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Forslag til den fremadrettede tilrettelæggelse  

1. Kommunerne vil i den fremadrettede tilrettelæggelse arbejde imod et endnu tættere samarbejde 

med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper med behandlingspsykiatrien i 

forhold til målgruppen. Der vil i samarbejdet være en særlig opmærksomhed på overgange 

mellem diverse tilbud for at undgå så mange overgange som muligt og sikre at behandling og 

kommunens indsats er lige vigtige.  

2. Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i 

Region Syddanmark, som er opdateret på aktuelt bedste viden om spiseforstyrrelser og om 

udbuddet af sociale indsatser i regionen (evt. i samarbejde med landsforeningen for 

spiseforstyrrelser og selvskade). 

SAMARBEJDE I SYD OM SPISEFORSTYRRELSER  
 

BAGGRUND 
Som på landsplan ses der i Syddanmark en stigning i antallet af borgere med spiseforstyrrelser og der er et 

ønske om at styrke indsatserne til målgruppen samt samarbejdet herom. 

I januar 2020 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. 

Kommunerne i Syddanmark udarbejdede en fælles rapport som svar på spørgsmålene i Socialstyrelsens 

centrale udmeldingi.  

Herunder er uddrag af rapporten:  

 

Erfaringer fra satspuljeprojektet om spiseforstyrrelserii har vist, at kommunerne har meget at vinde ved at 

oprette et specialiseret tilbud til borgere med spiseforstyrrelser. Herunder en indsats for tidlig opsporing og 

for at oprette tætte samarbejdsrelationer med behandlingspsykiatrien og andre samarbejdspartnere, 

familie, frivillige, eksempelvis LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.  

Af de syddanske kommuner har Sønderborg og Vejle over en årrække udviklet et højt specialiseret tilbud til 

borgere med spiseforstyrrelse.  

Der samarbejdes med regionen og psykiatrien i Følgegruppen for forebyggelseiii som planlægger en temadag 

i foråret 2022. 
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MÅLGRUPPER FOR INDSATSER MOD SPISEFORSTYRRELSER 
Børn, unge og voksne med: 

 Anoreksi 

 Bulimi 

 Atypiske spiseforstyrrelser 

 B-E-D (tvangsoverspisning) 

TAL PÅ SPISEFORSTYRRELSER 
Spiseforstyrrelser er multifaktorielt betingede sygdomme og både kulturelle, sociale, personlighedsmæssige, 

biologiske og genetiske faktorer disponerer. 

Op til 29 pct. af unge piger i Danmark har et så problematisk forhold til mad, krop og vægt, at de har risiko 

for at kunne udvikle en spiseforstyrrelseiv. 

Anoreksi optræder hos ca. 0,5 % danske piger og unge kvinder, 2 % har bulimi og 3 % lider af BEDv. 

Forekomsten af anoreksi og bulimi hos drenge og mænd er cirka 10 gange så hyppig som hos piger.  

For de syddanske kommuner svarer ovenstående tal statistisk set til: 

Piger/kvinder i Syddanmark 4. kvartal 2021 

 Anoreksi Bulimi BED I alt 

10-14 år 174 695 1.043 1.912 

15-19 år 182 729 1.093 2.005 

20-24 år 169 676 1.014 1.859 

I alt 525 2.100 3.151 5.776 

 

Det estimeres at 1-4 % på et tidspunkt i deres ungdoms- eller voksenliv vil opleve at lide af BED, men det er 

svært at få tal for forekomsten i Danmark. En dansk undersøgelse viser, at 3,6% af de 16-årige danske piger 

og 1,2 % af drengene rapporterer symptomer svarende til BED (DSM-5-kriterier)vi. 

Borgere med anoreksi har ifølge danske undersøgelser en 10 gange øget dødelighed i forhold til den øvrige 

befolkning, hvilket gør spiseforstyrrelser til den psykiske lidelse med højest dødelighed i Danmark. Anoreksi 

udvikler sig typisk hos unge mellem 13-20 år, men kan dog også debutere i præ- og postpubertetenvii. Både 

anoreksi og BED er lidelser der kan være dødelige. 

