
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. 

 
 
 
 

Efter de indledende besøg, interviewede Marianne Schmidt nøglepersoner i de 3 
kommuner.  
 
De besvarede følgende spørgsmål:  
 
Hvad vil I gerne opnå? Hvad glæder I jer mest til? 
 
Kalundborg kommune: Janne Lorenzen, leder af sundhedsstaben: 

Første møde var et godt møde, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med samarbejdet.  
Vi skal arbejde på bedre forløb for borgere med MS på tværs af sektorerne og udvikle og afprøve 
modeller sammen.  
Vi skal fokusere på, hvordan vi kan gøre det i fremtiden, altså på, hvad vi kan opnå, og ikke så 
meget på, hvordan det fungerer nu. Vi skal ikke finde fejl og mangler i det nuværende samarbejde, 
men fokusere på modeller og metoder i fremtiden. 
 
Vejen kommune: Mette Muff, Koordinator Parkinson og MS: 

Vi var begejstrede over energien i det første møde med Sclerosehospitalet. Det er tydeligt, at vi 
har et fælles mål. Vi har mange fælles ideer, men skal huske at slå koldt vand i blodet. Der er 2½ år 
til at arbejde i. Vi skal huske at få baglandet med, så projektet bliver bredt ud i kommunen. Det vil 
vi gerne opnå. Jeg glæder mig mest til at jeg kan høre ude i byen, at projektet gør en forskel.  
 
Morsø kommune: Poul Olsen, Afdelingsleder for Sociale tilbud:  

Allerede nu mærker jeg større kendskab og interesse for scleroseområdet.  
Vi vil gerne arbejde på, at der med projektet bliver skabt glidende overgange mellem kommune og 
hospitalerne samtidig med at vore medarbejdere bliver opkvalificeret til opgaveløsningen. 
Visitationen er omdrejningspunktet i henvisningerne, men vi vil også gerne at grundlaget for den 
videre behandling af borgerne, skabes ved at der fremsendes en genoptræningsplan. 
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