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Forord  
Denne statusrapport er den anden rapport af i alt tre statusrapporter i projekt ”Styrket samarbej-
de mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne". 
 
Statusrapporten 2018 omfatter en status på projektets aktiviteter i 2018, herunder en redegørelse 
for projektets igangsatte modeller, resultaterne af projektets midtvejs-målinger samt en plan for 
de kommende projektaktiviteter. 
 
Rapporten henvender sig primært til projektets tværgående styregruppe og Sundhedsstyrelsens 
projektledere og sekundært til medarbejdere og øvrige interessenter. 
  
 
Rapporten er udarbejdet af: 
Anders Guldhammer Skjerbæk, udviklingsleder, Sclerosehospitalerne 
Marianne Brink Schmidt, kvalitetsleder, Sclerosehospitalerne 
 
Louise H.H. Nørgaard, projektleder, Sclerosehospitalerne 
Charlotte Kelly Jensen, projektleder, Sclerosehospitalerne 
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Baggrund 
Regeringen har afsat 5,6 mil.kr til projekt ”Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og 

kommunerne”, der har til formål at: 

• øge kvaliteten af det sammenhængende rehabiliteringsforløb for den enkelte patient 

• afdække barrierer i samarbejdet  

• afprøve modeller/initiativer til at overkomme de fundne barrierer 

              Kilde: sundhedsstyrelsens satspuljeopslag 14.februar 2017 

 

Til frigivelse af satspuljemidler har samarbejdsparterne (Sclerosehospitalerne samt Vejen, Morsø 

og Kalundborg kommune) indleveret en projektbeskrivelse, der nærmere beskriver og begrunder 

indholdet i projektet, herunder at borgernes kontakt til kommunen ofte er sporadisk, men livslang. 

Samtidig er kommunernes viden om sygdommen og deres tilbud til mennesker med sclerose be-

grænset. Der er derfor behov for at: 

• styrke sammenhængen for den enkelte borger med sclerose i overgangen imellem Scle-

rosehospitalerne og kommunerne. 

• øge kontakten og samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne 

• borger/pårørende får kendskab til og anvender kommunens tilbud 

• medarbejderne i kommunerne får mulighed for kompetenceudvikling inden for sclero-

sespecifik rehabilitering og tilsvarende får medarbejdere på Sclerosehospitalerne mulig-

hed for at øge deres kendskab til kommunernes organisering og tilbud. 

• afprøve modeller til tidlig opsporing, herunder at kommunerne opnår kendskab til borgere 

med sclerose på et tidligere tidspunkt  

Med afsæt i erkendte barrierer og succeser i samarbejdet, afprøves modeller til styrket samarbej-

de/sammenhæng. Projektets ambition er at skabe kendskab til og øge anvendelsen af allerede 

tilgængelige metoder, kommunikations- og/eller IT-muligheder. Hele satspuljeopslaget for ”Styr-

ket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne” kan læses på 

www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2017 

Organisering   
Projektet er organiseret med repræsentanter fra Sclerosehospitalerne, samarbejdskommunerne, 

Sundhedsstyrelsen og en udvalgt referencegruppe. Patienter/borgere er inddraget på forskellige 

måder og forskellige steder i projektet, såvel i form af direkte patientinddragelse som organisato-

risk patientinddragelse. 

 

Sclerosehospitalerne 

Sclerosehospitalerne er repræsenteret ved tre halvtids projektledere, hvoraf den ene fungerer 

som den ansvarlige leder for projektets aktiviteter og fremdrift. Projektlederne har et stort prak-

siskendskab til rehabilitering og behandling af mennesker med MS.  

http://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2017
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Til støtte for projektlederne og forankring af læringen fra projektet har Sclerosehospitalerne etab-

leret en intern styregruppe, der består af hospitalsdirektør Brita Løvendahl, udviklingsleder Anders 

Skjerbæk, rehabiliteringsleder Ellen Jensen og leder af visitationen Elsebeth Heeley. 

Kommunerne  
Organisering i samarbejdskommunerne (efterfølgende benævnt "kommunerne"): 

Vejen: rehabiliteringsleder Gitte Falentin, konsulent for kroniske nervesygdomme 

Mette Muff.  

Kalundborg: genoptræningschef Jette Olesen, chef for hjælpemidler Lene Merry 

samt udviklingskonsulent Ninna Uhrlund. 

Morsø: centerchef Poul Olsen.  

 
Sundhedsstyrelsen 

Projektansvarlige Sundhedsstyrelsen: seniorkonsulent Line Riddersholm, fuldmægtig Marie Weg-

ner Hove. 

 

Referencegruppe 

Projektorganisationen suppleres af en referencegruppe, bestående af udvalgte interessenter.  

Referencegruppen har til formål at tilføre projektet forskellige perspektiver som fx den politiske 

udvikling mht. opgavefordeling på sundhedsområdet, faglige og erfaringsbaserede overvejelser 

omkring barrierer og muligheder ift. borgere/patienters sundhed og (kronisk) sygdom, anbefalin-

ger mht. bedste praksis og udveksling af ideer. 

Referencegruppen består af repræsentanter fra faglige miljøer samt patientrepræsentanter:  

• Kommunernes Landsforening v/Lise Holten 

• Danske Regioner v/Helene Skude Jensen 

• Praktiserende Læge: Peder Olesgaard 

• Dansk Sygeplejeråd v/Mette Marie Kyed 

• Danske Fysioterapeuter: v/Sanne Jensen, regionsformand i Region Midt 

• Ergoterapeutforeningen: v/Lotte Lagoni, næstformand 

• Scleroseforeningen: Nadia Buchardt, ledende socialrådgiver 

• Forsker: Professor Janne Seemann 

• Patientrepræsentant: Jette Bay, Sclerosehospitalernes bestyrelse 

• Patientrepræsentant: Anja Ritter, Sclerosehospitalernes Brugerråd 

 

Projektets styregruppe 

Sclerosehospitalernes interne styregruppe og projektlederne fra Vejen, Kalundborg og Morsø dan-
ner tilsammen projektets overordnede styregruppe som mødes ca. 1-3 gange årligt.  
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Figur 1: Organisationsdiagram for projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne"  
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Aktiviteter 
Aktiviteter i projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne" sker jf. 
godkendte budgetter for frigivelse af satspuljemidlerne. 
 
I budgettet for 2018 var der således afsat lønmidler til projektledere på Sclerosehospitalerne, til 

koordination og kompetenceudvikling i kommunerne.  I Morsø kommune blev der afsat midler til 

ny sclerosekoordinator funktion pr.01.04.18. Desuden har der været afsat midler til kompetence-

udvikling og et tværgående seminar (skubbet fra 2017). 

Endelig er der i efteråret 2018 bevilget midler til frikøb af medarbejdere i kommunerne i forbindel-

se med kompetenceudvikling i resten af projektets løbetid.  

Med et projekt som dette, hvor behovene defineres, bl.a. via patienters og pårørendes inddragel-

se, mens projektet er i fremdrift, er det svært på forhånd at definere og budgetlægge i detaljen. 

