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Forord

Denne slutrapport er den tredje statusrapport i projekt ”Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne".
Slutrapporten omfatter en opgørelse af projektets aktiviteter i årene 2017-2019 samt resultater
fra projektets afsluttende målinger og en evaluering af projektets modeller.
Rapporten henvender sig primært til projektets tværgående styregruppe (kommuner og Sclerosehospitalerne) og Sundhedsstyrelsens projektledere og sekundært til medarbejdere og øvrige interessenter.

Rapporten er udarbejdet af:
Louise H.H. Nørgaard, projektleder, Sclerosehospitalerne
Charlotte Kelly Jensen, projektleder, Sclerosehospitalerne
Marianne Brink Schmidt, kvalitetsleder, Sclerosehospitalerne
Anders Guldhammer Skjerbæk, udviklingsleder, Sclerosehospitalerne
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1.0 Baggrund
Regeringen afsatte 5,6 mil.kr til projekt ”Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og
kommunerne”, der havde 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

Af disse midler er ca. 1,5 mio. kr. IKKE anvendt, fortrinsvis fordi kompetenceudviklingen ikke har
fået det omfang, vi antog, det ville få ved projektets start.
Samarbejdsparterne har, udover bevillingen, bidraget med en ikke ubetydelig egenfinansiering i
form af tid og direkte omkostninger.
Til frigivelse af satspuljemidler indleverede samarbejdsparterne (Sclerosehospitalerne samt Vejen,
Morsø og Kalundborg kommune) en projektbeskrivelse, der nærmere beskrev og begrundede indholdet i projektet, herunder at borgernes kontakt til kommunen ofte var sporadisk, men livslang.
Samtidig er kommuners viden om sclerosesygdommen og deres tilbud til mennesker med sclerose
begrænset. Der er derfor behov for at:
•
•
•
•

•

styrke sammenhængen for den enkelte borger med sclerose i overgange imellem Sclerosehospitalerne 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 sclerosespecifik rehabilitering, og tilsvarende får medarbejdere på Sclerosehospitalerne mulighed 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 barrierer og succeser ved samarbejdet, skulle der afprøves modeller til styrket samarbejde/sammenhæng. Projektets ambition var at skabe kendskab til og øge anvendelsen af allerede
tilgængelige metoder, kommunikations- og/eller IT-muligheder.

2.0 Organisering
Projektet blev organiseret med repræsentanter fra Sclerosehospitalerne, samarbejdskommunerne, Sundhedsstyrelsen og en referencegruppe. Særligt centralt var inddragelse af patienter/borgere på forskellige måder og forskellige steder i projektet, såvel i form af direkte patientinddragelse som organisatorisk patientinddragelse.
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2.1 Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne har bidraget med tre halvtids projektledere, Charlotte Kelly Jensen, Louise
Hovald Nørgaard samt Marianne Brink Schmidt, der også har fungeret som daglig leder for projektets aktiviteter og fremdrift.

Til støtte for projektlederne og forankring af læringen fra projektet etablerede Sclerosehospitalerne en intern styregruppe, der bestod af hospitalsdirektør Brita Løvendahl, udviklingsleder Anders
Skjerbæk, rehabiliteringsleder Ellen Jensen og leder af visitationen Elsebeth Heeley.

2.2. Kommunerne

Organisering i samarbejdskommunerne (efterfølgende benævnt "kommunerne"):
Vejen: Områdeleder for aktivitet og rehabilitering Gitte Falentin og konsulent for
kroniske nervesygdomme Mette Muff
Kalundborg: Genoptræningschef Jette Olesen, områdechef Lone Reuter samt udviklingskonsulent Ninna Uhrlund
Morsø: Afdelingsleder for sociale tilbud Poul Olsen og projektkonsulent Thorbjørn
Møller. Fra 1.april 2018 Sclerosekoordinator Karen Frøslev Hansen

2.3 Sundhedsstyrelsen

Tilsynsførende for projektet fra Sundhedsstyrelsen: Seniorkonsulent Line Riddersholm og fuldmægtig Marie Wegner Hove.

2.4 Referencegruppe

Projektorganisationen blev suppleret af en referencegruppe, bestående af udvalgte interessenter.

Referencegruppen havde til formål at tilføre projektet forskellige perspektiver som fx den politiske
udvikling mht. opgavefordeling på sundhedsområdet, professionsfaglige og erfaringsbaserede
overvejelser omkring barrierer og muligheder ift. borgere/patienters sundhed og (kronisk) sygdom, anbefalinger mht. bedste praksis og udveksling af ideer.
Referencegruppen bestod af repræsentanter fra faglige miljøer samt patientrepræsentanter:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunernes Landsforening v/Lise Holten
Danske Regioner v/Helene Skude Jensen
Dansk Selskab for Almen Medicin v/Peder Olesgaard
Dansk Sygeplejeråd v/Mette Marie Kyed
Danske Fysioterapeuter v/Sanne Jensen, regionsformand i Region Midt
Ergoterapeutforeningen v/Lotte Lagoni, næstformand
Scleroseforeningen v/Nadia Buchardt, ledende socialrådgiver
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•
•
•

Forsker v/Professor Janne Seemann
Patientrepræsentant v/Jette Bay, Sclerosehospitalernes bestyrelse og Scleroseforeningens Sundhedsudvalg
Patientrepræsentant v/Anja Ritter, Sclerosehospitalernes Brugerråd

2.5 Projektets styregruppe

Sclerosehospitalernes interne styregruppe og projektlederne fra Vejen, Kalundborg og Morsø dannede projektets overordnede styregruppe, som har mødtes 1-3 gange årligt.

Figur 1: Organisationsdiagram for projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og
kommunerne"

3.0 Aktiviteter
Aktiviteter i projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne" er realiseret jf. budget for frigivelse af satspuljemidlerne. Projektledelsen har aflagt kvartalsregnskaber, idet
dette har givet mulighed for samtidig indgivelse af budgetrevision, idet projektet igennem dets
levetid har udviklet og bevæget sig i takt med dets udvikling – en udvikling som ikke kunne fastlægges i Excel-ark fra start. Dette er sket efter aftale med Sundhedsministeriet.
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3.1 Aktiviteter 2017-2019
Igennem projektet har der været taget initiativ til en række sammenhængsskabende aktiviteter,
herunder ni borgermøder (tre i hver kommune), 59 møder med projektkommunerne, fem møder i
styregruppen, herunder ét møde med deltagelse af ekstern evaluator, Steen Dalsgaard Jespersen
fra Implement og to med deltagelse af Sundhedsstyrelsen. Derudover har i alt 204 personer deltaget ved projektets tre på-tværs seminarer og to videndelingsseminarer. Endelig har der i projektets levetid været afholdt kompetenceudvikling i kommunerne for i alt 503 deltagere og på Sclerosehospitalerne for i alt 200 deltagere.
Der er udarbejdet 17 nyhedsbreve med løbende status om projektets aktiviteter. Disse er sendt til
Sclerosehospitalernes medarbejdere, Bestyrelse og Brugerråd, direktør for Scleroseforeningen,
referencegruppen, projektkommunernes styregruppe, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet,
Region Midt, samt uploadet på Sclerosehospitalernes hjemmeside. Nyhedsbrevene er vedlagt i
bilag 1.
Borgermøder
Første borgermøde blev afholdt i projektkommunerne i efteråret 2017. Formålet var, i borgernes
nærmiljø, at informere om projektet og invitere borgere med sclerose og deres pårørende til at
deltage i projektet og delagtiggøre projektgruppen i, hvad de oplevede af barrierer.
I efteråret 2018 blev andet borgermøde afholdt med fokus på, at informere om de initiativer/modeller, der var planlagt til afprøvning, og med henblik på at overkomme de afdækkede barrierer. De fremmødte fik også mulighed for at komme med nye vinkler til projektet, ud fra deres
perspektiv.
Tredje og sidste borgermøde blev afholdt i projektkommunerne i efteråret 2019, hvor projektets
foreløbige resultater og plan for fremtiden blev fremlagt. Ved disse møder blev udvalgte kommunale tilbud til mennesker med sclerose præsenteret af medarbejdere i kommunen. Deltagerantallet har varieret mellem 8 og 35 personer.

Møder med projektkommunerne
Gennem alle år har der været afholdt møder med projektgrupperne i kommunerne. Formålet har
blandt andet været at etablere en god samarbejdsrelation, at øge kendskabet til hinandens praksis
og kontekst, og at beskrive, afprøve og evaluere projektets modeller. Endelig har formålet været
at skabe grobund for forankring af projektets bæredygtige løsninger.
Styregruppemøder
Der har i projektperioden været afholdt fem styregruppemøder. Indholdet har været udveksling af
erfaringer og gode ideer på tværs af kommunerne og Sclerosehospitalerne samt drøftelse af strategier ift. økonomi og kvalificering af kompetenceudvikling blandt medarbejdere i kommunerne.
Derudover har drøftelserne omhandlet strategi ift. implementering og formidling af projektet.

8

”På tværs” seminarer
Den 18. september 2018 blev der afholdt på-tværs seminar med i alt 64 deltagere.
Deltagerne var medarbejdere fra de tre samarbejdskommuner, medarbejdere fra Sclerosehospitalerne, medlemmer af styregruppen, repræsentanter fra Sclerosehospitalernes Brugerråd og endelig borgere med sclerose og deres pårørende, som har været involveret i projektet.
På seminaret præsenterede Christian Bøtcher Jacobsen, lektor på Kronprins Frederiks Center for
Offentlig Ledelse, deltagerne for forskningsresultater, som kunne være til gavn i projektet. Han
fremførte, at det er (projekt)ledelsens ansvar at sætte en fælles vision og understøtte arbejdet
mod den gennem eksempelvis: Anerkendelse, relationsdannelse, distribution af ansvar samt datainformation. Som det er nu, er organisationers målsætning sjældent rettet mod hele patientens
forløb. Men nye ledelses- og styringstendenser sætter fokus på, at borgeren/patienten er i centrum. Herefter blev projektets formål, modeller og fremdrift præsenteret, og i grupper blev der
drøftet succeser og barrierer, som projektet allerede havde affødt samt afdækket hvilke nye tiltag,
der var relevante at afprøve i resten af projektets levetid.
Den 6. juni 2019 blev andet på-tværs seminar afholdt med 55 deltagere. Formålet var at få en dialog på tværs om sundhedskompetencers betydning for sammenhængsskabende aktiviteter. Der
var inviteret to patienter, der hver for sig blev interviewet "on stage" af en journalist omkring deres erfaringer med håndtering af egen sundhed samt i det, at skulle navigere i sundhedsvæsenet.
Deres oplevelser blev sat i perspektiv af det efterfølgende oplæg om sundhedskompetencers betydning for sammenhængsskabende aktiviteter v/ Helle Terkildsen Maindal, professor ved institut
for folkesundhed – Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, Aarhus Universitet.
Sundhedskompetencer er hidtil blevet defineret som individets evne til at tilegne sig, forstå og
anvende sundhedsrelateret information. Nu er professor Helle Terkildsen Maindals institut i gang
med forskning i 'organisatoriske sundhedskompetencer', hvor fokus flyttes fra individet til systemets sundhedskompetencer, forstået som at systemer skal indrette sig på at nedbringe ulighed i
sundhed ved at øge de organisatoriske kompetencer. Emnet vakte stor interesse blandt deltagerne og lyst til at 'tage opgaven på sig'
Den 3. december 2019 blev det afsluttende på-tværs seminar afholdt med 49 deltagere. Formålet
var at præsentere projektets resultater samt drøfte, hvordan Sclerosehospitalerne og kommuner
fortsat skulle overkomme de udfordringer, der kan være i at bevare det høje engagement, nysgerrigheden og motivationen for at skabe bedre og større sammenhæng for mennesker med sclerose.
Dette spørgsmål blev perspektiveret i et oplæg af Professor, Ph.d. v/Janne Seemann, Forskningsleder, Aalborg Universitet samt medlem af Sclerosehospitalernes bestyrelse.
Oplægget fokuserede på sundhedsvæsenets udfordringer, når flere og flere opgaver skal løses på
tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer. En af professorens pointer var, at vi ved meget om, hvad der spænder ben for et sammenhængende sundhedsvæsen, men mindre om, hvad
der får det til at hænge sammen. Janne Seemann gennemgik, hvad forskningen på det organisatoriske område kan fortælle om mekanismer, der får de tværgående udfordringer til at hænge sammen. Eller med hendes egne ord:" Hvori består det ´lim´, som forhindrer, at det tværgående samarbejde bryder sammen?!"
9

Deltagerne ved seminarene den 6. juni og 3. december 2019 var medarbejdere fra de tre samarbejdskommuner, medarbejdere fra Sclerosehospitalerne, repræsentanter fra styregruppen, repræsentanter fra referencegruppen, repræsentanter fra Sclerosehospitalernes Brugerråd og endelig borgere med sclerose, som har været involveret i projektet og deres pårørende.
Videndelingsseminarer
I projektperioden har der været afholdt 2 vidensdelingsseminarer for medarbejdere fra de tre samarbejdskommuner, medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og medlemmer af styregruppen. Ved
seminar d. 30. april 2019 var der 39 deltagere og d.10. oktober 2019 var der 37 deltagere.
Formålet med begge seminarer var at dele viden og erfaringer fra projektet, på tværs af kommunerne og Sclerosehospitalerne. Indholdet på dagene vekslede mellem oplæg fra de forskellige aktører, dvs. fra medarbejdere fra kommunerne og medarbejdere fra Sclerosehospitalet. Gennem
styret dialog udvekslede deltagerne deres projekterfaringer og opdelt i kommune og Sclerosehospital arbejdede de med løsninger for implementering og forankring af udvalgte fokusområder i
eget regi.

3.2 Kompetenceudvikling

Repræsentanter fra kommunerne og Sclerosehospitalerne har undervist henholdsvis medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og kommunerne i arbejdsgange og tilbud. Emner for kompetenceudvikling blev valgt på grundlag af efterspørgsel fra henholdsvis kommunerne og Sclerosehospitalerne, og fremgår af nedenstående tabel.

Kompetenceudvikling af i alt 203 medarbejdere på Sclerosehospitalerne er fordelt på følgende
undervisninger fra den pågældende kommune:
Kalundborg kommune
Emne
Hjælpemidler og visitation i kommunen. Hvilke muligheder der er for at
få et hjælpemiddel, og hvad der
betegnes som forbrugsgode.
Hjælpemidler og visitation i kommunen. Hvilke muligheder der er for at
få et hjælpemiddel, og hvad der
betegnes som forbrugsgode.
Hjælpemidler og visitation i kommunen. Hvilke muligheder der er for at
få et hjælpemiddel, og hvad der
betegnes som forbrugsgode.
Tilbud i jobcentret. Rammer og muligheder for sclerosepatienter i
kommunen.
Tilbud i jobcentret. Rammer og mu-

Målgruppe

Underviser fra kommunen

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Haslev

Marianne Witthøft, teamleder
hjælpemidler

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Haslev

Marianne Witthøft, teamleder hjælpemidler
Jakob Nielsen, Visitationen

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Ry

Marianne Witthøft, teamleder
hjælpemidler
Jakob Nielsen, Visitationen

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Haslev

Pia Johannesen, teamleder fra jobcentret

Terapeuter, plejepersonale og ledere

Pia Johannesen, teamleder fra job-
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ligheder for sclerosepatienter i
kommunen.
Diskussion om hensigtsmæssig brug
af GOP
Diskussion om hensigtsmæssig brug
af GOP

i Haslev

centret

Terapeuter og ledere i Haslev

Jette Olesen, genoptræningschef

Terapeuter og ledere i Ry

Jette Olesen, genoptræningschef

Emne

Målgruppe

Underviser fra kommunen

Hvordan har Morsø Kommune organiseret sig i forhold til samarbejdet
med mennesker med sclerose og
samarbejdet i overgange mellem
hospitaler og kommune
Jobcenteret om deres arbejdsgange,
hvordan systemet fungerer hos dem,
og hvordan borgernes vej er
igennem dette system

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Ry

Poul Olsen, afdelingsleder for Sociale
tilbud

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Ry

Anette Rødbro, gruppeleder Jobcentret.

Diskussion om hensigtsmæssig brug
af GOP
Diskussion om hensigtsmæssig brug
af GOP

Terapeuter og ledere i Ry

Morsø kommune

Terapeuter og ledere i Haslev

Christina Uhre Pedersen, sagsbehandler Jobcentret.
Mette Kjærulff, gruppeleder for træningsteamet
Mette Kjærulff, gruppeleder
for træningsteamet

Vejen kommune
Emne

Målgruppe

Underviser fra kommunen

Vejen kommunes funktion og tilgang
til mennesker med sclerose.
Vejen kommunes funktion og tilgang
til mennesker med sclerose.
Diskussion om hensigtsmæssig brug
af GOP

Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Haslev
Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Ry
Terapeuter, plejepersonale og ledere
i Ry

Mette Muff, konsulent for kroniske
nervesygdomme
Mette Muff, konsulent for kroniske
nervesygdomme
Aswine Rasmussen, gruppeleder for
rehabiliterings afd. i Brørup Sundhedscenter

Kompetenceudvikling i kommunerne v/Sclerosehospitalerne
Kalundborg kommune

I alt 158 deltagere fordelt på følgende:

Emne

Målgruppe

Underviser

Kompetenceudvikling af det faglige
personale, der bidrager til den rehabiliterende eller trænende indsats af
borgere med en neurologisk progredierende lidelse - sclerose

Medarbejdere ansat i pleje og omsorg, sundhedscenter, visitation

Louise Nørgaard, projektleder og
ergoterapeut
Eva Fischer, neuropsykolog

Sclerosehospitalernes tilbud
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Kompetenceudvikling af det faglige
personale, der bidrager til den rehabiliterende eller trænende indsats af
borgere med en neurologisk progredierende lidelse – sclerose
Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud.
Hvilke emner er socialrådgiverne på
hospitaler og i foreningen ind over?
Hvad rådgives der i? Hvor skal kommunen tage over?
Fagspecifik viden om sclerose.
Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud

Medarbejdere tilknyttet Neuroforum

Eva Fischer, neuropsykolog

Medarbejdere ansat på jobcenter

Nadia Buchard, ledende socialrådgiver, Scleroseforeningen
Louise Nørgaard, projektleder og
ergoterapeut

Privat praktiserende læger, fysioterapeuter ansat i kommunen og på
privat klinik

Jane Honoré, fysioterapeut
Louise Nørgaard, projektleder og
ergoterapeut
Jane Honoré, fysioterapeut
Eva Fischer, neuropsykolog

Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud.
Tema om kontinens og sygepleje

Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter og hjælpere

Janni Eibye, kontinenssygeplejerske,
specialist i sexologisk rådgivning v.
NACS
Louise Nørgaard, projektleder
Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Line Vejlgaard-Laursen, psykolog

Fagspecifik viden om sclerose til
basisviden om sclerose og konflikthåndtering til medarbejdere, der
afholder sundhedssamtaler
Supervision af medarbejdere fra
kommunen

Medarbejdere ansat på jobcenter

Medarbejdere ansat i pleje og omsorg

Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Eva Fischer, neuropsykolog
Jane Vrøj Baraké Sørensen, social og
sundhedsassistent

Fagspecifik viden om sclerose til
Voksenspecialenheden
Fagspecifik viden om sclerose

Ansatte i Voksenspecialenheden

Charlotte Kelly Jensen, projektleder

Plejepersonale, der kommer ved
borgere med sclerose

Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Jane Vrøj Baraké Sørensen, social og
sundhedsassistent
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Morsø kommune

I alt 134 deltagere fordelt på følgende:

Emne

Målgruppe

Underviser

Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud

Medarbejdere ansat på jobcenter,
pleje og omsorg, sundhedscenter,
visitation

Louise Nørgaard, projektleder

Basisviden om sclerose til hjælpere
til borgere med borgerstyret personlig assistance

Ansatte hjælpere til borgere, der har
givet samtykke til deres deltagelse.

