
 

1 
 

Oktober 2022 

Invitation til netværksmøde for medarbejdere der arbejder med 

spiseforstyrrelser 

Socialdirektørforum har besluttet at oprette netværk til gensidig sparring og styrkelse af indsatserne til 

hjælp for borgere med spiseforstyrrelser. Alle der arbejder med spiseforstyrrelser i Syddanmark er 

velkommen. 

Den 17. november kl. 8:30 – 14 på Fredericia Idrætscenter 

Tilmelding inden den 4. november på link:  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=R251AM49JP92 

Tema: Perspektiver på samarbejdet omkring mennesker med spiseforstyrrelse 

Program 

8:30 Ankomst, morgenbrød, navneskilt  

9:00 – 9:10 Velkomst, baggrund og formålet med netværket 

Ved arbejdsgruppen 

9:10 – 9:20 Netværksøvelse 

9:20 – 10:20 Samarbejder mellem myndighed og udfører  
Fra henvendelse til udførelse 
 
Her vil du blive introduceret til samarbejdet mellem myndighed og udfører i en 
kommune. De udfordringer de er stødt på og de løsninger de arbejder med.  
Du vil se eksempler på konkrete samarbejdsaftaler og arbejdsgange, du kan bruge 
som inspiration i egen organisation/kommune. 
 

• Myndighed – børne- og voksen-perspektiv 

• Udfører – børne- og voksen-perspektiv 
Intern afklaring – hvad er det vi tilbyder og hvad tilbyder vi ikke 
 
Ved Vejle 

Dialog ved bordene og i plenum 
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10:20 – 11:20 Samarbejde mellem udfører og borger/familie/pårørende 
Helhedsorienteret tilgang - god kontakt til borger og familie 
 
Her vil du blive introduceret til en arbejdsgang, hvor der er fokus på 
sammenhæng og en helhedsorienteret indsats. 
Du vil se eksempler på konkrete samarbejdsaftaler og arbejdsgange, du kan 
bruge som inspiration i egen organisation/kommune. 
 

• Børn  

• Voksne 
Intern afklaring – hvad er det vi tilbyder og hvad tilbyder vi ikke 
 
Ved Sønderborg 

Dialog ved bordene og i plenum 

11:30 – 12:15 Frokost 

12:15 – 13:00 Samarbejdet mellem region og kommune 
Kommunens perspektiv – styr på egen butik 
Intern afklaring – hvad er det vi tilbyder og hvad tilbyder vi ikke 
 
I samarbejdet med aktører fra andre sektorer er det vigtigt at være afklaret 
ift. egne metoder og praksis.  
Kommunerne vil fortælle om deres erfaringer ift. tværgående samarbejder 
som du kan tage med hjem og bruge til inspiration i eget bagland.  
 

Sønderborg 10 min 
Vejle 10 min 
 

13:00 – 13:45  Workshop – hvad vil I tage med hjem til egen praksis og bagland? 

Ved arbejdsgruppen 

Spørgsmål og dialog ved bordene og i plenum 

13:45 – 14:00 Opsamling på dagen og ideer til næste netværksdag 

14:00  Afslutning 

 


