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Denne konceptbeskrivelse vedrører anbefalinger til udvikling af længerevarende botilbud 

til borgere med langvarig, svær spiseforstyrrelse.  

Konceptet er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af førende regionale og private specialister i 

spiseforstyrrelser med sparring fra repræsentanter fra danske kommuner og feedback fra borgere tilhørende 

målgruppen.  

Konceptbeskrivelsen henvender sig til kommunale, regionale eller private, fagspecialiserede afdelinger eller 

organisationer, der ønsker at oprette et længevarende botilbud til borgere med langvarig, svær 

spiseforstyrrelse. 

Målgruppe 

Eksperter på området vurderer at kende til minimum 20 borgere med langvarig, svær spiseforstyrrelse i 

Danmark, som vurderes at have en varig funktionsnedsættelse. Det antages dog, at målgruppen er større og 

præget af mørketal1.  

Målgruppen befinder sig i dag på plejehjem, i almen socialpsykiatri, hjemme (typisk med store 

selvforsømmelser og hyppige genindlæggelser) eller på hospitaler, hvor de er langtidsindlagte. 

På nuværende tidspunkt har denne målgruppe således ikke et egnet sted, hvor de kan bo og få den 

specialiserede sociale og psykologiske støtte, som de har brug for til at kunne leve et tåleligt liv. Dette har 

negative psykiske, somatiske og sociale konsekvenser for borgerne i målgruppen, hvis de fortsat skal leve et 

liv præget af genindlæggelse og isolation, som gør det meget vanskeligt at opretholde venskaber og et 

socialt liv i det hele taget.  

Majoriteten af borgere med svære spiseforstyrrelser kan i dag støttes via midlertidige botilbud og 

matrikelløse2 kommunale indsatser, men for den minoritet af borgere, der lider af langvarig, svær 

spiseforstyrrelse, vil et tilpasset, længerevarende tilbud give dem den rette ro og støtte, som muliggør højere 

livskvalitet og bedring af sociale, psykologiske og hverdagsmæssige kompetencer.  

For borgere i målgruppen er spiseforstyrrelsen forsøgt bekæmpet med alle tænkelige indsatser, uden det er 

lykkes at mindske symptomer i en grad, som øger funktionsniveau og mindsker sværhedsgrad af 

sygdommen. Det betyder dog ikke, at borgeren ikke ønsker hjælp til at kunne leve et værdigt liv. At leve med 

en langvarig, svær spiseforstyrrelse er så smertefuldt, at borgeren både er desperat for at få hjælp og 

samtidig ikke føler sig i stand til konkret at bekæmpe sin spiseforstyrrelse. Netop derfor kan borgeren ikke 

placeres i eksisterende bo- og behandlingstilbud, som forudsætter selvstændige psykiske og funktionelle 

færdigheder en højere grad. 

                                                      
1
 Målgruppens antal er opstået på baggrund af skøn foretaget af de enkelte deltagere i arbejdsgruppen ud fra deres kendskab til 

enkelte borgere samt viden og erfaring med målgruppen. Arbejdsgruppen vurderer desuden, at det er et absolut minimumstal. 
2
 Matrikelløse indsatser: hjælp, støtte og rådgivning i borgerens eget hjem og/eller nærområde. 
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Botilbuddets rammer og pædagogik 

Et specialiseret, længerevarende botilbud skal tilbyde fysiske rammer, der giver målgruppen muligheden for 

at have et rigtigt hjem med eget køkken og bad. Foruden de private boligenheder skal der være 

fællesarealer med mulighed for fællesskab og fælles aktiviteter samt særligt tilrettelagte spise- og 

køkkenfaciliteter, som er målrettet borgere med spiseforstyrrelser.  

Målet vil ikke være fuld selvstændiggørelse, grundet målgruppens varige funktionsnedsættelse, men 

derimod bedring af kompetencer, der øger den enkeltes livskvalitet og livsindhold på trods af 

spiseforstyrrelsen og en eventuel lav vægt. 

Det overordnede princip for det pædagogiske arbejde på botilbuddet er således, at møde borgeren, dér hvor 

vedkommende er og tage afsæt i de ønsker, den enkelte har til livet. Selvom borgeren ikke tidligere har 

været i stand til at indgå i et funktionsforbedrende (behandlings)forløb med positiv progression, viser erfaring 

fra arbejdet med målgruppen, at de dog er motiverede for at leve et liv med mindre smerte og større frihed i 

tanker og adfærd. Det har således været kravet om vægtøgning samt krav om ændringer af den 

spiseforstyrrede adfærd, der hidtil har været en barriere for at kunne modtage hjælp.  

