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Høringssvar fra DASYS vedr. ” Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med 

spiseforstyrrelser”. 
 

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for muligheden 
for at afgive høringssvar.  Vi har sendt anbefalingerne til DASYS’ medlemmer og råd, og vi har fået følgende 
kommentarer fra DASYS’ uddannelsesråd til anbefalingerne.  

Generelt 

Anbefalingen synes grundig og gennemarbejdet. Der er stringens i opbygningen og sproget er forståeligt. 
Det er nemt at orientere sig i dokumentet. 

Specifikt 

Tidlige indsatser og rehabilitering i kommunen (s.7) Hvor afgørende tidlig opsporing er synes lidt utydelig 
beskrevet, hvorimod forhold til behandling/ vejledning, struktur og samarbejde er et centralt fokus. 
 
 
Øvrige kommentarer til indhold retter sig mod uddannelse og implementering: 
 
4.6. Kompetencer s. 53 Relateret til tidlige indsatser fremhæves et tilstrækkeligt kompetenceniveau blandt 
sundhedsfaglige personale. En specifikation der bl.a. relateres til dialog (s. 59).  
 
En præcisering af kommunikativ kompetence som vurderes tilstrækkelig anbefales tilskrevet. 
 
Hvorved kompetenceudvikling kan forefindes beskrives nederst s. 54 (løbende mulighed for faglig 
udvikling gennem eksempelvis kurser og efteruddannelse samt faglig udvikling i den kliniske praksis gennem 
bl.a. vejledning, studiebesøg, supervision mv.).  
 
For vurdering af kompetenceudvikling vil det være hjælpsomt for de, der udgør kompetenceudvikling i 
klinisk praksis. Formel efter – videreuddannelse kunne præciseres såvel overslag på økonomisk investering 
 
I forhold til implementering organisatorisk/ strukturelt, øverst. s. 7 …det anbefales som en del af de højt 
specialiserede sociale rehabiliteringstilbud og vidensmiljøer for målgruppen1, og ved behov etableres på 
tværs af flere kommuner, fx i klyngesamarbejdet samt tværsektorielt.  
 
Klyngesamarbejde; er det en eksisterende struktur og er den national eller regional?  
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Afsnittet Sammenfatninger og anbefalinger 
 
Organisering og samarbejde 
 
Prik 1: Der burde stå mennesker med spiseforstyrrelser og deres nærmeste. 
 
Prik 2: Der skal formuleres en sætning om, at tovholder skal være en kvalificeret fagpersonen, der er 
uddannet specifikt omkring spiseforstyrrelser, eller at tovholder er fra psykiatrien. 
 
Udredning og behandling 
 
Sidste prik: vedr. fagligt niveau 
Uddannelsesrådet anbefaler, at der skal være et højt fagligt niveau i stedet for et tilstrækkeligt niveau. 
 

Afslutningsvist 

Anbefalingen opfylder formålet med at sætte rammen for den samlede indsats og kvalitet for mennesker 
med spiseforstyrrelser samt organiseringen af indsatsen. Der er fokus på et tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde for at imødekomme mennesker med spiseforstyrrelsers behov for en tidlig indsats.  
 
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål, står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere 
uddybning af ovenstående synspunkter.  
 
 
Med venlig hilsen 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS  

 
Pernille Olsbro 
Bestyrelsesmedlem  
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