
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. 

 

Kompetenceudvikling, undervisninger og temadag 
Samarbejdsprojektet handler også om gensidig kompetenceudvikling og aktiviteterne til nu er: 
 
Morsø (ca. 50) medarbejdere fra: 

 Jobcenter 

 Visitation   

 Sundhedscenter  

 Hjælpere til borgere med BPA-ordning 
 
Vejen (ca. 100) medarbejdere fra: 

 Jobcenter,  

 Fysioterapeuter, 

 Ergoterapeuter, 

 Sagsbehandlere  

 Privatpraktiserende fysioterapeuter  

 Plejepersonale som yder hjælp på plejecenter og i borgerens eget hjem 
 
Alle har fået en grundlæggende viden om sclerose, suppleret med forskellige uddybninger, alt ef-
ter hvilke faggrupper/funktion. Nogle har ønsket yderligere undervisning, og det arbejder vi på.  
 
En gevinst både for projektet og for medarbejderne i kommunen var, at kompetencerne også blev 
øget på tværs i forhold til viden om tilbud i egen kommune. Konsulenten for kroniske nerve-
sygdomme i Vejen, Mette Muff, deltog ved alle undervisningerne og kunne svare på spørgsmål til 
hendes funktion og hun supplerede undervisningen med konkrete eksempler. 
 
Kalundborg kommune har undervist i GOP (Genoptræningsplaner) på Sclerosehospitalet i Haslev. 
Desværre måtte en tilsvarende undervisning på Sclerosehospitalet i Ry aflyses på grund af for få 
deltagere. Foruden den mere generelle viden omkring tilbud i kommuner og hvordan kommuner-
ne organiserer sig, så opstår der løbende andre emner som er relevante for medarbejdere på Scle-
rosehospitalerne at have viden om. Undervisningen  "GOP´ens håndtering i Kalundborg kommune" 
er et godt eksempel på det. 
 
Den 21. juni afholdes temadag om kontinens (vandladningsproblematikker) med nøgle-
medarbejdere fra alle 3 kommuner og fra begge Sclerosehospitaler.   

 
Projektlederne Charlotte Kelly Jensen og Louise Nørgaard    
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