Verksamhetsberättelse för år 2015 och del av 2016
Styrelsen för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser lämnar härmed sin redogörelse för verksamhetsåret 2015-2016.
Målsättning
SN-DD är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Huvudsyftet med nätverket är att verka för
en utveckling av arbetet med att tillgodose behoven hos patient-/ klientgrupper med dubbeldiagnoser och därmed höja livskvaliteten för denna målgrupp. Detta genomförs bl.a. genom:
 att arbeta för att personer som tillhör målgruppen får den vård, omsorg och behandling de är i
behov av,
 att bevaka och initiera forsknings- och metodutveckling inom området,
 att samarbeta med andra nätverk, bl.a. i Norden i syfte att skapa en samsyn som vilar på forskning och beprövad erfarenhet,
 att samarbeta med brukarorganisationer inom området.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande och åtta-elva ledamöter jämte deras personliga suppleanter. Styrelsen ska bestå av ledamöter från alla delar av landet, samt komma från såväl
kommun, landsting, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse eller annan verksamhet med uppdrag från offentlig huvudman.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015-2016 bestått av följande personer/verksamheter:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Lena Karlsson
Ann Hercules
Maria Hägerstrand
Anne Holmqvist
Susanne Rosén
Sebastian Karakas
Lena Liljeroth
Marie Nilsson
Catarina Norman
Birgit Lund
Isa Larsson
Per Johansson
Karin Sjölander
Jenny Andersson
Anders Hultman
Christin Wahlström
Janne Koskinen
Agneta Öjehagen

Skyddsvärnet
Vuxenenheten, Tyresö Kommun
Kriminalvårdens huvudkontor
Öppenvårdsenheten, Huddinge kommun
Stockholm stad, Boendeverksamheten
Rättspsykiatrin Göteborg
Beroendecentrum Stockholm
Beroendekliniken, SU Göteborg
Egen företagare, Cat Nor Konsult Stockholm
Social resursförvaltning Göteborg stad
Missbruks- och beroendeenheten, Luleå
Aleris
Kriminalvården, Frivården Göteborg
Vaggeryds kommun
ACT-teamet Norrköping
Rättspsykiatrin, Karsuddens sjukhus, Katrineholm
SiS Verksamhetskontor Stockholm
Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Adjungerad ledamot under 2015-2016 har varit:
Ulla Bertling
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Under verksamhetsåret har Jenny Andersson formellt avgått med anledning av arbetsbyte.
Valberedningen
Valberedningen har bestått av 2 ledamöter, varav en ledamot har varit sammankallande. En av ledamöterna har avgått under verksamhetsåret.
De som ingått i valberedningen är:
Siv Andersson, Kriminalvården Göteborg
Birgitta Ravens, Beroendekliniken/SU Göteborg
Revisorer
Revisorer under året har varit:
Lars Hellgren, Skellefteå
Sirpa Wrandel, Administratör Göteborg
Medlemskap i SN-DD
För att vara medlem i Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser ska följande villkor uppfyllas:
Alternativ 1:
Medlemskap kan beviljas av verksamhet som arbetar med personer med dubbeldiagnos.
Verksamheten kan bedrivas inom stat, kommun, landsting eller annan utförare på uppdrag av offentlig huvudman.
Alternativ 2:
Stödmedlemskap kan beviljas enskilda personer som arbetar i överensstämmelse med föreningens
ändamål. Stödmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag och äger rätt att delta i föreningens aktiviteter. Stödmedlem äger inte rösträtt vid årsmötet.
Verksamhet (alt 1) är som regel detsamma som en arbetsplats.
Medlemsavgiften under verksamhetsåret har varit var 1500 kr för verksamheter, och 100 kr för stödmedlemskap.
Antal medlemmar
Antal medlemmar/verksamheter uppgår vid årets slut (2015) till drygt 90 och 13 stödmedlemmar.
Styrelsemöten
Konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsmötet, 2015-03-27. Vidare har styrelsen haft 2
planeringsdagar (3-4 september), och 8 protokollförda styrelsesammanträden varav 5 telefonmöten.
Motion
Ingen motion har inkommit till årsmötet 2016.
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Verksamhet under året
Styrelsen har följt den verksamhetsplan som beslutades om vid 2015 års årsmöte (se bilaga). Verksamhetsplanen har konkretiserats i en handlingsplan som stämts av vid varje styrelsemöte, och arbetet har bedrivit i mindre grupper. De arbetsområden som varit aktuella under verksamhetsåret 20152016 har varit följande:


