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Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser jf. Social-

styrelsens centrale udmelding 

 

15. januar 2016, Rønnebæksholm i Næstved kl. 9.00 til 15.00 

 

Formålet med workshoppen er – med baggrund i et fælles overblik over udbud og an-

vendelse af tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser – at drøfte behov for samar-

bejde og koordinering. Workshoppen er led i kommunerne i region Sjællands besvarelse 

af de spørgsmål, der stilles i den centrale udmelding.  

 

Temaer i den centrale udmelding er: 

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 specialise-

rede rehabiliteringsindsatser og –tilbud på det sociale område 

4. Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og koordination af de højt speciali-

serede rehabiliteringsindsatser og –tilbud på det sociale område 

 

Program 

 8.30 Ankomst og morgenkaffe 

 9.00  Velkomst v/ Centerchef Bo Gammelgaard, RS17, Næstved Kommune  

 9.15  Oplæg om den centrale udmelding v/ Socialstyrelsen, herunder om af-

grænsning af målgruppen i den centrale udmelding.  

 9.45 Proces for de centrale udmeldinger i region Sjælland  

v/ Rammeaftalesekretariat Sjælland 

10.00 Oplæg om arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser i kommunerne  

v/ Lene Damborg Ibsen og Rikke Lindahl Hansen, Roskilde Kommune 

Oplæg om tilrettelæggelse af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser 

over for målgruppen v/ Lisette Kaptain, Platangårdens Ungdomscenter  

10.45  Kaffepause 

11.00 Første gruppearbejde, se beskrivelse nedenfor 

12.00 Fælles opsamling i plenum af første gruppearbejde 

12.30  Frokost 

13.00  Behandling af patienter med svære spiseforstyrrelser v/ Jesper Pedersen, 

Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland   

13.30  Plenum og kaffe 

13.45  Andet gruppearbejde, se beskrivelse nedenfor 

14.30  Fælles opsamling i plenum af andet gruppearbejde 

15.00 Tak for i dag 

 

Indhold i de enkelte punkter beskrives nedenfor:  

 

Første gruppearbejde 

Første gruppearbejde har fokus på tilrettelæggelse af sociale rehabiliteringsindsatser og –

tilbud samt de udfordringer der evt. knytter sig hertil. Tema 2 og 3. 

 

I grupperne arbejdes med besvarelse af spørgsmålene:   

 Hvilke sociale rehabiliteringsindsatser og -tilbud er tilgængelige i regionen?  

 Hvilke sociale rehabiliteringsindsatser og -tilbud anvender kommunerne i egen re-

gion / andre regioner? 

 Hvordan samarbejder kommunerne om de specialiserede indsatser og tilbud? 

 Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det fornødne udbud af indsatser og til-

bud? 

 



  Side 2 
 
 

I plenum har Roskilde Kommune givet oplæg om arbejdet med borgere med spiseforstyr-

relser i kommunerne og herunder hvordan de håndterer opgaver ift borgere med svære 

spiseforstyrrelser i den kommunale socialpsykiatri. Efterfølgende har Platangårdens Ung-

domscenter givet oplæg om tilrettelæggelse af højt specialiserede rehabiliteringsindsat-

ser. I grupperne arbejdes med at danne overblik over tilgængelige sociale rehabiliterings-

indsatser og -tilbud.   

 

Efter en kort pause fortsættes gruppearbejdet med en runde blandt de tilstedeværende 

kommunale myndighedspersoner, der fortæller om de rehabiliteringsindsatser og -tilbud 

som deres respektive kommuner benytter dels inden for egen region og dels i andre re-

gioner.  

 

Runden blandt de kommunale myndighedspersoner er optakt til gruppens besvarelse af 

de spørgsmål, der strukturerer den fælles opsamling i plenum. Tema 2 og 3. 

 

 Benyttes de rehabiliteringsindsatser og -tilbud, der er tilgængelige? Hvis nej, hvad 

er årsagen? Er der ikke behov for tilbuddene? Andre årsager? 

 Er der rehabiliteringsindsatser og -tilbud og indsatser som mangler i det tilgænge-

lige udbud / mangler for at opfylde behovene på området? Hvis ja, hvilke? 

 Hvor ses snitfladerne mellem de forskellige typer at tilbud på området? 

 

Første plenum 

I plenum fremlægger grupperne svar på de stillede spørgsmål. Se ovenfor.  

 

Andet gruppearbejde  

I andet gruppearbejde dannes nye grupper, der drøfter den fremadrettede tilrettelæggel-

se og koordinering af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud til borgere 

med svære spiseforstyrrelser på det sociale område. Tema 4. 

 

Optakt til gruppearbejdet er dels resultatet af formiddagens drøftelser og dels indlæg fra  

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland om behandling af patienter med 

svære spiseforstyrrelser. 

 

Arbejdsspørgsmål til gruppearbejdet er:   

 

 Er der behov for nye tiltag i forhold til målgruppen? 

 Er der behov for særlige tiltag som skal sikre samarbejde og koordinering af ind-

satsen over for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommunerne i region Sjæl-

land? Hvilke tiltag? 

 

Andet plenum 

I afsluttende plenum fremlægger grupperne besvarelser af arbejdsspørgsmål i andet 

gruppearbejde. Se ovenfor.  

 

 


