
Selskab for 
Misbrugspsykologi  
Selskab for Misbrugspsykologi er en 
faglig sammenslutning af psykologer, 
som arbejder indenfor 
misbrugsområdet, enten med 
behandling af misbrugere eller med 
forskning indenfor området. 

Selskabet, som hører under Dansk 
Psykolog Forening, blev dannet i 1994, 
og tæller for tiden ca. 100 medlemmer. 


Tilmelding til 
konferencen  
Deltagelse til konferencen er åben for 
alle interesserede og koster 100 kr for 
frokosten. Deltagelse er gratis for 
medlemmer af selskabet.


Man tilmelder sig på Selskab for 
Misbrugspsykologis hjemmeside, 

www.misbrugsnet.dk

Program

DOBBELTDIAGNOSER 

KONFERENCE OM DEN 
FREMTIDIGE BEHANDLING AF 
PERSONER MED MISBRUG OG 
PSYKISK LIDELSE 

26. september 2018

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27

2100 København Ø

10.00 Velkommen
Simon Schøneberg. Selskab for 
Misbrugspsykologi

10.10 Start på dagen 
Paneldiskussion med
- Karin Raahauge, centerleder, Frederiksberg 
Kommunes Rådgivningscenter
- Jannie Bertz, formand for socialrågivernes 
faggruppe, misbrugsbehandlere
- Bjarne Elholm, næstformand for fagligt 
selskab for addiktiv sygepleje
 - Eric Allouche, formand for Selskab for 
Misbrugspsykologi

11.30 Den historiske baggrund 
Katrine Schepelern Johansen. Leder af 
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, 
Region Hovedstadens Psykiatri og Jonathan 
Led Larsen, psykolog, ph.d.-studerende ved 
KFD

12.00 Frokost
12.45 Hvilken gruppe borgere drejer det sig om?

Per Nielsen, centerleder og Steffen Røjskjær, 
udviklingsleder, Kompetencecenter 
Ringggården 
Birgitte Thylstrup, formand for 
Dobbeltdiagnose Netværk

14.00 Behandlingstilbud og opgavefordeling 
Hvad skal et specialiseret behandlingstilbud 
indeholde og hvilke opgaver vil høre til 
henholdsvis regionerne og kommunerne?  

John Eltong, psykolog, Center for 
psykoterapeutisk udvikling, Region H.
Kathrine Bro Ludvigsen, Antropolog/
Specialkonsulent  og ledende overlæge, 
speciallæge i psykiatri, Danny Reving, KABS

15.00 Konklusion og drøftelse af evt. 
anbefalinger til det videre forløb

http://www.misbrugsnet.dk
http://www.misbrugsnet.dk


Relevante dokumenterMed udgivelsen af Sundhed, hvor du er i 
januar 2018  har Sundheds- og 
ældreministeriet varslet, at behandlingen 
af patienter med misbrug og samtidig 
psykisk lidelse fremover skal samles i 
regionerne.


Med denne ændring af ansvarsfordeling 
ønsker regeringen at løse det gamle 
problem vedr. behandlingen af borgere 
med en dobbeltdiagnose/
dobbeltbelastning. 


Sundheds-og ældreministeriets udspil er 
på nuværende tidspunkt formuleret på en 
måde, som gør det vigtigt at drøfte nogle 
spørgsmål nærmere.

 


Hvilken gruppe drejer det sig om? 

I Sundhed, hvor du er bliver gruppen 
betegnet som ”Patienter med misbrug og 
samtidig psykiske lidelser” og der bliver 
også refereret til ”mennesker som er 
dobbelt-belastede”.


I Mental Sundhed, som er et udspil fra 
Regionerne m.fl., formuleres det: 
”Mennesker med psykisk sygdom og 
misbrug”. 


KABS, for sit vedkommende, har valgt 
formuleringen ”Borgere som er afhængige 
af rusmidler og samtidig har en psykisk 
lidelse”. 


Psykologforeningen anvender i sit udspil 
”patienter med dobbeltdiagnose”, osv.

Skal disse forskellige formuleringer opfattes som 
rene synonymer eller afspejler de forskellige 
borgergrupper og/eller forskellige faglige og 
ideologiske måder at tænke området på? 


På et rent pragmatisk niveau, hvem vil fremover få 
retten til at "diagnosticere" borgerne mht. at placere 
i den ene eller anden gruppe og hvordan. Vil man 
f.eks. fremover anvende bestemte test eller 
metodik? 


Hvilke opgaver vil fremover høre til region og 
hvilke til kommune?  

Alle de forskellige udspil vedr. behandling af 
borgere med en dobbeltbelastning/ 
dobbeltdiagnose understreger vigtigheden af at 
behandlingen skal samles ét sted, samt at 
behandlingen af disse borgere kræver en meget 
specialiseret og holistisk indsats. 


Ud over at disse to ønsker kan virke 
modsætningsfulde, ligger der en opgave i at sikre 
sig, at en øget specialisering ift. 
behandlingstilbud ikke kommer til at skabe nogle af 
de samme problemer, i form af indsnævring af 
målgruppen og kompetencer, som dem der ønskes 
løst. 


På konferencen vil vi kigge på regionale og 
kommunale særlige behandlingstilbud for borgere 
med et misbrug og en psykisk lidelse og prøve at 
forstå, hvilke opgaver der hører til den "sociale-
behandling" af misbrug, og hvilke opgaver der 
hører til den ”misbrugspsykiatriske” del, samt hvilke 
konsekvenser det har at adskille 
behandlingsopgaver på denne måde.  

Sundhedsstyrelsen 


Styrket indsats for mennesker med med psykisk 
lidelse 

Dansk Psykolog Forening  

Fremtidens Psykiatri – en helhedsorienteret plan

De danske regioner, Lægeforeningen, Dansk 
psykiatrisk Selskab, Bedre psykiatri. 


MENTAL SUNDHED. Et samlet behandlingstilbud  
til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

KABS 

Behandling af misbrugere skal samles ét sted

Kommunernes Landsforening  

Forebyggelse for fremtiden  

Anbefalinger. Styrket indsats til mennesker med 
psykiske vanskeligheder

Sundheds-og ældreministeriet  

Sundhed hvor du er

Alle dokumenterne kan læses på selskabets 
hjemmeside: 

www.misbrugsnet.dk
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