Temadag om kognition og psykologi

Medarbejdere, der varetagere sclerosespecifikke områder i kommunen

Kompetenceudvikling af den terapeutiske tilgang til borgere med
sclerose i kommunalt regi

Ergoterapeuter og fysioterapeuter,
Sundhedscenter Morsø kommune.
Fysioterapeuter Morsø klinik for
fysioterapi

Jane Honoré, fysioterapeut

Temadag med neuropsykolog og
neurolog

Sagsbehandlere, bostøtte, plejepersonale, terapeuter

Finn Boesen, neurolog

Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud

Medarbejdere på jobcenter

Viden om hinanden og hvordan vi
optimere samarbejde

Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud

Fagspecifik viden om sclerose.
Terapeuter på besøg på Sclerosehospitalet.

Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og hjælpere på plejehjemmet Støberigaarden
Ergoterapeuter og fysioterapeuter
Sundhedscenter Morsø kommune.

Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Louise Nørgaard, projektleder
Marianne Schmidt, projekt- og kvalitetsleder
Jannie Engelbrecht, neuropsykolog

Lene Kallmayer, ergoterapeut
Louise Nørgaard, projektleder og
ergoterapeut

Jannie Engelbrecht, neuropsykolog
Louise Nørgaard, projektleder
Marianne Schmidt, projekt- og kvalitetsleder
Louise Nørgaard, projektleder
Marianne Schmidt, projekt- og Kvalitetsleder
Louise Nørgaard, projektleder og
ergoterapeut
Jane Honoré, fysioterapeut

Vejen kommune

I alt 211 deltagere fordelt på følgende:

Emne

Målgruppe

Underviser

Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud

Medarbejdere ansat på jobcenter

Louise Nørgaard, projektleder

Basisviden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud

Medarbejdere fra pleje og omsorg,
sundhedscenter, visitation og privat
praktiserende fysioterapeuter

Temadag om kontinens og sexologi

Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter

Temadag om kognition og psykologi

Medarbejdere, der varetagere sclerosespecifikke områder i kommunen

Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Louise Nørgaard, projektleder
Charlotte Kelly Jensen, projektleder
Janni Eibye, kontinenssygeplejerske,
specialist i sexologisk rådgivning v.
NACS
Jannie Engelbrecht, neuropsykolog
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Kompetenceudvikling af den terapeutiske tilgang til borgere med
sclerose i kommunalt regi. Viden om
hinanden og hvordan vi optimerer
samarbejde

Ergoterapeuter og fysioterapeuter
sundhedscenter

Temadag med neuropsykolog og
neurolog

Sagsbehandlere, bostøtte, plejepersonale, terapeuter

Jane Honoré, fysioterapeut
Lene Kallmayer, ergoterapeut
Louise Nørgaard, ergoterapeut
Finn Boesen, neurolog
Jannie Engelbrecht, neuropsykolog

4.0 Evaluering
I det følgende præsenteres projektet i tal, hvorefter projektets fem overordnede formål evalueres.
Evalueringen tager udgangspunkt i erfaringer fra projektets 18 modeller og underbygges af:
•
•
•
•
•
•

medarbejderundersøgelsen ”Mit samarbejde med kommunen/Sclerosehospitalet" gennemført af 90 medarbejdere fra kommuner og Sclerosehospitalet
måling af sundhedskompetence
patienttilfredshedsmåling
opgørelse af patientkarakteristika, ventetider, kontakter
patientudsagn
erfaringer fra projektet

4.1 Projektet i tal
Patienter gav ved inklusion samtykke til deltagelse med efterfølgende registrering af kommunetilknytning, indlæggelsestype samt -sted.
Projektpatienterne
I projektets inklusionsperiode, fra januar 2018 til september 2019, blev i alt 55 patienter inkluderet, hvilket var i overensstemmelse med det forventede antal indlagte fra kommuner af tilsvarende størrelse over en tilsvarende periode. I nedenstående faktaboks ses antal indbyggere og mennesker med sclerose i samarbejdskommunerne i årene 2017 og 2019.

14

Fakta: Antal indbyggere og mennesker med sclerose i samarbejdskommunerne
Kommune
Vejen
Morsø
Kalundborg

2017
Indbyggere
42 822
20 665
48 736

sclerose
148
70
131

2019
Indbyggere
42.863
20.403
48.681

sclerose
169
72
136

Kilde: Danmarks statistik og Scleroseregistret

I alt blev 22 patienter indlagt i Ry og 33 i Haslev. Flest patienter til en individuel indlæggelse eller
en førstegangsindlæggelse, en mindre andel til et temaforløb. Tiden i dage fra første til sidste kontakt med Sclerosehospitalet var 62,8. En samlet oversigt ses i tabel 1.
Tabel 1: Opgørelse over projektets deltagere fordelt efter kommune, indlæggelsestype og -sted i
inklusionsperioden januar 2018 til september 2019.
Projektpatienter
Vejen
Morsø
Kalundborg
I alt
Indlæggelsesforløb
Fordeling af patienter indlagt på Sclerosehospital (Ry/Haslev)
Førstegangsindlæggelse
Individuel indlæggelse (2 uger/4 uger)
Temaforløb
Tid i dage fra første til sidste kontakt med Sclerosehospitalet (gennemsnit i dage)

20
14
21
55
22/33
17
4/27
7
62,8

Involvering og overlevering til kommunen
Af nedenstående tabel 2 ses, at i 64 % af tilfældene, svarende til 34 patienter, er kommunen blevet involveret under indlæggelsen. Hos 78 %, svarende til 43 patienter, er der sket overlevering til
kommunen enten via statuspapir/journal, genoptræningsplan (GOP), telefon, personligt møde
eller anden form for overlevering. Endelig fortsætter 95 % i et eller flere behandlingstilbud i kommunen efter udskrivelsen.
Tabel 2: Opgørelse over kommunens involvering og overleveringsmetoder. N=55.
Kommunens involvering under indlæggelsen (Ja)
Er overlevering til kommune sket under/efter indlæggelse (Ja)

64 %
78 %
15

Fortsætter behandling i kommunen efter udskrivelse (Ja)

95 %

Overleveringsmetoder
Statuspapir/Journal
Genoptræningsplan
Telefonisk kontakt
Personligt møde
Anden form

28
15
7
3
6

Opfølgning efter indlæggelsen (Sclerosehospitalet)
I forbindelse med udskrivelse fra Sclerosehospitalerne bliver patienterne tilbudt behovsbestemt
opfølgning fra Sclerosehospitalet. Omfanget og metode aftales af patientens ansvarlige kontaktperson i samarbejde med patienten. Af figur 2 ses, at de fleste patienter modtog en telefonisk
kontakt efter indlæggelsen.
Figur 2: Opfølgningsmetoder fra Sclerosehospitalet. N=55

Behandlingstilbud i kommunen efter indlæggelsen
De fleste patienter tilbydes behovsbestemt behandlingstilbud i kommunen efter indlæggelsen.
Tilbuddet kan være nyt, men kan også være en fortsættelse af et allerede igangværende tilbud, fx
et træningstilbud. Af figur 3 ses en oversigt over de planlagte tilbud i kommunen efter indlæggelsen.
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Figur 3: Planlagte behandlingstilbud i kommunen efter indlæggelsen. Nummereringen som ses
over søjlerne svarer til det antal gange behandlingstilbuddet var planlagt.

Sundhedskompetencer
Ved indlæggelsen og igen 3 måneder efter udskrivelsen besvarede projektpatienterne en række
spørgsmål om deres håndtering af egen sundhed og om deres evne til at navigere i Sundhedsvæsnet fra spørgeskemaet Health Literacy Questionnaire (HLQ). I det følgende præsenteres den overordnede konklusion. I alt svarede 54 af 55 patienter ved indlæggelsen mens 44 svarede 3 måneder
efter udskrivelsen.
Konklusion – sundhedskompetenceundersøgelse
Samlet set er projektpatienterne optaget af og aktive omkring egen sundhed. Dog er der en mindre gruppe, som altid har behov for støtte til at håndtere sundhed, og ved livsændringer oplever
halvdelen, at det er svært at tage den nødvendige tid til at leve sundt.
Ydermere oplever de fleste projektpatienter både ved indlæggelse og lidt færre 3 måneder efter
udskrivelse, at det er svært at finde de rigtige tilbud i sundhedsvæsenet. En fjerdedel af patienterne oplever ikke at have den fornødne sundhedskompetence til at kunne finde frem til de ydelser,
de har ret til, og på trods af at en større andel af patienterne har fået mere viden, opleves det stadig som svært. Endelig oplever projektpatienterne, at det over tid bliver tiltagende sværere at få
tid hos de sundhedsprofessionelle.
En fyldestgørende oversigt over projektpatienternes svar i sundhedskompetenceundersøgelsen
findes i bilag 2.
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Projektpatienternes oplevelse og tilfredshed med forløbet
I alt har 43 projektpatienter på tidspunktet tre måneder efter udskrivelsen svaret på en række
spørgsmål, der både vedrørte deres oplevelse af forløbet på Sclerosehospitalet og i kommunen
samt deres generelle tilfredshed. Spørgsmålene blev formuleret frit på baggrund af spørgsmålene i
den landsdækkende danske patient tilfredshedsundersøgelse (LUP). I det følgende præsenteres
den overordnede konklusion.
Forløbet på Sclerosehospitalet
Projektpatienterne oplevede i meget høj grad (51 %), i høj grad (42 %) eller i nogen grad (5 %), at
Sclerosehospitalet var forberedt på deres indlæggelse. Svaret er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for Sclerosehospitalerne, idet alle henviste patienter i reglen kontaktes pr. brev
eller telefon af visitationen samt besvarer en række spørgsmål omkring deres MS inden indlæggelsen. Tilsvarende oplevede 80 %, at de i forskelligt omfang blev informeret om den videre plan for
deres forløb. Tallet er marginalt lavere end forventet, idet alle patienter i forbindelse med deres
udskrivelse modtager en plan for det videre forløb efter indlæggelsen på Sclerosehospitalerne.
Endeligt oplevede 69 % af patienterne, at de blev informeret om, hvor de kunne henvende sig med
spørgsmål om deres sygdom/ tilstand og behandling efter udskrivelsen. Hvorvidt de resterende,
som ikke deler samme oplevelse, er den samme gruppe, som også havde svært ved at navigere i
sundhedsvæsnet (jf. afsnittet om sundhedskompetence), vides ikke. Faktum er dog, at disse patienter har et ”ikke mødt” behov, som selvsagt underbygger vigtigheden af det sammenhængende
forløb med involvering af kommunen både før, under og efter indlæggelsen.
Forløbet i kommunen
I alt oplevede 58 % af projektpatienterne at have haft kontakt med kommunen om deres forløb
indenfor 3 mdr. efter udskrivelsen fra Sclerosehospitalet. Samtidig oplevede 33 %, at de slet ikke
havde kontakt. Om ”slet ikke” for nogen patienter også dækker over ”ikke relevant” eller om det
er et udtryk for, at de havde forventet kontakt i perioden, er ikke afdækket.
Om samarbejdet
Som del af undersøgelsen blev projektpatienterne adspurgt, hvorvidt de oplevede, at Sclerosehospitalet og kommunen samarbejdede om forløbet. Til spørgsmålet svarede 59 %, at det gjorde de.
21 % oplevede, at Sclerosehospitalerne og kommunen slet ikke samarbejdede om deres forløb,
mens resten ikke fandt det relevant eller svarede ”ved ikke”. Tallet kan dække over flere forhold.
Først og fremmest, at samarbejdet er ønskværdigt og altid bør være til stede, når der er behov for
det, men også at der skal være øget opmærksomhed på, at information altid videregives omkring
det samarbejde, som sker på tværs af sektorer på vegne af patienten, idet der kan være tale om
en underrapportering.
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Den generelle oplevelse af forløbet
I alt oplevede 84 %, at èn eller flere personer havde et særligt ansvar for deres samlede forløb.
Svaret dækker både over den ansvarlige kontaktperson på Sclerosehospitalet og over den eller de
personer der er ansvarlige for forløbet i kommunen.
Ligeledes mener 82 %, at det samlede forløb, fra henvisning til Sclerosehospitalet og indtil tre måneder efter udskrivelsen på Sclerosehospitalet, var godt tilrettelagt.
Endelig blev patienterne spurgt til deres generelle tilfredshed med forløbet, fra henvisningstidspunktet til Sclerosehospitalerne og frem til tre måneder efter udskrivelsen. Her svarede 91 % på
spørgsmålet. 29 % svarede i meget høj grad, 38 % i høj grad og 24 % i nogen grad. Resultatet afspejler, at langt de fleste patienter generelt har fået indfriet deres forventninger til forløbet fra før
indlæggelsen og indtil 3 måneder efter udskrivelsen.
En fyldestgørende oversigt over svarene i patienttilfredshedsundersøgelsen findes i bilag 3.

4.2 Mit samarbejde med kommunen/Sclerosehospitalet
Ved projektets start, midte og afslutning blev medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og kommunerne bedt om at besvare spørgeskemaet ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”.
Formålet med undersøgelsen var, at afklare respondenternes oplevelse af samarbejdet imellem
Sclerosehospitalerne og kommunerne.
I det følgende præsenteres resultater ved projektet afslutning, og der gøres status over de bevægelser, som er sket gennem projektet.
Spørgeskemaet søgte svar på respondenternes viden om kommunernes/Sclerosehospitalernes
tilbud til mennesker med MS og deres generelle oplevelse af de faglige og personlige forhold i
samarbejdet.
Metode
Projektledere fra kommuner og Sclerosehospitalerne blev, ved projektets afslutning, bedt om hver
især at udvælge 20 medarbejdere til besvarelse af spørgeskemaet. En samlet opgørelse over respondenterne fremgår af tabel 4.
Udfyldelse af spørgeskemaet skete ved, at respondenten ved hvert spørgsmål skulle sætte et kryds
på en 10 cm linje på det punkt, som bedst udtrykte vedkommendes holdning. Spørgeskemaet er
illustreret i Figur 3. Respondenternes svar blev efterfølgende udmålt og fortolket ud fra specifikke
cm-intervaller, som er angivet i tabel 3. Analysen er deskriptiv.
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Figur 3: Spørgeskemaet ”Mit
samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”

Tabel 3:Til fortolkning af spørgeskemaet ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”
blev følgende tabel brugt.
0-2 cm

2-4 cm

4-6 cm

6-8 cm

8-10 cm

Spørgsmål 1
Kendskab til tilbud

Lidt

Begrænset

Noget

En del

Meget

Spørgsmål 2
Faglige kontakt

Uprofessionel

Under
middel

Middel/neutral

Over middel

Professionel

Spørgsmål 3
Personlige kontakt

Dårlig

Under
middel

Middel/neutral

Over middel

Berigende

Spørgsmål 4
Forventninger

Lav grad

Under
middel

Middel
grad

Over middel

Høj grad

Spørgsmål 5
Udbyttet

Begrænset

Under
middel

Middel/neutral

Over middel

Højt (Stort)
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Resultater
I alt deltog 90 personer (36 medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og 54 medarbejdere fra kommunerne) i slutundersøgelsen ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet /Kommunen”. Antallet
afviger fra baselineundersøgelsen, hvor 152 personer deltog og fra midtvejsundersøgelsen, hvor
147 personer blev inkluderet. Forskellen kan forklares ved, at der ved de 2 første målinger var interesse for at få flest mulige besvarelser, hvor der ved slutundersøgelsen i stedet blev lagt vægt på
at opnå ensartede deltagerantal fra hver kommune og hospital.
Svarprocenten var generel højest på spørgsmålet om kendskab til Sclerosehospitalets/kommunens
tilbud til mennesker med MS. Sclerosehospitalerne havde en svarprocent på tværs af spørgsmålene fra 83-94 %, hvor kommunernes svarprocent var 63-93 %. Svarprocenten for de spørgsmål,
hvor kommunerne havde de laveste besvarelsesprocenter ved slutundersøgelsen var ligeledes
væsentlig højere end ved midtvejsmålingen, hvor de laveste procenter svingede mellem 19-47 %.
Nedenfor vises fordelingen af besvarelser illustreret imellem Sclerosehospitalerne og kommuner.
Desuden præsenteres, hvem de adspurgte faggrupper tilhører (Tabel 4).
En komplet oversigt over besvarelserne af spørgsmål 1-5 fordelt efter hospital og kommune ved
start, midtvejs samt ved afslutning findes i bilag 4.

Tabel 4: Fordeling af besvarelser imellem Sclerosehospitalerne og kommuner.
Sted

Antal besvarelser
Start

Personale grupper som har svaret

Midtvejs

Slut

Sclerosehospitalerne 75

43

36

Behandlere (Fys, Ergo, Pleje, Psykolog, diætist)

Vejen

28

64

18

Visitator, sagsbehandlende terapeuter (fys., ergo, sygepl., SSA), Jobcenter (soc. Rådg., sagsbehandlere)

Morsø

18

17

18

Ledere, seniorkonsulent, Hjemmeplejen, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Sagsbehandler (Jobcenter) Faglig gruppeleder, visitation

Kalundborg

31

23

18

Jobcenter, fysio- og ergoterapeuter, visitatorer

Konklusion på spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen ”Mit samarbejde med kommunen/Sclerosehospitalet” fandt at:
-

kendskabet til Sclerosehospitalernes/Kommunens tilbud til mennesker med MS steg fra ”begrænset kendskab” til ”noget kendskab” hos Sclerosehospitalerne og videre til ” en del kend-
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skab” hos kommunerne. I forhold til startundersøgelsen er gennemsnittet hos både kommuner og Sclerosehospitalerne steget væsentligt.
-

Den faglige og personlige kontakt opleves af både Sclerosehospitalerne og kommunerne som
over middel, og resultatet var en stigning i forhold til startundersøgelsen, hvor den gennemsnitlige faglige og personlige kontakt blev oplevet som middel. I forhold til midtvejsmålingen,
hvor der var markante forskelle imellem kommunernes oplevelse, blev gennemsnittet for alle
3 kommuner ved slutmålingen ensartet.

-

Sclerosehospitalerne og kommuner oplevede, at forventninger til samarbejdet imødekommes
over middel, og at det samlede udbytte af samarbejdet blev vurderet som over middel. Set i
forhold til startundersøgelsen var resultatet en stigning fra middel til over middel.

Svarprocenten var generelt højest på spørgsmålet om kendskab til Sclerosehospitalernes/ Kommunens tilbud til mennesker med MS. Sclerosehospitalerne havde en svarprocent på tværs af
spørgsmålene fra 83-94 %, Vejen kommune fra 39-94 %, Morsø Kommune fra 61-89 % og Kalundborg Kommune fra 83-94 %.
I alt deltog 90 personer, 36 medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og 54 medarbejdere fra kommunerne i slutundersøgelsen ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”.

Evaluering af projektformål
Følgende formål var en del af projektbeskrivelsen og den overordnede ramme for udviklingen af
de modeller, der blev afprøvet:
•
•
•
•
•

øget sammenhæng
øget samarbejde
øget kendskab
kompetenceudvikling
tidlig opsporing

I nedenstående det følgende evalueres hvert af de fem formål for sig. Da flere af modellerne har
indvirkning på flere af formålene, vil de i det følgende også fremstå flere gange. Udgangspunktet
for evalueringen har været de oplevede erfaringer fra afprøvningerne i kommunerne. Modellerne
er udarbejdet i et samarbejde mellem projektlederne fra Sclerosehospitalerne og projektkommunerne, vedlagt som bilag 5.

