
Et specialiseret 
indsatsområde i 
Carelinks Specialafdeling

SPISEFORSTYRRELSE



Vi har gjort os umage for at skabe en indsats 
mod spiseforstyrrelser, der er tværfaglig, 
struktureret og databaseret i sin udførelse.
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Emma på 16 år har været indlagt på Børne- og Ungdomspsyki-

atrisk Afdeling i seks måneder med svær anoreksi. Emma har 

under indlæggelsen gennemgået et intensivt behandlingsforløb 

og skal nu udskrives til eget hjem. 

Når Emma kommer hjem, er det familiens opgave at følge op 

og fastholde den opnåede forbedring. Der går ikke længe inden, 

familien bliver for presset – de har ikke de faglige kompetencer, 

er følelsesmæssigt svært belastet, og samtidig har de både 

arbejde og øvrige børn, som de skal tage vare på. De kan ikke 

tilgodese Emmas behov for tæt opfølgning – hverken i indhold 

eller tid. Emma isolerer sig mere og mere, og forældrenes for-

søg på at støtte ender oftest i konflikter. Emma falder tilbage 

i gamle mønstre og bliver genindlagt. 

Eksemplet viser, at Emma, til trods for at være færdigbehandlet 

i psykiatrien, forsat har behov for tæt støtte – herunder spise-

støtte, resocialisering, m.m.

Emmas historie
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Antallet med spiseforstyrrelser er stigende
Antallet af børn og unge med spiseforstyrrelser er stigende. 

Det giver ventetid hos børne-/ungepsykiatrien, og samtidig 

udskrives de tidligere fra indlæggelse i psykiatrien.

Derfor står kommunerne med en opgave, de færreste 

har kompetencerne til at løfte.

Der er ofte tale om intensiv opfølgning på behandling i 

barnets/den unges eget hjem, hvilket både er meget tids-

krævende og forudsætter de rette evner og kompetencer.

Carelink tilbyder tre indsatstyper
I Carelink har vores specialafdeling leveret skrædder-

syede indsatser til en række børn og unge i forskellige 

kommuner. I forlængelse heraf har vi opøvet en erfaring, 

der danner fundament for de tre forskellige indsatstyper, 

som vi leverer.

Familieforløb skal sikre, at der er både viden om og 

forståelse for barnets/den unges situation, og samtidig 

skal det faciliteres, at familien kan danne rammerne 

for implementering og effektuering af den behandling, 

barnet/den unge modtager. 
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Barnet/den unge
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De fleste børn/unge vil have brug for et individuelt for-
løb – særligt hvis spisestøtte er nødvendigt – til at indøve 

nye, gode vaner og slippe uhensigtsmæssige mønstre.

Gruppeforløbene er gode ved svag til moderat sygdom 

og ved forankring af gode resultater i familie- og indivi-

duelle forløb.

Forandring sker i samspil  
mellem barn/ung og kontekst
Åben dialog er vores faglige tilgang i alle indsatsområder.

Vi forstår hverken problem eller løsning som noget, der 

alene bor i barnet/den unge. Derfor arbejder vi både 

med familien og med spejling i andre unge.

Kvalitetssikring og databaseret praksis
I Carelink bruger vi både kvalitative og kvantitative data 

til at monitore, om vores indsats har den ønskede effekt. 

Vi måler kontinuerligt via Breif-Inspire-0 på barnet/den 

unges egen oplevelse af den aktuelle situation. Data og 

målinger anvender vi sammen med vores faglige ob-

servationer i de møder, der afholdes i teamet omkring 

barnet/den unge. Og desuden i den faglige sparring, vi 

har med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. 

Det er vigtigt for vores faglige teams at kunne følge ud-

viklingen og justere indsatsen ud fra et solidt grundlag. 

Det er samtidig vigtigt for os, som leverandør, at vi kan 

dokumentere, hvad vi gør, og hvilken virkning det har.

Den mest optimale indsats 
og den største forandring skabes 
i samarbejde.

Vi ved, hvor komplekse udfordringerne med spiseforstyrrelser er. Det er derfor vigtigt for 
os, at vores indsats er tværfaglig, så den tilrettelægges og eksekveres i samarbejde mellem 
forskellige fagkompetencer. Vi har et dedikeret team bestående af socialrådgivere, læge, 
psykologer, kliniske diætister, sygeplejersker og pædagoger. De respektive faggruppers 
erfaringer og kompetencer favner bredden i indsatsen og sikrer den nødvendige støtte 
og den rette hjælp.
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Vi har erfaring med at tilpasse indsatsen 
undervejs i forhold til den enkeltes behov 
og dermed jeres efterspørgsel.



Familieforløbets 
formål er at:

• Forebygge, at familien bliver  
 udbrændt

• Skabe sammenhold, forståelse for  
 og anerkendelse af barnets/den  
 unges sygdom

• Sikre, at familien er den trygge base

• Øge familiefølelsen

• Forebygge genindlæggelser 
 og/eller afdække behovet for 
 aflastning eller egentlig anbringelse

• Sikre forankring af indsatsernes 
 resultater

Formålet med 
gruppeforløb er, at 
barnet/den unge skal:

• Slippe følelsen af at være forkert

• Opnå en samhørighed med andre 
 i samme situation

• Opleve sig forstået

Formålet i de 
individuelle forløb er 
at hjælpe barnet/den 
unge til:

• En sygdomsforståelse, der gør det   
 muligt for barnet/den unge at bede  
 om hjælp og støtte

• Forbedret evne til at  
 følelsesregulere, hvilket giver 
 barnet/den unge en positiv og reel   
 kontrol over eget liv

• Øget trivsel, hvor den unge har det   
 godt med sig selv og tør have håb   
 og drømme for fremtiden
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Baseret på vores 
erfaring anbefaler vi tre 
typer af indsatser med 
hver deres styrker.

Tre 
indsatser



Carelinks Specialafdeling med 
særligt fokus på spiseforstyrrelse

I Carelink ved vi, at der er behov for at hjælpe børn og unge 
med spiseforstyrrelser, og vi har allerede solid erfaring med 

dette svære emne. Vi har et dedikeret team, der arbejder 
fokuseret på at tilrettelægge de rette indsatser.

Carelinks Specialafdeling

TEAMKONSULENT OG SOCIALRÅDGIVER

Emily Kasnæs

TEAMKONSULENT OG SOCIALRÅDGIVER

Rikke Hecker-Kristensen

TILKNYTTET SPECIALLÆGE

Claus Louring

CHEF, SPECIALAFDELINGEN

T. 96 19 31 10

Dorthe Dyrholm Harbo

DDH@CARELINK.DK

Vi har desuden et godt og tæt samarbejde med 
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Carelinks eget team af tilknyttede 

psykologer og kliniske diætister med solid 

erfaring inden for området. 


