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2. oktober 2015
Kære DSSmedlemmer ,
Hermed det seneste nye fra bestyrelsen. Vi vil fortsat opfordre jer til at bruge selskabets hjemmeside og
også her evt. dele nyheder indenfor vores speciale.
Medlemsmøde
Som I nok allerede har set, nærmer vi os efterårets medlemsmøde med overskriften Spiseforstyrrelse og
comorbiditet, autismespektrum, personlighedsforstyrrelser og misbrug. Det foregår 2. november i Odense
og du kan læse mere og tilmelde dig på selskabets hjemmeside:
www.danskselskabforspiseforstyrrelser.dk/medlemmer/medlemsmoede
Social rehabilitering til patienter med svære spiseforstyrrelser, nationale kliniske retningslinier og central
udmelding
Der har i det forløbne år været opmærksomhed på den sociale rehabilitering til patienter med svære
spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen er på trapperne med udgivelse af nationale kliniske retningslinier for den
højtspecialiserede sociale rehabiliteringsindsats for borgere med svære spiseforstyrrelser. De forventes
udgivet 1. november 2015. De nationale kliniske retningslinier bliver vejledende for kommunernes
indsatser.
Derudover har socialstyrelsen gennem en såkaldt central udmelding pålagt alle kommuner i løbet af det
næste års tid at kortlægge området vedrørende højtspecialiserede rehabiliteringsindsatser. Baggrunden
herfor er en bekymring for, om kommunerne kan tilbyde den rette rehabiliteringsindsats til det stigende
antal borgere i målgruppen. Kommunerne skal dels kortlægge, hvor mange borgere er der i kommunen
indenfor målgruppen og dels udbuddet af højtspecialiserede sociale rehabiliteringsindsatser og tilbud i
kommunerne. Derudover skal kommunerne forholde sig til eventuelle udfordringer i forhold til at sikre og
planlægge denne indsats.Sundhedsstyrelsen påbegynder her i efteråret arbejdet med nationale kliniske
retningslinier for anoreksi. De kommer formentlig til at dække både børne-unge og voksenområderne.
National klinisk retningslinie for bulimi
Vi vil igen minde om, at sundhedsstyrelsen i foråret udgav nationale kliniske retningslinier for bulimi, som
kan læses på https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-moderat-og-svaer-bulimi
På gensyn i Odense den 2. november!
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