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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 årligt fire møder.
Rådet rådgiver Socialstyrelsens opgavevaretagelse i regi af den nationale koordinationsstruktur,
der indebærer, at styrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser samt indsamler og
formidler viden om effekten af indsatserne på det mest specialiserede socialområde og 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 målgrupper, tilbud og indsatser i forhold til styrelsens overvågning og udarbejdelse af
faglige forløbsbeskrivelser.

1.2 Rådets sammensætning
Rådet har en formand, der er udpeget af Social- og Ældreministeriet.
Rådet består af repræsentanter fra Socialstyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet, KL, Danske
Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og VIVE. De respektive
organisationer udpeger deres repræsentanter.
Rådet består endvidere af dels to eksperter på det specialiserede socialområde, der er udpeget af
Socialstyrelsen efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, og dels to eksperter på specialundervisningsområdet, der er udpeget af Socialstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet efter
indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.
I 2021 bestod Det Faglige Råd af følgende medlemmer:
• Formand Bo Smith, forhenværende departementschef
• Niels Arendt Nielsen, Socialstyrelsen
• Anna Sofie Weigaard Jørgensen, Undervisningsministeriet
• Janet Samuel, KL
• Mikkel Lambach, Danske Regioner
• Line Riddersholm, Sundhedsstyrelsen
• Anders Bekhøj, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering1
• Leif Olsen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
• Hanne Warming, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
• Kjeld Høgsbro, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
• Bjørn Frithiof Hamre, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
• Janne Hedegaard Hansen, (Forskning og Udvikling, Institut for Pædagoguddannelse, Københavns
Professionshøjskole)
Socialstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af Det Faglige Råd.
Supplerende information om Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur
kan findes på styrelsens hjemmeside.
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2. Rådets aktiviteter i 2021
Det Faglige Råd afholder årligt fire møder. Det bemærkes, at mødet i december 2021, blev aflyst
som følge af en række kortfristede afbud, og der er i 2021 således blevet afholdt tre møder, der
fandt sted i henholdsvis marts, juni og oktober.
Det Faglige Råd har i 2021 rådgivet styrelsen i forhold til de fire hovedopgaver i den nationale
koordinationsstruktur:

•
•
•
•

Centrale udmeldinger
Forløbsbeskrivelser
Overvågningsfunktionen
Årlig høring af bruger- og interesseorganisationerne som led i dialog- og samarbejdsstrukturen.

2.1 Centrale udmeldinger
Socialstyrelsen udsendte to centrale udmeldinger ultimo 2019 vedrørende ”udsatte gravide kvinder
med et skadeligt rusmiddelbrug, som ikke kan fastholdes i den ambulante indsats” samt ”borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling”. Socialstyrelsen
udsendte endvidere en tredje central udmelding vedrørende ”borgere med svære spiseforstyrrelser”
i januar 2020.
Socialstyrelsen modtog på baggrund heraf, kommunernes afrapportering på de tre centrale udmeldinger i december 2020. Det Faglige Råd blev forelagt resultaterne og drøftede resultaterne primo
2021. Det Faglige Råd kom i efteråret 2021 med deres bemærkninger til Socialstyrelsens foreløbige konklusion på behandling af kommunernes afrapportering på de centrale meldinger.
Socialstyrelsen har i efteråret 2021 afholdt dialogmøder med De Administrative Styregrupper
(DAS) og det forventes at Det Faglige Råd skal forelægges og drøfte det videre arbejde med de
centrale udmeldinger.

2.2 Forløbsbeskrivelser
Det Faglige Råd har i 2021 rådgivet Socialstyrelsen om igangsættelsen af arbejdet med en ny forløbsbeskrivelse for målgruppen ”Børn og unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker og sociale
eller psykiatriske problemstillinger”.
Desuden har rådet i 2021 rådgivet styrelsen om revideringen af forløbsbeskrivelsen om ”Børn med
verbal dyspraksi”, der blev udgivet første gang i oktober 2017 og tredje udgave 2021. Dernæst
blev anden udgave revideret i januar 2020 og den tredje udgave blev udgivet i december 2021.
Derudover er forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade”
blevet revideret med rådgivning fra rådet, den blev udgivet først gang i august 2016 og den seneste udgave blev udgivet i november 2021.
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2.3 Overvågningsfunktionen
I 2021 blev der ikke gjort overvejelser om at sammenlægge eller oprette nye målgrupper i den
nationale koordinationsstruktur.
Det Faglige Råd har rådgivet Socialstyrelsen i udvælgelsen af de to målgrupper ”Personer med
Prader-Willi syndrom” og ”Børn, unge og yngre voksne med alvorlig selvskadende adfærd” der har
været en del af pilotundersøgelsen i den generelle tilbudsmonitorering i 2021. Pilotundersøgelsen
vil blive fremlagt for Det Faglige Råd i tredje kvartal 2022.

2.4 Årlig høring af bruger- og interesseorganisationerne
Det Faglige Råd har i 2021 rådgivet Socialstyrelsen i forlængelse af styrelsens årlige høring af bruger- og interesseorganisationer, der fandt sted fra den 28. januar til den 22. februar 2021.
Socialstyrelsen modtog i den forbindelse 24 høringssvar fra 19 organisationer. Høringssvarene faldt
blandt andet inden for følgende tematikker: Visitationsproblematikker, bekymringer på specialundervisningsområdet (særligt inden for tegnsprogs- og punktskriftsundervisning), forslag til udvidelse af en eksisterende målgruppe (”Voksne med erhvervet høretab og behov for højt specialiserede indsatser”), bekymringer for hjemtagning og afspecialisering, samt forslag til nye målgrupper
(”Komplekse langvarige følger efter hjernerystelse” og ”Borgere med en aldersbetinget kombineret
syns- og hørenedsættelse”).
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