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1. Kort om Det Faglige Råd
1.1 Rådets formål
Det Faglige Råd for National Koordination blev etableret i 2014 og afholder fire årlige møder.
Rådet rådgiver Socialstyrelsen i varetagelsen af den nationale koordinationsstruktur, der følger
udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamler og formidler viden om effekt af indsatserne på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede
specialundervisning, jf. servicelovens §§ 13 b-13 c.
Det Faglige Råd er et rådgivende organ, der drøfter forslag til centrale udmeldinger og rådgiver
Socialstyrelsen, inden styrelsen træffer endelig beslutning herom. Det Faglige Råd rådgiver
derudover styrelsen om mulige målgrupper, tilbud og indsatser for overvågning og faglige forløbsbeskrivelser.

1.2 Rådets sammensætning
Det Faglige Råds formand er forhenværende departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo
Smith. Rådet består af repræsentanter fra Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet, KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og VIVE.
Rådet består endvidere af to eksperter med ekspertise på det specialiserede socialområde, der
er udpeget af Socialstyrelsen efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd, og to eksperter med
ekspertise på det specialiserede specialundervisningsområde, der er udpeget af Socialstyrelsen
og Undervisningsministeriet efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd. Det Faglige Råd bestod i
2017 af følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand Bo Smith, ESS-chefforhandler, forhenværende departementschef
Cathrine Lindberg Bak, Socialstyrelsen
Ulla Skall, Undervisningsministeriet1
Niels Arendt Nielsen, KL
Mikkel Lambach, Danske Regioner
Kirsten Hansen, Sundhedsstyrelsen
Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Leif Olsen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2
Hanne Warming, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
Kjeld Høgsbro, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Lotte Hedegaard Sørensen, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU),
Aarhus Universitet
• Susan Tetler, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Socialstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af Det Faglige Råd.
Supplerende information om Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur
findes på https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination.

1
2

Ulla Skall er stedfortræder for Lotte Groth-Andersen (Undervisningsministeriet).
Leif Olsen (VIVE) er indtrådt i Det Faglige Råd i oktober 2017 i stedet for Steen Bengtsson (SFI)
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2. Rådets aktiviteter i 2017
Kapitlet beskriver overordnet Det Faglige Råds aktiviteter i 2017, der er inddelt i fire afsnit –
centrale udmeldinger, forløbsbeskrivelser, styrelsens overvågningsfunktion og den årlige høring
af bruger- og interesseorganisationerne.

2.1 Centrale udmeldinger
Det Faglige Råd har i 2017 rådgivet Socialstyrelsen om opfølgningen på de to første centrale
udmeldinger for henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Styrelsen har foretaget opfølgningen i forlængelse af styrelsens
konklusion fra marts 2017 om, at kommunerne beskriver en tilstrækkelig løsning dels i forhold til
det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til de to målgrupper og dels i forhold til den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne i de fem regioner.
Styrelsens opfølgning vil blive forelagt for Det Faglige Råd i 2018.
Det Faglige Råd har i 2017 derudover rådgivet Socialstyrelsen i forbindelse med sin behandling
af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. I
december 2017 konkluderede styrelsen foreløbigt, at kommunerne beskriver en tilstrækkelig
løsning dels i forhold til det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til borgere
med svære spiseforstyrrelser og dels i forhold til den fornødne koordination og planlægning på
tværs af kommunerne i de fem regioner.
Rådet har erklæret sig enig i styrelsens konklusioner og har desuden en række bemærkninger,
der fremgår af styrelsens rapport med behandlingen af de kommunale afrapporteringer på den
centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Rapporten blev offentliggjort i
marts 2018.
Socialstyrelsens udgangspunkt for behandlingen af kommunernes afrapporteringer har været
en dialogbaseret tilgang. Det Faglige Råd har noteret sig, at Socialstyrelsen løbende er i tæt
dialog med kommunerne både i forbindelse med opfølgningen på de to første centrale udmeldinger og i forbindelse med behandlingen af kommunernes afrapporteringer på de tre centrale
udmeldinger, som styrelsen indtil videre har foretaget.

2.2 Forløbsbeskrivelser
Det Faglige Råd har i 2017 rådgivet Socialstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af forløbsbeskrivelsen om børn med verbal dyspraksi, som Socialstyrelsen offentliggjorde i oktober 2017.
Det Faglige Råd har i 2017 derudover haft en drøftelse af forløbsbeskrivelserne af mere generel
karakter med særligt fokus på, om forløbsbeskrivelserne har den rette form og omfang. Rådet
bemærkede i den forbindelse, at der er tale om en afvejning mellem at skulle respektere den
faglige kompleksitet og at skrive til læsere, der ikke nødvendigvis har en dybtgående faglig indsigt i målgrupperne omfattet af den nationale koordinationsstruktur.
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2.3 Styrelsens overvågningsfunktion
Det Faglige Råd har i 2017 rådgivet Socialstyrelsen i forhold til tre nye målgrupper. Rådets input
er i forlængelse af de respektive drøftelser i rådet blev indarbejdet i de enkelte målgruppebeskrivelser.
Aktuelt er 34 målgrupper – inklusiv de tre nye målgrupper nedenfor – omfattet af den generelle
monitorering i regi af den nationale koordinationsstruktur. De tre nye målgrupper, som rådet har
drøftet i 2017, er oplistet nedenfor:
• Unge (12-18) med alvorlige kriminalitetsproblematikker og sociale og/eller psykiatriske
problemstillinger
• Borgere med svære psykiske vanskeligheder, omfattende misbrug og komplekse sociale
problemer
• Børn med autisme uden talesprog og/eller komplekse kommunikationsbehov

2.4 Årlig høring af bruger- og interesseorganisationerne
Det Faglige Råd har i 2017 rådgivet Socialstyrelsen i forlængelse af styrelsens årlige høring af
bruger- og interesseorganisationerne, der fandt sted i juni 2017. Formålet med høringen er at
inddrage bruger- og interesseorganisationer, der har mulighed for at komme med input til styrelsen om målgrupper og/eller indsatser, hvor der kan være behov for en central udmelding. Herudover har høringen til formål at give organisationerne mulighed for at komme med input til, om
det er de rette målgrupper, der er omfattet af den generelle monitorering i regi af den nationale
koordinationsstruktur.
Socialstyrelsen modtog i alt 25 høringssvar, der blev inddelt i fem kategorier.
1. Målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.
2. Målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur, og som indgår i opfølgningen på de to centrale udmeldinger på henholdsvis syns- og hjerneskadeområdet.
3. Målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur, og som indgår i den
forestående revidering af forløbsbeskrivelsen om børn og unge med tidligt konstateret
høretab.
4. Målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur, men kræver en intensiveret analyse.
5. Målgrupper, som skal undersøges, hvorvidt de kan være omfattet af den nationale koordinationsstruktur.
Det Faglige har på baggrund af kategoriseringen rådgivet styrelsen i forhold til den videre bearbejdning af høringssvarene.
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