4.3 Øget sammenhæng
Formålet var, at styrke patientens oplevelse af en sammenhængende rehabiliteringsindsats i overgangene mellem Sclerosehospitalet og kommunen, herunder sikre forankring af tiltag, der blev
iværksat under indlæggelse.
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Udsagn der belyser barrierer
”Jeg har brug for at viden, der er relevant deles mellem Sclerosehospital og kommune, men oplever at jeg selv skal bære oplysninger videre, hvilket er svært for mig”
(udsagn fra patient)
"Kommunikation på tværs af Sclerosehospitalet og kommunen, men også på tværs i
egen kommunen er svært"
(udsagn fra medarbejder fra en kommune)
Modeller, der imødekommer dette formål fordelt på organisationer:
Sclerosehospitalerne
• Styrke patientens oplevelse af sammenhæng
Vejen
• Kommunikationsflow mellem Sclerosehospitalerne og Vejen kommune
• Kendskab til og anvendelse af udgående teamfunktion
• Tidlig opsporing, tidlig kendskab, tidlig indsats
Morsø
• Sammenhæng i kommunikation og rehabiliteringsindsats mellem Sclerosehospital og
Morsø kommune
• Koordinatorfunktion, en indgang til kommunen som borger med sclerose
• Fokus på overlevering ved indlæggelse og udskrivelse af borgere med fremskreden sclerose
• Sclerosesamråd i Morsø Kommune
Kalundborg
• Sammenhængende forløb for borgere med sclerose- tværsektoriel kommunikation og indsatskoordinering
• Tidligt kendskab - tidlig indsats
• Øget tilgængelighed for borgere med sclerose til kommunens generelle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
• "Samråd i Neuroforum" Faglig sparring, gensidig vidensdeling og kompetenceudvikling.
• Følge op-ordning/hjemmebesøg ved praktiserende læge efter udskrivelse
Evaluering
Allerede tidligt i projektet blev det tydeligt, at Sclerosehospitalerne og kommuner slet ikke udnytter de elektroniske kommunikationsveje godt nok, samt at der var et behov for mere systematik i
brugen af disse, kontakt til og inddragelse af kommunen generelt i Sclerosehospitalernes organisation. Det krævede kendskab til kommunikationsvejene, til hinanden og afklaring af, hvad der var
relevant at sende i elektronisk form, og hvad modtager havde brug for.
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Det skabte mere sammenhæng at øge fokus på optakten inden, samarbejde under indlæggelse og
opfølgning efter, fordi det sikrede, at relevant viden fra kommunen blev overleveret rettidigt til
Sclerosehospitalet, og at relevante kommunale instanser fik overleveret relevant viden efter en
indlæggelse.
Der er sikre elektroniske kommunikationsveje via MedCom standarderne (plejeforløbsplan, genoptræningsplan, udskrivningsstatus og korrespondancebrev), som er med til at sikre, at kommunikationen går direkte fra Sclerosehospitalerne til de rette instanser i kommunen. Modtagerne i kommunen er visitationen, hjemmeplejen og nogle steder en koordinerende funktion/koordinator.
Mennesker med sclerose, der har en Borgerstyret Personlig Assistent ordning, har et særligt behov
ift. at styrke deres opfattelse af en sammenhængende rehabiliteringsindsats. Hjælperne er ofte
ikke sundhedsuddannede og mangler viden om, hvordan de bedst kan støtte mennesker med sclerose. Det er ikke muligt at kommunikere via MedCom standarder til disse hjælpere, men de inviteres til udskrivningsmøde.
Der er ikke fundet etablerede elektroniske kommunikationsveje via EPJ til privatpraktiserende fysioterapeuter og jobcenter. I disse tilfælde er det stadig vigtig for øget sammenhæng, at der kommunikeres fra fagperson til fagperson via telefon eller sikker mail. For en af kommunerne har et
korrespondancebrev, indeholdende patientens opdaterede status på de rehabiliterende ydelser i
kommunen, sikret kommunikationen til Sclerosehospitalet før indlæggelsen.
Videregivelse af informationer til kommunen er en forudsætning for at øge sammenhængen for
den enkelte patient, og det er helt oplagt at anvende de muligheder, som allerede er indlejret i
systemet.
For at skabe større sammenhæng for mennesker med sclerose, er det nødvendigt, at fagpersoner
forholder sig til, at mennesker med sclerose har forskellige sundhedskompetencer. Der vil altid
være behov for en vurdering af, hvorvidt den enkelte patient har brug for støtte i kontakten til
eksterne instanser og kommunen, og hvilken form denne støtte skal have.
På organisatorisk plan har Sclerosehospitalerne ændret procedurer, øget de organisatoriske sundhedskompetencer, så patienter, der har svært ved at svare på helbredsrelaterede spørgsmål på
skrift ,og derfor svært ved at returnere skriftligt materiale, fx tilbydes telefonisk udfyldelse af diverse patientrapporterende spørgeskemaer. Sclerosehospitalerne har desuden øget antallet af
ambulante opfølgninger på baggrund af viden om patienternes sundhedskompetencer og afledte
behov for støtte til forankring af de tiltag, der er iværksat under indlæggelse. Patienter med behov
for støtte fra andre får således en særlig prioritering ift. overlevering til kommunen, som et bidrag
til at mindske ulighed i sundhed og til at skabe bedre sammenhæng, en sammenhæng patienten
ikke selv kan skabe. Her er det organisationens ansvar både at skabe kontakt og sikre, at 'næste
led' tager ansvaret for det videre forløb.
Det, at Sclerosehospitalerne og kommunerne er nysgerrige på hinanden og kommunikerer mere,
afføder øget kendskab og kvalificerer begge parters muligheder for at skabe mere og bedre sammenhæng til gavn for den enkelte patient.
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Udsagn der understøtter evaluering af formålet
"Jeg er mere tryg, da jeg nu ved at Sclerosehospitalerne og kommunerne taler sammen omkring de ting, vi har arbejdet med under min indlæggelse. Det letter mig, at det er dem der
taler sammen og ikke mig, der skal huske alt, vi har været igennem".
(Udsagn fra patient)
"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"
(Udsagn på borgermøde, Morsø)

4.4 Øget samarbejde
Formålet var at styrke samarbejdet på tværs af sektorer om den enkelte patient. Herunder at der
blev etableret en fagprofessionel kontakt mellem Sclerosehospitalerne og koordinerende enhed/centrale medarbejdere i kommunen.
Udsagn der belyser barrierer
"Vi skal være meget bedre til at snakke sammen og tage kontakt til hinanden på
tværs. Vi skal blive bedre til at afklare hvilke muligheder der er, og hvad der er relevant af rehabiliterende indsatser for den enkelte patient."
(Udsagn fra medarbejder fra Sclerosehospitalerne)

Modeller der imødekommer dette formål fordelt på organisationer:
Sclerosehospitalerne
• Styrke patientens oplevelse af sammenhæng
• Kommunalt og regionalt netværk på scleroseområdet
• Opsøgende besøg uden henvisning ved borgere med fremskreden sclerose
Vejen
• Kommunikationsflow mellem Sclerosehospitalerne og Vejen kommune
• Kendskab til og anvendelse af udgående teamfunktion
Morsø
• Sammenhæng i kommunikation og rehabiliteringsindsats mellem Sclerosehospital og
Morsø kommune
• Koordinatorfunktion, en indgang til kommunen som borger med sclerose
• Fokus på overlevering ved indlæggelse og udskrivelse af borgere med fremskreden sclerose
• Sclerosesamråd i Morsø Kommune
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Kalundborg
• Sammenhængende forløb for borgere med sclerose- tværsektoriel kommunikation og indsatskoordinering
• Faglig sparring, gensidig vidensdeling/ kompetenceudvikling
• "Samråd i Neuroforum" Faglig sparring, gensidig vidensdeling og kompetenceudvikling.
• Følge op-ordning/hjemmebesøg ved praktiserende læge efter udskrivelse
Evaluering
Samarbejdet med kommunerne har givet kendskab til ligheder og forskelle. Medarbejdere på Sclerosehospitalerne er blevet klogere på, hvad de kan spørge ind til via den øgede viden omkring
kommunerne og deres tilbud, blandt andet via kompetenceudvikling, men også gennem samarbejdet omkring den enkelte patient. Det øgede samarbejde og kendskab til hinanden har betydet,
at det er blevet "lettere" at tage kontakt til hinanden. Der er dannet relationer og etableret et større fælles sprog, som er med til at mindske fremmedgørelsen af hinanden og har affødt, at både
Sclerosehospitalet og kommunerne kan rådgive og vejlede mennesker med sclerose bedre. Sclerosehospitalet er blevet bedre til at støtte patienterne i at skabe kontakt til kommunen med henblik på at få adgang til relevante tilbud. Ligesom medarbejdere i kommunen skal støtte og vejlede
borgere i, når det er relevant, at søge indlæggelse eller udgående funktion fra Sclerosehospitalet.
Udsagn der understøtter evaluering af formålet
"…det gør det nemmere, når man har ansigter på dem man samarbejder med – kendskab og relationer er en del af løsningen"
(Udsagn fra medarbejder fra Kommunen)
"En succes at projektet har fået os alle til at begynde et større samarbejde om f.eks.
genoptræningsplaner. Vi er blevet klogere på, hvad kommunen gerne vil have af viden fra os. "
(Udsagn fra medarbejder fra Sclerosehospitalerne og fra kommune)

4.5 Øget kendskab
Formålet er, at Sclerosehospitalet og kommunen får bedre kendskab til hinandens tilbud og bedre
kan rådgive/vejlede mennesker med sclerose ift., hvilke tilbud der kan være relevante for dem.
Udsagn der belyser barrierer
”De, (Sclerosehospitalet og kommunen) skal kende hinanden bedre, hvad de laver og
have forståelse for hinanden; det oplever jeg mangler”
(Udsagn fra patient)
"Vi mangler viden om og derefter at få udbredt i min organisation, hvilke tilbud der er
på Sclerosehospitalerne – og om hvordan vi kan formidle til borger, hvad denne har af muligheder"
(udsagn fra medarbejder fra Kommunen)
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"Jeg mangler viden – hvem skal jeg præcist kontakte – hvad skal jeg præcist skrive –
og hvilke kommandoveje er der i kommunen"
(Udsagn fra medarbejder fra Sclerosehospitalerne)
Modeller der imødekommer dette formål fordelt på organisationer:
Sclerosehospitalerne
• Opsøgende besøg uden henvisning ved borgere med fremskreden sclerose
• Kommunalt og regionalt netværk på scleroseområdet
Vejen
• Kendskab til og anvendelse af Sclerosehospitalernes udgående funktion
• Tidlig opsporing, tidlig kendskab, tidlig indsats
Morsø
• Sammenhæng i kommunikation og rehabiliteringsindsats mellem Sclerosehospital og
Morsø kommune
• Koordinatorfunktion, en indgang til kommunen som borger med sclerose
• Fokus på overlevering ved indlæggelse og udskrivelse af borgere med fremskreden sclerose
• Sclerosesamråd i Morsø Kommune
Kalundborg
• Tidligt kendskab - tidlig indsats. Øget tilgængelighed for borgere med sclerose til kommunens generelle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
Evaluering
Sclerosehospitalerne har erfaret, at projektet har medført øget kendskab til egne og hinandens
tilbud. Dette øgede kendskab øger kvaliteten i ydelserne til mennesker med sclerose, både når de
befinder sig på Sclerosehospitalet og hjemme i kommunen.
Da behandling på Sclerosehospital ikke er en mulighed for nogle borgere af forskellige grunde som
psykisk sygdom, alene-forældreskab, funktionsbegrænsninger, var udbredelse af viden om Sclerosehospitalerne udgående funktion vigtigt. Kendskabet til udgående funktion er i projektperioden
blevet øget blandt medarbejdere i kommunen. Sclerosehospitalerne oplever flere henvisninger til
dette tilbud og har oplevet flere kontakter fra kommunale medarbejdere ift. sparring omkring det
rette tilbud til borger.
Kendskabet til hinanden, Sclerosehospital og kommuner, har også betydet, at der ved eksempelvis
hjemmebesøg er kommet større fokus på hvilke indsatser, der kan iværksættes i kommunen og
hvilke indsatser, der kræver sclerosespecialiseret viden og behandling. Dette gør en positiv forskel
for patientens oplevelse af sammenhæng i rehabiliterende indsatser.
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Udsagn der understøtter evaluering af formålet
"Godt at vi nu har viden om, hvilke tilbud der er til patienter, der ikke skal indlægges.
Vi ved, hvem vi skal henvende os til"
(Udsagn fra medarbejder fra Kommunen)
"Det, at jeg har fået mere kendskab til kommunen gør, at afstanden føles kortere"
(Udsagn fra medarbejder på Sclerosehospitalet)

4.6 Kompetenceudvikling
Formålet var, at tilbyde kompetenceudvikling af kommunalt personale, der bidrager til den hverdagsrehabiliterende indsats eller træning af borgere med sclerose samt at tilbyde kompetenceudvikling til medarbejdere på Sclerosehospitalerne omkring kommunernes indsatser til mennesker
med sclerose.
Udsagn der belyser barrierer
”Ønskeligt at medarbejdere i kommunen har mere viden om sygdommen, så man
oplever bedre forståelse for sygdommens forløb og udfordringer".
(Udsagn fra patient)
"Jeg mangler viden om kompetencer og tilbud i kommunen. Jeg tror, at det vil kunne
hjælpe mig i prioritering af indsatser under indlæggelse"
(Udsagn fra medarbejder på Sclerosehospitalet)
Modeller der imødekommer dette formål fordelt på organisationer:
Sclerosehospitalerne
• Opsøgende besøg uden henvisning ved borgere med fremskreden sclerose
• Kommunalt og regionalt netværk på scleroseområdet
Morsø
• Sclerosesamråd i Morsø Kommune
Kalundborg
• Faglig sparring, gensidig vidensdeling/ kompetenceudvikling
• "Samråd i Neuroforum". Faglig sparring, gensidig vidensdeling og kompetenceudvikling.
Evaluering
Kompetenceudvikling skal være tilgængelig, når medarbejderen er motiveret for at tilegne sig ny
viden. Det er relevant, at de sektorer i kommunerne som ikke er en del af det daglige praksisnære
arbejde, fx sagsbehandlere, også har mulighed for kompetenceudvikling. Medarbejdernes viden
om sclerose har betydning for den måde, hvorpå mennesker med sclerose bliver mødt i de offent28

lige systemer. I projektet har kommunerne, når borger har givet samtykke til det, haft mulighed
for at tilkalde specialistviden fra Sclerosehospitalerne. Det har været møder afholdt i samråd eller
neurokoordinationsforum, hvor fokus har været på komplekse enkeltsager. Begge er fora, hvor
myndigheder i kommunalt regi indkalder til møde. De kommunale medarbejdere tilkendegiver
stort udbytte af denne form for kompetenceudvikling/vidensdeling og oplever det som udbytterigt
i forhold til den enkelte borger.
Praksisnær kompetenceudvikling ift. den enkelte borger, hvor medarbejdere fra Sclerosehospitalet
og fra kommunen har været på besøg sammen ved borger, har haft stor effekt for de deltagende
medarbejdere. Ydermere har det bidraget til øget kendskab om hinandens kompetencer og givet
et kompetenceløft til frontpersonale i kommunen.
Kompetenceudvikling på Sclerosehospitalerne har givet forståelse for de rammer og regler som
kommunerne arbejder i, samt kvalificeret de råd og vejledninger der gives. Sclerosehospitalerne
har eksempelvis ikke tidligere udarbejdet specialiserede genoptræningsplaner, men grundet et
tværgående samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommuner, er Sclerosehospitalerne nu
bekendt med, at denne mulighed foreligger.
Det har givet et generelt kompetenceløft blandt medarbejderne i kommunen og på Sclerosehospitalerne samt større tillid og respekt for hinandens faglighed. Der sker en øget og mere kvalificeret
forventningsafstemning ift. tilbud i kommunalt regi.
Udsagn der understøtter evaluering af formålet
"Når jeg møder borgere med sclerose her i jobcenteret, så har jeg en større forståelse
for, hvilke problematikker de kan have, og hvordan deres livsforløb kan ændre sig. På den måde
kan jeg både støtte dem og vejlede dem til at få nogle bedre tilbud gennem kommunen og gennem
Sclerosehospitalet og Scleroseforeningen, og vi kan bedre komme igennem med vores sagsbehandling"
(Udsagn fra sagsbehandler Morsø kommune)
"Der er blevet en større forståelse. Mange af de udfordringer jeg har specielt er usynlige udfordringer, og dem kan de jo ikke se, og i og med at der har været noget foredrag og fortællinger, der har været læge med fra Sclerosehospitalet, hvor jeg også har stået frem, og fortalt
hvordan jeg så det- eller havde det- det har givet en meget større forståelse blandt sagsbehandlere
i kommunen. Nu har jeg jo talt med mange andre, da jeg har været indlagt 4 gange på hospitalet,
og har ligesom hørt deres historie om, hvor lang tid de har siddet i systemet og ikke fået den samme forståelse, så derfor synes jeg, det har været rigtig godt"
(Udsagn fra borger med sclerose, Morsø kommune)
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4.7 Tidlig opsporing
Formålet var, at øge kommunernes mulighed for at få kendskab til borgere med sclerose tidligt i
sygdomsforløbet for at kunne skabe en mere helhedsorienteret indsats tilpasset patientens individuelle behov.
Udsagn der belyser barrierer
”Det havde været fantastisk, hvis der kort efter diagnosen havde været et tilbud til
familien om besøg i hjemmet. En fagperson med viden om sclerose og viden om, hvordan det kan
påvirke familien. Det havde helt sikkert givet mere ro til familien og til børnene. At få forklaret sygdommen og hjælp til at få forklaret sine behov”
(Udsagn fra patient)
Modeller der imødekommer dette formål fordelt på organisationer:
Vejen
• Tidlig opsporing, tidligt kendskab, tidlig indsats
Morsø
• Koordinatorfunktion, en indgang til kommunen som borger med sclerose
Kalundborg
• Tidligt kendskab - tidlig indsats. Øget tilgængelighed for borgere med sclerose til kommunens generelle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Evaluering
Når der skabes en kontakt mellem borger og kommune tidligt efter diagnosen, kan det være med
til at sikre, at borger rettidigt får råd og vejledning og opnår kendskab til kommunale eller regionale tilbud rettet mod deres nuværende livssituation og fremtidige eventuelle udfordringer, eks. ift.
familien, jobsituation, hjælpemidler, social og sundhed.
Såfremt en kommune får kendskab til borgere med sclerose tidligt efter diagnosetidspunktet, vil
de kunne støtte borger i at forblive selvstændige i hverdagslivet. Mange med sclerose har desuden
brug for støtte til at navigere i sundhedsvæsenet, hvilket ofte kræver kontakt med flere instanser.
I nogle kommuner er der koordinerende enheder, der kan give denne støtte og har et tilbud der
netop imødekommer ønsket om at tilpasse indsatsen til patientens individuelle behov.
En tidlig kontakt kan skabes, ved at neurologen henviser til kommunen, xref01.
Sclerosehospitalerne får tilbagemeldinger om, at neurologer meget gerne vil bruge xref01 og skabe denne kontakt mellem borger og kommune. Da det erfares, at kun få neurologer har kendskab
til xref01, vil systematisk brug af denne henvisningsmetode være afhængig af den enkelte neurolog, og at kendskabet spredes.
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Det er tilsvarende en udfordring, at xref01 udløser noget forskelligt alt efter hvilken kommune, der
modtager og udmønter den. Det er derfor uvist, om henvisningen til kommunen (xref01) udløser
et relevant og kvalificeret tilbud til mennesker med sclerose.
Udsagn der understøtter evaluering af formålet
"Efter at jeg havde modtaget en henvisning fra neurologen, ringede jeg til hende, der
lige var kommet hjem efter at have fået diagnosen. Hun fortalte mig, at det lige nu bare var så
svært at være i bare tanken om at have fået sclerose, så hun havde ikke brug for at få mit besøg
lige nu, men var rigtig glad for at vide, at jeg fandtes i vores system, og vi lavede en aftale om kontakt igen. Det her, det handler det slet ikke om, at hun havde brug for nogle hjælpemidler eller hun
skulle igennem en visitator eller en inkontinenssygeplejerske, det handlede egentlig bare om; hvad
er det, der sker, når man får sclerose, og hvad er det vi har af muligheder for at hjælpe hende i Vejen kommune"
(udsagn fra konsulent for kroniske nervesygdomme Vejen kommune)

5.0 Konklusion
Der er i projektperioden blevet udviklet og afprøvet 18 forskellige modeller med henblik på at skabe øget sammenhæng mellem de specialiserede ydelser fra Sclerosehospitalerne og de rehabiliterende ydelser, der tilbydes i kommunerne og i privat praksis.
Projektets vision var at afprøve og udvikle modeller, som
•
•

virkede lokalt i projektkommunerne
havde potentiale til at kunne anvendes af andre kommuner

Undervejs i projektet blev det klart, at det er afgørende, at den enkelte model udvikles i samarbejde mellem de involverede aktører, og at den beskrives detaljeret ift. hvilken konkret adfærd og
hvilke handlinger, der skal afprøves. Det kan synes banalt, men det har været essentielt, for at den
enkelte model kunne implementeres, forankres og lykkes. '
Derfor er konklusionen fra dette projekt, at metoderne og principperne bag hver af modellerne
kan anvendes af andre kommuner – når man har foretaget 'oversættelsen' til sin egen kontekst.
Når det er sket, er det også afgørende med organisatorisk fokus på styring og koordinering. For
eksempel i form af ansvarlige medarbejdere der kan beskrive de konkrete handlinger, der skal til
for at anvende metoden i egen kontekst, som jo er ganske forskellig i landets 98 kommuner. Erfaringen er ligeledes, at der er behov for kontinuerlig fokus på anvendelse af de udvalgte metoder
med henblik på fastholdelse og udvikling af ny praksis. I dette projekt har det været af uvurderlig
betydning af have tre halvtids projektledere og projektansvarlige koordinatorer/konsulenter og
medarbejdere i kommunerne.
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Der er udviklet og afprøvet 18 modeller. Heraf er 15 modeller bæredygtige, forstået som at disse
15 modeller vil andre kommuner med fordel kunne benytte for at styrke sammenhængen for deres borgere med sclerose. For at øge bæredygtigheden yderligere, skal de enkelte modeller ses i
de forskellige kommuners meget forskellige kontekst, men de er alle mulige at replicere, når der
tages højde for den enkelte kommunes lokale struktur og kultur. For at fremme forståelsen for de
15 modeller har vi samlet dem i 5 overordnede temaer:
1.
2.
3.
4.