Botilbuddet vil skulle arbejde ud fra den varige funktionsnedsættelse som et grundlæggende vilkår. Når 

tilbuddet samarbejder med borgerne om at skabe mere livskvalitet og livsindhold, skal der arbejdes med de 

områder i borgerens liv, hvor der er basis for at øge trivsel, og hvor der kan sættes meningsfulde mål, som 

opleves som positive for den enkelte.  

Den overordnede pædagogik, og dermed de individuelle og miljøterapeutiske tiltag, skal tilrettelægges og 

udføres af personale med solid forståelse for borgernes psykopatologi, da spiseforstyrrelsen påvirker alle 

dele af borgerens liv igennem tanker, følelser og adfærd.  Borgeren oplever således alt via 

spiseforstyrrelsens filter. Det filter opstiller mange barrierer, som personalet skal kunne se, forstå og arbejde 

med og imod, alt efter hvad borgerens reelle ønske er. Borgerne har således brug for personale, der kan 

hjælpe borgerne med at få plads til at leve, når spiseforstyrrelsen kræver fuld opmærksomhed.  

Borgeren skal kunne føle sig tryg ved, at personalet kan se og gennemskue, når den spiseforstyrrede 

psykopatologi snyder, lyver, dømmer og simulerer evne til at præstere (tilsyneladende kompetence), da 

borgeren ellers oplever tab af tillid til personalet og derved igen føler, at han/hun står alene med 

spiseforstyrrelsen. Med andre ord har borgeren behov for personale, der dels har de faglige forudsætninger 

for at gennemskue spiseforstyrrelsen og dels har de personlige kompetencer, det kræver at tale ind i 

borgerens svære ambivalens og generere motivation til at fastholde dennes mål. 

Både blandt personalet og beboere skal et validerende miljø hjælpe til at navigere i en velkendt kamp hos 

borgere med tung, spiseforstyrret psykopatologi. Disse borgere oplever dét at leve livet som en decideret 

kamp mod at give efter og forsvinde ind i spiseforstyrrelsen. En spiseforstyrrelse ”udelukker” livet, så på en 

måde kæmper disse borgere for at få lov til at leve. Det er vigtigt, at botilbuddets pædagogiske ramme kan 

rumme denne ambivalens. 

Tilbuddet skal placeres geografisk i nærheden af de eksisterende specialbehandlingsenheder for borgere 

med spiseforstyrrelser, således at det lægefaglige behandlingsansvar kan forankres her. Henvisning og 

bevilling af beboere til tilbuddet sker via borgerens kommune. 
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En ubetinget fordel ved et længerevarende tilbud er ro og forudsigelighed i forbindelse med indlæggelser. 

Selvom antallet af indlæggelser forventes nedbragt, kan de ikke undgås - f.eks. akut indlæggelse ved 

suicidalrisiko eller i forbindelse med alvorligt vægttab og anden helbredstruende adfærd. Men ved hjælp af 

planlægning og udbygget samarbejde med det modtagende indlæggelsescenter, f.eks. i form af velbeskrevet 

arbejdsgang, vil det være muligt at undgå akutte og måske meget voldsomme indlæggelser, og med stor 

sandsynlighed vil man kunne opnå øget samarbejdet med beboeren om indlæggelse, øget forståelse og 

mulighed for effektiv planlægning. 

Det vurderes, at der er på landsplan er brug for to tilbud med ca. 10 boliger i hver. Botilbuddets fælles 

rammer skal dog også kunne tilbyde få dagpladser til ca. 3-4 borgere. Formålet med dagpladserne er at give 

hjemmeboende specialiseret måltidsstøtte i trygge rammer og engagere målgruppen i sunde aktiviteter, der 

medvirker til at bryde social isolation. 

Dagpladsernes brugere må forventes at have samme funktionsniveau som botilbuddets målgruppe men er 

underlagt betingelser, der på nuværende tidspunkt gør brugerne mindre egnede til et botilbud. De kan f.eks. 

have hjemmeboende børn, partner, bo hos forældre eller udtrykke modstand i forhold til at skulle bo i et 

botilbud. For denne målgruppe vil tilbuddets dagpladser kunne benyttes ambulant og i tilfælde, hvor der på 

et senere tidspunkt bliver behov for et botilbud, f.eks. på grund af aldrende forældre, vil dagpladserne kunne 

fungere som en overgang, hvor borgeren får mulighed for at vænne sig til tanken om at flytte ind. 
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