
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. 

 
Der har været stor aktivitet i projektet i efteråret 

 

Borgermøder i Morsø, Vejen og Kalundborg: 
Vi har nu holdt det andet borgermøde i alle projektkommuner. På møderne informerede vi 
om sclerosehospitalernes tilbud og om, hvor vi er i projektet lige nu. Vi fik mange gode 
spørgsmål, nye input til modeller og vi har sikret os, at vi er på rette kurs i forhold til, hvad 
patienter og borgere ønsker sig af projektet.  
 

Bruger-og lokalforeningsmøde  
Lokalforeningerne i projektet deltog i statusmødet om projektet sammen med Sclerose-
hospitalernes Brugerråd. De blev opdateret på projektet og havde kommentarerne: 

 GODT at hospitalerne tager kontakt til kommunens samarbejdspartnere under 
indlæggelsen 

 GODT at der overgives fra fagperson til fagperson ved udskrivelse 

 VIGTIGT at indsatser bliver sat i gang under indlæggelse, især hvis man som patient 
mangler initiativ og overskud 

 VIGTIGT at læger, hospitaler, kommuner taler samme sprog   
  
Referencegruppemøde 
Vi var heldige at få Professor Frede Olesen til at undervise i sammenhæng i Sundheds-
væsnet.  Det var et meget spændende oplæg, som tegnede de problemstillinger, vi aktuelt 
står i, når det gælder sammenhæng. En kvalitativ undersøgelse af patienter med 
fremskreden MS' oplevelser af sammenhæng blev præsenteret af Sofie Olsgaard Bergien.  
 

Møde med Sundhedsstyrelsen 
Styregruppen på tværs af kommuner og hospitaler har lige haft møde med Sundheds-
styrelsen for at drøfte midtvejsrapporten med fase 1 modellerne, som fortsætter i 
reviderede udgaver, og vi præsenterede nye modeller, bla. sclerose-samråd, genop-
træningsplaner, kompetenceforum for sclerosekoordinatorer og opsøgende besøg hos 
borgere med fremskreden sclerose. Det var et rigtigt godt møde, hvor vi også drøftede 
udbredelse af projektets resultater til andre kommuner, når det afsluttes december 2019.  
 

Statusrapport 
Statusrapport nr. 2 er på vej med evaluering af de modeller, som er udviklet og afprøvet i 
fase 1, præsentation af modellerne til fase 2 afprøvning samt opgørelse af div. målinger.  
 
I ønskes rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Projektleder Marianne Schmidt 
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