Kontinuerlig omvärldsspaning
Sker regelbundet, främst vid styrelsemöten, bland annat som ett led för att förena våra olika perspektiv.



Hemsidan (www.sn-dd.se)
Se till så att hemsidan uppdateras kontinuerligt med intressant och relevant information. Hemsidan utgör en viktig del i arbetet att sprida kunskap om föreningens existens, stimulera medlemsrekrytering samt underlätta kontakt och utbyte mellan medlemmar. En mobilvänlig sida är under
produktion.



Nyhetsblad
SN-DD har utkommit med ett nyhetsblad under verksamhetsåret. Nyhetsbladet publiceras även
på hemsidan. Styrelsen har beslutat att lägga ner nyhetsbladet (160122). Styrelsen har startat ett
Twitterkonto, Svenska Nätverket DD@SNDD_, som även är synligt på hemsidan.



Medlemsregister
Styrelsen har fortsatt att göra medlemsregistret mer funktionellt och användbart, samt hålla
medlemsregistret uppdaterat. En ledamot har haft ett särskilt ansvar för registret, och samarbetet med kassör samt faktureringsansvarigt företag har förbättrats under året. Registret är ett
viktigt verktyg i kontakten med medlemmar. Styrelseledamöter/suppleanter har rollen av regionala ombud för att på så sätt fånga in medlemmars synpunkter och önskemål.



Stimulera aktiviteter på lokal/regional nivå
Styrelsen tog under 2015 fram ett dokument som ska användas som underlag för verksamheter
som önskar ekonomiskt stöd för att genomföra aktiviteter som faller inom ramen för nätverkets
syfte. Ingen verksamhet har under året ansökt om bidrag från föreningen.



Bevakning av metoder och forskning på området
En arbetsgrupp är tillsatt inom styrelsen som fortlöpande träffas och som har i uppgift att bevaka
området, bl.a. för att tipsa om konferenser/utbildningstillfällen etc. till hemsidan. Gruppmedlemmarna deltar även själva i olika konferenser, och arbetsgrupper på området etc.



Arrangera en sammankomst under hösten 2015 i Stockholm
Den 4 december 2015 arrangerade SN-DD konferensen ”Samma möjligheter – är det möjligt?”
i NBV:s lokaler vid Hornstull i Stockholm. Konferensen var fullsatt med 100 deltagare och det blev
en uppskattad dag med tre föreläsare som alla fick mycket goda resultat på utvärderingarna. Rubrikerna för föreläsningarna var: ”ADHD trauma & substansberoende”, "Pengar är inte lycka
men...", ”När det är svårt att förstå – om svag begåvning”. Skyddsvärnets sociala företag stod för
fika och en mycket uppskattad lunchsoppa. Material från konferensen finns att hämta på hemsidan.
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Samverka med brukarorganisationer
SN-DD har under verksamhetsåret bland annat varit med på NSPH:s konferens om anhörigstöd
den 13 november 2015. Nätverket har även anlitat Skyddsvärnets sociala företag att ta hand om
anmälningar till konferensen. SN-DD fortsätter även att anlita det sociala arbetskooperativet
Multimedium för att bland annat ta fram foton etc. till hemsidan.



Årsmöte 2016
Detta ser styrelsen som en löpande uppgift varje verksamhetsår. Årsmöteskonferensen 2016
äger rum i Göteborg, och har bland annat två intressanta föreläsningar på programmet.



Följa och ha kontakt med övriga dubbeldiagnosnätverk i Norden
Inget särskilt.

Styrelsen i mars 2016
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