Derfor er det aftalt med Sundhedsministeriet at projektet aflægger kvartalsregnskaber og samtidig 

søger om ændringer i forhold til det første indgivne budget. 

 
Aktiviteter i 2018 
I 2018 har der været høj aktivitet, herunder borgermøder, møder med projektkommunerne, mø-

der i styregruppen, møde med ekstern evaluator, møde med sundhedsstyrelsen samt "På tværs 

seminar". Derudover har der ad flere omgange været afholdt kompetenceudvikling i kommunerne 

og på Sclerosehospitalerne. 

Borgermøder 
Der har i efteråret været afholdt borgermøder i kommunerne. På borgermøderne blev fremmødte 
borgere og pårørende introduceret til projektets modeller og de fik mulighed for at komme med 
nye vinkler til projektet, ud fra deres perspektiv.  
Borgerne har i særlig grad været begejstrede for den øgede opmærksomhed på at: 

• vejlede, støtte, hjælpe patienter indlagt på Sclerosehospitalet med at ansøge om hjælpe-
midler  

• hjælpe til at de kommer i gang med planlagte/nye aktiviteter efter udskrivelse 
• få viden om Sclerosehospitalernes tilbud, herunder specifikt udgående funktion 

 
I Vejen og Morsø fremhæves trygheden ved, at der er en koordinator i kommunen, der forankrer 
de tiltag der er iværksat og som også står til rådighed med nødvendig støtte og hjælp.  
 
Møder med projektkommunerne 
Der har gennem hele året været afholdt møder med projektgrupperne i kommunerne. Formålet 

har blandt andet været at beskrive, afprøve og evaluere projektets modeller (se mere under "sta-

tus for modeller").  

Styregruppe møder 
Den 04.05.18 blev der afholdt møde i styregruppen. Her fremlagde ekstern evaluator hovedfund 
ved projektets start (se møde med ekstern evaluator) og kommunerne fremlagde de modeller, der 
skulle afprøves i første afprøvningsrunde.  
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Startundersøgelse ved ekstern evaluator 
Ekstern evaluering af projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne" 
foretages af konsulentfirmaet Implement.  
 
Ved projektets start foretog konsulent fra Implement Steen Dalsgård Jespersen, projektleder for 
evaluering, en række interviews med ledere og medarbejdere på Sclerosehospitalerne, i kommu-
nerne og med borgere der har været indlagt på Sclerosehospitalerne i projektperioden. Formålet 
var at få belyst udgangspunktet for projektet gennem spørgsmål som: Hvad er det nye? Hvad er 
hidtidig praksis? Hvilke resultater forventes? Hvad er forudsætningerne? 
 
Hovedfund: De første resultater fra Implement blev fremlagt på styregruppemødet d.04.05.18  og 
næste evaluering er planlagt som en række interviews af de samme grupper i februar/marts må-
ned 2019. 
 
Ledere og medarbejdere på Sclerosehospitalerne er opmærksomme på: 

• borgernes betingelser i hverdagen 
• kommunernes muligheder og begrænsninger for at støtte borgerne 
• kommunikation blandt andet via genoptræningsplaner 

 
Ledere og medarbejdere i kommunerne er opmærksomme på: 

• intern organisering og arbejdsgange, der smidiggør afgørelser og kommunikation med bor-
gere og Sclerosehospitalerne 

• specialviden om sclerose  
 
Sclerosehospitalerne og kommunernes fælles udviklingsområde: 

• kommunikation mellem kommunerne og Sclerosehospitalerne før og efter borgernes for-
løb 

• forventningsafstemning mellem kommune, Sclerosehospital og borgere før og efter forløb 
 
Borgere/patienter: 

• ønsker en tidlig kontakt fra kommunen efter diagnose (også de, der sætter en ære i at klare 
sig selv); går ud fra, at kommunen ved besked 

• forventer at kommunikation mellem Sclerosehospitalet og kommunen før/efter forløbet er 
rutine 

• forventer, at Sclerosehospitalerne og kommunen trækker i samme retning, når det handler 
om at støtte op om den enkelte og bevare bedst mulig funktionsevne 

 
På tværs seminar 
Den 18.09.18 blev der afholdt "på tværs seminar" med i alt 64 deltagere. Formålet var at samska-
be hvad der ville være vigtigt at opnå i projektets næste fase. 
 
Deltagerne var medarbejdere fra de tre samarbejdskommuner, medarbejdere fra Sclerosehospita-
lerne, medlemmer af styregruppen, repræsentanter fra Sclerosehospitalernes Brugerråd og ende-
lig borgere med sclerose og deres pårørende, som har været involveret i projektet. 
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På seminaret blev projektets formål, modeller og fremdrift præsenteret og i grupper blev der drøf-
tet succeser og barrierer, som projektet allerede har affødt, samt afdækket hvilke nye tiltag der er 
relevante at afprøve i resten af projektets levetid (læs mere i nyhedsbrev 11, bilag 1). 
 
Kompetence udvikling på Sclerosehospitalerne 
Repræsentanter fra kommunerne har hver for sig undervist medarbejdere fra Sclerosehospitaler-
ne i deres kommunes arbejdsgange og tilbud. Emnerne der er undervist i, er hvad der af projekt-
grupperne i de enkelte kommuner er fundet relevant, samt hvad medarbejderne på Sclerosehospi-
talerne har udtrykt interesse i at vide mere om.  
 
På følgende datoer er der blev undervist. Emner er beskrevet i det følgende: 
 

• 03.10.17, 06.10.17,10.10.17 
Undervisning om hvordan Morsø- og Vejen kommune har organiseret sig i forhold til 
samarbejdet med mennesker med sclerose og samarbejdet i overgange mellem hospi-
taler og kommunen. Undervisningen indeholdte emner om jobcentret, visitation, sags-
behandling og rehabilitering. 

• 16.04.18.  
Undervisning fra Kalundborg kommune i, hvordan de modtager og forstår genoptræ-
ningsplaner.  

• 13.11.18.  
Leder af jobcentret i Kalundborg kommune. Undervisningen omhandlede de ram-
mer/muligheder borgere med sclerose har i kommunen. Jobcentret er for mange den 
første kontakt, de har i kommunalt regi, i forbindelse med at der er behov for nedsat 
tid, flexjob m.m. 

• 30.11.18.  
Teamleder for hjælpemidler samt visitator. Undervisningen omhandlede de mulighe-
der, der er i kommunen i forhold til hjælpemidler. Herunder også hvordan samfundet 
har ændret sig og dermed også de muligheder, der er for at få et hjælpemiddel og hvad 
der betegnes som forbrugsgoder. 

