
 

 

Temadag 
Behandling af dobbeltdiagnosticerede set fra et regionalt og kommunalt perspektiv  

DFND Generalforsamling  

Så er det snart tid til det nye års første temadag og generalforsamling i Dansk Fagligt Netværk for 
Dobbeltdiagnose - alle er inviteret til, at vi i fællesskab sætter vores præg på netværket.  

Dagen omhandler behandling af dobbeltdiagnosticerede ud fra et regionalt og et kommunalt perspektiv. 

Det regionale perspektiv vil blive belyst af Katrine Schepelern Johansen, leder og seniorforsker hos 

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Psykiatrisk Center Sct. Hans. Det kommunale perspektiv vil blive 

belyst af Danny Reving, Overlæge i psykiatri hos KABS Stjernevang.  

 

På generalforsamlingen skal vi tale om året der er gået, det nuværende år, fremtidige ønsker og planer for 

netværket, økonomi og selvfølgelig valg til bestyrelsen.  

 

D. 9. marts 2017 kl. 9-15.  

Center for Akut og Opsøgende Indsatser, Nørre Allé 31, 3. sal, 8000 Aarhus C. 

Temadagen er gratis for medlemmerne.  

Andre kan deltage gratis ved at melde sig ind i netværket på selve dagen. 
 

Tilmelding: Send mail til Charlotte E. Rasmussen charlras@rm.dk senest d. 1. marts 2017. 

WWW 

På vores hjemmeside www.dobbeltdiagnose.net vil vi snart lancere en ny inspirationsdel, hvor medlemmer 

af netværket kan dele viden, en særlig indsats eller ”noget der virker”. Hjemmesiden er under evig 

udvikling, så har du idéer til indhold eller kommentarer til den, er du meget velkommen til at skrive til 

Jørgen joaa@aarhus.dk eller Morten på moth@aarhus.dk. Derudover har netværket en 

Facebookside https://www.facebook.com/groups/dobbeltdiagnose/. 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer til et spændende møde. 

Med venlige hilsner 

Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose 

 

mailto:charlras@rm.dk
http://www.dobbeltdiagnose.net/
mailto:joaa@aarhus.dk
mailto:moth@aarhus.dk
https://www.facebook.com/groups/dobbeltdiagnose/


 

Tid Program 

9:00 - 9:30 Morgenkaffe og velkomst 
 

9:30 - 9:40 Introduktion til dagen 
 

9:40 - 10:50 Behandling af dobbeltdiagnosticerede i regionalt regi 
Oplæg af Katrine S. Johansen, PhD, seniorforsker, leder af 
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Psykiatrisk Center 
Sct. Hans. 
 
Katrine vil fortælle om den regionale behandlingspsykiatri, og 
om de pakkeforløb, der er blevet indført. Pakkeforløbene kan 
være en udfordring at forene med mennesker med misbrug. 
Dette forsøger de at imødekomme med et nyt projekt.  
 

10:50 - 11:05 Pause 

11: 05 - 12:15 Behandling af dobbeltdiagnosticerede i kommunalt regi 
Oplæg af Danny Reving,  
Overlæge, speciallæge i psykiatri, KABS Glostrup, Stjernevang. 
 
Danny vil fortælle om de tilbud brugerne af KABS Stjernevang 
modtager, og om den fleksibilitet det kræver, for at lykkedes. 
KABS har ofte en koordinerende rolle i behandlingen, og har 
et tæt samarbejde med Sct. Hans Hospital.   
 

12:15 - 13:00 Frokost 
 

13:00 - 14:00 Diskussion og Opsamling 

 
14:00 – 14:45 Generalforsamling 

1. Formandens beretning 
2. Regnskabsaflæggelse 
3. Godkendelse af budget 
4. Fremadrettede ønsker i og for netværket 
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 
6. Eventuelt 

 

14:45 – 15:00 
 

Kort evaluering og tak for i dag 

 


