
 

 

  

 

 

Netværksmøder øst og vest for Storebælt, 2019 
 

 

Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed afholder i 2019  netværksmø-

der for nuværende og tidligere ansatte i dansk politi med PTSD eller andre 

alvorlige psykiske belastningsskader – og disses pårørende. Netværks-

møderne giver mulighed for at mødes med andre i samme situation og 

danne et uformelt netværk. 

 

De første netværksmøder for PTSD-ramte og deres pårørende blev af-

holdt i 2018. Der var på møderne stor deltagelse fra både nuværende og 

tidligere ansatte i dansk politi samt disses pårørende. På baggrund af de 

mange positive tilbagemeldinger har Støtte-  og Rådgivningsenheden  

fastlægge yderligere 4 møder i 2019 øst og vest for Storebælt. 

 

Netværksmøder vest for Storebælt: 

Sted: Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 

Mødedatoer: 

3. kvartal, torsdag den 29. august 2019, 16.00 – 19.00 

4. kvartal, torsdag den 31. oktober 2019, kl. 16.00 – 19.00 (NB ændret dato) 

 

Netværksmøder øst for Storebælt: 

Sted: Comwell Køge strand, Strandvejen 111, 4600 Køge 

Mødedatoer: 

3. kvartal, torsdag den 22. august 2019, kl. 16.00 – 19.00 

4. kvartal, torsdag den 28. november 2019, kl. 16.00 – 19.00 

 
 

Hvordan foregår møderne? 

Til møderne vil repræsentanter fra Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsen-

hed deltage for at sikre praktikken og understøtte de behov, deltagerne 

måtte have. 

 

Der vil være et kort relevant oplæg (ca. 30-45 min.) efterfulgt af åbent fo-

rum med mulighed for dialog omkring emnet og etablering af netværk. 

 

 

Praktik 

Der er fri parkering på pladsen foran hotellet. 



 

Side 2 

 

 

 

Hvem kan deltage? 

Målgruppen er nuværende og tidligere politiansatte, som oplever psykiske 

udfordringer opstået på baggrund af voldsomme hændelser i tjenesten, og 

disses pårørende.  

 

Sådan tilmelder du dig 

Du tilmelder dig eller dine pårørende ved at sende jeres fulde navne til 

khr-stoette-og-raadgivning@politi.dk eller ved at ringe til 3035 8817. 

 

Alt data vil blive behandlet fortroligt efter dataforordningens regler. Det 

betyder, at fortrolige oplysninger ikke vil blive delt, eller kan tilgås af andre 

end ansatte i Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed. 

 

Har du spørgsmål? 

Har du eller dine pårørende nogen spørgsmål, kan I kontakte Rigspolitiets 

Støtte- og Rådgivningsenhed 

Mail: khr-stoette-og-raadgivning@politi.dk 

Telefon:      3035 8817 

 

 

Vi glæder os meget til at se jer. 

 

Med venlig hilsen 

Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed 


