
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. 

 
 

Borgermøder i Morsø, Kalundborg og Vejen  
Nu er de sidste borgermøder i alle projektkommuner afholdt. På møderne informerede 
både kommunerne og Sclerosehospitalet om de foreløbige resultater og hvad der kommer 
til at ske fremadrettet.  Der var stort fremmøde til disse borgermøder og stor interesse for 
at vide, hvad der kommer til at ske i fremtiden.   

  
Seminarer 
Vi har afholdt tre ud af fire seminarer. 10.10.19 blev der afholdt vidensdelingsseminar med 
fokus på implementering og forankring af tiltag, der skaber større sammenhæng for 
mennesker med sclerose. Vi har oplevet stort engagement fra medarbejdere både i 
kommunerne og sclerosehospitalerne.  
  
Den 3. december afholdes det sidste "på tværs" seminar, hvor vi vil fejre afslutningen af 
projektet. Udover samarbejdskommuner og hospitalerne, er både referencegruppen og 
brugerrådet inviteret. Vi glæder os meget til et oplæg fra Janne Seemann, som vi har bedt 
perspektivere vores projekt i forhold til den forskning, der foregår på området.   
 

Slutrapport 
Slutrapporten er på vej med evaluering af alle de modeller, som er udviklet og afprøvet. Vi 
vil beskrive, hvilke modeller der kan spredes til andre kommuner og hvilke barrierer og 
gevinster, vi har fået øje på. Vi har indsamlet mange data undervejs i projektet, og disse vil 
bliver uddybet i rapporten. Sundhedsstyrelsen får den som en del af projektets evaluering.   
 
Evaluering 
Slutevaluering kommer til at foregå i foråret 2020. Her vil Steen Dalsgård Jespersen, 
Sundhedsstyrelsens evaluator fra Implement, igen interviewe borgere, medarbejdere og 
ledere i kommunerne og på Sclerosehospitalerne. Hans endelige rapport forventes sidst i 
februar.   
 
Formidling 
Vi håber at lykkes med at sprede erfaringerne fra dette projekt til andre, og heldigvis er 
nogle interesserede i dem. Bl.a. Medicinsk Tidsskrift og Danske Patienters Nyhedsbrev har 
omtalt nogle af vores erfaringer. 
 
Glædelig jul og godt nytår 

Projektleder Louise Nørgaard og Marianne Schmidt 
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