Identificering og anvendelse af korrekte elektroniske kommunikationsveje
Systematisk overlevering af information tværsektorielt
Kompetenceudvikling og faglig sparring når et behov er identificeret
Kontinuerlig opsøgende aktivitet omkring relevante tilbud i henholdsvis kommunen og på
Sclerosehospital
5. Kommunale tilbud, der tilgodeser mennesker med fremadskridende ikke forebyggelige
kroniske sygdomme og deres pårørendes behov for støtte til at kunne opnå så høj grad af
livskvalitet og selvhjulpenhed som muligt.
Som i dette projekt vil modelbearbejdningen skulle foregå på både ledelses- og medarbejder niveau for at tage højde for de lokale barrierer og for at fungere i kommunernes individuelle organisering og praksis.

Øvrige fund og erfaringer
Ved projektets start havde vi en hypotese om, at man i sundhed.dk kunne få viden om, hvilke tilbud der findes i kommunerne. Men den enkelte kommune er ikke forpligtet til at ajourføre denne
side, og vores erfaring er, at sundhed.dk ikke er retvisende for kommunale tilbud.
Der er behov for kontinuerlig fokus på vigtigheden i at anvende og udvikle samarbejdsrelationer.
Gode samarbejdsrelationer underbygger tillid til hinanden på tværs af sektorer og skaber forudsigelighed og tilregnelighed i samarbejdet.
Det er vores antagelse, at både det øgede kendskab til hinanden og viden om sygdommen, og den
relationelle kontakt i samarbejdet, vil forbedre den støtte og vejledning man kan give borgerne i
både kommunalt regi og på Sclerosehospitalerne.
Vi har erfaret, at det er nødvendigt, at vi forholder os til, at mennesker med sclerose har forskellige sundhedskompetencer. Men sundhedsvæsenet kan for nogle være vanskeligt at forholde sig til
og navigere i, da sundhedsinformationen ikke er tilpasset den enkeltes sundhedskompetence. Det
er derfor vigtigt, at vi sundhedssystemer indretter os, så der kompenseres herfor, og at der herved
bidrages til at nedbringe ulighed i sundhed.
Mennesker med sclerose har ofte komplekse behov og ved ikke, eller har svært ved, selv at kommunikere hvilke forebyggende, vedligeholdende og sundhedsfremmende tiltag, der vil være relevante for dem. Derfor er det nødvendigt, at man både på Sclerosehospitalerne og i kommunerne
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forholder sig hertil, og på organisatorisk niveau tilrettelægger mulighed for at differentiere tilbuddet, så indsatser tilpasses den enkeltes behov.

6.0 Anbefalinger fra projektet
1. Det skal fremgå af kommunernes hjemmeside, hvor man kan henvende sig, og hvilke særlige
tilbud der er til borgere med sclerose.
2. Koordinerende enhed i kommunen der særligt varetager opgaver vedrørende mennesker med
sclerose.
3. Sclerosehospitalernes medarbejdere skal tage kontakt til kommunen i forhold til kommunale
tilbud mhp. at skabe sammenhæng for den enkelte patient.
4. Overlevering af viden i overgangene mellem Sclerosehospitalerne og kommuner skal foregå
mellem fagprofessionelle, både gennem de digitale kommunikationsveje, telefonisk kontakt eller ambulant besøg.
5. Praksisnær kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere ift. den enkelte borger ved opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse, ambulant besøg på Sclerosehospitalet eller ved borgere henvist til udgående funktion.
6. Kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere der særligt varetager opgaver for mennesker med sclerose, når de har identificeret et behov for sclerosespecifik viden
7. Deltagelse i regionale netværk på tværs af kommuner og Sclerosehospital hvor formål er at udveksle ny viden på scleroseområdet, dele erfaringer og nye tiltag.
8. Målrettet hjælp til mennesker med sclerose så tidligt som muligt i deres sygdomsforløb. Hjælp
fra kommune og region ift. viden om og håndtering af kronisk sygdom samt støtte til at navigere
i sundhedsvæsenet.
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Bilag
Bilag 1: Nyhedsbreve 1-17
Bilag 2: Sundhedskompetenceundersøgelse
Bilag 3: Patienttilfredshedsundersøgelse
Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelsen: Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen
Bilag 5: Evaluering af projektets modeller
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1
Så er vi fra start!

På Brugerrådets møde den 24. maj 2017 i Odense deltog repræsentanter
for de tre Scleroseforenings-lokalafdelinger i Kalundborg, Morsø og Vejen om eftermiddagen.
Formålet var en første drøftelse af det projekt til styrkelse af samarbejdet mellem kommuner og
Sclerosehospitaler, som folketingspolitikere har bevilget 6 mio. kr. til. De 5,6 mio. kr. anvendes af
de tre kommuner og Sclerosehospitalerne i de kommende 2½ år til samarbejde om konkrete
forløb for borgere/patienter (som har givet deres samtykke).
Drøftelsen havde overskrifterne:
Personligt: hvad vil være værdifuldt at opnå
”Som patient/borger med sclerose, så vil det være vigtigt for mig med ......... ”
”Som pårørende til en med sclerose, så vil det være vigtigt for mig med ........ ”
Som lokalafdeling og brugerråd – som repræsentanter for mennesker med sclerose: hvad vil
være vigtigt at opnå
”Vi synes, at det er vigtigt med .................. ”
Der er kun positive forventninger til, at det kommende samarbejde bliver til gavn for mennesker
med sclerose, at det vil lette overgangen fra Sclerosehospital til livet derhjemme, måske også
overgangen fra hjemme til Sclerosehospital. Med i forventningerne er også, at Sclerosehospitaler
og kommuner ’bliver klogere på’ hinanden, så de kan anvende hinandens bedste sider optimalt og
lære af hinanden. Projektet vil kunne mærkes af de borgere/patienter og pårørende, som deltager
i det. Projektet vil forhåbentlig også kunne mærkes i form af bæredygtige modeller for samarbejde
mellem alle kommuner og Sclerosehospitaler efter projektperioden – at der sker forandringer på
system-niveau, som kan bruges af andre end de direkte involverede i projektet.
Sclerosehospitalernes medarbejdere finder projektet meget meningsfuldt og glæder sig til at
komme i gang. Det gør de tre kommuner også ☺
Projektlederne, Marianne Schmidt, Charlotte Kelly og Louise Nørgaard, mødes med kommunerne
her i juni for at aftale, hvad der skal ske i efteråret. Mødet i Morsø er den 6. juni, Kalundborg den
15. juni og Vejen den 29. juni.
Brita Løvendahl, hospitalsdirektør, Maj 2017
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Fra workshop 24. maj 2017

Udsagn fra Patient-repræsentanter om hvad der vil være værdifuldt at opnå
En sclerose-koordinator i kommunen
• Det er svært selv at tage fat og bede om hjælp. En kontakt i kommunen fra starten kunne
hjælpe meget
• Lige efter diagnosen er man ensom, her kunne en kontakt give ro og håb og en indgang til
kommunen, når man har behov for det
• At mødes fysisk med nogen i kommunen, så det er lettere at tale om behov frem for kun at
kommunikere pr. telefon. En der kommer i hjemmet.
• At have en borgervejleder/koordinator/et kronikerteam, der kan vejlede og være på ”min”
side og være på forkant med hjælpemuligheder i familien og hjælpemidler m.m.
• En medspiller, der ved, hvad sclerose er
• Hjælp til at forebygge frem for at sætte ind, når der er problemer
• Et citat: ” jeg ville søge en ståstøttestol, som jeg selv var kommet frem til var godt for mig.
Det krævende meget energi at få det i gang. Jeg havde så svært ved at komme i kontakt
med den rette og blev så henvist til at søge elektronisk - det kan jeg ikke ”
At blive behandlet om et helt menneske og som en del af en familie
• Se patienten som et helt og individuelt menneske - og som en del af en familie,- skal se
muligheder på langt sigt.
• At kommunen ser hele familien, og ikke kun den, der har diagnosen
• At de pårørende også involveres og kan få støtte, når de har brug for det
• Pårørende i fokus. Ligesom der samtales med patienten om, hvordan hverdagen fungerer
hjemme, skal der også være mulighed for samtale mellem pårørende og fagperson
• Samarbejde med patienten- det kommunale ”hører ikke efter”
Fælles sprog:
• At der benyttes et fælles sprog, som både kommune, sygehuse og patienter kan forstå
Kommunikation på tværs
• At der er en fælles viden om sclerosen, så man som patient ikke skal oversætte i
kommunen. At kommunen får viden om sclerose og dens udvikling,
• Ønske om at konsulenter i Scleroseforeningen benyttes
• System der kan give samtykke på tværs
• Overlevering med henblik på sammenhængende patientforløb
Brita Løvendahl, hospitalsdirektør og Marianne Schmidt, projektleder - Juni 2017
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Efter de indledende besøg, interviewede Marianne Schmidt nøglepersoner i de 3
kommuner.
De besvarede følgende spørgsmål:
Hvad vil I gerne opnå? Hvad glæder I jer mest til?
Kalundborg kommune: Janne Lorenzen, leder af sundhedsstaben:
Første møde var et godt møde, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med samarbejdet.
Vi skal arbejde på bedre forløb for borgere med MS på tværs af sektorerne og udvikle og afprøve
modeller sammen.
Vi skal fokusere på, hvordan vi kan gøre det i fremtiden, altså på, hvad vi kan opnå, og ikke så
meget på, hvordan det fungerer nu. Vi skal ikke finde fejl og mangler i det nuværende samarbejde,
men fokusere på modeller og metoder i fremtiden.
Vejen kommune: Mette Muff, Koordinator Parkinson og MS:
Vi var begejstrede over energien i det første møde med Sclerosehospitalet. Det er tydeligt, at vi
har et fælles mål. Vi har mange fælles ideer, men skal huske at slå koldt vand i blodet. Der er 2½ år
til at arbejde i. Vi skal huske at få baglandet med, så projektet bliver bredt ud i kommunen. Det vil
vi gerne opnå. Jeg glæder mig mest til at jeg kan høre ude i byen, at projektet gør en forskel.
Morsø kommune: Poul Olsen, Afdelingsleder for Sociale tilbud:
Allerede nu mærker jeg større kendskab og interesse for scleroseområdet.
Vi vil gerne arbejde på, at der med projektet bliver skabt glidende overgange mellem kommune og
hospitalerne samtidig med at vore medarbejdere bliver opkvalificeret til opgaveløsningen.
Visitationen er omdrejningspunktet i henvisningerne, men vi vil også gerne at grundlaget for den
videre behandling af borgerne, skabes ved at der fremsendes en genoptræningsplan.
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Så er projekt: Samarbejde mellem kommuner og Sclerosehospitaler officielt skudt i gang
Tirsdag den 29. august 2107, på en dejlig sommerdag i Haslev, blev samarbejdsprojektet officielt startet med et indledende
møde mellem projektkoordinatorerne fra de deltagende kommuner Vejen, Morsø og Kalundborg, Sclerosehospitalernes
projektledere og de projektansvarlige fra Sundhedsstyrelsen. Deltagerne fra kommunerne og Sclerosehospitalerne fortalte
om det indledende arbejde med at afdække barrierer hos patienter og medarbejdere. Sundhedsstyrelsen fremlagde
formålet med bevillingen og evalueringen blev drøftet. Andre emner var: målemetoder i projektet, aktivitetsplan, styre og
referencegruppe med patientrepræsentanter.
Der var en god stemning og udveksling af mange ideer og muligheder. Der tegner sig et projekt, som forhåbentlig kan
række ud til borgere med MS i andre kommuner og måske også andre sygdomsgrupper.
Efter dette møde fortsatte kommuner og Sclerosehospitaler med en første erfaringsudveksling ’på-tværs-af-kommunerne’.

Marianne Schmidt

Deltagere: Morsø kommune: Poul Olsen, Vejen kommune: Mette Muff og Gitte Grøndal Fallentin, Kalundborg kommune: Lene Merry, Jette Olesen og
Janne Kunchel Lorenzen, Sundhedsstyrelsen: Line Riddersholm og Hjalte Borum, Sclerosehospitalerne: Brita Løvendahl, Anders Skjerbæk,
Charlotte Kelly Jensen, Louise Nørgaard og Marianne Schmidt
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Den 20. september 2017 holdt Sundheds- og handicapudvalget i Scleroseforeningen møde, og fik
præsenteret projekt ”Styrket samarbejde mellem kommunerne og Sclerosehospitalerne” af Brita
Løvendahl (Direktør for Sclerosehospitalerne) og Marianne Schmidt (daglig leder af projektet).
Udvalget diskuterede oplægget ud fra følgende spørgsmål:
• Hvad synes I patienterne skal have ud af dette projekt?
• Hvilke varige forandringer på systemniveau skal der komme ud af projektet?
• Hvilke varige forandringer med hensyn til forløbskoordination må gerne være resultatet?
Her er et sammendrag af deres kommentarer:
• Der skal kun være én indgang til kommunen. Det kan være en medarbejder med
specialviden om MS, som alle borgere med MS og fagpersoner kontakter, og som kan
henvise videre i det kommunale system. Denne medarbejder kunne være en koordinator, fx
for neurologiske sygdomme eller for specielle hjernesygdomme som MS og Parkinson.
• Koordinatoren skal være uddannet terapeut, socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende,
men det er også vigtigt, at det er den rigtige person med de rigtige, personlige kompetencer,
der kan komme både den nydiagnosticerede og patienten med fremskreden sclerose i møde
på den rigtige måde. For at nedbringe sårbarheden ved at én person har opgaven, kan
opgaven fordeles på få personer (et team).
• Det er vigtigt at opkvalificere medarbejderne både i kommunen og på hospitalerne, så de får
et større kendskab til hinandens kompetencer, og kender mulighederne begge steder, så de
kan henvise til den bedste mulige hjælp for det enkelte menneske med sclerose.
• Der skal også være fokus på uddannelse og job for at kunne tilbyde den rette hjælp, og der
skal være et specielt fokus på familier med børn, på den unge med MS og på det hele
mennesket med fremskreden sclerose.
• Husk at spørge de borgere/patienter, der indgår i projektet: får I den hjælp, I måtte have
brug for?
• De barrierer, der blev fremstillet i oplægget er ikke nye problemstillinger. Forhåbentlig kan
projektet medvirke til at finde modeller til at løse disse problemer og finde forslag, som reelt
skaber forandringer for patienter på tværs af Sclerosehospitalerne og kommunerne.
Marianne Schmidt
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Der er nu afholdt borgermøder i alle tre kommuner. På borgermøderne blev der informeret om
projektets baggrund og formål, og så fik borgerne mulighed for at diskutere følgende emner:
1. Hvad har I positive erfaringer med allerede?
2. Hvad havde været et ønskværdigt tilbud til dig og dine pårørende, da du fik din diagnose?
3. Hvor i kontakten mellem kommune og hospital kan du se mulige forbedringer, og hvordan vil
projektet forbedre hverdagen for MS patienter i fremtiden?
Der var stor overensstemmelse mellem borgernes svar i alle tre kommuner:
1. Positive erfaringer
• MS koordinator i Vejen kommune fungerer godt
• Det skriftlige materiale fra sclerosehospitalerne er brugbart efterfølgende
• Der tilbydes god træning i kommunen, både fysisk og kognitivt
• Besøg på hjælpemiddelcentralen i kommunen er meget hjælpsomme
• Kontakt til Scleroseklinik skaber tryghed
• Oplevelsen af at være blandt ligesindede på Sclerosehospitalerne er godt
2. Ønskværdige tilbud da du fik din diagnose?
• Mere viden om kommunens tilbud og kendskab til, hvor man kan henvende sig
• En fagperson man kunne snakke med både om diagnosen og fremtiden
• En kontakt, hvor de pårørende kan søge råd og vejledning
3. Mulige forbedringer i hverdagen?
• Lettere adgang til hjælp i kommunen
• Bedre kommunikation mellem kommuner og (Sclerose) hospitaler, også til ”det yderste led”
(hjemmehjælper, jobcenter, fysioterapeut m.m. - selvfølgelig under tavshedspligt)
• Hjemmeplejen: de skal kende til sygdommen og dens udfordringer (fx kompleksiteter som
spasticitet, udtrætning og kognition) og der skal ikke være så stor udskiftning i personalet
• At der er et tilbud til hele familien, hjælp til hvordan man kan takle det
• Hjælpemiddelcentralen skal være let tilgængelig i kommunen
• Bedre kontakt mellem afdelingerne i kommunerne, så de trækker på hinandens viden både
om sygdommen generelt og når patientens situation er kompleks.
• Kommunerne og Sclerosehospitalerne skal samarbejde; supplere hinanden
• Det skal være let at få træning i kommunen - også efter arbejdstid.
• Det er en investering at samle alt det gode fra kommune og slcerosehospitaler - både for
patienten og kommunens skyld, så man sikrer, at man har det godt så længe som muligt

Projektleder Marianne Schmidt
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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
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D. 22.3 fik Sundhedsstyrelsen præsenteret de modeller, vi arbejder med i første del af projektet.
Modellerne er udarbejdet af projektlederne i kommunerne og på Sclerosehospitalerne. Deres overskrifter er:
Vejen:
1. Kommunikationsflow mellem sclerosehospitalerne og kommunen
2. Kendskab til og anvendelse af udgående funktion fra sclerosehospital
3. Tidlig opsporing, tidlig kendskab, tidlig indsats
4. Lokalt patient- og pårørende arrangement
Morsø:
1. Sammenhæng i kommunikation og rehabiliteringsindsats mellem sclerosehospital og kommune
2. Én indgang til kommunen som borger med sclerose via en koordinatorfunktion
3. Fokus på overlevering ved indlæggelse og udskrivelse af borgere med fremskreden sclerose
Kalundborg:
1. Sammenhængende forløb for borgere med sclerose - tværsektoriel kommunikation og indsatskoordinering
2. Faglig sparring, gensidig vidensdeling/kompetenceudvikling
3. Tidlig kendskab – tidlig indsats
Sclerosehospitalerne:
1. Styrke patientens oplevelse af sammenhæng
2. Styrke samarbejdet om kontinens- (vandladning) indsatser på tværs af hospitaler og kommuner
Sundhedsstyrelsen har godkendt modellerne, så nu tager projektgrupperne for alvor fat på afprøvningen af
dem.
I uge 15 -17 bliver projektets start evalueret af Steen Dalsgård Jespersen fra Implement, som
Sundhedsstyrelsen har indgået aftale med.
Projektleder Marianne Schmidt
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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 efter 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 kommunerne organiserer sig, så opstår der
løbende andre emner som er relevante for medarbejdere på Sclerosehospitalerne 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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Patienter i projektet

Der er nu 20 patienter, der har deltaget i projektet, og der arbejdes med alle de
modeller, som blev beskrevet i Nyhedsbrev 8.
Kompetenceudvikling

21. juni holdt Sclerosehospitalerne Temadag om kontinens for egne og kommuner-nes
kontinens-medarbejdere . Desværre var der afbud fra Morsø kommune.
Det blev en god dag med vidensudveksling og aftaler om, hvordan samarbejdet kan
styrkes. Målinger efter dagen viser, at viden om hvad vi kan hver især og sammen er
øget markant. Det er godt ift. den effekt, det gerne skulle give borgere/patienter med
behov for indsatser på dette område, som betyder meget for ens dagligdag.

