
SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER 
– PROCES 

v. Rammeaftale Sjælland 

 



Central udmelding 
for borgere med svære spiseforstyrrelser 

• Målgruppen for den centrale udmelding er børn, unge, 
voksne med en svær spiseforstyrrelse(dvs. borgere både 
under og over 18 år), der har behov for en højt specialiseret 
rehabiliteringsindsats på grund af svære psykiske og fysiske 
funktionsnedsættelser 
 

• Formålet med udmeldingen er at sikre den nødvendige 
koordination og planlægning af de højt specialiserede 
rehabiliteringsindsatser og -tilbud på tværs af kommuner og 
regioner 
 

• De pågældende indsatser og tilbud bør være til stede på 
nationalt plan og for alle kommuner 
 

• Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog 
om tilrettelæggelsen af den højt specialiserede indsats til 
borgere med svære spiseforstyrrelser 
 

• Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende 
rammeaftalesamarbejde 



Organisering: 

• National koordinationsstruktur  organiseres i rammeaftaleregi 

• Koordination på tværs i KL koordinationsforum 

• Centrale udmeldinger varetages af RS17 med faglig kvalificering 
fra netværksgrupper og arbejdsgrupper m.v. 

 

Proces: 

• Rammeaftalesekretariaterne udsender  spørgeskema ultimo 2015 

• Undersøgelsesresultater høres i RS17 faglige netværk primo 2015 

• Afrapportering behandles som en del af rammeaftale 2017 

• Rammeaftale 2017 behandles i styregruppe, K17 og KKR inden 
sommerferien og i kommunerne efter sommerferien 2016 

• Deadline for indsendelse til Socialstyrelsen 15. oktober 2016  

 

Aktiviteter: 

• Workshop om samarbejde ift. borgere med svære 
spiseforstyrrelser 15/1 

 

 

Centrale udmeldinger   
Organisering og proces 

 



Behandling i styregruppe, K17, KKR og 
kommunerne som del af rammeaftale 2017. 

Afrapportering til Socialstyrelsen den 15. 
oktober. 

Ekspertpanel og 
netværksgrupper 

Workshop 

Spørgeskemaer 



Temaer i den centrale udmelding 
om borgere med svære spiseforstyrrelser 

1. Målgruppen 
 
2. Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud 

på det sociale område 
 
3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det 

fornødne udbud af højt specialiserede 
rehabiliteringsindsatser og –tilbud på det sociale 
område 

 
4. Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og 

koordination af de højt specialiserede 
rehabiliteringsindsatser og –tilbud på det sociale 
område 



1. Målgruppen 

 
• I den centrale udmelding er en spiseforstyrrelse afgrænset til 

anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa (bulimi). Både i 
typiske og atypiske former. Målgruppen af borgere med svære 
spiseforstyrrelser afgrænses ud fra en række sundhedsfaglige 
kriterier kombineret med borgernes funktionsevnenedsættelse og 
behov for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats.  
 

1a Hvor mange borgere med både svære spiseforstyrrelser og behov 
for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område skønnes 
der samlet set at være i kommunen?  

• Antal børn og unge (under 18 år) med både svære 
spiseforstyrrelser og behov for en højt specialiseret 
rehabiliteringsindsats på det sociale område 

• Antal voksne (18 år og derover) fordelt på aldersgrupper med 
både svære spiseforstyrrelser og behov for en højt specialiseret 
rehabiliteringsindsats på det sociale område  
 

 
 

 
 

 
 



Region Sjælland 

 

  Alder Alder 

Kommune Børn Voksne 

Faxe 0-3 8 

Greve 13 14 

Guldborgsund 8 11 

Holbæk 21 18 

Kalundborg 12 13 

Køge 10 30 

Lejre 11 11 

Lolland 0-3 6 

Næstved 7 25 

Odsherred 0-3 11 

Ringsted 5 8 

Roskilde 20 35 

Slagelse 23 32 

Solrød 5 7 

Sorø 9 15 

Stevns 0-3 0-3 

Vordingborg 4 13 

 



 
2.Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser  

og –tilbud på det sociale område 

 

 
• 2a Hvilke tilbud, som tilbyder højt specialiserede 

rehabiliteringsindsatser på det sociale område, har 
kommunen anvendt til målgruppen i 2014 og/eller 2015? 
 

