
Der er nu afholdt borgermøder i alle tre kommuner. På borgermøderne blev der informeret om 
projektets baggrund og formål, og så fik borgerne mulighed for at diskutere følgende emner:
1. Hvad har I positive erfaringer med allerede? 
2. Hvad havde været et ønskværdigt tilbud til dig og dine pårørende, da du fik din diagnose?
3. Hvor i kontakten mellem kommune og hospital kan du se mulige forbedringer, og hvordan vil 

projektet forbedre hverdagen for MS patienter i fremtiden?

Der var stor overensstemmelse mellem borgernes svar i alle tre kommuner:
1. Positive erfaringer
 MS koordinator i Vejen kommune fungerer godt
 Det skriftlige materiale fra sclerosehospitalerne er brugbart efterfølgende
 Der tilbydes god træning i kommunen, både fysisk og kognitivt  
 Besøg på hjælpemiddelcentralen i kommunen er meget hjælpsomme 
 Kontakt til Scleroseklinik skaber tryghed
 Oplevelsen af at være blandt ligesindede på Sclerosehospitalerne er godt

2. Ønskværdige tilbud da du fik din diagnose?
 Mere viden om kommunens tilbud og kendskab til, hvor man kan henvende sig
 En fagperson man kunne snakke med både om diagnosen og fremtiden
 En kontakt, hvor de pårørende kan søge råd og vejledning

3. Mulige forbedringer i hverdagen?
 Lettere adgang til hjælp i kommunen
 Bedre kommunikation mellem kommuner og (Sclerose) hospitaler, også til ”det yderste led” 

(hjemmehjælper, jobcenter, fysioterapeut m.m. - selvfølgelig under tavshedspligt) 
 Hjemmeplejen: de skal kende til sygdommen og dens udfordringer (fx kompleksiteter som 

spasticitet, udtrætning og kognition) og der skal ikke være så stor udskiftning i personalet 
 At der er et tilbud til hele familien, hjælp til hvordan man kan takle det
 Hjælpemiddelcentralen skal være let tilgængelig i kommunen
 Bedre kontakt mellem afdelingerne i kommunerne, så de trækker på hinandens viden både 

om sygdommen generelt og når patientens situation er kompleks. 
 Kommunerne og Sclerosehospitalerne skal samarbejde; supplere hinanden
 Det skal være let at få træning i kommunen - også efter arbejdstid.

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.
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 Det er en investering at samle alt det gode fra kommune og slcerosehospitaler - både for 
patienten og kommunens skyld, så man sikrer, at man har det godt så længe som muligt     
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