Sommerferie

Projektmedarbejderne på Sclerosehospitalerne holder sommerferie i uge 28,29 og 30.

Projektleder Marianne Schmidt
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Et succesfyldt "på tværs" seminar 18. september 2018
Endelig blev det tid til at afholde "på tværs" seminar. Deltagerne var patienter og pårørende, som har været
med i projektet, brugerrådet, medarbejdere og ledere fra kommunerne Morsø, Vejen og Kalundborg, og fra
Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.
Succes'er set fra medarbejderperspektiv:
• Kompetenceudvikling i kommunerne og på sclerosehospitalerne
• Kommunikation mellem kommuner og sclerosehospitaler før, under og efter indlæggelse
• Kommunen ved, hvordan de skal støtte op om borgeren efter udskrivelsen fra Sclerosehospitalet
• Udgående besøg med relevante medarbejdere fører til klare aftaler i kommunen
• Samarbejde om genoptræningsplaner øger kvaliteten
Succes'er set fra patientperspektiv:
• Som patient at få oplyst muligheder i kommunen, så det sociale liv kan opretholdes
• At jeg i kommunen har mulighed for at træne med andre med sclerose og med en fysioterapeut, der
har MS viden
• Vigtig med en koordinator, det gør en kæmpe forskel. En, der har viden om sclerose og kommunen,
og som kan vejlede når jeg har behov
• Det lykkedes bedre at implementere det lærte fra hospitalet, da jeg blev mindet om det
Oplæg:
Oplægsholder Christian Bøtcher Jacobsen, Vicecenterleder ved Kronprins Frederiks Center for offentlig
ledelse, gav os et overblik over de konflikter, der kan være i et samarbejde mellem patienter, kommuner og
hospitaler ud fra aktuel ledelsesforskning og videnskabelig tilgang. Hans vigtigste pointer var:
•
•

Nye ledelses- og styringsinstrumenter sætter borgeren i centrum
Organisationers målsætninger er adskilte og sjældent rettet mod hele patientens forløb

"Take home" messages:
•
•
•
•
•

Læring sker, når vi tager udgangspunkt i patientens behov og tænker i patientens samlede forløb
Vidensdeling skal omfatte de ufaglærte i såvel kommune som ansat af patienten
De fagprofessionelle skal have et overblik over alle de påvirkninger, der er i hverdagslivet, når man
har sclerose – viden om sygdommen – lovgivningen omkring
Der er ikke standardløsninger på komplekse problemstillinger. Men der skal altid være det mål at
skabe udvikling og større grad af selvstændighed hos borgeren på tværs af siloer.
Nogen med sclerose er 'gemt og glemt'. Vi skal klæde kommunen på til at være mere opsøgende på
denne gruppe borgere.
Projektleder Marianne Schmidt
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Der har været stor aktivitet i projektet i efteråret
Borgermøder i Morsø, Vejen og Kalundborg:
Vi har nu holdt det andet borgermøde i alle projektkommuner. På møderne informerede vi om
sclerosehospitalernes tilbud og om, hvor vi er i projektet lige nu. Vi fik mange gode spørgsmål, nye input til
modeller og vi har sikret os, at vi er på rette kurs i forhold til, hvad patienter og borgere ønsker sig af
projektet.
Bruger-og lokalforeningsmøde
Lokalforeningerne i projektet deltog i statusmødet om projektet sammen med Sclerose-hospitalernes
Brugerråd. De blev opdateret på projektet og havde kommentarerne:
• GODT at hospitalerne tager kontakt til kommunens samarbejdspartnere under indlæggelsen
• GODT at der overgives fra fagperson til fagperson ved udskrivelse
• VIGTIGT at indsatser bliver sat i gang under indlæggelse, især hvis man som patient mangler
initiativ og overskud
• VIGTIGT at læger, hospitaler, kommuner taler samme sprog
Referencegruppemøde
Vi var heldige at få Professor Frede Olesen til at undervise i sammenhæng i Sundheds-væsnet. Det var et
meget spændende oplæg, som tegnede de problemstillinger, vi aktuelt står i, når det gælder sammenhæng.
En kvalitativ undersøgelse af patienter med fremskreden MS' oplevelser af sammenhæng blev præsenteret af
Sofie Olsgaard Bergien.
Møde med Sundhedsstyrelsen
Styregruppen på tværs af kommuner og hospitaler har lige haft møde med Sundheds-styrelsen for at drøfte
midtvejsrapporten med fase 1 modellerne, som fortsætter i reviderede udgaver, og vi præsenterede nye
modeller, bla. sclerose-samråd, genop-træningsplaner, kompetenceforum for sclerosekoordinatorer og
opsøgende besøg hos borgere med fremskreden sclerose. Det var et rigtigt godt møde, hvor vi også drøftede
udbredelse af projektets resultater til andre kommuner, når det afsluttes december 2019.
Statusrapport
Statusrapport nr. 2 er på vej med evaluering af de modeller, som er udviklet og afprøvet i fase 1,
præsentation af modellerne til fase 2 afprøvning samt opgørelse af div. målinger.
I ønskes rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Projektleder Marianne Schmidt
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Aktiviteter i foråret
Nu kan I følge aktiviteterne i projektet på sclerosehospitalernes hjemmeside:
www.sclerosehospitalerne.dk
Her vil nyhedsbrevene også være at finde fremover.
Statusrapport
I Januar blev Statusrapporten for 2018 færdig. Her er alle projektets aktiviteter og resultater beskrevet. De
modeller, vi afprøver, både de gamle og de nye modeller er beskrevet her. Der er nu 18 modeller i spil.
Statusrapporten findes også på hjemmesiden.
Midtvejsevaluering
udarbejdes af Steen Dalsgård Jespersen, Sundhedsstyrelsens evaluator, som har interviewet borgere,
medarbejdere og ledere i kommunerne og på Sclerosehospitalerne i marts. Rapporten er undervejs.
Vidensdelingsseminar
30. april afholdt vi det første vidensdelingsseminar. Her var ansatte fra kommuner og hospitaler fælles om en
dag, hvor vi satte fokus på succeser og delte den viden, vi har opnået. Desuden aftalte vi, hvad hver især
skulle gå hjem og gøre mere af for at styrke dem, sådan at forbedringerne lever videre, når projektet slutter
med udgangen af 2019. Det var en rigtig god dag. Seminaret følges op af et tilsvarende seminar i oktober.
"På Tværs" seminar
Vi har planlagt "på tværs" seminar for patienter, brugerråd, medarbejdere og referencegruppe 6. juni, hvor vi
får et oplæg om sundhedskompetencer af Helle Terkildsen Maindal, der er en førende forsker i emnet.
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15.maj var Anette Rødebro og Christina Uhre Pedersen fra jobcenteret i Morsø på Sclerosehospitalet i Ry for at fortælle om deres arbejdsgange. De gav en god beskrivelse af, hvordan
systemet fungerer hos dem, og hvordan borgernes vej er igennem dette.
Jobcentret syntes, det var en spændende dag med mange gode spørgsmål, og medarbejderne på
Sclerosehospitalet er blevet meget klogere på muligheder, der foreligger i jobcenterregi.

23. maj underviste Sclerosehospitalerne på et plejehjem i Morsø. Her var medarbejdere interesserede i
kompetenceudvikling, fordi de har beboere med sclerose. De 15 medarbejdere der deltog, var
videbegærlige og meget engagerede. Vi havde en rigtig god dialog om, hvordan de kan målrette deres
indsatser og bedre deres forståelse for de udfordringer, beboerne har.
Allerede nu ligger der flere kompetenceudviklingsarrangementer i støbeskeen for efteråret.
Rigtig god sommer.

Projektleder Louise Nørgaard og Marianne Schmidt
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Sundhedskompetencer

"På tværs" seminaret i juni handlede om sundhedskompetencer. To projektdeltagere fortalte
om, hvordan adgangen til sundhedsvæsnet kan opleves, når man får en alvorlig, kronisk sygdom
og skal samarbejde med kommunen om job, får behov for hjælp til at få familien til at fungere,
hjælpemidler osv. De to oplever stadig barrierer i samarbejdet mellem dem og sygehusvæsnet
og kommunerne, selvom de er blevet mere erfarne patienter, og der er gode tiltag i deres
kommuner, der støtter dem. Sundhedsvæsnet er stadigt opdelt i afsnit, som hver især har deres
egen struktur, og strukturerne er ikke skabt til at arbejde sammen.
Helle Terkildsen Maindals forskning peger på, at man i stedet for (udelukkende) at se på den
enkelte borgers sundhedskompetence i højere grad skal se på organiseringen af
sundhedsvæsnet i kommuner og på sygehusene, så det bliver let for borgene at bruge det.
Hendes budskaber er:
• Organisering skal gøre det let for borgeren at bruge sine sundhedskompetencer
• Sundhedskompetence (health literacy) er kontekstspecifik
• Sundhedskompetence kan være et fokus for at mindske ulighed i sundhed
• Vi skal sikre let tilgængelige systemer, ikke mindst med fokus på overgange
• Opmærksomhed på de professionelles kommunikation
Et fælles udgangspunkt for hospitalerne og kommunerne kunne være spørgsmålet:
Hvordan kan vores organisering og rutiner imødekomme mange forskellige slags sårbarheder
og modvirke ulighed i adgang og rehabiliteringsresultater? Hvordan øger vi vores
organisatoriske sundhedskompetencer?
Dagen gav stor inspiration til at arbejde videre med dette relevante emne.
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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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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.
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Bilag 2
Sundhedskompetencer
Ved indlæggelsen og igen 3 måneder efter udskrivelsen besvarede projektpatienterne en række
spørgsmål vedrørende deres sundhedskompetencer fra spørgeskemaet Health Literacy
Questionnaire (HLQ). Spørgsmålene er hentet fra domænerne ”Aktiv håndtering af sundhed” og
”Navigation i sundhedsvæsnet”. I det følgende præsenteres de overordnede tendenser i
besvarelserne. I sundhedskompetence undersøgelsen svarede 54 af 55 patienter ved indlæggelsen
mens 44 svarede 3 måneder efter udskrivelsen.
Aktiv håndtering af sundhed
På spørgsmålet ”Jeg bruger en hel del tid på at tage mig af mit helbred og min sundhed” svarede
82 % af patienterne ved indlæggelsen at de var enige eller meget enige. Ved tidspunktet 3
måneder efter udskrivelsen, var andelen af enige og meget enige faldet til 74 %. Selvom
tendensen er let faldende, er det positivt at patienterne i høj grad fokuserer på egen sundhed.
Omvendt, er der henholdsvis 18 % af patienterne som ved indlæggelsen og 26 % 3 måneder efter
udskrivelsen, som ikke tager sig tid til at tage sig af deres helbred og sundhed. Dette peger på at
der er en gruppe, som kan have særligt behov for støtte til at fastholde et sundt liv.
På spørgsmålene ” Jeg planlægger, hvordan jeg holder mig sund og rask” og ”Der er ting, jeg gør
regelmæssigt for at blive sundere” bekræfter blot den ovenstående pointe, idet henholdsvis 77 %
og 84 % af patienterne svarede ved indlæggelsen at de var enige eller meget enige og 3 måneder
efter udskrivelsen, var andelen af enige og meget enige fastholdt på tilsvarende niveau med
henholdsvis til 83 % og 84 %.
På spørgsmålene ” Jeg tager mig tid til at leve sundt, uanset hvad der ellers sker i mit liv”, er
billedet anderledes idet henholdsvis 54 % var enige eller meget enige ved indlæggelsen og 52 %
var enige eller meget enige 3 måneder efter udskrivelsen. Resultatet peger dermed på, at selvom
ca. halvdelen altid tager sig tid til at leve sundt, så er den øvrige halvdel påvirkelige overfor
ændringer i deres liv.
Navigation i Sundhedsvæsnet
På spørgsmålet ”Kan du finde de rigtige tilbud i sundhedsvæsenet?” svarer 88 % ved indlæggelsen
at de enten ikke kan (8 %), oftest har svært ved (38 %) eller at det nogle gange er svært (42 %). Tre
måneder efter udskrivelsen er dette bedre, men må fortsat tolkes som svært idet, 85 % svarer at
de enten ikke kan (2 %), oftest har svært ved (23 %) eller at det nogle gange er svært (60 %).
På spørgsmålet ”Kan du finde ud af hvilke sundhedsydelser du har ret til?” svarer henholdsvis 25 %
ved indlæggelsen og 26 % 3 måneder efter udskrivelsen, at de ikke kan. For 63 % opleves det som
oftest svært (48 %) eller at det nogle gange er svært (15 %) ved indlæggelsen og 3 måneder efter
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er dette forbedret idet 70 % nu oplever at det oftest er svært (30 %) eller at det nogle gange er
svært (40 %). Det ser dermed ud som om, at ¼ af patienterne ikke har den fornødne
sundhedskompetence til at kunne finde frem til de ydelser de har ret til. Tilsvarende har en større
andel af patienterne fået mere viden om hvilke sundhedsydelser de har ret til, på trods af, at det
for de fleste fortsat opleves som svært.
På spørgsmålet ” Kan du få en tid hos de sundhedsprofessionelle, du har brug for?” svarer
henholdsvis 2 % ved indlæggelsen og 12 % 3 måneder efter udskrivelsen, at de ikke kan. For 52 %
opleves det som oftest svært (17 %) eller at det nogle gange er svært (35 %) ved indlæggelsen og 3
måneder efter er dette blevet tiltagende sværere idet 59 % nu oplever at det oftest er svært (12
%) eller at det nogle gange er svært (47 %). Over tid opleves det dermed sværere for patienterne
at få tid hos de sundhedsprofessionelle, som de oplever at have brug for.
Konklusion - projektpatienternes Sundhedskompetencer
Samlet set, er de fleste af projektpatienterne altså optaget af og aktive omkring egen sundhed.
Dog er der en mindre gruppe, som altid har behov for støtte til at håndtere sundhed og ved
livsændringer vil op imod halvdelen opleve at det er svært at tage den nødvendige tid til at leve
sundt. Ydermere oplever de fleste projektpatienter både ved indlæggelse og 3 måneder efter
udskrivelse, omend lidt færre, at det er svært at finde de rigtige tilbud i sundhedsvæsenet. En ¼ af
patienterne oplever ikke at have den fornødne sundhedskompetence til at kunne finde frem til de
ydelser de har ret til og på trods af, at en større andel af patienterne har fået mere viden opleves
det stadig som svært. Samtidig oplever patienterne, at det over tid bliver tiltagende sværere at få
tid hos de sundhedsprofessionelle.
En samlet oversigt over besvarelserne i sundhedskompetence undersøgelsen findes nedefor
Aktiv håndtering af sundhed
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Navigation i Sundhedsvæsnet
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Bilag 3
Projektpatienternes oplevelse og tilfredshed med forløbet
Projektpatienter (43 besvarelser) har 3 måneder efter udskrivelsen svaret på en række forhold der
dels vedrører deres oplevelse af forløbet på Sclerosehospitalet og i kommunen og dels vedrører
deres generelle tilfredshed af forløbet. Spørgsmålene er formuleret frit på baggrund af
spørgsmålene i den landsdækkende danske patient tilfredshedsundersøgelse (LUP).
Forløbet på Sclerosehospitalet
På spørgsmålet ”var personalet på Sclerosehospitalet forberedt på din indlæggelse?” svarer 98 %, i
meget høj grad (51 %), i høj grad (42 %) eller i nogen grad (5 %). Svaret er i overensstemmelse med
kvalitetsstandarden for Sclerosehospitalerne, idet alle henviste patienter kontaktes pr. brev eller
telefon af visitationen og som del af forberedelsen til indlæggelsen svarer patienterne på en række
spørgsmål omkring deres MS, deres nuværende funktionsevne samt ønsker til indlæggelsen.
På spørgsmålet ” Blev du, inden din udskrivelse, informeret om den videre plan for dit forløb?”
oplever 80 %, i meget høj grad (26 %), i høj grad (40 %) eller i nogen grad (14 %), at det gjorde de.
Tallet er dog lavere end forventet, idet alle patienter i forbindelse med deres udskrivelse modtager
en plan for det videre forløb efter indlæggelsen på Sclerosehospitalerne. Af de resterende, oplever
7 % i ringe grad (5 %) eller slet ikke (2 %) at have modtaget en plan, hvilket i denne undersøgelse
svarer til 3 patienter.
På spørgsmålet ” Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din
sygdom/ tilstand og behandling efter din udskrivelse?” svarer 69 %, i meget høj grad (12 %), i høj
grad (21 %) eller i nogen grad (36 %), at det gjorde de. Dette betyder samtidig at 24 % i ringe grad
(12 %) eller slet ikke (12 %) oplever at være blevet tilstrækkelig informeret. Der kan være tale om
den samme ¼ som også har svært ved at navigere i sundhedsvæsnet (jf. afsnittet om
sundhedskompetence), men faktum er dog, at disse patienter ikke oplever at være blevet
tilstrækkelig informeret og derfor har de et ”ikke mødt” behov. For disse patienter, øges behovet
for det sammenhængende forløb med involvering af kommunen før, under og efter indlæggelsen.
Forløbet i kommunen
På spørgsmålet ” Havde du kontakt med kommunen om dit forløb? (Indenfor 3 mdr. efter din
udskrivelse fra Sclerosehospitalet)” svarer 53 %, i meget høj grad (24 %), i høj grad (12 %) eller i
nogen grad (17 %) at det havde de. Modregner man derudover de 10 %, som ikke angiver at det
var relevant, svarer den samlede andel til 58 %. På den anden side er der 33 %, som oplever at de
slet ikke havde kontakt. Om ”slet ikke” for nogen patienter også dækker over ”ikke relevant” eller
om det er et udtryk for, at de havde forventet kontakt i perioden er ikke afdækket, men det må
formodes, at der er patienter som havde ønsket kontakt til kommunen, men ikke fik tilbudt det.
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Om samarbejdet
Patienterne blev også adspurgt om hvorvidt de oplevede, at Sclerosehospitalet og kommunen
samarbejdede om forløbet. Til spørgsmålet svarer 45 %, i meget høj grad (12%), i høj grad (12 %)
eller i nogen grad (21%), at det gjorde de. Modregner man derudover de 17 %, som ikke angiver at
det var relevant, svarer den samlede andel i stedet til 59 %. Derudover oplever 21 %, at
Sclerosehospitalerne og kommunen slet ikke samarbejdede om deres forløb. Tallet kan dække
over flere forhold. Først og fremmest, at samarbejdet altid skal være til stede når der er behov for
det, men også at der skal være øget opmærksomhed på, at videregive information omkring
samarbejdet til patienterne, idet der her kan være tale om en underrapportering.
Den generelle oplevelse af forløbet
På spørgsmålet ” Oplevede du, at èn eller flere person(er) havde et særligt ansvar for dit samlede
forløb ?” svarer 84 %, i meget høj grad (43 %), i høj grad (24 %) eller i nogen grad (17%). Svaret
dækker både over den ansvarlige kontaktperson, som altid tildeles ved en indlæggelse på
Sclerosehospitalerne og over de(n) person(er) der er ansvarlig(e) for forløbet i kommunen.
På spørgsmålet ” Var dit samlede forløb (fra du blev henvist til Sclerosehospitalet og indtil nu) godt
tilrettelagt?” svarer 82 %, i meget høj grad (36 %), i høj grad (29 %) eller i nogen grad (17 %).
Da 7 % svarer ved ikke og 5 % svarer ikke relevant, er der kun henholdsvis 5 % der oplever i ringe
grad og 2 % der slet ikke oplever forløbet godt tilrettelagt. Resultatet er tilfredsstillende.
På det sidste spørgsmål adspørges patienterne til deres generelle tilfredshed med forløbet, fra
henvisningstidspunktet til Sclerosehospitalerne og frem til nu (3 måneder efter udskrivelsen). På
spørgsmålet svarer 91 %, i meget høj grad (29 %), i høj grad (38 %) eller i nogen grad (24 %).
Resultatet afspejler, at langt de fleste generelt har fået indfriet deres forventninger til forløbet fra
før indlæggelsen og indtil 3 måneder efter udskrivelsen.
Nedefor ses en samlet opgørelse af projektpatienternes oplevelse og tilfredshed med forløbet
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Bilag 4