• 2b Hvilke højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det 
sociale område har kommunen anvendt i årene 2014 og 
2015 til målgruppen udover de beskrevne tilbud i spm. 2a. 
 

• 2c Hvordan samarbejder kommunen om de højt 
specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud til 
målgruppen på det sociale område, herunder hvilke 
tværkommunale og tværregionale aftaler om samarbejde er 
der etableret?  
 

 
 

 
 
 



 
3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det fornødne  
udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud  
på det sociale 

 
 

3a I hvilken grad oplever kommunen, at udbuddet 
af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på 
socialområdet til børn og unge inden for 
målgruppen er tilstrækkeligt til at dække 
kommunens behov? 

 

3b Opleves der andre udfordringer i forbindelse 
med børn og unge inde for målgruppen? 

 

3c I hvilken grad oplever kommunen, at udbuddet 
af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på 
socialområdet til voksne i aldersgruppen 18-29 år 
inden for målgruppen er tilstrækkeligt til at 
dække kommunens behov? 

 

 



3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det fornødne  
udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud  
på det sociale 

 

3d Oplever kommunen andre udfordringer i 
forbindelse med voksne i aldersgruppen 18-29 år 
inden for målgruppen? 

 

3e I hvilken grad oplever kommunen, at udbuddet 
af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på 
socialområdet til voksne i aldersgruppen 30 år og 
derover inden for målgruppen er tilstrækkeligt til 
at dække kommunens behov? 

 

3f  Oplever kommunen andre udfordringer i 
forbindelse med voksne i aldersgruppen 30 år og 
derover inden for målgruppen? 
 

 



 
4. Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og  
koordinering af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser  
og tilbud til målgruppen på det sociale område. 

  
4a Planlægger eller har kommunen igangsat nye tiltag (tilbud, 

indsatser eller lign.) til børn og unge inden for målgruppen, 
herunder også gennem samarbejde med andre? 

 
4b Planlægger kommunen ændringer såsom overtagelse af 

tilbud, afvikling af tilbud eller lignende til børn og unge 
inden for målgruppen?  

 
4c Vurderer kommunen, at det er nødvendigt at iværksætte 

nye tiltag for fremadrettet at sikre de fornødne højt 
specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud på det 
sociale område til børn og unge inden for målgruppen?  

 
4d Hvordan kan de identificerede udviklingstendenser i den 

centrale udmelding imødekommes - på tværs af kommuner 
og på tværs af sektorer - med henblik på at sikre de bedst 
mulige indsatser til børn og unge inden for målgruppen?  

 
 
 
 



 
4. Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og  
koordinering af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser 
og tilbud til målgruppen på det sociale område. 

 
 
  
4e Planlægger eller har kommunen igangsat nye tiltag (tilbud, 

indsatser eller lign.) til voksne inden for målgruppen, herunder 
også gennem samarbejde med andre?  

 
4f Planlægger kommunen ændringer såsom overtagelse af tilbud, 

afvikling af tilbud eller lignende til voksne inden for målgruppen?  
 
4g Vurderer kommunen, at det er nødvendigt at iværksætte nye 

tiltag for fremadrettet at sikre de fornødne højt specialiserede 
rehabiliteringsindsatser og tilbud på det sociale område for voksne 
inden for målgruppen?  

 
4h Hvordan kan de identificerede udviklingstendenser i den centrale 

udmelding imødekommes - på tværs af kommuner og på tværs af 
sektorer - med henblik på at sikre de bedst mulige indsatser til 
voksne inden for målgruppen?  
 
 
 

 
 

 
 

 