De fleste spiseforstyrrelser debuterer inden det fyldte 18. år og børn og unge (specielt unge piger) udgør en 

særlig risikogruppe. Befolkningsundersøgelser tyder på at forekomsten af spiseforstyrrelser er langt højere 

end hvad man kan se ud fra de diagnosticerede tilfælde (registre), og der er formentlig store mørketal hos 

såvel piger/kvinder som drenge/mænd. Forekomsten kan derfor reelt være en del størreviii. 
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SØNDERBORG  
Team for spiseforstyrrelse i Sønderborg  (TFS) 

TFS i Sønderborg Kommune udfører specialiseret social rehabilitering og behandling til borgere med 

diagnosticeret spiseforstyrrelse. Samt forebyggelse, vidensudveksling og rådgivning og til børn, unge og 

forældre og kolleger i andre afdelinger. 

Tilbuddet er omfattet af Servicelovens § 11, stk. 3, (forebyggelse, rådgivning og videnudvikling til børn, unge 

og forældre). Servicelovens § 52, (foranstaltninger, der må anses for at være af væsentlig betydning af 

hensyn til barnet eller den unges særlige behov for støtte). Servicelovens § 85, (Hjælp, omsorg eller støtte 

samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov derfor på grund af betydelig 

nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer). 

Der er tale om højt specialiserede matrikelløse indsatser. Kapaciteten i tilbuddet er ikke fast, men reguleres 

af efterspørgslen. 

Støtten tilbydes både i eget hjem, på uddannelsesinstitutioner, job eller andet med henblik på, at borgeren 

kan genvinde fastholde og udvikle sit funktionsniveau og forebygge forringelse af sin situation. 

Tilbuddet er specielt for borgere, som lider af en spiseforstyrrelse og er påvirket af psykosociale 

vanskeligheder eller selvskadende adfærd i en sådan grad, at det er vanskeligt at få hverdagen til at hænge 

sammen. 

Derudover skal man være diagnosticeret med spiseforstyrrelse eller eventuelt have spiseforstyrrelsen som 

en bi-diagnose. Som udgangspunkt skal borgeren være fyldt 18 år, men der ydes også støtte til børn og unge. 

TFS er i stand til at yde følgende højt specialiserede indsatser: Familieintervention for Børn og Unge, 

netværksintervention, måltidsstøtte, støtte til motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer 

for voksne og udeboende unge, træning af psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, støtte 

til fritidsaktiviteter og beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser for voksne. Derudover kan TFS 

udarbejde socialfaglige udredninger af børn, unge og voksne i målgruppen. 

Personalegruppen består af sygeplejersker (2 årsværk), socialpædagoger (2 årsværk), ergoterapeut (1 

årsværk) samt en social- og sundhedsassistent (0,92 årsværk). 

TFS arbejder målrettet med at tilbyde borgerne en tidlig indsats og derfor forventes en stigning i antal af 

børn og unge, der tilbydes støtte fremadrettet. Tilbuddet anvendes af Sønderborg Kommune, der også er 

tilbuddets driftsherre. 
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VEJLE  
CSR - Center for Social Rehabilitering, Vejle Kommune, udfører specialiseret social rehabilitering og 

behandling til borgere med diagnosticeret spiseforstyrrelse. Samt forebyggelse, vidensudveksling og 

rådgivning og til børn, unge og forældre og kolleger i andre afdelinger. 

Tilbuddet er omfattet af Servicelovens § 11, stk. 3, (forebyggelse, rådgivning og videnudvikling til børn, unge 

og forældre). Servicelovens § 52, (foranstaltninger, der må anses for at være af væsentlig betydning af 

hensyn til barnet eller den unges særlige behov for støtte). Servicelovens § 85, (Hjælp, omsorg eller støtte 

samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov derfor på grund af betydelig 

nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer). 

Der er tale om højt specialiserede matrikelløse indsatser. Kapaciteten i tilbuddet er ikke fast, men reguleres 

af efterspørgslen. 

Støtten tilbydes både i eget hjem, på uddannelsesinstitutioner, job eller andet med henblik på, at borgeren 

kan genvinde fastholde og udvikle sit funktionsniveau og forebygge forringelse af sin situation. 

Tilbuddet er specielt for borgere, som lider af en spiseforstyrrelse og er påvirket af psykosociale 

vanskeligheder eller selvskadende adfærd i en sådan grad, at det er vanskeligt at få hverdagen til at hænge 

sammen. 

Derudover skal man være diagnosticeret med spiseforstyrrelse eller eventuelt have spiseforstyrrelsen som 

en bi-diagnose. Som udgangspunkt skal borgeren være fyldt 18 år, men der ydes også støtte til børn og unge. 

