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1. Indledning
Flygtninge med traumereaktioner kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde, fordi 

traumereaktioner kan have betydelige negative konsekvenser for den enkeltes trivsel og mestring af hverda-

gen. Traumereaktioner kan blandt andet vise sig i form af tilbagevendende flashbacks, angst, diffuse smerter 

og undgåelsesadfærd. Viden om traumer og traumereaktioner er derfor en vigtig opkvalificering hos fagpro-

fessionelle, som arbejder med flygtninge for at kunne arbejde mere beskæftigelsesrettet og traumebevidst 

og på den måde bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.  

Derfor er det nu muligt for landets kommuner at ansøge om deltagelse i projekt Traumebevidst praksis i den 

beskæftigelsesrettede integrationsindsats. I projektet tilbydes uddannelse af 6-8 udvalgte medarbejdere fra 

hver kommune i tilgange og metoder til at arbejde traumebevidst og beskæftigelsesrettet med borgere med 

traumesymptomer. Samtidig vil en større gruppe af medarbejdere blive introduceret til at opspore sympto-

mer på traumer. Endelig tilbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) faglig støtte til 

implementering og anvendelse af metoderne samt tilbud om at deltage i et netværk med de øvrige kommu-

ner i projektet.  

2. Formål
Formålet med projektet er, at medarbejdere på jobcentre bliver i stand til at opspore traumer og støtte bor-

gere med traumesymptomer i at komme tættere på arbejdsmarkedet.  

Medarbejdernes anvendelse af metoderne forventes at kvalificere og forbedre samarbejdet med borgere, 

hvor traumesymptomer kan stå i vejen for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og evnen til at skabe en 

struktureret hverdag med et familieliv i trivsel. Herved bidrages til at borgerne i højere grad kan indgå i be-

skæftigelsesrettede aktiviteter og komme i selvforsørgelse. Desuden er det forventningen, at forbedret triv-

sel og øget beskæftigelse vil give bedre opvækstvilkår for børn af traumatiserede forældre, således at risikoen 

for fx sekundær traumatisering, social marginalisering og risikofyldt adfærd reduceres. Succesoplevelser 

knyttet til arbejdsidentitet vil samtidig styrke ressourcerne i familien i forhold til familielivet både økonomisk, 

fagligt og socialt.  

En række undersøgelser og erfaringer fra tidligere projekter viser, at den bedste progression skabes, når bor-

gere indgår i parallelle aktiviteter, og en job-/virksomhedsrettet indsats således kombineres og finder sted 

samtidig med en sociale indsatser, helbredsindsatser eller en opkvalificerende indsatser - kontinuerligt og 

uden pause.1  

3. Målgruppe
Målgruppen for projektet er primært forældre med flygtningebaggrund, hvor traumesymptomer påvirker 

deres mulighed for at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde samt opretholde en hverdag og et familieliv 

i trivsel.  

Metoderne, der arbejdes med, kan også anvendes til enlige flygtninge eller andre borgere med traumesymp-

tomer, men de er ikke den primære målgruppe for projektet.  

1 Se fx: http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/06/Aktiv-beskaeftigelsesindsats-og-pro-
gression-1.pdf, samt https://www.norden.org/da/publication/veje-til-beskaeftigelse-flygtninge-og-indvandrerkvinder 
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Projektets sekundære målgruppe er kommunale medarbejdere i jobcentrene, der skal arbejde med opspo-

ring af traumer og beskæftigelsesrettede samtaler og forløb med borgere, der udviser tegn på traumer.  

4. Forventede resultater
På borgerniveau: 

 Alle borgere, der opspores i regi af projektet, og som vurderes at have traumerelaterede udfordringer,

tilbydes samtaler eller forløb, der tager udgangspunkt i den traumebevidste praksis.

 Deltagende borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet og indgår i højere grad i beskæftigelsesrettede

aktiviteter for derigennem at opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

På kommuneniveau: 

 De deltagende kommuner opnår kompetencer til at arbejde systematisk og struktureret med opsporing

af borgere med traumesymptomer gennem brug af projektets værktøjer.

 Deltagerkommunerne bliver i stand til at arbejde traumebevidst og mere beskæftigelsesrettet med mål-

gruppen og således støtte borgerne i at komme tættere på arbejdsmarkedet.

3. Aktiviteter

3.1 Uddannelsesforløb for medarbejdere 

Kommunen skal udvælge 6-8 personer, der uddannes i traumebevidst praksis i den beskæftigelsesrettede 

integrationsindsats. Uddannelsen indeholder 8 uddannelsesdage kombineret med løbende faglig støtte til 

implementering og anvendelse af metoderne fordelt over en periode på 6 måneder.  

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet en Faghåndbog og Manual, der 

vil være udgangspunktet for undervisningen. Faghåndbogen og Manualen er udgivet i to separate dele, men 

skal betragtes som et samlet produkt. 

Del 1: Faghåndbogen introducerer den teoretiske og metodiske ramme, der kvalificerer den fagprofessionel-

les viden om traumer, samt metodiske tilgange til arbejdet med flygtninge med traumereaktioner. Faghånd-

bogen udgør det faglige grundlag for at arbejde med Manualens temaer og værktøjer. 