Slut undersøgelse ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”
Ved projektets start, midte og afslutning er medarbejdere fra Sclerosehospitaler og kommuner blevet bedt
om, at besvare spørgeskemaet ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”.
Formålet med undersøgelsen var, at afklare respondenternes oplevelse af samarbejdet imellem
Sclerosehospitalerne og kommunerne.
I det følgende præsenteres resultater ved projektet afslutning og der gøres status over de bevægelser i
respondenternes besvarelser, som er sket gennem projektet.
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.

Metode
Projektledere fra kommuner og Sclerosehospitaler er ved projektets afslutning, blevet bedt om, hver især
at udvælge 20 medarbejdere til besvarelse af spørgeskemaet. En samlet opgørelse over respondenterne
fremgår af tabel 2.
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 1.

Figur 1: Spørgeskemaet ”Mit
samarbejde med
Sclerosehospitalet/Kommunen”
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Respondenternes svar er efterfølgende udmålt og fortolket ud fra de cm-intervaller, som er
angivet i tabel 1. Opgørelsen er en deskriptiv analyse.
Tabel 1:Til fortolkning af spørgeskemaet ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen” er følgende
tabel brugt.

0-2 cm
Lidt

Spørgsmål 1
Kendskab til
tilbud
Spørgsmål 2 Uprofessionel
Faglige
kontakt
Spørgsmål 3
Dårlig
Personlige
kontakt
Spørgsmål 4
Lav grad
Indfrielse af
forventninger
Spørgsmål 5
Begrænset
Udbyttet

2-4 cm
Begrænset

4-6 cm
Noget

6-8 cm
En del

8-10 cm
Meget

Under middel

Middel/neutral

Over
middel

Professionel

Under middel

Middel/neutral

Over
middel

Berigende

Under middel

Middel grad

Over
middel

Høj grad

Under middel

Middel/neutral

Over
middel

Højt
(Stort)

Resultater
I alt deltog 90 personer (36 medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og 54 medarbejdere fra
kommunerne) i slut undersøgelsen ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet /Kommunen”.
Resultatet afviger fra baselineundersøgelsen med 152 personer og midtvejs undersøgelsen med
147 personer. Forskellen kan forklares ved, at der ved de 2 første målinger var interesse for at få
flest mulige besvarelser, hvor der ved slut undersøgelsen var lagt vægt på at opnå ensartede antal
fra hver kommune og hospital.
Svarprocenten var generel højest på spørgsmålet om Kendskab til Sclerosehospitalernes/
Kommunens tilbud til mennesker med MS. Sclerosehospitalerne havde en svarprocent på tværs af
spørgsmålene fra 83-94 % hvor kommunernes svarprocent var 63-93%. Svarprocenten for de
spørgsmål, som har de laveste besvarelsesprocenter er således væsentlig højere i kommunerne
end ved midtvejsmålingen, hvor de laveste procenter svingede mellem 19-47%.
Nedenfor vises fordelingen af besvarelser illustreret imellem Sclerosehospitaler og Kommuner.
Desuden præsenteres hvem de adspurgte faggrupper tilhører (Tabel 2).
Tabel 2: Fordeling af besvarelser imellem Sclerosehospitaler og Kommuner.
Sted
Besvarelser Besvarelser
Besvarelser
Personale grupper som
start
Midtvejs
Slut
har besvaret
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Sclerosehospital Ry
Sclerosehospital
Haslev
Vejen Kommune

33
42

20
23

14
22

Behandlere (Fys, Ergo,
Pleje, Psykolog, diætist)

28

64

18

Morsø Kommune

18

17

18

Visitator,
sagsbehandlende
terapeuter (fys., ergo,
sygepl., SSA), Jobcenter
(soc. Rådg.,
sagsbehandlere)

Kalundborg
Kommune

31

23

18

Centerchef
Sundhedsfremme, Leder af
Hjælpemidler, senior
konsulent, Hjemmeplejen,
Fysioterapeuter,
Ergoterapeuter,
Sagsbehandler (Jobcenter)
Faglig gruppeleder,
visitation

Jobcenter, fysio- og
ergoterapeuter samt
visitatorer

Tabel 3: Gennemsnitsværdier i cm for besvarelserne af spørgsmål 1-5 fordelt efter hospital og kommune
ved start, midtvejs samt ved afslutning. 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
Sclerosehospitalerne
Start
Midtvejs
Slut
Ændring (start – slut)
Kommuner
Start
Midtvejs
Slut
Ændring (start – slut)
Vejen

SPM 1
3,1 cm
(75/75)
4,0 cm
(42/43)
5,3
(34/36)

SPM 2
5,6 cm
(50/75)
5,8 cm
(36/43)
6,9
(30/36)

SPM 3
6,2 cm
(60/75)
6,3 cm
(39/43)
7,6
(34/36)

SPM 4
5,7 cm
(58/75)
6,1 cm
(39/43)
6,6
(34/36)

SPM 5
5,8 cm
(55/75)
6,5cm
(37/43)
6,9
(32/36)

2 cm
2,5 cm
(71/77)
3,3 cm
(83/104)
6,3 cm
(50/54)

1,3 cm
6,3 cm
(33/77)
6,7 cm
(27/104)
8,0 cm
(38/54)

1,4 cm
5,4 cm
(34/77)
7,0 cm
(26/104)
7,6 cm
(34/54)

0,9 cm
5,4 cm
(29/77)
6,1 cm
(26/104)
7,9 cm
(34/54)

0,9 cm
5,5 cm
(29/77)
6,6 cm
(28/104)
7,6 cm
(36/54)

3,8 cm

1,7 cm

2,2 cm

2,5 cm

2,1 cm
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start
Midtvejs
Slut
Morsø
Start
Midtvejs
Slut
Kalundborg
Start
Midtvejs
Slut

2,6 cm
(23/28)
2,3 cm
(49/64)
5,9 cm
(17/18)

6,3 cm
(15/28)
5,7 cm
(12/64)
8,3 cm
(8/18)

6,0 cm
(12/28)
5,8 cm
(11/64)
7,3 cm
(7/18)

4,6 cm
(11/28)
4,9 cm
(11/64)
8,6 cm
(7/18)

5,3 cm
(12/28)
5,7 cm
(13/64)
8,2 cm
(8/18)

1,4 cm
(18/18)
4,2 cm
(15/17)
6,3 cm
(16/18)

7,5 cm
(1/18)
3,9 cm
(8/17)
7,8 cm
(13/18)

(0/18)
4,0 cm
(8/17)
7,8 cm
(11/18)

(0/18)
4,1 cm
(8/17)
7,9 cm
(12/18)

(0/18)
3,9 cm
(8/17)
8,1 cm
(13/18)

3,0 cm
(30/31)
4,4 cm
(19/23)
6,9 cm
(17/18)

6,2 cm
(17/31)
6,8 cm
(7/23)
8,0 cm
(17/18)

6,3 cm
(18/31)
7,2 cm
(7/23)
7,7 cm
(16/18)

5,8 cm
(18/31)
5,8 cm
(6/23)
7,6 cm
(15/18)

5,7 cm
(17/31)
7,2 cm
(6/23)
6,9 cm
(15/18)

Deskriptiv analyse
Spørgsmål 0:

”Sæt kryds hvis du har haft ingen eller delvis Kontakt til Sclerosehospitaler og Kommuner”
25 af 36 (69 %) medarbejdere på Sclerosehospitalerne har haft kontakt med kommuner.
Kontakten er dermed samlet set steget 9 % i projektperioden. Ved midtvejs undersøgelsen havde
70 % haft kontakt.
28 ud af 54 (52 %) af medarbejderne i kommuner har haft kontakt med Sclerosehospitalerne.
Antallet er markant højere end ved startundersøgelsen, hvor 18 % havde haft kontakt med
Sclerosehospitalerne. Fordelingen i kommunerne var i Vejen: 6/18 (33 %), Morsø: 7/18 (39%),
Kalundborg: 15/18 (83 %). I forhold til midtvejsundersøgelsen har de adspurgte fra Kalundborg og
Vejen haft markant mere kontakt ved projektets afslutning. Morsø er uændret sammenlignet med
midtvejs.

Spørgsmål 1:

”Hvor meget ved du om Sclerosehospitalernes/Kommunens tilbud til mennesker med MS”
Generelt er kendskabet til Sclerosehospitalernes/Kommunens tilbud til mennesker med MS steget
fra ”jeg ved meget lidt” til ”jeg ved noget” hos Sclerosehospitalerne (5,3 cm fra tidligere 4,0 cm)
og videre til ”jeg ved en del” hos kommunerne (6,3 cm fra tidligere 3,3 cm). I forhold til start
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undersøgelsen er gennemsnittet hos både kommuner og Sclerosehospitalerne steget væsentligt
og kommunerne markerer sig særligt ved at ”springet” er sket siden midtvejs undersøgelsen.
På tværs af kommunerne fordeler gennemsnittet på spørgsmålet om kendskab til
Sclerosehospitalernes tilbud sig ensartet med 5,9 cm i Vejen, 6,3 cm i Morsø og 6,9 i Kalundborg .
I Morsø kommune havde 89 % (16 ud af 18) svaret, i Vejen kommune og Kalundborg kommune
havde 94 % (17 ud af 18) svaret. Hos Sclerosehospitalerne havde 94 % (34 ud af 36) svaret.

Spørgsmål 2:

”Hvordan oplever du Sclerosehospitalernes/Kommunens faglige kontakt”
Generelt opleves den faglige kontakt hos Sclerosehospitalerne som over middel (6,9 cm), hvilket
er en stigning i forhold til midtvejs hvor gennemsnittet på 5,8 var i den neutrale zone.
Kommunernes gennemsnit er lidt højere med 8,0 (mod 6,7 ved midtvejs), hvilket er en forbedring
og på grænsen mellem over middel og professionel.
I forhold til midtvejsmålingen, er der nu ingen kommuner der skiller sig ud idet gennemsnittet for
alle 3 kommuner ligger mellem 7,8 og 8,3. Morsø har således ændret deres oplevelse væsentligt,
da de ved midtvejsmålingen oplevede den faglige kontakt som under middel (3,9 cm).
I Vejen kommune havde 44 % af medarbejderne svaret, i Morsø Kommune havde 72% svaret og
hos Kalundborg kommune havde 94 % svaret. Hos Sclerosehospitalerne havde 83 % svaret.

Spørgsmål 3:

”Hvordan oplever du Sclerosehospitalernes/Kommunens personlige kontakt”
Den personlige kontakt hos Sclerosehospitalerne opleves som gående mod ”meget berigende”, da
gennemsnittet er 7,6. Dette kan tolkes som over middel. I forhold til start undersøgelsen er
resultatet forbedret, men stadig i kategorien over middel.
Den personlige kontakt hos Kommunerne opleves som gående mod ”meget berigende”, da
gennemsnittet er steget til 7,6 cm. Dette er en pæn stigning siden start undersøgelsen (5,4 cm) og
kan tolkes som over middel.
I Vejen kommune har 39 % af medarbejderne svaret, i Morsø har 61 % svaret og hos Kalundborg
kommune har 89 % svaret. Hos Sclerosehospitalerne svarede 94 %.

Spørgsmål 4:
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”I hvilken grad imødekommer Sclerosehospitalerne/Kommunerne dine forventninger til
samarbejdet”
Sclerosehospitalerne oplever at forventningerne til samarbejdet med kommunerne imødekommes
gående mod ”i meget høj grad”, da gennemsnittet på 6,6 kan tolkes som Over Middel. Resultatet
er en mindre stigning i forhold til start-undersøgelsen og midtvejsundersøgelsen.
For kommunerne, er svarende om forventningerne til samarbejdet med Sclerosehospitalerne
gående mod ”i meget høj grad” da gennemsnittet på 7,9 er på grænsen imellem Over Middel og I
høj grad, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til start-undersøgelsen.
I Vejen kommune har 39 % af medarbejderne svaret, i Morsø har 67 % svaret og hos Kalundborg
kommune har 83 % svaret. Hos Sclerosehospitalerne svarede 94 %.

Spørgsmål 5:

”Hvordan vurderer du samlet set udbyttet af samarbejdet imellem
Sclerosehospitalerne/Kommunerne”
Hos Sclerosehospitalerne opleves det samlede udbytte af samarbejdet med kommunerne som
gående mod ”meget højt (stort)”, da gennemsnittet på 6,9 cm kan tolkes som Over Middel. I
forhold til start undersøgelsen er resultatet steget fra Middel/Neutral (5,8 cm) til Over Middel.
Det samme gør sig gældende for kommunerne, hvor det samlede udbytte af samarbejdet med
Sclerosehospitalerne vurderes til gående mod ”i meget høj grad” da gennemsnittet på 7,6 cm kan
tolkes som Over Middel. I forhold til start undersøgelsen er resultatet steget fra Middel/Neutral
(5,5 cm) til Over Middel.
I Vejen kommune har 44 % af medarbejderne svaret, i Morsø har 72 % svaret og hos Kalundborg
kommune har 83 % svaret. Hos Sclerosehospitalerne svarede 89 %.

Konklusion
Spørgeskema undersøgelsen undersøgte respondenternes oplevelse af samarbejdet imellem
Sclerosehospitalerne og kommunerne ved projektets start, midte og afslutning og fandt at:
-

Generelt er kendskabet til Sclerosehospitalernes/Kommunens tilbud til mennesker med MS
steget fra ”begrænset” til ”noget” hos Sclerosehospitalerne og videre til ” en del” hos
kommunerne. I forhold til start undersøgelsen er gennemsnittet hos både kommuner og
Sclerosehospitalerne steget væsentligt.

7

-

-

Den faglige og personlige kontakt, opleves af både Sclerosehospitalerne og kommunerne
som Over middel og resultatet er en stigning i forhold til start-undersøgelsen, hvor den
gennemsnitlige faglige og personlige kontakt blev oplevet som middel. I forhold til
midtvejsmålingen, hvor der var markante forskelle imellem kommunernes oplevelse, er
gennemsnittet for alle 3 kommuner nu ensartet.
Sclerosehospitaler og kommuner oplever at forventninger til samarbejdet imødekommes
Over Middel og at det samlede udbytte af samarbejdet vurderes som Over Middel. Set i
forhold til start-undersøgelsen, er resultatet en stigning fra Middel til Over middel.

Svarprocenten er generelt højest på spørgsmålet om Kendskab til Sclerosehospitalernes/
Kommunens tilbud til mennesker med MS. Sclerosehospitalerne har en svarprocent på tværs af
spørgsmålene fra 83-94 %, Vejen kommune fra 39-94 %, Morsø Kommune fra 61-89 % og
Kalundborg Kommune fra 83-94 %.
I alt har 90 personer (36 medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og 54 medarbejdere fra
kommunerne) besvaret Slut-undersøgelsen ”Mit samarbejde med Sclerosehospitalet/Kommunen”.

Bilag 5 – Evaluering af projektets modeller

Modelbeskrivelse 1.2: Sclerosehospitalerne og Kalundborg
kommune
Titel

Sammenhængende forløb for borgere med sclerosetværsektoriel kommunikation og indsatskoordinering

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 - 31.8.2019
Der er fra borgerne afdækket
• Et behov om at relevant information bliver videregivet automatisk i
tværsektorielt regi. Dette vil sikre videreformidling af den
fagprofessionelle information og sammenhængen i patientforløbet
øges

Formål

•
•

At borgerne oplever, at relevante informationer vedrørende dem
bliver overleveret systematisk mellem fagpersoner
At der bliver udformet en plan for det samlede rehabiliteringsforløb

Mål

At borgere med sclerose oplever et målsat, tidsafgrænset,
sammenhængende og koordineret forløb mellem de specialiserede
indsatser på Sclerosehospitalet og de rehabiliterende indsatser i
kommunen, hvor der hele tiden bliver set på borgerens mestring og
selvstændige livsførelse i hverdagslivet og bygget ovenpå færdigheder for at
opnå borgers mål.

Forudsætning for
metode

1.1 Systemindgange som medarbejdere på Sclerosehospitalet er vidende
om og kan anvende
1.2 At patienten har kontakt til, eller behov for kontakt til, minimum 2
myndighedsafdelinger i kommunen
Sclerosehospitalet:
• Ved alle patienter sikres der relevant tværsektoriel overlevering fra
fagpersoner til fagperson under indlæggelsen og ved udskrivelsen
• Ved patienter hvor der er en vis kompleksitet og der er flere
forskellige områder, hvor der er udfordringer, skal der rettes
henvendelse til visitationen (fx udfordringer i forhold til compliance,
medicinering m.v.) På Sclerosehospitalet skal kontaktperson og team
beskrive dette i plejeforløbsplanen ved udskrivelsen. Der redegøres
for patientens sundhedskompetencer
• I fanen " yderligere koordinering", i plejeforløbsplanen til
visitationen anføres i feltet med overskriften " Behov for anden
kommunal indsats" følgende; Der er behov for yderligere
koordinering ift. afklaring af; fx jobcenter, hjælpemidler og træning,
familiesituation
Dette under forudsætning af, at der er givet et samtykke fra

Metode

patienten
Kalundborg Kommune
• Plejeforløbsplanen modtages i visitationen. Når der er angivet behov
for yderligere koordinering sender de den videre til neuroforum
• Neuroforum indkalder relevante parter til et koordineringsmøde. Her
opstartes koordineret indsatsplan

Indikatorer

Oplysninger bliver overleveret og anvendt.
Øget kontakt til neuroforum.

