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Så er vi fra start!
På Brugerrådets møde den 24. maj 2017 i Odense deltog repræsentanter
for de tre Scleroseforenings-lokalafdelinger i Kalundborg, Morsø og Vejen om eftermiddagen.
Formålet var en første drøftelse af det projekt til styrkelse af samarbejdet mellem kommuner og
Sclerosehospitaler, som folketingspolitikere har bevilget 6 mio. kr. til. De 5,6 mio. kr. anvendes af
de tre kommuner og Sclerosehospitalerne i de kommende 2½ år til samarbejde om konkrete
forløb for borgere/patienter (som har givet deres samtykke).
Drøftelsen havde overskrifterne:
Personligt: hvad vil være værdifuldt at opnå
”Som patient/borger med sclerose, så vil det være vigtigt for mig med………. ”
”Som pårørende til en med sclerose, så vil det være vigtigt for mig med……….”
Som lokalafdeling og brugerråd – som repræsentanter for mennesker med sclerose: hvad vil
være vigtigt at opnå
”Vi synes, at det er vigtigt med…………………”
Der er kun positive forventninger til, at det kommende samarbejde bliver til gavn for mennesker
med sclerose, at det vil lette overgangen fra Sclerosehospital til livet derhjemme, måske også
overgangen fra hjemme til Sclerosehospital. Med i forventningerne er også, at Sclerosehospitaler
og kommuner ’bliver klogere på’ hinanden, så de kan anvende hinandens bedste sider optimalt og
lære af hinanden. Projektet vil kunne mærkes af de borgere/patienter og pårørende, som deltager
i det. Projektet vil forhåbentlig også kunne mærkes i form af bæredygtige modeller for samarbejde
mellem alle kommuner og Sclerosehospitaler efter projektperioden – at der sker forandringer på
system-niveau, som kan bruges af andre end de direkte involverede i projektet.
Sclerosehospitalernes medarbejdere finder projektet meget meningsfuldt og glæder sig til at
komme i gang. Det gør de tre kommuner også ☺
Projektlederne, Marianne Schmidt, Charlotte Kelly og Louise Nørgaard, mødes med kommunerne
her i juni for at aftale, hvad der skal ske i efteråret. Mødet i Morsø er den 6. juni, Kalundborg den
15. juni og Vejen den 29. juni.
Brita Løvendahl, hospitalsdirektør, Maj 2017

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.