Del 2: Manualen introducerer udvalgte temaer og værktøjer til at strukturere den fagprofessionelles arbejde 

med borgeren. Værktøjerne kan anvendes fleksibelt i den fagprofessionelles arbejde med borgeren – både i 

individuelle samtaler og i gruppeforløb. 

Det faglige materiale og undervisningen har blandt andet fokus på følgende: 

 Viden om traumer

 Identifikation af traumesymptomer

 Psykoedukation
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 Den en løsningsfokuserede tilgang (LØFT)

 Mentalisering

 Empowerment og ressourceorienteret tilgang

 Beskæftigelsesmetoder herunder Individuel Placement and Support (IPS) og Supported Employment

 Det gode virksomhedssamarbejde

 Den fagprofessionelles rolle

Metoderne kan anvendes af fagprofessionelle i landets jobcentre fx socialrådgivere, socialformidlere, men-

torer eller medarbejdere med akademisk eller pædagogisk baggrund.  

3.4 Opsporing og screening i kommunen 

Som indledning til projektet afholder SIRI en undervisningsgang for en bredere kreds af relevante medarbej-

dere i hver deltagende kommune. Undervisningen har til formål at sætte fokus på, hvordan kommunen kan 

opspore og screene for traumesymptomer som en del af den traumebevidste praksis i den beskæftigelses-

rettede indsats.  

Kommunen skal derfor udpege en bredere kreds af medarbejdere, der skal deltage i den indledende under-

visningsgang om opsporing og screening af traumesymptomer. Undervisningsgangen vil være af en halv dags 

varighed og holdes af SIRI i kommunens lokaler.  

3.6 Tværkommunalt netværk 

SIRI etablerer som en del af projektet et tværkommunalt netværk, hvor kommunerne kan hente inspiration 

fra hinanden og dele viden og erfaringer om arbejdet med den traumebevidste praksis. Alle kommuner, der 

deltager i projektet, har mulighed for at deltage i netværket. Netværket vil fungere frem til udgangen af 2023. 

3.7 Tidsplan 

Projektperioden løber fra april 2023 til januar 2024. 

Nedenfor er en oversigt over de aktiviteter, som kommunen forventes at deltage i: 

April 2023 Kommunen får svar på ansøgning 

April-maj 2023 Opstartsmøde mellem kommunen og SIRI 

Juni 2023 Kursusdag i kommunen om opsporing af traumer 

August – dec. 2023 Uddannelse af 6-8 medarbejdere i traumebevidst praksis 

Nov. 2023 Netværksmøde med de øvrige kommuner 

Dec. 2023 Afsluttende møde mellem kommunen og SIRI 
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5. Ansøgerkreds 
Alle kommuner kan søge om at deltage i projektet. Uddannelsen er primært henvendt til kommunale job-

centermedarbejdere.  

Dette er den sidste af i alt fire ansøgningsrunder. Op til seks kommuner vil få tilsagn om at deltage i projektet. 

Projektet afsluttes med udgangen af 2023. 

 

6. Dokumentation og evaluering  
SIRI vil stå for information i forhold til dokumentation og evaluering i projektet og yder løbende støtte til 

registreringen.  

Det er ligeledes SIRI, der udarbejder slutevaluering i 1. kvartal 2024. I den forbindelse forventes det at kom-

munen deltager i de evalueringsaktiviteter, som SIRI udfører.  

Styrelsen stiller herudover et simpelt progressionsmålingskoncept til rådighed, der kan anvendes til at måle 

på borgernes progression i relation til arbejdsmarkedet.  

 

7. Kriterier for deltagelse i projektet  
Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at kommunen:  

 

 Udpeger en fast tilknyttet tovholder, der fungerer som SIRIs kontaktperson og er ansvarlig for implemen-

tering af indsatsen i kommunen. Tovholderen kan enten være teamleder, koordinator eller lignende eller 

have et ledelsesmæssigt ophæng i kommunen. Det forudsættes, at tovholderen deltager i undervisnings-

forløbet, da det giver de bedste betingelser for implementering af metoderne. 

 Udpeger 6-8 medarbejdere, som deltager i undervisnings- og netværksaktiviteterne. 

 Udpeger en bredere kreds af medarbejdere til den indledende undervisningsgang med henblik på opspo-

ring og screening af traumesymptomer. 

 Har gjort sig specifikke overvejelser om relevansen og implementeringsmuligheder for projektet i den 

daglige praksis i kommunen.  

 Tilkendegiver, at man er indstillet på at indgå i evalueringsaktiviteter som beskrevet under afsnittet ’Do-

kumentation og evaluering’.  

 Er indstillet på at understøtte et tværfagligt samarbejde omkring borgerne og deres nære relationer. 

 At deltage i implementeringsaktiviteter, såsom netværksmøder og afsluttende formidling af resultaterne 

etc. 

 

 

8. Praktiske oplysninger 
Ansøgningsfristen er d. 1.april 2023. Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Ansøgerne kan for-

vente svar senest 1 måned efter ansøgningsfristens udløb.  
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Faglige spørgsmål til projektet kan stilles til specialkonsulent Katrine Kanneworff på kaka@siri.dk eller speci-

alkonsulent Maj Thoft Haslund på majh@siri.dk 

Ansøgningsskema findes SIRIs hjemmeside: siri.dk   

Ansøgning til projektet sker ved at udfylde ansøgningsskemaet, der findes på siri.dk og sende til kaka@siri.dk 