CSR i Vejle er i stand til at yde følgende højt specialiserede indsatser: Familieintervention for Børn og Unge, 

netværksintervention, måltidsstøtte, støtte til motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer 

for voksne og udeboende unge, træning af psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, støtte 

til fritidsaktiviteter og beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser for voksne. Derudover kan CSR, 

Vejle udarbejde socialfaglige udredninger af voksne i målgruppen og gennemfører desuden diætistsamtaler 

om kostsammensætning samt træning i kropsafgrænsning. CSR har kørt et projekt med Virtuel Reality (VR) 

til spiseforstyrrelsesborger siden 2021. På baggrund af gode resultater fortsættes og udvides indsatsen med 

VR som et værktøj til at skabe progression for borgeren.  

Personalegruppen består af sygeplejersker (4 årsværk), social- og sundhedsassistenter (2 årsværk), 

socialpædagog (1 årsværk) samt en ekstern diætist og psykolog. 

Tilbuddet anvendes af Vejle Kommune, der også er tilbuddets driftsherre samt enkelte andre kommuner i 

Syddanmark. 
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SØNDERBORG OG VEJLE KAN TILBYDE ANDRE KOMMUNER I SYDDANMARK 
 

1. Studiebesøg  

Kommunerne i syd er velkomne til efter aftale at besøg. Både TFS og CSR kan formidle deres erfaring 

med at opbygge kommunens indsats til borgere med spiseforstyrrelser, hvad det kræver og den 

merværdi det giver.  

 

 

2. Sparring ift. opbygning af kommunal indsats til borgere med spiseforstyrrelser  

Hvad kræver det at sammensætte et team? Hvordan afklares målsætninger og pædagogisk tilgang? 

Hvilke kompetencer skal der til og hvordan får man det? 

 

3. Faglig sparring med udgangspunkt i case eksempler 

 

 

Både Sønderborg og Vejle arbejder ud fra nyeste tilgængelige viden som beskrevet i nationale retningslinjer 

og forløbsprogrammer – se afsnittet: Kilder til viden.  

Sønderborg og Vejle tilbyder ikke hjælp til behandling af borgere i andre kommuner.  

 

KONTAKTPERSONER 
Vejle:  

Lisbeth Harkes Andreassen. Afdelingsleder. Tlf.:29 13 14 71. Mail: lhaan@vejle.dk 

Sønderborg:  

Teresa Schürmann. Distriktsleder i Socialpsykiatrien. Tlf.: 27 90 02 61. Mail: tter@sonderborg.dk  

  

mailto:lhaan@vejle.dk
mailto:tter@sonderborg.dk
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REGION SYDDANMARK – POMONAHUSET  
Pomonahuset er et botilbud for borgere med svære spiseforstyrrelser, typisk gruppe 3 til 5. Deres 

sygdomsbillede er som oftest karakteriseret ved mange og lange indlæggelser.  

 

Pomonahuset tilbyder udslusning efter lang indlæggelse fra psykiatrisk afdeling. Pomonahuset er et 

rehabiliterende botilbud med en max længde indskrivning på 3 år, samt efterværn i form af § 85 støtte i max 

12 måneder. Indskrivning indeholder familiesamtaler i samarbejde med indskrevet borger, og hjælp til 

tilknytning til uddannelse eller praktik og koordinering med alle interessenter både somatisk og psykisk.  

Tilbuddets speciale er spiseforstyrrelser med alle former for tilknyttede Komorbiditeter.    

Pomonahuset er godkendt til §§ 66, 85 og 107 og driftsherre er Region Syddanmark. Den nuværende 

personalegruppe består af sygeplejersker (3.5 årsværk) Klinisk diætist (2 årsværk) socialrådgivere (2 

årsværk) SSA (1.2 årsværk) pædagoger (6 årsværk) ergoterapeut (1 årsværk) dette er foruden 2,2 årsværk 

VISO konsulenter. Pomonahuset har fra d. 1. november 2022, 8 pladser til voksne, samt 4 ungepladser (15 til 

18 år). 

 

POMONAHUSET TILBYDER 
 

 Pomonahuset tilbyder rådgivning og sparring ift. til opbygning af indsatser til borgere som lider af 

svære spiseforstyrrelser. Herunder faglig sparring i forhold til særlige indsatser, både med henblik 

på organisering og udførelse. 

 

 Rådgivning til myndighed i forhold til afklaring af borgersager og/eller undervisning i dette.  

 

KONTAKTPERSON POMONAHUSET: 
Henrik Jürs. Afdelingsleder. Tlf.: 99442225. Mail: henrik.jurs@rsyd.dk   

  

mailto:henrik.jurs@rsyd.dk
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PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE 
Vejle, Sønderborg og Pomonahuset arbejder ud fra det, der er virksomt. Der arbejdes ud fra de relevante 

nationale retningslinjer og forløbsprogrammer (se under kilder).   

Der er fokus på tværgående samarbejde med en praktisk tilgang, hvor erfaringer for vellykket samarbejde 

peger på, at eksempelvis arbejdsgangbeskrivelser og gensidig forventningsafstemning i det konkrete 

samarbejde er virksomt. 

Som beskrevet i Sundhedsstyrelsens høringsudkast til Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for 

mennesker med spiseforstyrrelser fra versionsdato: 20. september 2021: 

Forløb for mennesker med spiseforstyrrelser er ofte karakteriseret ved samtidige og parallelle 

indsatser, f.eks. i kommune, almen praksis og på sygehus (ambulant eller under indlæggelse). 

Det er derfor vigtigt, at de forskellige indsatser samtænkes og koordineres tæt på tværs af de 

forskellige aktører, og at der foreligger lokale skriftlige aftaler om, hvordan forløbet 

koordineres i et integreret og tværfagligt samarbejde på tværs af de involverede aktører. 

Koordinationen skal sikre, at indsatserne på tværs af aktørerne understøtter hinanden, og at 

virkningsfulde elementer videreføres på tværs af de forskellige organisationer. Det betyder 

eksempelvis, at hvis patienten allerede modtager indsatser i kommunen før et 

behandlingsforløb i den regionale psykiatri, bør disse fortsættes ved behov og samtidig 

koordineres og integreres med sygehusets indsatser. Særligt for mennesker med langvarige 

spiseforstyrrelser og flere behandlingsforløb bag sig, kan det være relevant at have helt andre 

målsætninger i en ikke-kurativ behandling. 

Der arbejdes også med tidlig opsporing og forebyggelse.  

Ved samarbejde udover ovenstående punkter 1.-3. indgås en lokal samarbejdsaftale.  

BETALING 
Aftale om eventuel betaling indgås mellem parterne.  

FREMADRETTET SAMARBEJDE I SYD 
Jævnfør de syddanske kommuners svar på den centrale udmelding om borgere med svære 

spiseforstyrrelser, kan mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i 

Syddanmark undersøges. Der kan tænkes forskellige modeller for netværk som kan undersøges i 

samarbejde med Region Syddanmark – eksempelvis et netværk i regionen eller flere netværk centreret 

omkring de psykiatriske afdelinger. 

Der lægges op til, at følgende tværgående netværk etableres:   

 Medarbejdere der arbejder med borgere med spiseforstyrrelser 

 Myndighedsmedarbejdere der behandler sager med borgere med spiseforstyrrelser 

Pomonahuset, Region Syddanmark vil gerne deltage i samarbejdet.  
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ANDRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET FOR SPISEFORSTYRRELSER 

Kompetenceudvikling 

Socialdirektørforum og Region Syddanmark har aftalt at samarbejde om en spiseforstyrrelsesuddannelse. 

Der tages afsæt Region Hovedstadens koncept og fire kommuner samarbejder med Region Syddanmark om 

at planlægge uddannelsen. Det forventes, at et oplæg ligger klar foråret 2022 til udbud før/efter 

sommerferien. Som udgangspunkt afprøves en uddannelse på 4 – 6 dages varighed. Målgruppen forventes at 

blive medarbejdere med direkte patient/borger kontakt – både regionalt og kommunalt.  

 

Konference 

Region Syddanmark planlægger en konference den 11. maj 2022 hvor både Vejle og Sønderborg deltager 

som oplægsholdere. Det er en mulighed for kommunerne at høre om Sønderborg og Vejles indsats. 

 

Netværk 

Medarbejdere fra Vejle, Fredericia, og Kolding kommuner samt Pomonahuset, Region Syddanmarks 

døgnbehandling, mødes to gange årligt. 

 

Sundhedsstyrelsen 

Puljeix. Sundhedsstyrelsen har to puljer: 1. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og 

selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse. 2. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og 

selvskade: delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing. Deadline for 

ansøgning til puljerne var den 10. nov. 2021 og midler bevilget i januar 2022.  

Følgende er bevilget midler i Syddanmark og samarbejdspartnere: 

 Tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge - Sønderborg Kommune. 

 Tidlig opsporing af tvangsoverspisning (BED) i danske kommuner - Landsforeningen mod 

Spiseforstyrrelser og Selvskade 

 Intensiveret samarbejde omkring borgere med spiseforstyrrelse – implementering af 

samarbejdsmodel og etablering af udkørende ernæringsteam - Region Syddanmark 

 Tidlig indsats til unge med selvskade - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade 

 Behandling af let til moderat spiseforstyrrelse - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 

Selvskade 

Høringx den 1. november 2021. Sundhedsstyrelsen sendte anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for 

mennesker med spiseforstyrrelser i offentlig høring. 
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Regionsrådet: Øget fokus på spiseforstyrrelsesområdet 

Regionsrådetxi besluttede i september 2021 at øge fokus på spiseforstyrrelsesområdet som en del af 

budgetforliget for 2022. Det indebærer en analyse af området, som blandt andet kommer til at trække på 

erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”. 

Derudover er det aftalt, at der i løbet af første halvår i 2022 bliver udviklet en fælles specialistuddannelse på 

tværs af sektorerne. 

 
 

KILDER TIL VIDEN 
Nationale Retningslinjer - for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser (Socialstyrelsen, 2015)  

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (Sundhedsstyrelsen, 2017) 

Faglig guide til det gode netværksmøde. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser 

(Satspuljeprojektet – Socialstyrelsen. Ikke tilgængeligt online. Kan evt. vedhæftes som bilag). 

SPISEFORSTYRRELSER. Anbefalinger for organisation og behandling (Kildexii: Sundhedsstyrelsen, 2005) 

 
 
                                                             

i Link fra dato: 20220111: Microsoft Word - Afrapportering Borgere med svÃ¦re spiseforstyrrelser- 020820 
(socialsekretariatet.dk) 
ii Link fra dato: 20220204: Satspuljeprojekt til voksne med en kompliceret spiseforstyrrelse 
(psykiatrienisyddanmark.dk)  Erfaringsopsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med 
selvskadende adfærd. Afrapportering udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, januar 2019  
iii Tværsektoriel aftalen på børne- og ung området vedr. Forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt 
børn og unge samt de tre forløbsprogrammer for angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser i Syddanmark. Link fra 
dato: 20220118: Børn og unge (regionsyddanmark.dk) 
iv Kilde: www.sundhed.dk Søgeord: Definition. Link: 19. nov 2021 
v Link fra dato: 20220114: vidensraadforforebyggelse_boern-og-unges-mentale-helbred_digital_01_0.pdf 
vi Schousboe, Birgitte Hartvig. Clausen, Loa Clausen. Støvning, René Klinkby. BED en lærebog om Binge Eating Disorder. 
Side 16-17. København. Hans Reitzels forlag 2021. 
vii Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Link fra dato: 20220127 
Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser — Socialstyrelsen - Viden til gavn 
viii Link fra dato: 20220127: Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (sst.dk) 
ix Link fra dato: 20220111 Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om 
kapacitetsudvidelse - Sundhedsstyrelsen 
x Link fra dato: 20220111: Tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelser - Sundhedsstyrelsen 
xi Link fra dato: 20220111: Ny samarbejdsmodel skaber bedre sammenhæng (psykiatrienisyddanmark.dk) 
xii Link fra dato: 20220114: Sundhedsstyrelsen 

https://socialsekretariatet.dk/wp-content/uploads/2021/01/Afrapportering-Borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser.pdf
https://socialsekretariatet.dk/wp-content/uploads/2021/01/Afrapportering-Borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser.pdf
https://psykiatrienisyddanmark.dk/fagpersoner/projekter-og-saerlige-indsatser/voksne-projekter-og-saerlige-indsatser/styrket-indsats-til-voksne-med-spiseforstyrrelse-og-selvskade
https://psykiatrienisyddanmark.dk/fagpersoner/projekter-og-saerlige-indsatser/voksne-projekter-og-saerlige-indsatser/styrket-indsats-til-voksne-med-spiseforstyrrelse-og-selvskade
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Erfaringsopsamling-Selvskadende-adfaerd.ashx?la=da&hash=7BE24D7F012591D7974F9F79AB7CD11D6F51D434
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Erfaringsopsamling-Selvskadende-adfaerd.ashx?la=da&hash=7BE24D7F012591D7974F9F79AB7CD11D6F51D434
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