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OM DIGNITYS KLINIK
Hos DIGNITY tilbyder vi tværfaglig behandling til personer, der har været 
udsat for tortur og traumatiserende krigsoplevelser. Hvis du har oplevet 
voldsomme og traumatiske hændelser, er det normalt, at din krop reagerer, 
og at du får fysiske og psykiske følgevirkninger. Symptomer som angst, 
flashbacks, mareridt, depression, vrede, social tilbagetrækning, smerter 
i muskler og led, hyppig hovedpine, søvnbesvær, manglende appetit/
kvalme/opkast eller anspændthed kan være normale reaktioner  på 
voldsomme og traumatiserende oplevelser. Symptomerne kan påvirke 
dit funktions- og energiniveau og gøre det svært at få hverdagen til at 
hænge sammen. Det påvirker både dig og din familie.

Formålet med DIGNITYs behandlingsforløb er at hjælpe dig til at få det 
bedre og give dig redskaber til at styre både dine tanker og din krop. Hvis 
du har ægtefælle og børn, tilbyder vi også dem behandling, så vi kan 
hjælpe jer som familie.

OM BEHANDLINGEN
I DIGNITYS klinik, har vi vores patienter i centrum, og det er vigtigt for os, 
at vi har en god dialog, og at du selv bliver en aktiv del af behandlingen. 
Behandlingen er tværfaglig, hvilket betyder, at du vil komme i kontakt 
med flere af vores behandlere, der har hvert deres fokusområde. 
Vores behandlerteam består af psykologer, fysioterapeuter, læger og 
socialrådgivere. Alle behandlere og tolke har tavshedspligt.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGENS DELE

Lægen: Hos lægen får du hjælp til at skabe et overblik over dit 
fysiske og psykiske helbred og får en større viden herom, bl.a. 
hvordan krop, psyke, søvn og smerter påvirker hinanden. I kan 
eksempelvis tale om de symptomer og gener du har, og om 
hvordan disse kan håndteres og behandles. Lægen vil tilbyde at 
justere din medicin, når der er behov for det. Lægen indhenter 
efter aftale med dig oplysninger fra din egen læge og tidligere 
behandlingssteder, med henblik på i fællesskab med dig at 
vurdere, hvordan du bedst kan blive hjulpet. 

Psykologen: Hos psykologen får du hjælp til at bearbejde 
dine traumatiske oplevelser og leve med de tanker, følelser 
og kropslige reaktioner, som oplevelserne har bragt med sig. 
Psykologen støtter dig i at forstå og håndtere det, der kan være 
svært at tale om.

Fysioterapeuten: Hos fysioterapeuten vil der være fokus på øget 
viden og forståelse af kropslige reaktioner. Hvordan oplevelser 
kan sætte sig i kroppen bl.a. i form af muskelspændinger, smerter 
og udmattelse. Behandlingen vil bestå i fysiske øvelser, der kan 
understøtte bevægelse i hverdagen samt hjælpe dig til at spænde 
af og lindre dine smerter. Vi vil understøtte en bedre søvn, smerte-, 
angst- og stresshåndtering. 

Socialrådgiveren: Socialrådgiveren vil hjælpe dig med at skabe 
overblik over din sociale situation, så vi sammen kan finde ud af, 
hvordan vi bedst kan støtte dig. Socialrådgiveren kan hjælpe dig 
med se på dine muligheder for at skabe positive forandringer i dit 
liv, det kan bl.a. være at styrke dit netværk, understøtte dialogen i 
familien, støtte op om aktiviteter, uddannelse, beskæftigelse, eller 
andet, som er vigtigt for dig. Socialrådgiveren kan også støtte i 
samarbejdet med kommunale og private samarbejdspartnere og 
f.eks. deltage i netværksmøder.



OVERSIGT OVER DIGNITYS 
BEHANDLINGSFORLØB 

Hos socialrådgiver, læge, psykolog og fysioterapeut

VORES TOLKE
I DIGNITY har vi dygtige og professionelle tolke til rådighed. 
Tolkene hjælper med at oversætte og skabe en god dialog 
mellem dig og dine behandlere. Du kan gratis benytte vores tolke 
under din behandling. Tolkene har tavshedspligt.

Som udgangspunkt vil du have den samme tolk, hver gang du 
har en aftale med dine behandlere hos DIGNITY.

MOHAMMAD BLEV FRI FOR 
DE MØRKE TANKER 
Mohammad på 40 år fortæller om, hvad han har fået ud af DIGNITYs 
gruppebehandling:  

“Efter at jeg startede i forløbet og lærte at give slip på mine bekymringer 
og mørke tanker, så er jeg faktisk stoppet med at tage sovemedicin, og 
det er jeg bare så glad for. Forløbet har hjulpet mig til at komme af med 
de mørke tanker og i stedet tænke lyst og positiv. Når jeg er ked af det, 
laver jeg nogle af de øvelser, vi lærte i gruppen.” 

Mohammad er et opdigtet navn, da patienten ønsker at være anonym. 
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PRAKTISK INFORMATION OM FORLØBET
Behandlingen er gratis

Vi vil gerne se dig 1- 2 gange om ugen, da vi ved, at 
regelmæssige møder med dine behandlere giver den 
bedste effekt.

Behandlingsforløbet planlægges sammen med dig, så du 
får præcis den behandling, du har brug for. 

Behandlingen er som udgangspunkt individuel, men dele 
af den kan foregå i gruppe eller sammen med din familie.

Det kan være hårdt og udmattende at opstarte et 
behandlingsforløb, så det er helt normalt, at du vil være 
træt de første gange, du kommer hjem fra DIGNITY.

Udover samtaler med dine behandlere, vil du også blive 
bedt om at udfylde spørgeskemaer om, hvordan du har 
det, og hvordan du oplever behandlingen og dens effekt.

VI FORVENTER
• at du overholder dine aftaler hos DIGNITY. 

• at du melder afbud i god tid.

• at du engagerer dig i din behandling.

MINAS FAMILIE FIK DET BEDRE
Mina på 12 år fortæller om behandlingen, hun og hendes forældre fik 
hos DIGNITY:

”Dét der hjalp var, at vi kom her sammen som familie og begyndte at 
tale sammen. Dét der var sværest før var hemmelighederne.”

“I åbnede døren, og vi gik ind af den og fortsatte. I havde nøglen, og vi 
lærte at bruge den. Nøglen var, at I havde evnen til at samle familien. 
I stillede spørgsmål, og vi lærte at stille spørgsmål og give hinanden 
svar”. 

Mina er et opdigtet navn, da patienten ønsker at være anonym. 



FIND VEJ TIL DIGNITY
DIGNITYs klinik ligger på Bryggervangen 55 på Østerbro i København.

Skal du med offentlig transport, kan du tage bus 4A og stå af ved Skt. 
Kjelds Plads (Nygårdsvej) og gå derfra.

DIGNITYs reception ligger i stueetagen på højre hånd, hvor du skal 
melde din ankomst. Ring på dørtelefonen, hvor der står ‘DIGNITY’.

Vores klinik ligger på 3. sal, og der er elevator i bygningen.

Du kan ringe til klinikken alle hverdage på telefonnummer 36 93 86 84

Mandag - torsdag: kl. 8-16
Fredag: kl. 8-14 

Du kan også sende en mail til sekr@dignity.dk

www.dignity.dk


