
Workshop om samarbejde ift. borgere med svære 
spiseforstyrrelser  

 

 



INDLEDNING: 
FORMÅL 

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR  
CENTRALE UDMELDINGER 

PROGRAM 



Workshoppens formål 

Behandling af Socialstyrelsens centrale udmelding:  
 ”Borgere med svære spiseforstyrrelser” 
  
• Fælles overblik over udbud og anvendelse af 

tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser 
 

• Drøftelse af samarbejde og koordinering af 
indsatserne 
 

• Udfordringer ift. at sikre det nødvendige udbud 
af indsatser og tilbud  
 

• Fremadrettet tilrettelæggelse og koordinering 
af rehabiliteringsindsatser og tilbud 
 
 

- Via samarbejde kan kommunerne sikre de 
specialiserede tilbud og selv definere 
tilbudsviften på området! 
 
 
 
 

Afrapportering til Socialstyrelsen 
den 15. oktober 2016 

Behandling i styregruppe, K17, 
KKR og kommuner som del af 

rammeaftale 2017 

Ekspertpanel og netværksgrupper 

Workshop 

Spørgeskemaer 



National koordinationsstruktur 
 

• Socialstyrelsen skal følge udviklingen i tilbud, målgrupper og 
indsatser 
 

• Socialstyrelsen får kompetence til at udmelde målgrupper 
eller særlige indsatser som kommunalbestyrelserne skal 
forholde sig til i forbindelse med de årlige 
rammeredegørelser 
 

• Socialstyrelsen får beføjelse til at anmode 
kommunalbestyrelserne om at foretage en fornyet 
behandling af indsatsen ift. de centralt udmeldte målgrupper 
og indsatser. 
 

• Socialstyrelsen får desuden beføjelse til at meddele 
driftspålæg, som indebærer at en kommune eller region 
pålægges et driftsansvar. Dette dog kun undtagelsesvist i 
helt særlige tilfælde 

 
Jf. Lov om social service (serviceloven) § 13 

 



Central udmelding om borgere  
med svære spiseforstyrrelser 

Formål: 
- Sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede 

rehabiliteringsindsatser og –tilbud til målgruppen omfattet 
af udmeldingen 

 
• De pågældende indsatser bør være  til stede på nationalt 

plan og tilgængelige for alle kommuner 
 

• Målgruppens begrænsede omfang og kompleksitet 
forudsætter, at kommuner og regioner koordinerer og 
samarbejder på tværs for at kunne yde den nødvendige 
højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsats 
 

• Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog 
om tilrettelæggelsen og videreudviklingen af den højt 
specialiserede rehabiliteringsindsats til målgruppen 
 
 

  



Tidsplan 

Måned Handling 
2. november 

2015 
Socialstyrelsen udsender de centrale udmeldinger til 

kommunalbestyrelserne. 
December – 

Januar  

2015/2016 

Socialstyrelsen afholder efter behov møder med relevante parter , 

herunder de administrative styregrupper og 

rammeaftalesekretariaterne 
Januar – Juni 

2016 
Rammeaftalesekretariaterne indhenter og bearbejder data fra 

region og kommuner  
Marts – Maj 

2016 
Socialstyrelsen afholder dialogmøder med relevante parter, 

herunder de administrative styregrupper og 

rammeaftalesekretariaterne 
Senest 15. 

oktober  2016 
Afrapportering på den centrale udmelding skal foreligge 

Rammeaftaler indeholdende udviklingsstrategi og styringsaftale 

skal være fastlagt senest den 15. oktober  

Afrapporteringen på den centrale udmelding samt rammeaftalen 

skal sendes til Socialstyrelsen umiddelbart efter den er fastlagt 



Dagens Program 
9.15   Oplæg om den centrale udmelding v/ Socialstyrelsen 

9.45   Proces for de centrale udmeldinger i region Sjælland v/ RS17 

10.00  Oplæg om arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser i   
  kommunerne v/ Roskilde Kommune 

      Oplæg om tilrettelæggelse af højt specialiserede    
  rehabiliteringsindsatser  v/ Platangårdens Ungdomscenter  

10.45 Kaffepause 

10.55 Introduktion til gruppearbejde  v/ Pia Bille 

11.00  Første gruppearbejde 

12.00 Fælles opsamling i plenum af første gruppearbejde 

12.30  Frokost 

13.00  Behandling af patienter med svære spiseforstyrrelser v/  
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland   

13.30  Plenum og kaffe 

13.45  Andet gruppearbejde 

14.30  Fælles opsamling i plenum af andet gruppearbejde 

15.00 Tak for i dag 


