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Afsluttende "På tværs" seminar
Den 3. december afholdte vi det sidste "På tværs" seminar, hvor vi fejrede afslutningen af
projektet. Udover samarbejdskommuner og hospitalerne, deltog medlemmer af både
referencegruppen og Sclerosehospitalernes brugerråd samt patienter, der har været en del af
projektet. Det var en fantastisk dag med præsentation af resultaterne, paneldebat med Lise
Holten, Kommunernes landsforening, Peder Olesgaard, Praktiserende læge, Sanne Jensen,
Danske fysioterapeuter og Jette Schwartz, Brugerrådsformand. Dagen blev rundet af med et
oplæg fra Janne Seemann, som bl.a. belyste sundhedsvæsnets udfordringer, når flere og flere
opgaver skal løses på tværs af professioner, afdelinger, sektorer og politiske niveauer.
Projektet slutter med at give 8 anbefalinger
1. Kommunerne skal være tilgængelige for borgerne
2. Sclerosehospitalerne skal altid være opsøgende ift. kontakter og tilbud i primær sektor
3. Kendskab til egne og hinandens tilbud
4. Overlevering af viden i overgangene mellem primær og sekundær sektor, skal foregå fra
fagperson til fagperson
5. Praksisnær kompetenceudvikling ift. den enkelte borger/patient
6. Kompetenceløft til centrale medarbejdere i kommunen
7. Etablering af netværk på scleroseområdet
8. Kendskab til Ref01 som elektronisk kommunikationsvej mellem neurologisk afdeling og
kommunerne.
Plan for 2020
Vi har fået afslag på vores ansøgning om at ikke-forbrugte midler til kompetenceudvikling
kunne bruges til i et år at få flere kommuner med til at anvende de modeller, som er udviklet i
projektet.
Samarbejdsprojektet er afsluttet, og vi vil fastholde læringen fra projektet.
Sclerosehospitalerne planlægger netværksmøder med koordinatorer og evt. centrale
medarbejdere i samarbejdskommunerne og beder dem hjælpe med at invitere tilsvarende
nøglepersoner med, fra deres nabokommuner, neurorehabiliterings-netværk o.lign.
Sclerosehospitalerne etablerer et nyt internt projekt, som skal styrke alle de
sammenhængsskabende aktiviteter.
Statens MS Helhedsplan indebærer, at Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sclerose, som alle derefter skal implementere.
Med stor tak for 2½ års spændende arbejde og læring fra projektlederne Charlotte Kelly Jensen, Louise
Nørgaard og 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.