Monitorering

Patienten svarer efter 3 måneder på spørgeskema fra Sclerosehospitalet.
Eksempelvis via survey exact spørgsmålet "Blev du inden din udskrivelse
informeret om den videre plan for dit forløb?" (bilag 1)
Der måles på alle projektpatienter fra Kalundborg kommune. Kommunen
registrerer, hvorvidt der har været overlevering mellem
Sclerosehospitalerne og kommunerne i registreringsskema (bilag 2).
Kontakter til visitationen med henblik på opstart af koordineret indsatsplan
vil kunne opgøres i plejeforløbsplanen, på de inkluderede patienter fra
Kalundborg kommune.

Økonomi

Udgifterne er inkluderet i projektets budget

Evaluering

Ad 1.1
I hvilken grad er målet nået?
Systematisk overlevering af information
Der er sikre digitale kommunikationsveje via plejeforløbsplan,
genoptræningsplan og udskrivningsstatus, som er med til at sikre at
kommunikation går direkte fra Sclerosehospitalerne til visitationen i
kommunen. Hvis der skal videregives oplysninger/historik omkring tiltag i og
fra kommunalt regi, er det borgeren der skal formidle dette ved
indlæggelsen, eller kommunen der skal formidle det via et
korrespondancebrev eller anden kontakt til sclerosehospitalerne, men
sidstnævnte er ikke afprøvet i projektet. Der kommer automatisk en
indlæggelsesrapport på dem som har en indsats enten i sundhed eller pleje,
hvor de er visiteret til en ydelse. Dette er dog ikke afledt effekt af projektet.
Ud af 20 inkluderede projektpatienter er der sket overlevering via digital
kommunikationsvej fra Sclerosehospitalerne til kommunen ved 13 patienter.
Vil vi anbefale modellen?
Vi anbefaler at man øger den tværsektorielle kommunikation, ud fra et
kvalificeret skøn, da det er med til at sikre og kvalificere sammenhæng.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i
andre kommuner?
Vi anbefaler at man får afdækket, belyst og efterprøvet mulige digitale
kommunikationsveje. Det er optimalt at man er organiseret så man i størst
mulig grad kan skabe sammenhæng og handle tværkommunalt.
Ad 1.2
Samlet rehabiliteringsforløb

Da der i projektet er belyst en kompleksitet for nogle borgere med sclerose
er der i Kalundborg blevet besluttet at borgere med sclerose fremadrettet
kan tages op til drøftelse blandt myndigheder i neurokoordinationsforum.
Ved komplekse forløb hvor der er flere myndigheder inde over borgeren kan
dette belyses i plejeforløbsplan som beskrevet under metode og kommunen
kan ved kommende møde i neurokoordinationsforum tage patienten op med
inspiration i den koordinerede indsatsplan (relationel koordinering). Ud af 20
inkluderede borgere har denne del af modellen været afprøvet på 1 borger.
Vil vi anbefale modellen?
Ja vi vil anbefale modellen. Det er vigtigt, at kommunen udpeger en ansvarlig
medarbejder der indhenter navne på borgere og/eller emner som ønskes
drøftet.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i
andre kommuner?
Vi anbefaler at alle kommuner kan aktivere et forum hvor komplekse
borgere kan blive drøftet. Om det er i et samråd, koordinationsforum eller
om man vælger at have en koordinator som kan være tovholder ift.
borgerens behov og koble dette med indsatser i kommunen.
En forudsætning for at modellen kan overføres til andre kommuner kræver
en afdækning af allerede etablerede fora som kan imødekomme
ovenstående.
Projektgruppe 11.11.2019

Modelbeskrivelse 1.2:
Sclerosehospitalerne og Morsø kommune
Titel

Afprøvning 2
Baggrund

Formål

Sammenhæng i kommunikation og rehabiliteringsindsats
mellem Sclerosehospital og kommune
1.1.2019 - 31.8.2019
Der er fra borgerne afdækket:
• Et behov for at relevant information bliver videregivet automatisk i
tværsektorielt regi, da dette vil minimere borgerens egen indsats ift.
ansvaret for videreformidling af fagprofessionel information
• At kommunikationen og afklarende spørgsmål, sker direkte mellem
fagpersonerne

Vi ønsker at sikre:
• 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
Mål

•
•

Forudsætning
for metode
Metode

At borgere med sclerose får en oplevelse af sammenhæng i indsatser
mellem Sclerosehospital og kommunen
Systematisk overlevering af relevant information vedr. borgere i
overgangen mellem kommune og indlæggelse på og udskrivelse fra
sclerosehospitalerne

At medarbejdere på Sclerosehospitalerne har viden om og kan anvende de
beskrevne metoder
Sclerosehospital
Udskrivelse:
• Plejeforløbsplan hvori ændringer i intervention/indsatser ved borgere
beskrives og sendes
• Der gives besked til koordinator på scleroseområdet;
Opret Korrespondancebrev
Kategori "Orientering" emne "Sclerosepatienter"
Kære Karen Frøslev Hansen
Resume af indlæggelse
Hvem er der taget kontakt til i kommunen
Er der konkret emner hun skal følge op på?
Tryk på Modtager/send egen kommune sociale tilbud
• Afklaring af tværsektorielle behov for viden og præcisering af anvendelse
af begreber. Fx at der i funktionsevnebeskrivelse til Jobcenter angives
"skånehensyn" samt hvorfor tid og at overskud til træning er vigtigt
• Ved behov for kontakt til jobcenter tages telefonisk kontakt og/eller
sendes sikker mail
• Ved behov for kontakt til privat praktiserende fysioterapeut, tages
telefonisk kontakt og/eller sendes sikker mail
Morsø
•

Instruks internt ift. mulige kommunikationsveje

Indikatorer

•

At der bliver sendt, modtaget og handlet på overlevering af information

Monitorering

•

Der måles på alle projektpatienter ved indlæggelse, udskrivelse, ved
spørgeskema (bilag 1) og 3 mdr. efter udskrivelsen ved
Registreringsskema (bilag 2)

Økonomi
Evaluering

Udgifterne er inkluderet i projektets budget
I hvilken grad er målet nået?
Der er sikre digitale kommunikationsveje via plejeforløbsplan,

genoptræningsplan, udskrivningsstatus og korrespondancebrev som er med til at
sikre at kommunikationen går direkte fra Sclerosehospitalerne til visitation,
hjemmepleje og sclerosekoordinator i kommunen. Der er ikke fundet etableret
digitale kommunikationsveje via EPJ til privatpraktiserende fysioterapeuter og
jobcenter, men det er stadig essentielt at der kommunikeres fra fagperson til
fagperson via telefon eller sikker mail. Ud af 14 inkluderede projektpatienter er
der sket overlevering via digital kommunikationsvej ved 12 patienter
Patienter giver udtryk for lettelse ved at information vedr. dem bliver overleveret
fra fagperson til fagperson.
Anbefalinger ift. modellen
Vi anbefaler at man øger tværsektoriel kommunikation og gensidigt
kompetenceudvikling, da det er med til at sikre og kvalificere sammenhæng.

Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner
Vi anbefaler at man får afdækket, belyst og efterprøvet mulige digitale
kommunikationsveje. Det er optimalt at man er organiseret så man i størst mulig
grad kan skabe sammenhæng og handle tværkommunalt.
Projektgruppen 11.11.2019

Modelbeskrivelse 1.2: Sclerosehospitalerne
Titel

Styrke patientens oplevelse af sammenhæng

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019-31.8.2019
I den indledende fase af projektet er der afdækket behov for, at vi yder større
støtte til patienter, når der er behov for kontakt til forskellige instanser. Flere
patienter angiver, at det føles uoverskueligt at etablere kontakten og har svært
ved at overskue alle de opfølgningspunkter, der bliver skrevet i den tværfaglige
evaluering – disse skal gøres skarpe og relevante. Patienterne efterspørger bedre
vejledning om kommunale tilbud der kan understøtte den igangværende
rehabilitering.

Formål

1. Sikre forankring af de tiltag der er iværksat under indlæggelse. Dvs. tage
kontakt til terapeuter hjemme ift. overlevering af information fx ændring
af træningsprogram til den privatpraktiserende fysioterapeut, eller andre
ændringer i intervention
2. Støtte patienterne i at tage kontakt til eksterne instanser fx ansøge om
hjælpemidler, ridefysioterapeut, bandagist etc. under indlæggelse. Hvor
det vurderes, at patienterne ikke selv med støtte kan tage denne kontakt,
gør vi det
3. Kritisk stillingtagen til de opfølgningspunkter der skrives i "resume af
indlæggelse"
4. Forholde sig til sundhedskompetencer hos den enkelte patient

5. Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. bedre at kunne støtte
patienten i at få etableret relevante tilbud i kommunen
6. Medarbejdere skal kende de begreber, man anvender i kommunen som
letter sagsbehandling for patienten
7. Medarbejdere skal kende til og anvende kommunikationsveje, som er
blevet mulige med EPJ, såsom korrespondancebreve, plejeforløbsplan
8. Alle patienter skal tilbydes opfølgning efter udskrivelse af
Sclerosehospitalerne. Den kan enten være telefonisk kontakt eller via
mail, via videomøde når sikker forbindelse er bekræftet eller ved en
ambulant besøg på Sclerosehospitalet eller hjemme ved patienten.
Mål

•
•

Styrke patientens oplevelse af sammenhæng mellem de specialiserede
ydelser fra Sclerosehospitalet og de rehabiliterende tilbud i kommunen
Give medarbejderne på Sclerosehospitalerne større viden om
kommunernes tilbud til borgere med sclerose

Forudsætning At medarbejdere på Sclerosehospitalerne har viden om og kan anvende de
for metode
beskrevne metoder

Metode

•
•
•

Projektledere indsamler viden om kommuner, kommunikationsveje og
begreber, som anvendes i kommunen
Afdække og beskrive valgte kommunikationsveje i EPJ
Systematisk overlevering af viden fra projektgruppen til medarbejderne

Alle medarbejdere
• Afklare i teamet hvem og hvornår der tages kontakt til kommune
• Stile mod én samlet kontakt fra Sclerosehospitalerne. Kontakt fra flere
faggrupper kan være det mest relevante.
• Forventningsafstemning ift. hvordan det er hjemme, oplevelse af træning
mm.
• Tage kontakt til terapeuter hjemme fx privat praktiserende fysioterapeut
telefonisk ift. status
• Vær nysgerrig på og opsøgende ift. tilbud i kommunen
• Tilbyd opfølgning, stillingtagen til hvordan. Dokumentere altid i epj at det
er tilbudt og årsag hvis patienten har frabedt sig opfølgning. Vær
opmærksom på patientens sundhedskompetencer og i hvilke tilfælde der
er behov for at der opfordres til denne opfølgning mere end det tilbydes
• Er der sammenhæng i deres resumé af indlæggelsen/opfølgningspunkter?
Kontaktperson skal være kritisk
I plejeforløbsplaner

Indikatorer
Monitorering

•

Ved afdækket behov for et hjælpemiddel laves en beskrivelse der
indeholder; funktionsniveau, hvad der er afprøvet, resultat af afprøvning
og produktinformation. Beskrivelse skal overleveres til kommunalt regi af
os. Fx I selve ansøgningen via nem ide, tlf., sikker mail til visitationen, KB,
PFP.

•

Ved behov for at kommune skal tage kontakt til borger fx ift. afprøvning af
et hjælpemiddel hjemme, et visitationsmøde i hjemmet, sikrer vi
overlevering af beskrivelse til kommune, fx via sikker mail, tlf. PFP

Oplevelse af sammenhæng
•
•
•

Spørgeskemaer til medarbejdere om kendskab til kommunen (bilag 3)
LUP spørgsmål om kendskab til sammenhæng (bilag 1)
Fokusgruppeinterview med fokus på om patienten oplever styrket
sammenhæng mellem Sclerosehospitalet og kommunen

Økonomi

Udgifterne er inkluderet i projektets budget

Evaluering

I hvilken grad er målet nået?
Ad 1 og 7: Sclerosehospitalerne kan alene sørge for forankring i eget regi og for at
tilrettelægge 'en god aflevering' i form af optimal videregivelse af information og
opgaver til kommunen.

Videregivelse af informationer til kommunen er en forudsætning for at øge
sammenhængen for den enkelte patient og det er helt oplagt at anvende de
muligheder, som allerede er indlejret i systemet.
Den digitale kommunikationsvej via plejeforløbsplan, udskrivningsstatus og
korrespondancebrev sikrer, at kommunikationen går direkte fra
Sclerosehospitalerne til visitation, hjemmepleje og sclerosekoordinator i
kommunen.
Da det gennem projektet har vist sig at Sclerosehospitalerne har hjemmel til at
sende genoptræningsplaner til Rehabilitering på specialiseret niveau så forestår
der en opgave i at samarbejde med kommunerne om den rigtige brug af disse.
Ad 2: Der vil altid være behov for en vurdering af, hvorvidt den enkelte patient
har brug for støtte i kontakten til eksterne instanser og hvilken form denne støtte
skal have. Nogle gange er det at finde et telefonnummer, planlægge hvornår
kontakten kan/skal tages, andre gange er der brug for at behandleren sidder
sammen med patienten, mens kontakten etableres eller tager kontakten på
vegne af patienten. Atter andre gange skal videregivelse ske i form af et
tilrettelagt møde med relevante medarbejdere fra kommunen eller et fagligt
samråd i kommunen.
Ad 3. Der er udarbejdet retningslinjer til indholdet i resume af indlæggelse, der
lægger op til stillingtagen til opfølgningspunkter.
Ad 4 + 8: På organisatorisk plan har vi ændret procedurer, så patienter med lave
sundhedskompetencer fx tilbydes telefonisk udfyldelse af FAMS og
oplysningsskemaer, da alene det at svare på helbredsrelaterede spørgsmål på
skrift er en vanskelig opgave. Vi har øget antallet af ambulant opfølgning på
baggrund af fokus på og viden om patienternes sundhedskompetencer og behov
for støtte til forankring af de tiltag, der er iværksat under indlæggelse. Patienter
med behov for kompensation fra andre får således en særlig prioritering i
overleveringen til kommunen som et bidrag til at nedbringe ulighed i sundhed og
skabe bedre sammenhæng, vel og mærke en sammenhæng som man ikke må
forudsætte patienten selv kan skabe. Ca. 84 % af alle inkluderende patienter er
blevet tilbudt en opfølgning, heraf har 75% fået opfølgning.
Ad 5 og 6: Der er 200 medarbejdere fra Sclerosehospitalerne der har modtaget
kompetenceudvikling fra kommunen. Derudover har projektledere undervist ca.
100 medarbejdere i anvendelse af disse begreber i kommunikationen med
kommunerne eksempelvis i forbindelse med ansøgning om hjælpemidler.
Vil vi anbefale modellen?
Ja i ligestillede rehabiliteringsinstitutioner.
Hvilken forudsætning er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre kommuner

Modellen er allerede gældende for alle kommuner som Sclerosehospitalerne
samarbejder med. Der er behov for kontinuerlig fokus på vigtigheden i at
anvende og udvikle denne model.
Projektgruppen 11.11.2019

Modelbeskrivelse 1.2: Sclerosehospitalerne og Vejen Kommune
Titel
Afprøvning 2
Baggrund

Formål

Mål

Kommunikationsflow mellem Sclerosehospitalerne og
Vejen kommune

1.1.2019-31.8.2019
Der er fra borgerne afdækket:
• Et behov for at relevant information bliver videregivet automatisk i
tværsektorielt regi, da dette vil minimere borgerens egen indsats ift.
ansvaret for videreformidling af fagprofessionel information
Vi ønsker at sikre:
• At informationer vedr. borgerene videregives systematisk
• At der etableres en fagprofessionel kontakt mellem Sclerosehospital og
Konsulent for kroniske sygdomme i Vejen kommune
• At der etableres kontakt mellem ikke allerede kendte borgere med
sclerose i vejen kommune og Konsulent for kroniske sygdomme
• Øget tværsektoriel kommunikation og gensidig kompetenceudvikling
•
•

Forudsætning
for metode
Metode

At borgere med sclerose får en oplevelse af sammenhæng i indsatser
mellem Sclerosehospital og kommunen
Systematisk overlevering af relevant information vedr. borgere i
overgangen mellem kommune og indlæggelse på, udskrivelse fra
Sclerosehospitalerne mhp. at sikre overlevering af viden

At medarbejdere på Sclerosehospitalerne har viden om og kan anvende
de beskrevne metoder
• At kommunen er klar til at håndtere information fra
Sclerosehospitalerne, således det ender hos den rette medarbejder
Vejen Kommune
• Så snart der er kendskab til borgere der skal indlæggelse på
Sclerosehospitalet, skal der sendes elektronisk besked som et
"korrespondancebrev" til Sclerosehospital indeholdende:
o Kendskab til patienten, også hvis der ikke er, hyppighed af
besøg, næste besøg ca.
o Aktuelle problematikker der arbejdes med i kommunalt regi
o Tidligere problematikker der er afklaret
o Supplerende oplysninger
•

Sclerosehospital
Optakt:
• Visitationen tager kontakt til konsulent for kroniske nervesygdomme,
og giver besked om kommende indlæggelse. Visitationen indhenter
samtykke til dette hos borgere fra Vejen kommune, når der indkaldes
til indlæggelse på Sclerosehospitalet.
• Kontaktperson tjekker om der er modtaget korrespondancebrev fra
kommunen
Indlæggelse:
• Patientens kontaktperson tager udgangspunkt i disse oplysninger og
vurderer i samarbejde med patienten, hvordan disse kan inddrages i
målsætningen for indlæggelsen
• Ved borgere hvor der ikke foreligger korrespondancebrev fra Vejen
kommune ved indlæggelsen på Sclerosehospitalet, indhentes samtykke
til at sende et sådan til Vejen kommune og indhente relevante
oplysninger om igangværende intervention.
Opret Korrespondancebrev
Kategori "træning"
emne "Sclerosepatienter"
Kære Mette Muff (Konsulent for kroniske nervesygdomme)
Indhentning af oplysninger vedr…
Tryk på " Modtager/send" egen kommune "Vejen hjemmepleje"
Udskrivelse:
• Der sendes altid besked vedr. status og rehabilitering, som
korrespondancebrev på følgende måde;
Opret Korrespondancebrev
Kategori " træning"
emne "Sclerosepatienter"
Kære Mette Muff (Konsulent for kroniske nervesygdomme)
Resume af indlæggelse
Hvem er der taget kontakt til i kommunen
Er der konkret emner hun skal følge op på?
Tryk på " Modtager/send" egen kommune "Vejen hjemmepleje"
• Plejeforløbsplan sendes på de borgere, der er i kontakt med sygeplejen
og/eller hjemmeplejen i kommunen. Der skal altid medsendes en
funktionsevnebeskrivelse
• Hvis borgere der er i kontakt med sygeplejen og/eller hjemmepleje også
har brug for at blive kontaktet af visitationen i kommunen ift. ansøgning
om hjælpemidler, kan dette beskrives i plejeforløbsplanen. Hvis dette
ønskes, skal der skrives "Borger ønsker opkald hurtigst muligt efter
udskrivelse vedr. ansøgning af hjælpemidler". Beskrivelsen skal
indeholde: funktionsniveau, hvad der er afprøvet, resultat af
afprøvning, produktinformation. Man underskriver med sine
kontaktoplysninger

Indikatorer

•

At der bliver sendt, modtaget og handlet på plejeforløbsplaner samt
korrespondancebrev

Monitorering

•

Der måles på alle projektpatienter ved indlæggelse, udskrivelse ved
spørgeskema (bilag 1) og 3 mdr. efter udskrivelsen ved
registreringsskemaet (bilag 2)

Økonomi
Evaluering

Udgifterne er inkluderet i projektets budget
I hvilken grad er målet nået?
Der er sikre digitale kommunikationsveje via plejeforløbsplan,
genoptræningsplan, udskrivningsstatus og korrespondancebrev som er med til
at sikre, at kommunikationen går direkte fra Sclerosehospitalerne til visitation,
hjemmepleje og sclerosekoordinator i kommunen. Korrespondancebrev har
ligeledes sikret kommunikation fra kommune til Sclerosehospitalet. I brevet er
der sendt en opdateret status på de rehabiliterende ydelser i kommunen. Der
er ikke fundet etablerede digitale kommunikationsveje til privatpraktiserende
fysioterapeuter og jobcenter, men det er stadig essentielt, at der kommunikeres
fra fagperson til fagperson via telefon eller sikker mail.
Patienter giver udtryk for lettelse ved, at information vedr. dem bliver
overleveret fra fagperson til fagperson.
Vi har sikret, at patienter har fået kendskab til konsulent for kroniske
nervesygdomme i Vejen kommune i forbindelse med en indlæggelse. Ud af 20
inkluderede projektpatienter er der sket overlevering via digital
kommunikationsvej ved 16 patienter fra kommune til Sclerosehospital inden
indlæggelse. Der er sket overlevering fra Sclerosehospitalet til Vejen kommune
på 18 patienter.
Anbefalinger ift. modellen
Vi anbefaler, at man øger den tværsektorielle kommunikation og gensidig
kompetenceudvikling, ud fra et kvalificeret skøn, da det er med til at sikre og
kvalificere sammenhæng.
Anbefalinger ved overførsel til andre kommuner
Vi anbefaler, at man får afdækket, belyst og efterprøvet mulige digitale
kommunikationsveje. Det er optimalt, at man er organiseret, så man i størst
mulig grad kan skabe sammenhæng og handle tværkommunalt.

