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Kære DSSmedlemmer,
Om bestyrelsen
Nu har vi i bestyrelsen haft det første møde efter generalforsamlingen, og den nye bestyrelse i Dansk
Selskab for Spiseforstyrrelser har konstitueret sig. Loa Clausen blev generalforsamlingen genvalgt som
formand. Inger Becker fortsætter som næstformand og som DSS’ repræsentant i NEDS. Margrethe Nielsen
er suppleant til NEDS. Bo Skytte Kaa er ny kasserer. Hannah Christiansen fortsætter som sekretær. Lene Kiib
Hecht og Helle Koch-Christensen fortsætter arbejdet med websiden som webredaktører. Laura Winkler
står for netværksgrupperne og Anne Line Rasmussen er nyhedsbrevsredaktør. I referatet fra første
bestyrelsesmøde – referatet ligger på hjemmesiden - kan I læse mere udførligt om opgaverne for hver af
posterne.
National klinisk retningslinie om behandling af bulimi
Af andre nyheder vil vi gerne gøre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk
retningslinie for behandling af moderat og svær bulimi. NKR om bulimi kan læses på
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-moderat-og-svaer-bulimi. På vores egen
hjemmeside kan du læse DSS’s høringssvar i forbindelse med udgivelsen af retningslinierne.
Nordisk kongres om spiseforstyrrelser
Det kan være en god ide allerede nu at reservere dagene 21. - 23. september 2016, hvor NEDS planlægger
den næste Nordiske Kongres for Spiseforstyrrelser, som bliver i Helsinki . Se mere på DSS’s hjemmeside og
NEDS’ hjemmeside
Hjemmeside
Vi vil igen gerne opfordre jer til at bruge hjemmesiden, og evt. Selv lægge nyheder op på siden
”Medlemmer imellem”. På denne side er der f.eks. information om kurser om spiseforstyrrelser.
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis der fortsat er problemer med at logge ind på hjemmesiden, så vi kan få
rettet de sidste fejl. Evt fejlmeldinger sendes til lene.kiib.hecht@regionh.dk
God sommer til alle
Mvh bestyrelsen
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