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Notat vedr. anvendelse af kommunale og private tilbud til borgere 

med spiseforstyrrelser 

 
Socialudvalget drøftede den 13. august 2014 en indstilling vedr. tilbud 
til borgere med spiseforstyrrelser. Socialudvalget bad i den 
forbindelse forvaltningen om at udarbejde et notat om, hvorfor 
forvaltningen benytter sig af kommunale tilbud til målgruppen frem 
for at købe ydelsen hos private aktører. 
 
Socialforvaltningens svar  

Socialudvalget godkendte den 9. maj 2012 en indstilling vedrørende 
oprettelsen af et specialiseret botilbud med 11 pladser til unge med 
spiseforstyrrelser, borderline, personlighedsforstyrrelser og OCD, som 
åbnede i 2012. Baggrunden for beslutningen om at etablere det 
specialiserede kommunale tilbud var dels et stort pres på ventelisten til 
botilbud for unge, dels et behov for at styrke samarbejdet mellem 
regionen og Socialforvaltningen for at sikre en sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats for målgruppen.  
 
Med oprettelsen af botilbuddet er der etableret en fast 
samarbejdsstruktur mellem regionen (Anoreksiklinikken) og 
socialpsykiatrien. Der tages der udgangspunkt i samme teoretiske og 
metodiske tilgang i region og socialpsykiatri.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at der med oprettelsen af det 
specialiserede botilbud til unge med spiseforstyrrelser er kommet en 
bedre sammenhæng og koordination mellem behandlingsindsatsen og 
den sideløbende socialpædagogiske støtte fra socialpsykiatrien for 
borgere med spiseforstyrrelse. Både i forbindelse med ophold på 
botilbuddet og i borgerens overgang til egen bolig, hvor støtten kan 
fortsætte fremskudt via de specialiserede hjemmevejledere. Det er 
derfor Socialforvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at 
kommunen fortsat gør brug af de kompetencer, forvaltningen har 
opbygget i forhold til målgruppen. 
 
Socialforvaltningen benytter gerne ikke kommunale tilbud til borgere 
med spiseforstyrrelser, som fx det ønskeforslag, der er stillet til budget 
2015 om køb af rehabiliterende forløb hos Landsforeningen mod 
spiseforstyrrelser og selvskade, hvor det vurderes at de kan levere en 
bedre pris og kvalitet end Socialforvaltningen selv vil kunne. 
 
Forvaltningen har ikke målinger, der belyser effekten af 
forvaltningens eget tilbud til spiseforstyrrede sammenlignet med 
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private tilbud, som fx Askovhus (del af Askovfonden), der ligeledes 
har bo- og dagtilbud til borgere med spiseforstyrrelser på Nørrebro.  
 


