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Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose 
 
Referat 5.2.2020, Odense 
Tilstede: Henrik, Katrine, Natalie, Birthe, Morten, Charlotte, Heidi 
 
1. Hjemmeside. Birgitte og Morten samler op 

a. Der er tilfredshed, og der snakkes om rettelser, som Morten og Birgitte tager med til næste møde 
med Torben. 

2. Medlemskab. Birgitte samler op. 

a. Vi tænker det kan koste 100 DKK per år, og at man melder sig til for et år. Dvs. man skal genmelde 
sig hvert år. Medlemskab giver nedslag i pris til arrangementer (nok de 100 DKK), samt evt. en årlig 
temadag for medlemmer kun.   

b. Man tilmelder sig online med eget kort. Der er ikke mulighed for at tilmelde sig som organisation 
længere. 

c. Vi har medlemsliste ved siden af hjemmesiden pga. dataregler. 
d. Vi opdaterer hver januar, evt. ved hjælp af betalt studentermedhjælp. 
e. Morten og Birgitte snakker med Torben om opsætning. 

 

3. Økonomi. Charlotte samler op 

a. Der er over 200.000. Vi beslutter at have det som en buffer ift. kommende arrangementer. 

4. Alliancens plads i netværket. Birgitte og Katrine samler op 
a. Alliancen har spurgt, om netværket kan give dem platform og støtte til dens videre arbejde. Der vil 

være fokus på, at der er penge til, at tidligere tovholdere for Alliancen fortsætter, og at det passer til 
netværkets profil, særligt i forhold til presse og udtalelser. Hvordan kan vi gøre det? Og kan vi gøre det?  

b. Der er tvivl, om der vil være udfordringer forbundet med at være associeret med Alliancen. Det 
foreslås, at samarbejde kan ske gennem styregruppe, temadage og andet. Vi kan godt involvere Alliancen i 
samarbejde om fx national konference næste år. Katrine laver udkast til mail om dette, og sender til 
Birgitte, som sender til Alliancen. 
 
5. Temadag 14.5.2020, status og videre arbejde. Henrik samler op 

a. Rammer: tre oplæg og panel 
b. Henrik lægger det op på Facebook senest 7.2 (Tid, sted og titel) + sender til Morten, som lægger det 

op på hjemmeside. 
c. Henrik sender udkast til program ud til Natalie og Birgitte. Der arbejdes fra 17.2 – færdigt senest 

28.2, og lægges derefter ud. 
d. Oplæg skal gerne handle om ´det tredje ben´- kognition: 

1. Være opmærksom på kognitive deficits; hvordan? 
2. Være opmærksom på, hvordan vi agerer ift. målgruppen – hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter 

vi? Hvordan tilpasser vi tilbud til dem? 
3. Hvordan stiller man spørgsmål til mænd, når man skal snakke med ham – hvordan tager man 

hensyn til kognition. 
4. Hvordan screener man ift. dårlig kognition? 

e. Mulige oplæg: Beskæftigelse sammen med kognitionsforstyrrelser 
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1. Overordnet oplæg: Henrik + Charlotte: Oplæg om kognitionsforstyrrelser med fokus på 
medicinsk faglighed 

2. Henrik og Charlotte og Stine: Relevans for beskæftigelse og beskæftigelsesprojekter, 
herunder integration. 

3. Er der forskel på mænd og kvinder? 

Andre muligheder 
4. Natcaféen? – Mødet med andre? 
5. VAMIS - Autisme/misbrug og behandling – BT tjekker 
6. Skæve boliger – Flemming fra Hillerødgade, Eskil (social vicevært) 
7. MOCA – screening (BT) 
8. Husk 5 gode med hjem til praktikere 

 
 

6. National konference 2020, status og videre arbejde. Birgitte samler op. 
a. Unge – 30 år 

b. Dato: 22.9 (Birgitte sender mail til Rafai om tema) 

c. Sted: Emdrup eller Middelfart? Beslutning tages i april. Vi regner med omkring 100 deltagere. 

d. Annonceres i april på Facebook/hjemmeside 

e. Hvordan fordeler vi arbejdsopgaverne, så de tager hensyn til forskellige arbejdssituationer og 
ressourcer de næste år. Birgitte og Charlotte samler op 

7.  Nyt årshjul. Charlotte samler op 
Charlotte laver Doodle. Men vi holder møde efter temadag i 14.5, samt skypemøde i april. 

8. Evt.    

Generalforsamling holdes efter temadag i maj, det annonceres sammen med program. 

 
 
 


