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Kort om lægegruppen 

Lægegruppen under Amnesty International Danmark har eksisteret siden 1974 og arbejder primært 
med dokumentation af tortur. Lægegruppen undersøger asylansøgere i Danmark, med henblik på at 
dokumentere tortur. Derudover har lægegruppen flere igangværende projekter (se nedenfor). 

Lægegruppen har, pr. 13.07.20, 35 medlemmer. Lægegruppens medlemmer er både yngre læger 
og speciallæger og rummer mange forskellige specialer, herunder infektionsmedicin, dermatologi, 
almen medicin, plastikkirurgi, samfundsmedicin og anæstesiologi. 

I Amnesty Danmark findes også en lægegruppe, der arbejder mod dødsstraf. Denne årsrapport 
vedrører dog kun arbejdet i lægegruppen, der arbejder med dokumentation af tortur. 

 

Lægegruppens møder 

Lægegruppens møder afholdes hver 6. uge om aftenen. Lægegruppens arbejde understøttes af en 
specialgruppekoordinator (studentermedhjælper) fra Amnesty.  
 
Lægegruppen har i 2019 afholdt 8 møder. Herunder ét stort høstmøde som bl.a. indeholdte 
følgende oplæg: 

• Oplæg fra Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen om hans tid fra de missioner som han 
havde været på i retsmedicinske sammenhænge, både for Amnesty og andre organisationer. 
Desuden også oplæg omkring hans nye bog, MØDOMMEN, som han har skrevet i samarbejde 
med jordemoder Gry Stevens Senderovitz.  

• Oplæg fra Hans Draminsky Pedersen, som med sin store erfaring indenfor missionsarbejde i 
udlandet, kunne bidrage med gode overvejelser i forhold til mulige projekter i udlandet. 

• Psykolog Christiane Karoline Kjærgaard fra Amnestys nyoprettede psykologgruppe gav et op-

læg omkring psykotraumatologiske interventioner og om de direkte metoder vi kan gøre brug 

af i situationen under torturundersøgelser.  

• Derudover havde lægegruppen besøg af Liv fra MESU som fremlagde de foreløbige resultater 
af forskningsprojektet med MESU. (Se nedenfor) 

 

Lægegruppens aktiviteter 

I 2019 har Amnestys lægegruppe gennemført dele af et forskningsprojekt i samarbejde med 
DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, samt MESU, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og 
Sundhed på Københavns Universitet. Forskningsprojektet har til formål at undersøge prævalensen af 
torturoverlevere blandt ikke-vestlige immigranter i almen praksis i Danmark samt at identificere 
mennesker der har været udsat for tortur tidligt, så de kan tilbydes relevant behandling. Derudover, 
at validere et screeningsværktøj til identifikation af mennesker der har været udsat for tortur. Dette 
screeningsværktøj bliver allerede brugt tidligt i asylfasen i Danmark. 

Projektet forventes at afsluttes i 2020. 
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Torturundersøgelser 

I 2019 har AMNESTYs lægegruppe i alt lavet 8 torturundersøgelser. 7 af undersøgelserne er 
rekvirerede af de undersøgtes advokater og en af undersøgelserne er rekvireret af Dansk 
Flygtningehjælp. De undersøgtes advokater har særlige arbejds- eller interesseområder indenfor 
udlændinge-, straffe- og asylret indenfor menneskerettigheder og påtager sig asylsager igennem 
flygtningenævnet.  

Alle undersøgte er afviste asylansøgere, og dermed i det sidste led inden hjemsendelse. Undersøgtes 
advokater kan genoptage asylsagen i Flygtningenævnet, men udelukkende hvis der er er væsentlige 
nye oplysninger, heriblandt medicinsk dokumentation af tortur.  

Alle undersøgelser og efterfølgende udfærdigelse af rapporter er gennemført af to læger fra 
Amnestys lægegruppe. Amnestys lægegruppe bruger tolke fra flygtningenævnets tolkeservice. 

Af dem der blev undersøgt af AMNESTYs lægegruppe i 2019 var 7/8 mænd og 1/8 kvinde. De var 
fra Kuwait, Afghanistan, Iran, Burundi og Sudan. Gennemsnitsalderen var på 
undersøgelsestidspunktet 30 år. 
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Konklusion 

2019 har været et spændende år for lægegruppen. Lægegruppens eksisterende projekter, heriblandt 
samarbejde med DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, samt MESU, Forskningscenter for Migration, 
Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet, er ved at være fuldendt. Lægegruppen ser frem 
mod en publicering af artiklen og projektets endelige resultater. 

I 2020 planlægger vi et høstmøde med temaer omkring bl.a. FNs torturkomité, mødom & brug af 
taser-guns blandt politi og fængselsbetjente. Derudover fortsætter vi vores aktivitet med at 
undersøge mennesker der har været udsat for tortur blandt flygtninge i Danmark. 

Vi har ikke planlagt forskningsprojekter eller andre aktiviteter. Har du et forslag til aktiviteter eller er 
du interesseret i at blive medlem af lægegruppe eller har du et relevant emne du gerne vil dele med 
os, er du mere end velkommen til at kontakte os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørgsmål og kommentarer, kontakt da: 

 
Kresten Julian Sommer 
Specialgruppekoordinator, Amnesty Intl. Dansk sektion 
kjsommer@amnesty.dk 


