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Høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. tværsektorielle 
forløb for mennesker med spiseforstyrrelser  

Sønderborg Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens udkast til 

anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelser. 

 

Sønderborg Kommune bakker overordnet op om nye anbefalinger vedr. 

tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelser og vurderer, at 

anbefalingerne vil være en god platform til at styrke samarbejdet mellem 

sektorerne på området for spiseforstyrrelser. 

 

Sønderborg Kommune ser positivt på, at Sundstyrelsen sætter fokus på de 

tidlige indsatser og anerkender, at Sundhedsstyrelsen inddrager 

Socialstyrelsens nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med 

svære spiseforstyrrelser.  

 

Sønderborg Kommune anbefaler, at der er en mere tydelig differentiering 

mellem børn/unge og voksne, og at der sættes fokus på behovet for 

samarbejde med forældrene/pårørende, og deres væsentlige betydning og 

rolle i forhold til børn/unge med spiseforstyrrelse, et godt eksempel er ved 

måltidsstøtte.  

 

3.5. Opgave- og ansvarsfordeling mellem aktører 

Sønderborg Kommune anbefaler, at ansvarsfordelingen tydeliggøres, fx som 

en del af figur 2. Sværhedsgrader og indsatsniveauer, side 30. I forlængelse 

heraf kan det anbefales, at der er konsistens mellem figur 1 og figur 2, 

således at også grad 3: Moderat spiseforstyrrelse fremgår af figur 2. 

 

Sønderborg Kommune er enig i, at der bør nedsættes et tværfagligt forum for 

at understøtte en integreret indsats. Og finder det positivt, at det foreslås, at 

der skal indgå en socialrådgiver i samarbejdet. 

 

5.2. Tidlig indsats og opsporing af spiseforstyrrelser 

Sønderborg Kommune anerkender behovet for opsporing af borgere, der viser 

tidlige tegn på spiseforstyrrelser, men påpeger også, at den praktiserende 
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læge ofte er første kontakt. Det vil sige, at der kan være tale om borgere 

kommunen ikke kender. Sønderborg Kommune anerkender behovet for 

tværfaglig/-sektoriel koordinering allerede her. Der bør være fokus på 

konkrete aftaler om, hvem der, i henholdsvis region og kommune, har den 

koordinerende rolle. 

Sønderborg Kommunes erfaring er, at praktiserende læger har vanskeligt ved 

at finde den rette indgang til kommunen i forhold til spiseforstyrrelser. Derfor 

kan der med fordel opfordres til, at kommunerne tydeliggør indgangen. 

 

Sønderborg Kommune finder, at det er er vigtigt at tydeliggøre hvor stor en 

grad af koordinering det kræver at opnå en helhedsorienteret indsats. 

Sønderborg Kommune ser ligeledes behov for tydeliggørelse af 

ansvarsfordelingen efter udskrivelse fra sygehus, men hvor borgeren fortsat 

går til kontrol på sygehuset.  

 

Andre bemærkninger 

Psykoedukation er flere gange nævnt som et muligt tilbud hos kommunerne. 

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at psykoedukation er et 

behandlingstilbud i lokal- og regionalpsykiatrien, og at kommunerne ikke 

tilbyder behandling. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Helle Schultz 

Psykiatri & Handicap chef 

 

T 88 72 56 21  

M 27 90 02 46 

E hsch@sonderborg.dk 

 

 


