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                Nyhedsbrev 
Central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser  

Socialstyrelsen har primo november 2015 udsendt en central udmelding til kommunerne og 

regionerne om borgere med svære spiseforstyrrelser. Den centrale udmelding behandles som 

en del af rammeaftale 2017 med deadline for indsendelse til socialstyrelsen 15. oktober 2016.  

I region Sjælland er det rammeaftalesekretariatet der indsamler og behandler oplysninger fra 

kommunerne og regionen og efterfølgende afrapporterer til Socialstyrelsen i forbindelse med 

rammeaftalens udviklingsstrategi. Sekretariatet har udsendt spørgeskema til kommunerne 

ultimo december med svarfrist den 29. januar 2016.  

Den 15. januar 2015 har sekretariatet afholdt en workshop på Rønnebæksholm i Næstved for 

udbydere og bestillere på området, og den 15. april 2015 afholdes der en undervisningsdag 

om svære spiseforstyrrelser på Roskilde Rådhus.  

Udkast til afrapportering behandles i et fagligt ekspertpanel og i netværksgrupperne i april. 

Den endelige rapport behandles i styregruppen i maj 2016.   

Du kan læse mere om den centrale udmelding her 

Link til materiale om workshoppen 

Indbydelse til undervisningsdag 

Rammeaftale 2017 

I forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale 2017 er udsendt 3 spørgeskemaer som 

kommunerne skal udfylde ift. at vurdere sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af 

pladser indenfor det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet, lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Frist for tilbagemelding er 4. marts 2016.  

Spørgeskema I er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger 

kommunerne har til ændringer i udbud og efterspørgsel i forhold til tilbud indenfor 

rammeaftalens områder.  

Spørgeskema II er et tværregionalt indberetningsskema, hvor hensigten er at få 

tilbagemeldinger fra kommunerne, der kan anvendes til formulering af strategiske 

fokusområder med henblik på udvikling af det specialiserede socialområde, og som kan 

sammenlignes på tværs af regionerne. 

Spørgeskema III er et tværregionalt indberetningsskema i forhold til lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. 

Rammeaftale 2017 behandles i styregruppe, K17 og KKR inden sommerferien og i 

kommunerne efter sommerferien 2016. 

 

 

http://www.rs17.dk/projekter/centrale-udmeldinger-fra-socialstyrelsen.aspx
http://www.rs17.dk/arrangementer/workshop-om-samarbejde-ift-borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser.aspx
http://www.rs17.dk/media/11134/indbydelse_til_undervisningsdag.pdf
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KORA analyse 

Kommunerne i region Sjælland har bedt KORA om at foretage en række analyser af det 

specialiserede socialområde med henblik på at skabe forbedret styringsinformation. Analysen 

består af 6 delanalyser, hvoraf de 2 har været forelagt styregruppen.  

De enkelte delanalyser består af Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og 

børnehandicap-området, Visitation: analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig 

tyngde og Takster som bredt effektiviseringsinstrument.  

Den samlede analyse forelægges styregruppen på deres møde den 18. marts 2016.  

Misbrugsområdet 

Styregruppen har besluttet, at iværksætte en statusundersøgelse af kommunernes indsats på 

misbrugsområdet i region Sjælland. Undersøgelsen er en opfølgning af den tidligere 

gennemførte undersøgelse af området i februar 2014. Baggrunden for undersøgelsen er at 

misbrugsområdet var sat i et særligt kritisk lys i Regeringens evaluering af kommunal-

reformen i 2013. Styregruppen ønsker derfor at få en status for kommunernes indsats på 

området og belyse i hvilket omfang kommunerne lever op til KL´s 12 anbefalinger. Formålet 

med undersøgelsen er at skabe grundlag for at kommunerne kan fokusere og styrke indsatsen 

på misbrugsområdet både hver især og i en fælles indsats. Undersøgelsens resultater 

afrapporteres medio 2016 og i forbindelse med rammeaftale 2017. 

Kommunikationsområdet  

Kommunikationsområdet er fokusområde i 2016. Slagelse er tovholder på projektet, der skal 

lægge vægt på arbejdsdelingsaspektet samt betragtninger om takster og takstmodeller.  

I analysen skal kommunikationscentrene betragtes under ét – dvs. som en koordineret 

tilbudsorganisation, hvor mulighederne for at etablere et udviklingsfællesskab på tværs af 

regionens kommunikationscentre indgår som en del af analysen. Desuden skal der foretages 

en kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler med særlig fokus på at øge 

fleksibilitet og substitution i aftalerne.  

 

Ift. kommunikationsområdet vil der i 2016 være fokus på at udvikle en fælles strategi for 

kommunikationsområdet, som både tager sigte på at drive området efter laveste effektive 

omkostninger, og samtidig sikre områdets økonomiske og faglige bæredygtighed. Dette 

inkluderer bl.a. en analyse af områdets ydelses-og prisstruktur ift. øget gennemsigtighed og 

kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler. 

Mødekalender 

Styregruppen K17 møde KKR møde 

Fredag den 18. marts Fredag den 8. april Onsdag den 20. april 

Fredag den 13. maj Fredag den 27. maj Mandag den 13. juni 

Fredag den 19. august Fredag den 2. september Tirsdag den 13. september 

Fredag den 14. oktober Fredag den 4. november Tirsdag den 22. november 

 

Link til styregruppens referater 

http://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx

