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Høringssvar fra bestyrelsen i Dansk selskab for Spiseforstyrrelser til Koncept til etablering af 
længerevarende botilbud inkl. samværs og aktivitetstilbud til borgere med længerevarende, 
svære spiseforstyrrelser og varig funktionsnedsættelse. 
 
 
Vi har I Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser med interesse og glæde læst tilbuddet til borgere 
med længerevarende, svære spiseforstyrrelser og varig funktionsnedsættelse. Konceptet om 
langvarigt botilbud. Konceptet er yderst relevant og peger på en alvorlig mangel i den 
nuværende rehabiliteringsindsats for målgruppen. Konceptet er i tråd med socialstyrelsens 
retningslinier fra 2016, hvor der netop blev peget på behovet for specialiseret 
rehabiliteringsstøtte til borgere med langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser. For de 
borgere, der ikke kommer ud af sygdommen på trods af behandling, er konceptet om 
specialiseret og langvarig bostøtte således et længe savnet rehabiliteringtilbud.  
 
Det har længe været tiltrængt at kunne tilbyde denne gruppe borgere relevant rehabilitering. 
Hidtil har det ikke været muligt at give de kronisk syge borgere et botilbud, hvor de kan få 
specialiserede støtte rettet mod deres særlige vanskeligheder og som ikke er midlertidigt. 
Især fordi der er tale om en gruppe af borgere, som til trods for at de er svært forpinte nemt 
undgår opmærksomhed bl.a. pga. den ambivalens i forhold til at få hjælp, som er en del af 
sygdommen.  Alt for mange i denne målgruppe har en unødig ringe livskvalitet, fordi de ikke 
kan få den stabilitet og tryghed, som et vedvarende botilbud med specialiseret måltidsstøtte 
kan give. 
 
Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser hilser derfor konceptet meget velkommet og ser frem til, 
at nogle kronisk syge borgere kan tilbydes en kvalificeret rehabiliteringsindsats. 
Derudover har vi i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser kun enkelte spørgsmål og 
kommentarer til konceptet.  
 
Arbejdsgruppen arbejder med en målgruppe på 20 borgere på landsplan og Dansk Selskab for 
Spiseforstyrrelser er nysgerrig efter baggrunden for dette antal. Stammer tallet fra 
kommunernes nylige opgørelse i forbindelse med den centrale udmelding om borgere med 
spiseforstyrrelser, eller er det tal fra behandlingspsykiatrien? 
Arbejdsgruppen har foreslået 2 tilbud på landsplan. For nogle borgere kan det betyde en 
meget lang afstand til oprindelig bopæl og at det dermed er vanskeligt at bevare en 
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tilknytning til området og pårørende. Kunne det være mere hensigtsmæssigt at etablere 3-4 
tilbud fordelt i hele landet og følgeligt reducere antallet af døgnbeboere? 
Har arbejdsgruppen gjort sig overvejelser omkring hvorvidt der skal være krav om at 
beboeren er tilknyttet behandlingspsykiatrien? Det kunne antages at der er borgere, som ikke 
ønsker kontakt med psykiatrien, men som kunne have gavn af det skitserede tilbud. 
 
Mht den konkrete specialiserede støtte, er Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser interesserede 
i at høre, om arbejdsgruppen har overvejet, om der vil være mulighed for sondeernæring på 
bostederne, idet der ind imellem kan være behov herfor for målgruppen. 
 
På bestyrelsens vegne, venlig hilsen 
 
Ulla Moslet, 
Afsnitsledende overlæge  
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
Speciallæge i almen medicin  
 
 

 
 

http://www.danskselskabforspiseforstyrrelser.dk/
http://dss.dk.typo3.scandesigns.dk/forside.html