 
I alt har ca. 120 medarbejdere fra Sclerosehospitalet deltaget i kompetenceudvikling 

 
Kompetence udvikling i kommunerne 
 
Vejen: 

• 06.04.18,10.04.18, 11.04.18  
Kompetenceudvikling basismodul, ca. 100 medarbejdere  

• 21.06.18  
Temadag for sygeplejersker om kontinens. Afholdt på Sclerosehospitalet, 2 medarbejdere 
deltog 

• 16.08.18  
Temadag med neuropsykolog fra Sclerosehospitalet for konsulent for kroniske nervesyg-
domme samt ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen 
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• 14.11.18  
Temadag med neuropsykolog og neurolog fra Sclerosehospitalet i kommunen, ca.30 delta-
gere  

• 29.11.18 
Terapeutisk temadag for ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i kommunen og på privat 
klinik, ca.20 deltagere  
 

Morsø: 
• 15.01.18 

Kompetenceudvikling basismodul, Ca. 50 medarbejdere  
• 16.04.18 
• Undervisning for hjælpere til borgere med BPA ordning. Afholdt i Morsø kommune, 8 del-

tagere  
• 21.06.18 

Temadag for sygeplejersker om kontinens. Morsø kommune blev forhindret på dagen i at 
deltage 

• 16.08.18 
Temadag med neuropsykolog på Sclerosehospitalet. Deltagelse af sclerosekoordinator 
samt medarbejdere der arbejder med scleroseområdet fra Vejen kommune 

• 10.10.18  
Terapeutisk temadag for ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i kommunen og på privat 
klinik, 12 deltagere  

• 01.11.18 
Temadag med neuropsykolog og neurolog fra Sclerosehospitalet i kommune, ca.30 delta-
gere  
 

Kalundborg: 
• 21.6.18  

Temadag for sygeplejersker om kontinens. Afholdt på Sclerosehospitalet , 2 medarbejdere 
deltog 

• 26.09.18, 24.10.18, 21.11.18  
Kompetenceudvikling af ca. 80 medarbejdere  

• 27.11.18 
Undervisning for privat praktiserende læger, fysioterapeuter ansat i kommunen og på pri-
vat klinik for ca. 15 deltagere 

• 27.11.18 
Undervisning af medarbejdere på jobcenter, ca.10 medarbejdere  
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Midtvejs-målinger  
Midtvejs i projektet er medarbejderundersøgelsen ”Mit samarbejde med kommu-

nen/Sclerosehospitalet" gennemført af 147 medarbejdere og der er indsamlet borger- og medar-

bejderudsagn om successer og barrierer i projektet.  

Derudover indgår alle projekt-patienter i en spørgeskemaundersøgelse om egen mestring, sund-

hedskompetencer og tilfredshed med projektforløbet. Resultater herfra indgår i den sidste status-

rapport i 2019.  

I det følgende præsenteres midtvejsresultater fra medarbejderundersøgelsen ”Mit samarbejde 

med kommunen/Sclerosehospitalet” samt borger-, patient- og medarbejderudsagn indsamlet i 

2018.  

Spørgeskema undersøgelse ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen” 
Midtvejs i projektet (oktober-november 2018) har 147 medarbejdere fra Sclerosehospitaler og 

kommuner besvaret spørgeskemaet ”Mit samarbejde med sclerosehospitalet/kommunen”.   

Spørgeskemaet søger svar på respondenternes viden om kommunernes/sclerosehospitalernes 

tilbud til mennesker med MS og deres generelle oplevelse af de faglige og personlige forhold i 

samarbejdet. 

 

Formålet med spørgeskemaet er at afklare respondenternes oplevelse af samarbejdet imellem 

Sclerosehospitalerne og kommunerne ved projektets start, midtvejs i projektet samt ved projek-

tets afslutning. I det følgende præsenteres konklusionen på spørgeskemaet midtvejs i projektet. 

Den fulde analyse findes i bilag 2. 

  

Metode  

Projektledere fra kommunerne og Sclerosehospitalerne har udvalgt medarbejdere, der har besva-

ret spørgeskemaet. En samlet opgørelse af respondenterne fremgår af tabel 1. 

 

Udfyldelse af spørgeskemaet sker ved at respondenten, ved hvert spørgsmål, sætter et kryds på 

en 10 cm linje på det det punkt, som bedst udtrykker vedkommendes holdning. Spørgeskemaet er 

illustreret i Figur 2.  
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Figur 2: Spørgeskemaet ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen” 

 
 

Resultater  

 

Tabel 1: Fordeling af antal besvarelser imellem Sclerosehospitaler og Kommuner ved start- og ved midtvejs undersø-

gelsen. 

Sted start Midtvejs Personale grupper  

Sclerosehospital Ry 33 20 Behandlere (Fys, Ergo, Pleje, Psykolog, 
diætist) Sclerosehospital Haslev 42 23 

Vejen Kommune 28 64 Visitator, sagsbehandlende terapeuter 
(fys., ergo, sygepl., SSA), Jobcenter (soc. 
Rådg., sagsbehandlere) 

Morsø Kommune 18 17 Centerchef Sundhedsfremme, Leder af 
Hjælpemidler, senior konsulent, Hjemme-
plejen, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, 
Sagsbehandler (Jobcenter) 
Faglig gruppeleder, visitation 

Kalundborg Kommune 31 23 Jobcenter, fysio- og ergoterapeuter samt 
visitatorer 
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Tabel 2: Gennemsnitsværdier i cm for besvarelserne af spørgsmål 1-5 fordelt efter hospital og kommune ved start og 

midtvejs. Desuden præsenteres det samlede gennemsnit af besvarelserne af spørgsmål 1-5 for Sclerosehospitalerne 

og kommunerne. Antallet af besvarelser af det enkelte spørgsmål i forhold til antallet af respondenter er angivet i 

parentes. Gennemsnit er beregnet ud fra antal faktiske besvarelser. 

 
Sted SPM 1 SPM 2 SPM 3 SPM 4 SPM 5 

Sclerosehospitalerne   
Start 

3,1 cm 
(75/75) 

5,6 cm 
(50/75) 

6,2 cm 
(60/75) 

5,7 cm 
(58/75) 

5,8 cm 
(55/75) 

Sclerosehospitalerne  
Midtvejs 

4,0 cm 
(42/43) 

5,8 cm 
(36/43) 

6,3 cm 
(39/43) 

6,1 cm 
(39/43) 

6,5cm 
(37/43) 

Ændring 
0,7 cm 0,2 cm 0,1 cm 0,4 cm 0,7 cm 

Kommuner  
Start 

2,5 cm 
(71/77) 

6,3 cm 
(33/77) 

5,4 cm 
(34/77) 

5,4 cm 
(29/77) 

5,5 cm 
(29/77) 

Kommuner  
Midtvejs 

3,3 cm 
(83/104) 

6,7 cm 
(27/104) 

7,0 cm 
(26/104) 

6,1 cm 
(26/104) 

6,6 cm 
(28/104) 

Ændring 
0,8 cm 0,4 cm 1,6 cm 0,7 cm 1,1 cm 

Vejen - start 2,6 cm 
(23/28) 

6,3 cm 
(15/28) 

6,0 cm 
(12/28) 

4,6 cm 
(11/28) 

5,3 cm 
(12/28) 

Vejen – Midtvejs 2,3 cm 
(49/64) 

5,7 cm 
(12/64) 

5,8 cm 
(11/64) 

4,9 cm 
(11/64) 

5,7 cm 
(13/64) 

Morsø- Start 1,4 cm 
(18/18) 

7,5 cm 
(1/18) 

- 
(0/18) 

- 
(0/18) 

- 
(0/18) 