Projektgruppe 11.11.2019

Modelbeskrivelse 2.2: Sclerosehospitalerne og Kalundborg
kommune
Titel

Faglig sparring, gensidig vidensdeling/ kompetenceudvikling.

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
At borgerne oplever:
• Manglende viden om og forståelse for sclerosens forløb og
udfordringer i hverdagslivet i kommunen og på Sclerosehospitalet.
Medarbejdere i kommunen oplever:
• At mangle viden om sclerose og hvilke udfordringer mennesker med
sclerose oplever på et overordnet plan
Udvalgte medarbejdere i kommunen:
• Mangler sparring i konkrete sager, som eksempelvis når de oplever
at forlænge BPA ordninger længere end de vurderer er godt
Sclerosehospitalets medarbejdere:
• Mangler viden om kommunale tilbud til mennesker med sclerose for
at kunne give gode råd og vejledning i forbindelse med udskrivning

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
At medarbejderne i kommunen kan støtte og vejlede borgere i, når
det er relevant, at søge om indlæggelse eller udgående funktion fra
Sclerosehospitalet

Mål

At vi ved gensidigt kendskab til hinanden letter borgerens overgang til og fra
indlæggelsesforløbet på Sclerosehospitalerne og herved understøtter
effekten af indsatsen med henblik på at dette kan omsættes til livskvalitet i
borgerens hverdagsliv.

Forudsætning for
metode

Sclerosehospitalerne bibeholder viden for sundhedsprofessionelle
(fagperson til fagperson) når de overgår til andet format for hjemmeside.
At økonomi ikke bliver en barriere for kompetenceudvikling.

Metode

For medarbejdere i kommunen:
• Viden om sclerose via scleroseforeningens hjemmeside samt for
sundhedspersonale på Sclerosehospitalernes hjemmeside
Udvalgte medarbejder i kommunen:
• Viden om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud
• Kompetenceudvikling af fagspecifikke områder
For medarbejdere på Sclerosehospitalet:
• Deltage i kompetenceudvikling fra kommunerne for at øge
kendskabet til de kommunale producerer og de lovgivninger,
kommunerne er underlagt, og tilbud til mennesker til sclerose

Indikatorer

•

Spørgeskema om kendskab hos hhv. medarbejdere i kommunen
samt på Sclerosehospitalet (bilag 3)

Monitorering

•

Resultater fra undersøgelse inden baseline samt ved midtvejs- og
slutstatus sammenholdes for at vurdere kendskab til hinanden

Økonomi
Evaluering

Udgifterne er inkluderet i projektets budget. Der er sendt ansøgning til
Sundhedsministeriet om, at bruge midler til frikøb af medarbejdere i
(anvendt tid) i forbindelse med kompetenceudvikling.
I hvilken grad er målet nået?
Der har været afholdt kompetenceudvikling af 157 medarbejdere i
kommunen mhp. at øge deres viden om sygdommen sclerose. På
Sclerosehospitalerne har 111 medarbejdere deltaget i kompetenceudvikling
mhp at øge viden om bl.a genoptræningsplaners vej i kommunen, og få
viden om rammer og muligheder i jobcenteret og visitation af hjælpemidler.
Det er vores antagelse at øget kendskab til hinanden og viden om
sygdommen også vil forbedre den støtte og vejledning man kan give
borgerne i kommunalt regi og på Sclerosehospitalerne.
Vil vi anbefale modellen?
Ja, det skaber sammenhæng til gavn for den enkelte patient
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre kommuner

Det er afgørende at indsatsen bliver igangsat, når borger og-/eller personale
oplever at have behov for viden, støtte, eller vejledning.
Kompetenceudvikling skal sættes i værk når modtager har identificeret et
behov for specialiseret MS-viden, eller specifik viden om de kommunale
tilbud.
Projektgruppe 11.11.2019.

Modelbeskrivelse 2.2:
Sclerosehospitalerne og Morsø kommune
Titel

Afprøvning 2
Baggrund

Koordinatorfunktion, en indgang til kommunen som borger
med sclerose
1.1.2019 - 31.8.2019
Der er påvist ønske om og behov for en gennemgående og koordinerende
person omkring borger med sclerose og dennes familie, i forhold til ydelser fra
andre afdelinger eller personale ved Morsø Kommune. Der ønskes en
koordinatorfunktion i kommunalt regi, der kan koordinere helhedsindsatsen og
har viden om sclerose og relevante kommunale tilbud til borgere med sclerose
og deres pårørende.

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 skabe 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
• 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
hjælpemiddelafdelingen, 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

Mål

Gennem en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats sikres
den enkelte borger med sclerose, at relevante foranstaltninger iværksættes så
tidligt i forløbet som muligt.
Borgeren og dennes pårørende tilbydes en fast kommunal kontaktperson til at
koordinere helhedsindsatsen. Koordinatoren sikrer, at der samarbejdes på tværs
af involverede aktører og at ressourcerne udnyttes optimalt.
Der vil være fokus på indsatsen i forhold til de pårørende og deres behov for
støtte og vejledning.
Morsø kommune

Forudsætning

for metode

•

Tilbuddet skal promoveres bredt til medarbejdere og borgere med
sclerose og pårørende

Sclerosehospitalerne
• Ved borgere fra Morsø kommune, der har givet deres samtykke og hvor
det er relevant, rette henvendelse til koordinator på scleroseområdet
Metode

Sclerosehospital
• Ved alle henviste borgere fra Morsø kommune, indhentes samtykke til
etablering af kontakt til kommunens koordinator på scleroseområdet og
kontaktinformation udleveres
Morsø kommune
• Etablere kontakt til borgere med sclerose i Morsø kommune
• Modtage og forholde sig til korrespondancebrev vedr. borgere i
forbindelse med udskrivelse fra Sclerosehospitalet
• Kontinuerligt udbrede viden om sclerosekoordinator funktionen internt i
kommunen

Indikatorer

•
•

Antal borgere med sclerose der er i kontakt med sclerosekoordinator
Sclerosekoordinator som vejleder for interne og eksterne
samarbejdsparter

Monitorering

Fokusgruppeinterview af borgere med sclerose i Morsø kommune i 2019

Økonomi

Udgifterne er inkluderet i projektets budget, da der er bevilget penge til
sclerosekoordinator.

Evaluering

I hvilken grad er målet nået?
I Morsø kommune blev der afsat midler fra projektet til en Sclerosekoordinator i
10,5 timer pr uge i 2018-2019. Ordningen trådte i kraft 1.4.2018. I 2020 har
Morsø kommune afsat midler til denne funktion. Det skaber ro for borgere med
sclerose og deres pårørende at de ved hvor, og til hvem de skal henvende sig for
at få råd og vejledning ift. De problematikker der er i hverdagslivet med sclerose.
Sclerosekoordinator er med til at sikre forankring af tiltag iværksat under
indlæggelsen. Ud af 14 inkluderede projektpatienter er der sket overlevering fra
Sclerosehospitalet til kommunen på 8 borgere. Disse 8 borgere har samlet set
fået 27 besøg af Karen Frøslev, sclerosekoordinator i Morsø.
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 om koordinatorfunktionen i
Morsø kommune, til medarbejdere på Sclerosehospitalerne, internt i Morsø
kommunen samt til borgere med sclerose i Morsø kommune.
Vil vi anbefale modellen

Det er vigtigt at man i kommunen forholder sig til den organisatoriske placering
af denne funktion, hvilken sektor den hører ind under og hvilken bemyndigelse
sclerosekoordinatoren har. Dette har betydning for effektfulde arbejdsgange og
for patienten en hurtig indsats til gavn for den enkeltes oplevelse af
sammenhæng.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?
I hvor høj grad modellen er overførbar, er afhængig af den enkelte kommunes
interesse i afsætter ressourcer til en koordinerende fagperson, der kan varetage
dette specifikke område.

Modelbeskrivelse 2.2: Samarbejdet mellem
kontinenssygeplejersker og andre kontinensmedarbejdere på
Sclerosehospitalerne og i projektkommunerne Vejen,
Kalundborg og Morsø
Titel

Baggrund
Formål

Styrket samarbejde mellem kommuner og Sclerosehospitaler på
kontinensområdet
Der er brug for en øget opmærksomhed på kontakten mellem
kontinenssygeplejerskerne i kommunerne og på hospitalerne.

At der sker overlevering af informationer mellem kontinensmedarbejdere på
sclerosehospitalerne og kontinensmedarbejdere i kommunen inden, under og
efter indlæggelse, hvor det er relevant for borgeren/patientens videre forløb.

Mål

At projektpatienter i projekt styrket samarbejde mellem sclerosehospitaler og
kommuner, der har kontinensproblemer, oplever et sammenhængende forløb
før, under og efter indlæggelse på Sclerosehospitalerne mellem kommunerne og
Sclerosehospitalerne
Forudsætning Projektpatienten skal have et kontinensproblem og være interesseret i at
for metode
kommunen inddrages.
Metode

Borgeren/patienten skal ALTID give samtykke til udveksling af informationer og
overlevering
Inden indlæggelse:
Kommunens kontinenssygeplejersker kontakter sclerosehospitalet, hvis de har
kontakt til en borger med inkontinensproblemer, der skal indlægges som
projektpatient, og patienten er interesseret i et sammenhængende forløb. Der
bruges kendte kommunikationskanaler, eller der tages telefonisk kontakt til
kontinensmedarbejderne på hospitalerne, kontaktoplysninger nedenfor.
Projektmedarbejdere tager kontakt til kontinenssygeplejerskerne, når de ved, at
der skal indlægges en projektpatient.
Under indlæggelsen:
Hvis patienten er interesseret og det er relevant kontakter
kontinenssygeplejerskerne på hospitalerne kommunens medarbejdere og der
aftales, hvordan samarbejdet skal være.

Efter indlæggelse på hospital:
Hvis det er aktuelt:
Samtykke fra pt. om at blive kontaktet af kommunens kontinens/primær
sygeplejerske
Hospital sender plejeforløbsplan til kommunens visitator:
• Hvad skal kommunen følge op på
• Stile kommunikation til kontinenssygeplejersken
• Beskrive indholdet af besøget/kontakten

•
•

Indikatorer

Beskrive haster/haster ikke (oplæring i RIK/omsorgsbesøg).
Beskrive mere præcist/konkret, hvad vi har gjort/afprøvet og hvad vi
tænker der skal ske videre frem

Alle projektpatienter:
Der udleveres kontaktoplysninger til patienten om kommunens
kontinensmedarbejder, så det er muligt at tage kontakt, hvis der opstår et
problem.
Hvordan kommunikerer vi:
Plejeforløbsplan
Mail/telefon
At borgere fra de 3 kommuner oplever, at der er samarbejde på
kontinensområdet på Sclerosehospitalerne og i kommunerne før, under og efter
indlæggelse på Sclerosehospitalet, hvis borgerne er interesserede og har et
inkontinensproblem.

Monitorering Evaluering af modellen på kontinensmøder på Sclerosehospitalerne.
Evaluering af kommunernes kontinensmedarbejdere løbende til mail:
manscm@sclerosehospital.dk
Økonomi
Udgifterne er inkluderet i projektets budget
Evaluering
I hvilken grad er målet nået?
Det er ikke muligt at rette henvendelse til hospitalerne før indlæggelse af patient,
da kontinenssygeplejerskerne ikke ved, hvornår patienterne skal indlægges. Det
er stadig en god ide at gøre det, hvis man står med en meget kompliceret sag.
Men generelt giver det ingen mening.
Under indlæggelse:
Der har været skabt kontakt i et enkelt tilfælde, og det var kontaktpersonen, der
gjorde det. Der skal fortsat være opmærksomhed på at tage kontakt fra
kontinenssygeplejerskerne på hospitalerne hvor det er relevant.
Efter indlæggelse:
Der skal være opmærksomhed på at udlevere kontaktoplysninger til patienterne
på kontinenssygeplejerskerne i kommunerne resten af projektet.
Vil vi anbefale modellen
Nej
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?
Ca. 80% af borgere med sclerose har kontinensproblematikker. Vores hypotese er
at borgerne ikke har kendskab til tilbud i kommunalt regi og ikke ved hvor de skal
rette henvendelse. Modellen som beskrevet her er ikke gangbar, men vi ser et
behov for at udbrede kendskabet til kontinenssygeplejersker i kommunen.
projektgruppen d. 11.11.19

Modelbeskrivelse 2.2: Sclerosehospitalerne og Vejen Kommune
Titel
Afprøvning 2
Baggrund

Kendskab til og anvendelse af Sclerosehospitalernes
udgående funktion

01.01.2019 – 31.08.2019
I dette projekt er vi blevet opmærksomme på, at tilbuddet om udgående
funktion, ikke er kendt af borgere med sclerose, henvisende instanser eller af
kommunen.
Der er afdækket behov for:
• At der er større kendskab til tilbuddet om udgående funktion til borgere
som ikke har mulighed for at blive indlagt på sclerosehospitalet
• At der gøres brug af tilbud til borgere som ikke har behov for en
indlæggelses, men behov for et specialiseret tilbud i hjemmet

Formål

•
•
•

Mål

•

•

At der gives et specialiseret rehabiliterings tilbud til borgere, hvor en
indlæggelse ikke er muligt pga. fx kognitive udfordringer, hjemlige
omstændigheder eller ikke ønskes pga. personlige omstændigheder
At borger der endnu ikke er klar til en indlæggelse bliver præsenteret
for og får viden om Sclerosehospitalernes tilbud.
At kendskabet til dette tilbud udbredes
Give et højt specialiseret tilbud fra Sclerosehospitalet til flere borgere
med sclerose og i samarbejde med kommunen, finde frem til hvilke
interventioner, der skal varetages af henholdsvis kommune og
Sclerosehospital
Øge samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunen

Forudsætning
for metode

Sclerosehospital
• Udarbejdelse af patient/pårørende rettet informationsmateriale om
Udgående funktion (bilag 4)

Metode

Vejen kommune
• Hos borgere hvor dette tilbud er relevant, gives der mundtligt og
skriftlig information om tilbuddet, samt at det forudsætter kontakt til
egen læge eller neurolog for henvisning
• Ved borgere hvor der er barriere ift. til det at bede om eller få en
henvisning, er det muligt at lave besøg ved specielteam. Kommunen har
dokumenterings pligten og specialteamet har konsulent funktion. Dette
er kun muligt i projektperioden og kun ved borgere hvor barrieren er at
få en henvisning grundet manglende sundhedskompetencer eller svag
kontakt til privat praktiserende læge
• Fagligt forholde sig til sundhedskompetencer ved den enkelte borger

Sclerosehospital
• Der er fast telefontid på Sclerosehospitalet, hvor man kan tale med det
visiterende team. Her kan fagprofessionelle, borgere og pårørende
rette henvendelse vedr. spørgsmål til udgående funktion. Dette
beskrives i informationsmaterialet
• Når henvisning er modtaget, tager visitationen kontakt til borger og
der aftales tidpunkt for besøg, gerne med deltagelse af en pårørende.
Her afklares også, om der er medarbejder fra kommunalt regi der skal
deltage. Vi inviterer dem med hvis dette er et ønske fra borger

Indikatorer
Monitorering

•

Ved besøget afklares rehabiliteringsbehov og der udarbejdes en
handleplan for disse. Derefter afgøres hvilke ydelser
Sclerosehospitalet kan/skal levere og hvilke kommunen kan/skal
varetage

•

Øget antal henvisninger

Konsulent for kroniske sygdomme
• Registrering af antal der har ønsket dette tilbud, dvs. hvor der er blevet
givet information vedr. det og borgere angiver at de vil kontakte læge
eller neurolog mhp. henvisning
Sclerosehospitalet
• Registrere hvor mange henvisninger vi modtager

Økonomi

Udgifterne er inkluderet i projektets budget.

Evaluering

I hvilken grad er målet nået?
Kenskab til udgående funktion er øget blandt medarbejdere i kommunen
gennem kompetenceudvikling. Til borgere med sclerose i Vejen kommune er
muligheden for udgående funktion, blevet præsenteret ved borgermøder.
Henvisninger til udgående funktion i Vejen kommune er øget. I første
modelafprøvningsperiode var der ingen henvendelser fra borgere, der havde
brug for et udgående tilbud, hvor der i modelafprøvning 2 har været 5
henvendelser/henvisninger.
På Sclerosehospitalerne etableres ét telefonnummer, hvor man kan rette
henvendelse omkring udgående funktion.
Vil vi anbefale modellen?
Ja, modellen opfylder et behov ved borgere som ikke kan eller ikke ønsker en
indlæggelse på Sclerosehospitalet.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?

Hvis kendskabet til dette tilbud skal udbredes til andre kommuner, er det
afgørende, at der er kommunale medarbejdere der har viden om tilbuddet og
kan give vejledning og støtte til de borgere, hvor det er relevant, eller hvor
borger ikke selv har kendskab til tilbuddet. Viden skal ligeledes deles internt i
kommunen.
Projektgruppe 11.11.19

Modelbeskrivelse 3.2: Sclerosehospitalerne og Kalundborg
kommune
Titel

Afprøvning 2
Baggrund

Tidligere kendskab - tidligere indsats

Øget tilgængelighed for sclerosepatienter til kommunens generelle
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
1.1.2019 – 31.8.2019
Kommunen har en række forebyggende og sundhedsfremmende tilbud der
især sigter på at understøtte mestringsevnen hos borgere med kroniske
lidelser og sundhedstruende livstilstande. