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Central udmelding for borgere med svære spiseforsty rrelser  
 
 
Socialstyrelsen fremsender hermed i regi af den nationale 
koordinationsstruktur en central udmelding til samtlige af landets 
kommunalbestyrelser.  
 
Dette gøres i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver 
Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest 
specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der 
er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af 
kommunerne.   
 
Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede 
rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af 
udmeldingen. Den aktuelle udmelding vedrører børn, unge og voksne 
med svære spiseforstyrrelser. 
 
Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog om 
tilrettelæggelsen og videreudviklingen af den højt specialiserede 
rehabiliteringsindsats til målgruppen. Socialstyrelsens indgang til 
dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde. 
 
Kommunalbestyrelserne skal i samarbejde med regionsrådet behandle 
den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I 
praksis er det rammeaftalesekretariaterne, der koordinerer og indsamler 
de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for 
regionen til Socialstyrelsen. Den enkelte kommune skal således ikke 
udfylde afrapporteringsskemaet selv, men afvente kontakt fra 
rammeaftalesekretariatet. Afrapporteringen indgår i udviklingsstrategien 
for 2017.  
 
Afrapporteringen på den centrale udmelding skal ske senest d. 15. 
oktober 2016.  
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Der gøres opmærksom på, at Socialstyrelsen samtidig offentliggør 
”Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære 
spiseforstyrrelser”. De nationale retningslinjer fremsendes separat til 
kommunen. 

 
Socialstyrelsen har haft et konstruktivt samarbejde med KL, Danske 
Regioner, udvalgte kommuner og tilbud, rammeaftalesamarbejderne, 
brugerorganisationer med flere i forbindelse med udarbejdelsen af den 
centrale udmelding. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og 
konstruktiv dialog om denne fælles opgave. 
 
Socialstyrelsen vil derfor snarest tage initiativ til en fortsat dialog med 
rammeaftalesamarbejderne i regi af de administrative styregrupper om 
denne udmelding.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Else Lund Frydensberg, 
Kontoret for socialtilsyn og national koordination, Socialstyrelsen, på 
elf@socialstyrelsen.dk. 
 
Vedhæftet er: 

- Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 
- Bilag 1 til den centrale udmelding for borgere med svære 

spiseforstyrrelser  
- Bilag 2 vejledende skema for afrapportering på den centrale 

udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 
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