Morsø - Midtvejs 4,2 cm 
(15/17) 

3,9 cm 
(8/17) 

4,0 cm 
(8/17) 

4,1 cm 
(8/17) 

3,9 cm 
(8/17) 

Kalundborg - Start 3,0 cm 
(30/31) 

6,2 cm 
(17/31) 

6,3 cm 
(18/31) 

5,8 cm 
(18/31) 

5,7 cm 
(17/31) 

Kalundborg - Midtvejs 4,4 cm 
(19/23) 

6,8 cm 
(7/23) 

7,2 cm 
(7/23) 

5,8 cm 
(6/23) 

7,2 cm 
(6/23) 

 

Konklusion: Mit samarbejde med 
Spørgeskemaundersøgelsen undersøgte respondenternes oplevelse af samarbejdet imellem Scle-

rosehospitalerne og kommunerne ved projektets start og fandt at:  

• Kendskabet til Sclerosehospitalernes tilbud er i kommunerne fortsat begrænset, mens 

kendskabet om kommunernes tilbud hos Sclerosehospitalerne er steget fra begrænset til 

noget kendskab.   

• Den faglige og personlige kontakt opleves af både Sclerosehospitalerne og kommunerne 

som over middel og resultatet er dermed en stigning i forhold til start-undersøgelsen, hvor 

den gennemsnitlige faglige og personlige kontakt blev oplevet som middel.    

• Sclerosehospitaler og kommuner oplever, at forventninger til samarbejdet imødekommes 

over middel og det samlede udbytte af samarbejdet vurderes som over middel. Set i for-

hold til start-undersøgelsen, er resultatet en stigning fra Middel til Over middel. 

Svarprocenten var generelt højest på spørgsmålet om Kendskab til Sclerosehospitaler-

nes/Kommunens tilbud til mennesker med sclerose. Sclerosehospitalerne havde en svarprocent på 
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tværs af spørgsmålene fra 84-98 %, Vejen kommune fra 17-77 %, Morsø Kommune fra 47-88 % og 

Kalundborg Kommune fra 26-83 %.  

Midtvejs-undersøgelsen var generelt præget af at 88 ud af 104 medarbejder fra kommunerne (85 

%) har haft delvis eller ingen kontakt med Sclerosehospitalerne. Dette bevirkede, at kun ca. 25 % 

af respondenterne fra kommunerne kunne besvare spørgsmålene 2-5. 

I alt deltog 147 personer (43 medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og 104 medarbejdere fra 

kommunerne) i Midtvejs-undersøgelsen ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”.  

 

Borger- og medarbejderudsagn  
Det er projektets hovedformål: 

 at styrke sammenhængen for den enkelte borger med sclerose i overgangen imellem Scle-

rosehospitalerne og kommunerne samt  

 at øge Sclerosehospitalernes og kommunernes indbyrdes kontakt og samarbejde.  

Som "temperaturmåling" på hvorvidt projektet indfrier disse formål, er borgere, patienter og 

medarbejderne blevet adspurgt om deres oplevelse af projektets største succes`er og barrierer 

indtil nu.   

Nedenfor præsenteres en række udsagn om succesoplevelser fra borgere og patienter indhentet 

ved borgermøder i 2018.  

 

Udsagn fra Borgermøder 
"Det er en succes, at man som borger med sclerose har fået viden om alle de tilbud der findes på Sclerose-
hospitalet. Samt at der fra Sclerosehospitalets side er givet information om de etablerede tilbud i Vejen 
kommune, herunder fx om konsulent for kroniske nervesygdomme" (sagt på borgermøde, Vejen).  

"Det er en succes, at der er kommet en koordinator på scleroseområdet i Morsø kommune. En der 

vil komme hjem på besøg, og som kender til sclerosens kompleksitet og samtidig har viden om, og 

kan henvise til relevante tilbud i kommunen" (sagt på borgermøde, Morsø). 

 "Det er en stor lettelse, både for mig og mine pårørende, at der er kommet en sclerosekoordinator. 

Der er mere ro på og færre frustrationer omkring hvor jeg/vi skal henvende os og hvem der kan 

hjælpe" (sagt på borgermøde, Morsø). 

 

Udsagn fra "På tværs seminar" 

Ved "På tværs seminar" blev deltagerne inddelt i blandede grupper med borgere med sclerose, 
pårørende og medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og kommunerne. Grupperne blev bedt om at 
identificere succeserne og barrierene ved projektet, som herunder er præsenteret i temaer, un-
derstøttet af deltagernes udsagn. 
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Succeser 
 
Kompetenceudvikling i kommunerne og på Sclerosehospitalerne 

"At Charlotte og Louise har været i Vejen og fortælle om hvilke fokusområder man skal være obs. 
på ift. arbejdsmarkedet. Det har givet større- opdateret viden" (Sagt af medarbejder fra Kommu-
nen). 
 

"At få viden om kompetencer i kommunen - hjælper til prioritering af indsatser under indlæggel-
sen" (Sagt af medarbejder fra Sclerosehospitalerne) 
 
"At der er mulighed for at få kompetenceudvikling, især de privat praktiserende fysioterapeuter. 
Godt de bliver klædt på til at give råd og vejledning" (Sagt af medarbejder fra Kommunen). 
 
Tydeliggjorte kommunikationsveje, der fungerer 
"At Sclerosehospitalerne er kommet med ift. de elektroniske kommunikationsveje" (Sagt af medar-
bejder fra Kommunen). 
 
"En succes at vi på Sclerosehospitalerne nu kan se i EPJ hvilke ydelser en pt får i kommunerne (Sagt 
af medarbejder fra Sclerosehospitalerne). 
 
"At der gives besked når borgere har været indlagt på Sclerosehospitalet" (Sagt af medarbejder fra 
Kommunen). 
 
Mere fokus på overlevering ved udskrivelse fra Sclerosehospitalerne 
"Der forelå ved rehabiliteringsmøde i kommunen dokumentation fra forløbet på Sclerosehospitalet 
bl.a processen omkring energi og smerter m.m…" (Sagt af medarbejder fra Kommunen). 
 
"Tryghed i at vide at pt/borgere bliver fulgt op" (Sagt af medarbejder fra Sclerosehospitalerne). 
 
Større kendskab til borgere med sclerose i kommunerne 
"At man som kommune så tidligt som muligt bliver inddraget i borgeres liv" (Sagt af medarbejder 
fra Kommunen). 
 
"At en projektpatient fik et dialogmøde hvor alle omkring borgeren var til stede - at der blev sat 
ressourcer af til det" (Sagt af medarbejder fra Kommunen).Opmærksomhed på Sclerosehospitaler-
nes udgående funktion  
"Godt at vi får en vej ind i kommunen for de patienter der ikke skal indlægges. Vi ved hvem vi skal 
henvende os til" (Sagt af medarbejder fra Kommunen). 
 
"At det skal afprøves at have samrådsmøder på scleroseområdet" (Sagt af medarbejder fra Kom-
munen). 
 
