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Den 24. januar afholdt Styregruppen på Tværs det første møde med den referencegruppe, som følger
projektet. Referencegruppen har repræsentanter fra faglige organisationer, Kommunernes Landsforening,
Danske Regioner, patienter og forskning.
Mødets indhold var en status på projektet og et oplæg fra Professor Janne Seemann: ‘På tværs projekter’
(om tværgående konflikter i sundhedsvæsenet).
Refleksioner over projektets status og Janne Seemanns oplæg
• Der er så mange grænseflader i samarbejdet mellem kommuner og hospitalet, der kan blokere for,
at patienten bliver hørt. Men patienten er den vigtigste i dette projekt.
• Alt, hvad der kan hjælpe patienten og de pårørende i kommunen og mellem kommune og
sclerosehospitaler vil være en forbedring.
• Det er vigtigt at lave en lakmusprøve af de modeller, der udvælges. De er kontekstafhængige. Det
vigtigste er, at de giver en sammenhæng for patienten.
• En konsulent for MS eller nervesygdomme, der skaber en tæt relation til borgeren er en god og
fleksibel løsning, en hjælper ift. den kommunale verden. En konsulent kan handle forebyggende og
før udfordringerne bliver for store for patient/borger og familie.
• Optakt- de ikke specialiserede tilbud der kan iværksættes i kommunen, skal igangsættes i
kommunen, men det kræver, at borgeren kender kommunens tilbud og/eller at kommunen kender
borgeren.
• Nødvendigt at de forskellige afdelinger i kommunen arbejder mere/bedre sammen.
• Det er særligt vigtigt, hvad der sker i det første møde, det vil præge samarbejde fremover.
• Sagsbehandler og jobcenter skal opfylde lovkrav, der kan opleves som vigtigere end at hjælpe
borgeren.
• Spændende projekt, der også har fokus på at kunne overføres til andre diagnoser
Patientrepræsentanter: Projektlederne skal hele tiden sikre, at projektet får betydning for patient/borger,
pårørende og familien. Det er så vigtigt at forbygge, så fx børnefamilier får de rigtige tilbud i rette tid.
Projektet skal have fokus på at dokumentere den patientrettede kvalitet.
Praktiserende læge: Hvor ville det være dejligt at have en person med viden om MS at kontakte i
kommunen, og at kunne give patienten et telefonnummer med hjem.
Projektleder i kommunen: Vi vil gerne have et mere direkte samarbejde med praktiserende læge.
Sundhedsprofessionelle: Samarbejde og ledelse på tværs. Patientperspektivet.
Forsker i Organisationssociologi: Det drejer sig om borgerens udbytte. Og husk at følge "Samarbejdets
naturlige mønstre", da disse er afgørende for succes, men vanskelige at styre.
Anbefalinger:
Brug interessentanalyse til at vurdere modellers relevans.
Godt med fokus på alt det, der fungerer, så vi ikke skyller barnet ud med badevandet.
Patienter med komplekse problemstillinger burde tilbydes en kommunal sundhedssamtale.
Projektleder Marianne Schmidt
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.

