
Folketinget har bevilget 6 millioner fra satspuljen til projekter, der skal udvikle viden om, hvordan samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og 
kommunerne kan styrkes. Sclerosehospitalerne, Kalundborg, Morsø og Vejen kommune et gået sammen om at udvikle og afprøve modeller for et 
sådant samarbejde. Modeller som kan komme patienter og pårørende til gavn og som kan anvendes af andre kommuner. Projektet gennemføres i 
årene 2017-2019 og evalueres af Sundhedsstyrelsen. 

 
Et succesfyldt "på tværs" seminar 18.september 2018 

 
Endelig blev det tid til at afholde "på tværs" seminar.  Deltagerne var patienter og pårørende, som har 
været med i projektet, brugerrådet, medarbejdere og ledere fra kommunerne Morsø, Vejen og Kalundborg, 
og fra Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.  
 
Succes'er set fra medarbejderperspektiv :  

 Kompetenceudvikling i kommunerne og på sclerosehospitalerne 

 Kommunikation mellem kommuner  og sclerosehospitaler  før, under  og efter indlæggelse 

 Kommunen ved, hvordan de skal støtte op om borgeren efter udskrivelsen fra Sclerosehospitalet 

 Udgående besøg med relevante medarbejdere fører til klare aftaler i kommunen 

 Samarbejde om genoptræningsplaner øger kvaliteten 
 

Succes'er set fra patientperspektiv:  

 Som patient at få oplyst muligheder i kommunen, så det sociale liv kan opretholdes 

 At jeg i kommunen har mulighed for at træne med andre med sclerose og med en fysioterapeut, 
der har MS viden 

 Vigtig med en koordinator, det gør en kæmpe forskel. En, der har viden om sclerose og kommunen, 
og som kan vejlede når jeg har behov 

 Det lykkedes bedre at implementere det lærte fra hospitalet, da jeg blev mindet om det 
 

Oplæg: 
Oplægsholder Christian Bøtcher Jacobsen, Vicecenterleder ved Kronprins Frederiks Center for offentlig 
ledelse, gav os et overblik over de konflikter, der kan være i et samarbejde mellem patienter, kommuner og 
hospitaler ud fra aktuel ledelsesforskning og videnskabelig tilgang. Hans vigtigste pointer var: 
 

• Nye ledelses- og styringsinstrumenter sætter borgeren i centrum 
• Organisationers målsætninger er adskilte og sjældent rettet mod hele patientens forløb 

 
"Take home" messages: 
 

 Læring sker, når vi tager udgangspunkt i patientens behov og tænker i patientens samlede forløb  

 Vidensdeling skal omfatte de ufaglærte i såvel kommune som ansat af patienten 

 De fagprofessionelle skal have et overblik over alle de påvirkninger, der er i hverdagslivet, når man 
har sclerose – viden om sygdommen – lovgivningen omkring 

 Der er ikke standardløsninger på komplekse problemstillinger. Men der skal altid være det mål at 
skabe udvikling og større grad af selvstændighed hos borgeren på tværs af siloer.  

 Nogen med sclerose er  'gemt og glemt'. Vi skal klæde kommunen på til at være mere opsøgende 
på denne gruppe borgere. 
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