Samarbejde om genoptræningsplaner 
"En succes at projektet har fået os alle til at begynde at samarbejde om genoptræningsplaner" 
(Sagt i kor af en medarbejder fra Sclerosehospitalerne og en fra kommunen). 
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Patienternes succeser  

"Øget tryghed i at vide at Sclerosehospitalerne og kommunerne taler sammen " (Sagt af patient). 

 

"At der var et godt samspil mellem Sclerosehospitalet og de kommunale fysioterapeuter"(Sagt af 

patient). 

"At jobcenteret kender borgerens MS kontraktperson i kommunen" (Sagt af patient). 

 

Barrierer 
 

Som led i gruppearbejdet blev medarbejderne fra kommunerne og Sclerosehospitalerne adspurgt: 
"Hvad har været, eller hvad ser I nu som de største barrierer /udfordringer?"  Nedenstående ud-
sagn er opdelt i temaerne kommunikation, tidlig opsporing, kendskab og samarbejde. 
 
Kommunikation 
"At få kommunikeret tilstrækkelig ud omkring projektet (selvom vi allerede gør meget)" (Sagt af 
medarbejder fra Kommunen). 
 
"Kommunikation på tværs fra Sclerosehospitalet og på tværs i kommunen er svært" (Sagt af med-
arbejder fra Kommunen). 
 
Tidlig opsporing 

"At få Scleroseklinikkerne til at sende besked til kommunen ved diagnosetidspunkt" (Sagt af med-

arbejder fra Kommunen). 

Kendskab – medarbejdere 

"At få udbredt i organisationen (kommunen) hvilke tilbud der er på Sclerosehospitalerne – og få 

lavet nogle arbejdsgange på hvordan man håndterer kontakten" (Sagt af medarbejder fra Kom-

munen). 

"Min uvidenhed – hvem skal jeg præcist kontakte – hvad skal jeg præcist skrive - kommandoveje?" 

(Sagt af medarbejder fra Sclerosehospitalerne). 

 

Samarbejde 

"Indgangsvejen til kommunen, hvordan kommunikerer jeg eksempelvis omkring hjælpemidler?" 

(Sagt af medarbejder fra Sclerosehospitalerne). 

 

"Vi arbejder efter samme mål, men retningerne er forskellige" (Sagt af medarbejder fra Kommu-

nen).  

 

"Uenighed om, hvad målet er" (Sagt af medarbejder fra Sclerosehospitalerne). 
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"…det gør det nemmere, når man har ansigter på dem man samarbejder med – Kendskab og Rela-
tioner er en del af løsningen" (Sagt af medarbejder fra Kommunen). 
 
Konklusion: Borger- og medarbejderudsagn 
Ved borgermøder og ved "På tværs seminar" er en række udsagn om projektets største succeser 

og barrierer indtil nu blevet belyst. Udsagnene kommer fra medarbejdere fra kommunerne og 

Sclerosehospitalerne samt fra borgere og pårørende med tilknytning til projektet. Temaerne er 

opsummeret nedenfor: 

De største succeser omhandler: 

• borgere har fået øget viden om tilbud på Sclerosehospitalerne og i kommunen 

• etablering af sclerosekoordinator funktion 

• kompetenceudvikling på Sclerosehospitalerne og i kommunen 

• større kendskab til borgere med sclerose i kommunerne 

• opmærksomhed på Sclerosehospitalernes udgående funktion 

• samarbejde om genoptræningsplaner 

 

De største barrierer omhandler: 

• tilstrækkelig kommunikation om projektet 

• tidlig opsporing via scleroseklinikkerne 

• Sclerosehospitalernes og kommunernes kendskab til hinanden 

• uklarheder i samarbejdet   
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Status på projektets modeller 
Modellerne i projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne " fremgår 

af nedenstående tabel 3. Herefter præsenteres en sammenfatning af evalueringerne af projektets 

modeller. Den samlede evaluering af projektets modeller findes i bilag 3 og nye modeller er be-

skrevet i bilag 4. 

 Der er foretaget modelafprøvninger med henblik på: 

• øget sammenhæng, samarbejde og kendskab  

• kompetenceudvikling 

• tidlig opsporing 

 
Tabel 3: Projektets modeller fordelt efter organisation.  

Sclerosehospitalerne Vejen Morsø Kalundborg 

Model nr. 1.2 

Styrke patientens op-
levelse af sammen-
hæng 

Kommunikationsflow 
mellem Sclerosehospita-
lerne og Vejen kommune 
 

Sammenhæng i kom-
munikation og rehabili-
teringsindsats mellem 
Sclerosehospital og 
Morsø kommune 

Sammenhængende forløb 
for borgere med sclerose- 
tværsektoriel kommuni-
kation og indsatskoordi-
nering 

Model 2.2 

Styrket samarbejde ml. 
kommuner og Scle-
rosehospitaler på kon-
tinensområdet 

Kendskab til og anven-
delse af udgående team-
funktion 

Koordinatorfunktion, en 
indgang til kommunen 
som borger med scle-
rose 

Faglig sparring, gensidig 
vidensdeling/ kompeten-
ceudvikling 

Model 3.2 

Opsøgende besøg 
uden henvisning ved 
borgere med frem-
skreden sclerose (ny) 

Tidlig opsporing, tidlig 
kendskab, tidlig indsats 

Fokus på overlevering 
ved indlæggelse og ud-
skrivelse af borgere med 
fremskreden sclerose 

Tidligt kendskab - tidlig 
indsats  
Øget tilgængelighed for 
borgere med sclerose til 
kommunens generelle 
sundhedsfremmende og 
forebyggende tilbud. 

Model 4.2 Alle nye i afprøvning 2. 

Kommunalt og regio-
nalt netværk på scle-
roseområdet 

Lokalt patient og pårø-
rende arrangement 

Sclerosesamråd i Morsø 
Kommune 

"Samråd i Neuroforum" 
Faglig sparring, gensidig 
vidensdeling og kompe-
tenceudvikling.   

Model 5.2 Alle nye i afprøvning 2. 

  Tidlig opsporing, tidlig 
kendskab, tidlig indsats 

Følge op-
ordning/hjemmebesøg 
ved praktiserende læge 
efter udskrivelse   
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Modeller: Sclerosehospitalerne og Morsø kommune  
 

Model 1: Sammenhæng i kommunikation og rehabiliteringsindsats mellem Sclerosehospital og 

Morsø kommune 

Formål 

• At informationer vedr. borgerne videregives systematisk 
• At der etableres en fagprofessionel kontakt 
• Øget tværsektoriel kommunikation og gensidig kompetenceudvikling 
• Kvalificering af begreber der anvendes i kommunikationen tværsektorielt 

 
Evaluering 
Modellen er afprøvet på 10 patienter, der har været indlagt i perioden 01.04.18-30.09.18. 

Vi anbefaler at finde og gøre anvendelse af allerede etablerede kommunikationsveje for at syste-

matisere overleveringen. Informationerne vedr. patienter/borgere videregives via Elektronisk Pa-

tientjournal (EPJ). Metoden kan anvendes ved overlevering til visitation, hjemmepleje og sclerose-

koordinator. EPJ kan ikke anvendes ved overlevering til jobcenter og privatpraktiserende fysiote-

rapeut. Her skal i stedet anvendes sikker mail. Der overleveres telefonisk fra fagperson til fagper-

son, hvor det er relevant. 

