
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. 

 
 
Den 20. september 2017 holdt Sundheds- og handicapudvalget i Scleroseforeningen møde, og fik 
præsenteret projekt ”Styrket samarbejde mellem kommunerne og Sclerosehospitalerne” af Brita 
Løvendahl (Direktør for Sclerosehospitalerne) og Marianne Schmidt (daglig leder af projektet). 
Udvalget diskuterede oplægget ud fra følgende spørgsmål: 
 

 Hvad synes I patienterne skal have ud af dette projekt? 

 Hvilke varige forandringer på systemniveau skal der komme ud af projektet? 

 Hvilke varige forandringer med hensyn til forløbskoordination må gerne være resultatet? 
 

Her er et sammendrag af deres kommentarer: 

 Der skal kun være én indgang til kommunen. Det kan være en medarbejder med 
specialviden om MS, som alle borgere med MS og fagpersoner kontakter, og som kan 
henvise videre i det kommunale system. Denne medarbejder kunne være en koordinator, fx 
for neurologiske sygdomme eller for specielle hjernesygdomme som MS og Parkinson. 

 

 Koordinatoren skal være uddannet terapeut, socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende, 
men det er også vigtigt, at det er den rigtige person med de rigtige, personlige kompetencer, 
der kan komme både den nydiagnosticerede og patienten med fremskreden sclerose i møde 
på den rigtige måde. For at nedbringe sårbarheden ved at én person har opgaven, kan 
opgaven fordeles på få personer (et team). 

 

 Det er vigtigt at opkvalificere medarbejderne både i kommunen og på hospitalerne, så de får 
et større kendskab til hinandens kompetencer, og kender mulighederne begge steder, så de 
kan henvise til den bedste mulige hjælp for det enkelte menneske med sclerose.  

 

 Der skal også være fokus på uddannelse og job for at kunne tilbyde den rette hjælp, og der 
skal være et specielt fokus på familier med børn, på den unge med MS og på det hele 
mennesket med fremskreden sclerose.   

 

 Husk at spørge de borgere/patienter, der indgår i projektet: får I den hjælp, I måtte have 
brug for? 

 

 De barrierer, der blev fremstillet i oplægget er ikke nye problemstillinger. Forhåbentlig kan 
projektet medvirke til at finde modeller til at løse disse problemer og finde forslag, som reelt 
skaber forandringer for patienter på tværs af Sclerosehospitalerne og kommunerne.  

Marianne Schmidt 
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