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Undervisningsdag om svære spiseforstyrrelser 

 

Socialstyrelsen har i 2016 sat borgere med svære spiseforstyrrelser på 

den socialpolitiske dagsorden. Der er fremsendt en central udmelding, 

der forpligter alle landets kommuner til at redegøre for, hvordan 

indsatsen over for borgere med svære spiseforstyrrelser udføres og kan 

forbedres.    

 

I Region Sjælland blev arbejdet med den centrale udmelding skudt i 

gang med udsendelse af spørgeskema i december 2015 og med 

temadag på Rønnebæksholm d. 16. januar.  På temadagen blev det 

drøftet, hvordan indsatsen over for borgere med svære 

spiseforstyrrelser kan styrkes i Region Sjælland.  

 

Blandt svarene var forslag om en undervisningsdag om svære 

spiseforstyrrelser - og blandt deltagerne var engagerede mennesker, 

der omgående bød ind på planlægning af en sådan dag.  

 

Undervisningsdagen henvender sig til rådgivere, praktikere og ledere på 

området og gennemføres:  

 

Fredag d. 15. april kl. 8.30 til 14.30 i auditoriet på Roskilde 

Rådhus  

 

På undervisningsdagen vil der blive arbejdet med følgende centrale 

spørgsmål:  
 

         Hvad er en svær spiseforstyrrelse og hvilke følger har en 

spiseforstyrrelse psykisk, fysisk og socialt?  

         Hvordan kan der i praksis etableres gode rehabiliteringsforløb – 

som både omfatter sundhedsfaglig behandling og sociale 

rehabiliterende indsatser?  

         Hvad skal der til at etablere gode samarbejdsforløb, der 

involverer både det private og professionelle netværk omkring 

borgerne?  

 

Spørgsmålene vil med dagens indlæg blive belyst både i forskellige 

faglige perspektiver og i et brugeroplevet perspektiv.  

 

Ved undervisningsdagen afslutning vil deltagerne få mulighed for at 

give deres bud på, hvordan fremadrettet tværkommunal 

erfaringsudveksling kan tilrettelægges.   

 

Deltagelse er uden betaling for deltagerne og sker ved tilmelding til 

Cecilie Schmidt Hansen cshan@naestved.dk – senest 1. april 2016  
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