
PLADS TIL ALLE PÅ 

ARBEJDSMAKEDET
MULIGHEDER FOR BESKÆFTIGELSESMÆSSIG OG 

SUNDHEDSFAGLIGT SAMARBEJDE MED INKLUSION AF SOCIALT 
UDSATTE 



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

10.00 – 10.15 Introduktion til dagen

10.15 – 11.00 Alkoholbehandling til socialt udsatte, hvad virker? Henrik Thiesen, overlæge og 

Institutionsleder, SundhedsTeam, CUVF, Københavns Kommune. 

11.00 – 11.45 Socialt Udsatte i job – Identitet og Respekt, Morten Ø. Thomsen, Social vicevært, Det 

Opsøgende Team, Aarhus Kommune. 

11.45 – 12.00 Pause 

12.00 – 13.00 Virksomhedsbesøg Den fleksible beskæftigelse og sundhedstilbud på Sundholm 

13.00 – 13.45 Frokost 

13.45 – 14.30 Ikke-behandling som behandling. Torben G. Svendsen, institutionsleder, Den Fleksible 

Beskæftigelse, CUVF, Københavns Kommune. 

14.30 – 14.45 Kaffe 

14.45 – 15.30 Paneldiskussion om forskellen på den nye og gamle forsorgsbeskæftigelse - hvilke 

muligheder giver samarbejde mellem forskellige professioner for at forbedre social integration 

Paneldeltagere: Torben Svendsen; Robert Olsen, Forstander Kofoeds Skole; Ivan Christensen, Forstander, 

Mændenes Hjem; Anila Bakhsh, Bydækkende Koordinator, Beskæftigelses Huset, Kbh. Kommune 



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Skabe et netværk mellem fagpersoner, der arbejder med mennesker med dobbeltdiagnoser

Bred vifte af fagpersoner og organisationer

Udbrede kendskab til dobbeltdiagnoseområdet 

Fremme samarbejde på tværs af organisationer og sektorer

Kvalificere behandlingsmuligheder og tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser

Samarbejde med andre organisationer med samme interesseområder nationalt og 

internationalt

OM NETVÆRKET



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Beat the Dragon

Samle feltet

Samarbejde med natsjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 

(ROP) og Svenska Netvärket Dubbeldiagnoser

10 ÅRS JUBILÆUM



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

BESTYRELSE

Charlotte E. Rasmussen: Sygeplejerske, Psykiatriens Hus Regionspsykiatrien Silkeborg

Morten Ø. Thomsen: Pædagog, Det Opsøgende Team, Nørre Allé Aarhus

Heidi Gøtze: Afdelingsleder, KABS Stjernevang Glostrup

Birthe U. Sørensen: Sygeplejerske, Gadeteamet Nørre Allé Aarhus

Jørgen Aagaard:, Bostøtte CBH

Katrine S. Johansen, Antropolog, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser RH

Henrik Thiesen, Læge, Sundhedstemaet Sundholm København

Birgitte Thylstrup, Lektor, center for Rusmiddelforsknng, Aarhus Universitet



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

http://dobbeltdiagnose.net/tilmelding-betalt-af-arbejdsgiver/

Enkeltperson:200

MELD JER IND!

http://dobbeltdiagnose.net/tilmelding-betalt-af-arbejdsgiver/


For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Inklusion afgørende for trivsel og bedring (Topor et al., 2011; Ness et al., 2014)

Social støtte, behandling, trivsel, inklusion, hverdag 

DAGENS TEMA



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Inklusion afgørende for trivsel og bedring (Topor et al., 2011; Ness et al., 2014)

Social støtte, behandling, trivsel, inklusion, hverdag 

Arbejde nøgleområde for bedring og inklusion

Fokus for policy og behandling (Oute et al., 2015; Wright & Stickley, 2013)

DAGENS TEMA



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

At kunne indgå i arbejdsfællesskaber kræver ofte støtte, fleksibilitet fra arbejdsgiver og 

samarbejde mellem mange instanser

Pta. hensigter fra policy og behandling stadig en udfordring, bl.a. pga. skiftende politiske 

dagsordener og manglende fleksibilitet på arbejdsmarkedet

DAGENS TEMA



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Reformer af overførselsindkomster – dagpege, sygedagpenge, førtidspension og 

kontanthjælp

Virker de økonomiske incitamenter?

ET HURTIGT KIG



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Virker ikke på dem, der er tæt på arbejdsmarkedet og dem, der er langt fra (Analyse & Tal)

2/3 af kontanthjælpsmodtagere vurderet aktivitetsparate men ikke jobparate pga. sociale 

problemer og fysisk og psykisk sygdom, manglende uddannelse, erhvervskompetencer

80% i 2007 stadig udenfor arbejdsmarkedet i 2014

Sværere at få førtidspension og revalidering - mange er faldt ud af dagpengesystemet

Ressourceforløb støtter ikke nok – 2% i beskæftigelse efter ca. 2 år, 6% i fleksjob, 0% i 

uddannelse og 18% tildelt førtidspension

Ikke jobs nok til rådighed, som matcher målgruppens ressourcer 

Førtidspension kan øge livskvalitet

ET HURTIGT KIG



For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

Andersen, M. F., Nielsen, K. M., Brinkmann, S. (2012), ”Meta-synthesis of qualitative

research on return to work among employees with common mental disorders”, Scand.J.Work

Environ.Health, 38, 93-104.

Ness, O., Borg, M., Davidson, L. (2014), ”Facilitators and barriers in dual recovery: a

literature review of first-person perspectives”, Advances in Dual Diagnosis, 7, 107-117.

Oute, J., Huniche, L., Nielsen, C. T., Petersen, A. (2015)., “The politics of mental illness

and involvement – a discourse analysis of Danish anti-stigma and social inclusion campaigns”,

Advances in Applied Sociology, 5, 273-285

Topor, A., Borg, M., Di, G. S., Davidson, L. (2011), “Not just an individual journey:

social aspects of recovery”, Int.J.Soc.Psychiatry, 57, 90-99
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