Konklusion: Information vedr. patienterne videregives systematisk ved at sende udskrivningsrap-

port, plejeforløbsplan til visitation ved udskrivelse, og ved at sende korrespondancebrev til sclero-

sekoordinator, indeholdende resumé af indlæggelse, hvem der har været kontakt til i kommunen, 

og hvad sclerosekoordinator skal følge op på. 

Der skal i højere grad at tages telefonisk kontakt til jobcenter og privatpraktiserende fysioterapeut 

ved udskrivelse fra sclerosehospitalerne, selvom der er sendt oplysninger via sikker mail. Dette for 

at sikre, at overleveringen sker korrekt.  

Modellen fortsættes med ovenstående ændringer. 

 

Model 2: Koordinatorfunktion, en indgang til kommunen som borger med sclerose 

Formål  

At borgere med sclerose ved, hvor og til hvem de skal henvende sig for at få råd og vejledning ift. 

de problematikker, der er i hverdagslivet med sclerose. Koordinatoren skal samle trådene og ska-

be overblik i forhold til: 

• Forsørgelse. Hjælpe med kontakt og opfølgning hos jobcenter, evt. pension mm. 
• Arbejde, uddannelse, fritid. Hvad skal livet indeholde nu efter en skade og sygdom. 

Hvad kan give mening og indhold for borgeren med sclerose 
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• Familie, pårørende og netværk. Tale med familien om den ændrede livssituation og de 
skjulte handicaps borgeren med sclerose ofte har. Manglende initiativ, modløshed, 
træthed osv. 

• Behandling og træning. Hvad skal der sættes i værk og hvordan sikres et samarbejde 
og koordinering 

• Bolig og hjælpemidler. Formidle og være behjælpelig med kontakt til hjælpemiddelaf-
delingen, og opfølgning hos borgeren 

• At klare hverdagen. Hvad skal borgeren med sclerose have hjælp til, så der kan leves 
en hverdag på trods af skaden og sygdommen  

• Transport. Hvordan kommer borgeren med sclerose frem til genoptræning, besøg osv. 
• Pleje og omsorg. Formidle og være behjælpelig med kontakt til hjemmeplejen 
• Opfølgning. Konstant have fokus på videre forløb 

 

Evaluering 
Denne model er afprøvet på alle patienter inkluderet i projektet fra 01.04.18, hvor der blev afsat 

midler fra Projektet til en Sclerosekoordinator i Morsø kommune i 10,5 timer pr uge.  

Konklusion: Det skaber ro for borgere med sclerose og deres pårørende, at de har en indgang til 

kommunen ift. de problematikker, de oplever i hverdagslivet med sclerose.  Sclerosekoordinato-

ren er med til at sikre forankring af tiltag iværksat under indlæggelsen.  

For medarbejderne på Sclerosehospitalerne har det stor værdi og letter samarbejdet, at der er en 

koordinerende fagperson, man kan henvende sig til.    

Der er kontinuerligt behov for at udbrede viden til medarbejdere på Sclerosehospitalerne, internt 

i kommunen samt til borgere med sclerose i Morsø kommune om sclerosekoordinatoren.  

 

Modellen fortsættes med ovenstående ændringer. 

 

Model 3: Fokus på overlevering ved indlæggelse og udskrivelse af borgere med fremskreden scle-
rose der er afhængige af hjælp fra andre. 
 
Formål 

• Medvirke til et løft af den sammenhængende indsats og øge tværsektoriel kommunika-
tion med kommunalt ansatte medarbejder 

• At der hos borgere som har BPA ordning, sikres at alle hjælpere informeres om og in-
strueres i nye tiltag 

Modellen er ikke afprøvet endnu, da der ikke har været indlagt en patient med fremskreden scle-

rose fra Morsø.  

 

Konklusion: Skal afprøves, når der indlægges borgere fra Morsø kommune med fremskreden scle-

rose på Sclerosehospitalerne. 
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Modeller: Sclerosehospitalerne og Vejen kommune 

  
Model 1: Kommunikationsflow mellem Sclerosehospitalerne og Vejen kommune 

 

Formål  
• At informationer vedr. borgerene videregives systematisk  
• At der etableres en fagprofessionel kontakt mellem Sclerosehospital og konsulent for kro-

niske sygdomme i Vejen kommune  
• At der etableres kontakt mellem borger og konsulent for kroniske sygdomme i Vejen kom-

mune 
• Øget tværsektoriel kommunikation og gensidig kompetenceudvikling 

 

Evaluering 
Modellen er afprøvet på 10 patienter, der har været indlagt i perioden 01.04.18-30.09.18 

Vi anbefaler at finde og gøre anvendelse af allerede etablerede kommunikationsveje for at syste-

matisere overleveringen. Informationerne vedr. patienter/borgere videregives via Elektronisk Pa-

tientjournal (EPJ). Metoden kan anvendes ved overlevering til visitation, hjemmepleje og sclerose-

koordinator. EPJ kan ikke anvendes ved overlevering til jobcenter og privatpraktiserende fysiote-

rapeut. Her skal i stedet anvendes sikker mail. Der overleveres telefonisk fra fagperson til fagper-

son, hvor det er relevant. 

I forhold til overlevering fra kommune til Sclerosehospitalerne i forbindelse med indlæggelse af-

prøvede vi, at konsulent for kroniske nervesygedomme skulle sende et korrespondancebrev, når 

patienterne skulle indlægges. Brevet skulle indeholde specifikke oplysninger om igangværende 

indsatser i kommunalt regi, som vi under indlæggelsen skulle forholde os til. Det vurderes at det er 

urealistisk at anvende systematisk, da kommunen ikke altid har kendskab til en kommende ind-

læggelse.  

Konklusion: Information vedr. patienterne videregives systematisk ved at sende plejeforløbsplan 

til visitation eller hjemmepleje ved udskrivelse, og ved at sende korrespondancebrev til sclerose-

koordinator, indeholdende resumé af indlæggelse, hvem der har været kontakt til i kommunen, og 

hvad sclerosekoordinator skal følge op på. 

Der skal i højere grad at tages telefonisk kontakt til jobcenter og privatpraktiserende fysioterapeut 

ved udskrivelse, selvom der er sendt oplysninger viasikker mail. Dette for at sikre, at overleverin-

gen sker korrekt.  

Vi fortsætter modellen, men skal afdække muligheder for at kommunen systematisk kan overleve-

re informationer før indlæggelse. Konsulenten kan altid kontakte Sclerosehospitalet, hvis der før 

eller under indlæggelsen er brug for at følge op på noget kommunalt, og kontaktpersonen kan 

altid kontakte konsulent for kroniske nervesygdomme i Vejen kommune.  
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Model 2: Kendskab til og anvendelse af Sclerosehospitalernes udgående funktion 

Formål 
• At der gives et specialiseret rehabiliteringstilbud til borgere, som ikke kan profitere af 

en indlæggelse, fx grundet kognitive udfordringer, psykiatriske problemstillinger, krise 
eller andre hjemlige eller personlige omstændigheder, der umuliggør indlæggelse. 

• At kendskab til dette tilbud udbredes 

 

På trods af, at Konsulent for kroniske nervesygdomme i kommunen har informeret om mulighe-

den for henvisning til udgående funktion fra Sclerosehospitalet til borgere, hvor det er fundet re-

levant, har der ikke været henvist borgere fra Vejen kommune til dette tilbud.   

 

Vi har derfor set på en case hvor tilbuddet om udgående funktion blev præsenteret for borger af 

Konsulent for kroniske nervesygedomme. Ved kontakt af projektleder fra Sclerosehospitalet oply-

ser borgeren, at hun er interesseret, men har behov for mere information, støtte og vejledning til 

at få en henvisning.     

 

Konklusion: Kendskab til modellen skal kvalificeres og materiale skal revideres. Desuden skal den 

kommunale medarbejder klædes på til at give vejledning og støtte til de borgere, der ikke selv har 

kendskab til tilbuddet og gerne vil henvises.  

Der skal desuden være fokus på borgere med lav sundhedskompetence, som på den bagrund ikke 

kan tage det nødvendige initiativ til at håndtere egen sundhed og navigere i sundhedsvæsenet. 

Modellen fortsættes med ovenstående ændringer. 

 

Model 3: Tidlig opsporing, tidlig kendskab, tidlig indsats 

Formål 

• At borgere med sclerose, bliver tilbudt professionel hjælp til at håndtere udfordringer i 
hverdagslivet. Dette behov fremhæves særligt i den første periode efter diagnosen er 
stillet  

• De borgere, der har hjemmeboende børn på diagnosetidspunktet, oplever denne peri-
ode som særligt udfordrende. Der savnes tilbud til at håndtere dette både som borger 
med sclerose og som pårørende 

 
Evaluering 
Der har ikke været patienter at inkludere i denne model, da den er afhængig af, at neurolog har 

kendskab til og sender en henvisning til kommunen.  

Der har været møde mellem neurologisk afdeling, scleroseklinikken Kolding, Sønderborg og Es-

bjerg og direktør m.fl. fra Sclerosehospitalerne, med henblik på præsentation af denne henvis-
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ningsmulighed. Endvidere har konsulent for kroniske nervesygedomme henvendt sig til neurolog 

og instrueret i metoden.  

 

Konklusion: Det er muligt at lave en sådan henvisning til en forbyggende sundhedssamtale i alle 

kommuner. Men tilbuddet udmøntes forskelligt i kommunerne. I Vejen kommune tilgår alle disse 

henvisning på borgere med sclerose, konsulent for kroniske nervesygdomme, som har viden om 

sclerose og som kan give råd og vejledning, og har kendskab til tilbud rettet mod deres livssituati-

on. Modellen fortsætter. 

 

Modeller: Sclerosehospitalerne og Kalundborg kommune 
 

Model 1: Sammenhængende forløb for borgere med sclerose- tværsektoriel kommunikation og 

indsatskoordinering. 

Formål  

• At borgerne oplever, at relevante informationer vedrørende dem bliver overleveret sy-
stematisk mellem fagpersoner 

• At der bliver bygget ovenpå - hele tiden med fokus på borgerens hverdagsliv hjemme. 
• At der bliver udformet fælles mål og plan for det samlede rehabiliteringsforløb indtil 

vanlig hverdag er reetableret 
• Afklare kommunikationsveje mellem kommunen og Sclerosehospitalet  

Evaluering 
Modellen er vurderet i forhold til 5 patienter, men fundet relevant at afprøve med 1 patient.  

Der har været afprøvet en koordinerede indsatsplan, hvor Sclerosehospitalerne skulle tage telefo-
nisk kontakt til borgeren 4 uger inden indlæggelse og få oplyst, hvilke kontakter de har med myn-
digheder i kommunen. Derefter skulle kontaktpersonen indkalde til et møde med de aktuelle kon-
takter. Vi oplevede, at patienten ikke havde overblik over sine kontakter i primærsektor og ikke 
havde forståelse for formålet med en evt. koordineret indsatsplan. En patient er efterfølgende 
inkluderet i afprøvning af modellen. 

I forhold til overlevering, er det en del af den interne model for Sclerosehospitalerne, at man over-
leverer oplysninger fra fagperson til fagperson, hvor dette vurderes relevant.  Denne følges også i 
Kalundborg (Se Model 1 for Sclerosehospitalerne). 

 

Konklusion: Det er mest realistisk, at Sclerosehospitalet kontakter kommunen for at få startet en 
koordineret indsatsplan, hvis der er behov for koordinering mellem flere myndigheder. Kommuni-
kationsveje er afklaret og metoden fortsætter i 2. afprøvning. 
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Model 2: Faglig sparring, gensidig vidensdeling/ kompetenceudvikling. 

Formål 

• At borgere med sclerose oplever, at blive mødt af personale som har viden om sygdommen og 
kan give relevante tilbud eller råd og vejledninger om muligheder i kommunalt regi 

• At medarbejdere i kommunen ved hvornår de skal søge faglig sparring 

 

Evaluering 

Der har været afholdt undervisning af medarbejdere på Sclerosehospitalerne, hvilket har givet 
viden om og kendskab til de kommunale indsatser til mennesker med sclerose og ikke mindst 
sparring om fælles temaer. 

I Kalundborg kommune har der været en bekymring for, at kompetenceudvikling i sclerose er for 
smalt et emne. Der er 131 borgere med sclerose i kommunen, så for medarbejderne i Kalundborg 
kommune drejer det sig om en forholdsvis lille gruppe. Det har derfor taget længere tid at fast-
lægge en strategi ift. kompetenceudvikling i Kalundborg kommune og strategien er nu, at læring 
omkring sclerose indgår i forståelsen af komplekse sygdomme i hjerne og nervesystem  

Konklusion: Kompetenceudviklingen af medarbejdere i Kalundborg kommune vil derfor komme til 
at foregå ultimo 2018 og modellen vil fortsætte i 2019 i afprøvning 2. 

Modellen fortsættes med ovenstående ændringer. 

 

Model 3: Tidligt kendskab – tidlig indsats 

Formål 

• At kunne yde den rette indsats og give den rette vejledning så tidligt som muligt, så borgeren 
forbliver så selvstændig som mulig, så længe som mulig 

• At sikre at sclerosepatienter har en optimal tilgængelighed til de kommunale sundhedsfrem-
mende og forebyggende tilbud og får en kontakt til det kommunale system 

Evaluering 
Denne model af afprøvet med 4 patienter  

Sundhedssamtalen er et tilbud, som Sclerosehospitalet kan henvise til i kommunen. Der skal ikke 

ske vidensdeling fra Sclerosehospitalet til kommunen i forbindelse med, at borger har denne sam-

tale. Denne præmis skal patient/borger være indforstået med. Vi erfarer, at borgere kan have 

svært ved at formulere egne behov og da borgere skal selv handle på eventuelle punkter i samta-

len, ekskluderes borgere som er ramt på initiativ og manglede overskud i hverdagen. Derfor er 

tilbud om en sundhedssamtale kun relevant at give til borgere med sclerose, hvor de selv kan væl-

ge mellem de tilbud, kommunen udbyder. 
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Modeller: Sclerosehospitalerne 

 
Model 1: Styrke patientens oplevelse af sammenhæng  

 

Formål 

• Sikre forankring af de tiltag der er iværksat  under indlæggelse, bl.a ved at støtte pati-
enterne i ansøgninger 

• Støtte patienterne i at tage kontakt til eksterne instanser fx ansøge om hjælpemidler, 
ridefysioterapeut, bandagist etc. under indlæggelse 

• Kritisk stillingtagen til de opfølgningspunker der skrives i "resume af indlæggelse" 
• Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til bedre at kunne støtte patienten i at 

få etableret relevante tilbud i kommunen 
• Medarbejder skal kende til begreber man anvender i kommunen som letter sagsbe-

handling for patienten 
 

Evaluering 
Medarbejderne skal kende til og anvende kommunikationsveje som er blevet mulige med Elektro-

nisk patientjournal (EPJ) 

Det er afgørende for patienterne, at de bliver støttet, vejledt og hjulpet mere omkring fx ansøg-

ning af hjælpemidler. Overlevering sker fra fagperson til fagperson. Patienterne oplyser, at de føler 

sig mere inkluderet, da de oplever tættere støtte under indlæggelsen og mere fokus på, hvad der 

er relevant at de arbejder videre med og hvordan og hvem der bedst kan støtte dem i denne for-

ankring.  

Modellen anvendes i alle kommuner og fortsætter. 

 

Model 2: Styrket samarbejde på kontinensområdet 

 

Formål 
• Der sker en overlevering af informationer inden indlæggelse, hvor det er muligt og hvor 

det er relevant.  
• Der sker en overlevering af udredning og behandling efter indlæggelse 
• Der er en kontakt mellem kontinenssygeplejerskerne i kommunen og på sclerosehospi-

talet under forløbet, hvis patienten har et inkontinensproblem 

Der har været kontakt mellem Sclerosehospitalerne og kontinenssygeplejerskerne omkring en pa-

tient én gang. 
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Evaluering 
Det er ikke realistisk, at kontinenssygeplejerskerne i kommunerne tager kontakt til hospitalerne 

inden patientens indlæggelse. Dette kan ske i særlige tilfælde, hvor kontinenssygeplejerskerne i 

kommunen skønner, der er et behov. 

Der skal fortsat arbejdes på, at der er en kontakt mellem kontinenssygeplejerskerne på Sclerose-

hospitalerne og i kommunerne, når patienten har et kontinensproblem.  

Konklusion: Kontinenssygeplejerskerne på Sclerosehospitalerne skal have mere fokus på at udle-

vere kontaktoplysninger om kontinenssygeplejerskerne i kommunerne hos relevante patienter. 

 

Kommende aktiviteter 
I 2019 er der indtil videre planlagt følgende aktiviteter:  

• Projektgruppemøder for hele året med alle 3 kommuner.  

• Møde med ekstern evaluator på Sclerosehospitalerne og i de 3 kommuner 

• 4 samrådsmøder med Morsø kommune 

• Netværksmøde på Sclerosehospitalet i Ry 28.03.19 

• Møde med referencegruppen efterår 2019 (afventer dato) 

• Patient/pårørende arrangement afholdes i Vejen kommune lørdag 25.05.19 

• Planlagt afholdelse af borgermøder i alle 3 kommuner i september måned (afventer dato-

er) 

• Kompetenceudvikling i Morsø kommune 24.01.19 samt 14.03.19  

• Kompetenceudvikling på Sclerosehospitalerne 21.02.19 

• På tværs seminar 30.04.19 samt 10.10.19 
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Konklusion statusrapport 2018 
Projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne " er nu halvvejs og i 

god fremdrift hvad angår aktiviteter, modelafprøvninger, borgermøder og på tværs møder. Der er 

etableret et tæt samarbejde mellem projektledere fra kommunerne og Sclerosehospitalerne og 

mere end 250 medarbejdere har gennemgået kompetenceudvikling.   

Projektets modeller blev i foråret godkendt af sundhedsstyrelsen og er gennem året blevet afprø-

vet. Ved udgangen af 2018 er det besluttet, at projektets modeller fortsætter i 2019, med de æn-

dringer som er besluttet ved evalueringen af modellerne. 

Komplekse problemstillinger kræver ofte komplekse organiseringer/problemløsninger. Derfor er 

det heller ikke overraskende at projektets modeller har udviklet sig fra "single-metoder" (fx korre-

spondancebrev, plejeforløbsplan, genoptræningsplaner) til mere komplekse metoder (fx fælles 

samråd, hjemmebesøg fra praktiserende læge, etablering af tværsektorielt netværk). 

Der er foretaget midtvejs "temperaturmåling" i form af borger-, patient- og medarbejderudsagn, 

som har identificeret nogle af projektets foreløbige succeser og barrierer. Blandt succeserne kan 

nævnes, at borgere og medarbejdere har fået øget viden om tilbud på Sclerosehospitalerne og i 

kommunen, at der er etableret sclerosekoordinator funktion i yderligere en kommune. Desuden 

har man i kommunerne fået opmærksomhed på Sclerosehospitalernes udgående funktion og man 

er begyndt at samarbejde tæt omkring genoptræningsplaner.  Blandt de fundne barrierer, kan 

nævnes udfordringer ved at kommunikere tilstrækkeligt om projektet og at arbejdet med tidlig 

opsporing via Scleroseklinikkerne er vanskeligt. Desuden viser patientrapporterede oplysninger at 

flere af deltagere i projektet har udfordringer i forhold til egne sundhedskompetencer, hvad angår 

at håndtere egen sundhed og navigere i sundhedsvæsenet. Derfor bliver der i 2019 mere opmærk-

somhed på at identificere og give særlig støtte til disse borgere før, under og efter indlæggel-

se/ambulant forløb.  

Derudover har medarbejdere i kommunerne og fra Sclerosehospitalerne besvaret spørgeskemaet 

”Mit samarbejde med kommunen/Sclerosehospitalet”, med det formål, at kortlægge deres kend-

skab og samarbejdsrelation midtvejs i projektet. Undersøgelsen viser, at selvom kendskabet til 

kommunen/Sclerosehospitalet fortsat er begrænset, så er tendensen positiv og der ses generelt 

forbedringer hvad angår den faglige og personlige kontakt imellem medarbejdere fra Scleroseho-

spitalerne og kommunerne. Desuden er det positivt, at der er en let stigning, sammenlignet med 

start-undersøgelsen, i medarbejdernes forventninger til samarbejdet og af deres vurdering af det 

samlede udbytte. 

Projektgruppen ser frem til 2019, hvor der er planlagt en lang række aktiviteter i kommunerne, 

borgermøder, på tværs møder, modelafprøvninger, patient interviews, kompetenceudvikling og 

afsluttende målinger.  
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Bilag 
• Nyhedsbrev 7-12, bilag 1 
• Spørgeskemaundersøgelsen: Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen, bilag 2 
• Evaluering af projektets modeller, bilag 3 
• Nye modeller, bilag 4 

 


