT i hele landet. To psykiatrihospitaler er allerede i
gang i Slagelse og Aabenraa. Med forelæsningen og bogen ønsker vi at introducere medarbejdere i
psykiatrien til tilgangen og inspirere flere til at påbegynde dette vigtige arbejde.

Programmet kan findes på Spors hjemmeside eller Facebook-begivenhed.

         Frirummet
 

CSM Øst har orienteret os om, at de endnu ikke ved, hvornår aftentilbuddene i Holbæk, Næstved samt på
Frederiksberg åbner igen. De vender tilbage når der er nyt, og Spor deler videre på Facebook.

Grundet de gældende retningslinjer i forhold til Coronavirus holder centret lukket for fysisk fremmøde indtil
den 17. januar 2021.

 

Er du visiteret bruger af CSM Syd Frivilligsektion og holder af en god fortælling📖😊?

Så vær med hver mandag kl. 12.30-13.00 hvor Birgit eller Lene fortsætter traditionen med højtlæsning i
Faceboookgruppen ‘Højtlæsning i CSM Syd Frivilligsektion’. 

 

Et tilbud nu hvor vi ikke kan mødes i centeret. Vil du være med - så anmod om deltagelse i gruppen. 🤗

https://www.landsforeningen-spor.dk/aktiviteter/traumebevidst-tilgang-i-psykiatrien/
https://www.facebook.com/events/627194874693485/
https://www.facebook.com/groups/119275800032299


Nedenfor under "Rådgivning" kan du finde kontaktoplysninger og -tider, hvis du gerne vil have en snak med
en rådgiver.

            Caféen
 

CSM Midt Nord skriver på deres hjemmeside: "Vi er desværre nødsaget til at lukke caféen foreløbig frem til
den 17. januar grundet de sidste meldinger fra regeringen omkring den alvorlige corona-situation".

Rådgivning
 

For alle i hele landet. 

  Anonym chatrådgivning

Mandag: 16.30-19.00
Tirsdag:  09.00-11.00 og 13.00-16.00



Onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 10.30-13.30 og 18.00-21.00

CSM centrene skriver:
"Vores chat er for dig, der er berørt af seksuelle overgreb. Det gælder både dig, der selv har været udsat
for overgreb, og dig der er pårørende eller er bekymret for et andet menneske. Du kan chatte med frivillige
rådgivere, der har stor viden om seksuelle overgreb og senfølger, og som er vant til at tale om emner, der
kan være svære eller sårbare.

Det er dig, der bestemmer indholdet af samtalen, og du er 100% anonym."

Find chatten her.

 

Telefonrådgivning tirsdage 17-20
Telefonrådgivning kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning mænd: 61 33 44 00

Kvistens telefonrådgivning er rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb og
deres pårørende. Rådgivningen  er gratis og anonym.

Ved telefonerne sidder Kvistens frivillige terapeuter. De frivillige er uddannede psykoterapeuter med
specialviden inden for området.

Læs mere på Kvistens hjemmeside.

            Anonym telefonrådgivning 
Mandage kl. 16:30-19:30

 Tirsdage kl. 13:00-16:00
 Torsdage kl. 10:30-13:30

Telefonrådgivningen tilbyder en personlig samtale mellem dig og en frivillig rådgiver fra CSM Øst.

Vores rådgivere har viden om senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. De er i stand til at bringe
deres viden i spil, så det bliver relevant for dig, og den situation du står i.

Du er også meget velkommen til at benytte dig af rådgivningen, hvis du er pårørende.

Ring på 33 23 21 23

https://csm-danmark.dk/chatradgivning/
https://www.kvistene.dk/telefonraadgivning/


Indtil 17. januar 2021 er der telefontid mandag og onsdag kl. 10-12, samt tirsdag og torsdag kl. 18-19. Du
kan også skrive en mail på: info@csm-syd-frivilligsektion.dk.

Ring på 25 13 27 49

     Anonym telefonrådgivning 
Telefonrådgivningen åben på de normale telefontider, hvilket er:

 

Mandage 16.30-19.30
 Tirsdage og torsdage 10-14. 

 

Her er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har et øget behov for en personlig individuel samtale, kan
dette aftales her.

Ring på 51 19 99 50

DepressionsForeningen
SocialrådgiverLinien - 33124774

Åben hver onsdag kl. 17.00-18.30, undtagen helligdage

 

SocialrådgiverLinien yder rådgivning til alle, der står i en vanskelig situation på grund af depression, bipolar
lidelse og anden psykisk sygdom eller mistrivsel og har brug for hjælp til at håndtere udfordringer f.eks. i
forhold til job, uddannelse eller forsørgelsesgrundlag.

Læs mere på DepressionsForeningens hjemmeside.

 

Alle har ret til lige behandling i vores
fælles sundhedsvæsen
I Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet - arbejder vi
for at øge den sociale lighed i sundhed. Det gør vi med to
tidsperspektiver for øje.

På kort sigt ledsager og støtter vi dagligt mennesker, der på hver deres måde har svært ved at benytte og
få gavn af kontakten med vores fælles sundhedsvæsen.

På længere sigt øger vi den sociale lighed i sundhed nedefra og op gennem sundhedsvæsenet. Vores
frivillige brobyggere er alle sundhedsfaglige studerende – og dermed fremtidens sundhedsprofessionelle. 

Læs mere her 

mailto:info@csm-syd-frivilligsektion.dk
https://depressionsforeningen.dk/socialradgiverlinien/
https://socialsundhed.org/om-social-sundhed/?fbclid=IwAR0liN1BnWD1xgX7VGGcEiOQI4tCijYWbF7gyjzi9OvDx_kl7ENl4IpIIrs


Landsforeningen Spor
Vodroffsvej 5, st. tv.

1900 Frederiksberg C

Tlf.: 3014 5452
Mail: kontakt@landsforeningen-spor.dk.

 
www.landsforeningen-spor.dk

http://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/LandsforeningenSpor/
http://mailchimp.com/
mailto:kontakt@landsforeningen-spor.dk
https://www.landsforeningen-spor.dk/

