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Amnesty Danmark Lægegruppens aktiviteter i 2021: 1 

Kort om Amnesty International Danmarks Lægegruppe 
Amnesty International Danmarks Lægegruppe har eksisteret siden 1974, og arbejder primært med 

dokumentation af tortur. 

Amnesty International Danmarks Lægegruppe undersøger asylansøgere i Danmark med henblik på at 

dokumentere tortur. Derudover arbejder Amnesty International Danmarks Lægegruppe løbende med 

andre aktiviteter og projekter. 

 

Amnesty International Danmarks Lægegruppe har pr. 21.02.2022 32 medlemmer. Amnesty 

International Danmarks Lægegruppes medlemmer er både yngre læger og speciallæger fra mange 

forskellige specialer, herunder almen medicin, plastikkirurgi, dermatologi, 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. 

 

Amnesty International Danmarks Lægegruppes møder 
Amnesty International Danmarks Lægegruppes møder afholdes cirka hver sjette uge om aftenen. 

Arbejdet understøttes af en specialgruppekoordinator (deltid) fra Amnesty International Danmarks 

sekretariat. 

 

I 2021 er der afholdt seks møder, hvoraf de første tre møder er afholdt online. 

 

Hvert år holder Amnesty International Danmarks Lægegruppe et længere møde, også kaldt Høstmøde. 

Her inviteres forskellige oplægsholdere, og der undervises og fortælles om forskellige relevante temaer. 

 

På dette års Høstmøde blev følgende oplæg afholdt: 

- Erik Sørensen, seniorrådgiver for Amnesty International Danmark, om fremtiden for aktivisme på længere sigt i Amnesty 

International og nationalt, samt internationalt samarbejde og lægegruppens deltagelse 

- Martin Lemberg-Pedersen om det danske udrejsesystem og efterfølgende snak om muligheder for en ny undersøgelse på 

Ellebæk 

- Morten Ekstrøm om brug og erfaringer med Harvard Trauma Questionnaire ved Competence Centre for 

Transcultural Psychiatry 

- Annemette Oxholm om terminologi ved beskrivelse af hudforandringer i torturrapporter 

- Elna Søndergaard og Lisa Michaelsen fra DIGNITY præsenterer træningsprogram til læge- og psykologgruppen med DIGNITY 

og internationale eksperter 

 

Amnesty International Danmarks Lægegruppes aktiviteter 
Amnesty International Danmarks to lægegrupper har etableret kontakt med sundhedsfagligt personale 

under fire andre Amnesty sektioner; Norge, Sverige, Tyskland og Østrig. Formålet med det 

sundhedsfaglige Amnesty International-netværk er at samarbejde om fælles interesseområder på et 

internationalt plan. 

 

Amnesty International Danmarks Lægegruppe samarbejder desuden med Amnesty International 

Danmarks Psykologgruppe om en mulig undersøgelse på Ellebæk. 

 



 

  
 Amnesty Danmark Lægegruppens aktiviteter i 2021: 2 

Torturundersøgelser 
I 2021 har Amnesty International Danmarks Lægegruppe udført seks torturundersøgelser. En af 

undersøgelserne er rekvireret af Dansk Flygtningehjælp og fem af undersøgtes advokat. De 

undersøgtes advokater har ofte særlige arbejds- eller interesseområder indenfor udlændinge-, straffe- 

og asylret angående    menneskerettigheder. 

 

Tre af de undersøgte er afviste asylansøgere, der er afvist hos Udlændingestyrelsen. En af de 

undersøgte er afvist hos Flygtningenævnet. En af de undersøgte har fået afslag på forlængelse af 

midlertidigt ophold hos Udlændingestyrelsen. Endelig er en af sagerne en klagesag ved FN’s 

torturkomite. Dermed er alle i den sidste fase inden hjemsendelse/udsendelse. Undersøgtes advokater 

kan få genoptage sagen i Flygtningenævnet, hvis der er er væsentlige nye oplysninger, for eksempel 

dokumentation af tortur. 

 

Fem af de undersøgte i 2021 var mænd, en var kvinde.  To af mændene var fra Palæstina, en var fra 

Tjetjenien, en var fra Syrien og en var fra Somalia. Gennemsnitsalderen på undersøgelsestidspunktet 

var 43 år. 

 

Alle undersøgelser og efterfølgende udfærdigelse af rapporter er gennemført af to læger fra Amnesty 

International Danmarks Lægegruppe. Amnesty International Danmarks Lægegruppe benytter tolke fra 

Dansk Flygtningehjælps tolkeservice ved undersøgelserne.  

 

Sammenfatning 
Arbejdet i Amnesty International Danmarks Lægegruppe i 2021 har også været ramt af Covid19- 

restriktionerne, hvorfor nogle forespørgsler på torturundersøgelser fra den undersøgtes side er blevet 

udskudt. Amnesty International Danmarks Lægegruppe har gennemført alle undersøgelser med de på 

det givne tidspunkt anbefalede forholdsregler. 

 

Aktuelt arbejder Amnesty International Danmarks lægegrupper på at danne rammerne for et 

internationalt netværk med andre sundhedsfaglige grupper, der arbejder med de medicinske aspekter 

af menneskerettighederne i Amnesty International regi. Der er planer om et møde i København i foråret 

2022, hvor muligheder for samarbejde og fælles interesseområder skal drøftes. 

 

Amnesty International Danmark ønsker i løbet af 2022 at sætte fokus på adgang til sundhed i Ellebæk 

udrejsecenter, og samarbejder i den forbindelse med Amnesty International Danmarks 

Psykologgruppe. 

 

 

 

 

 

 

Ved spørgsmål og kommentarer: 
 

Pernille Christine Fie Jensen 

Specialgruppekoordinator, Amnesty International Danmark 

pcjensen@amnesty.dk 


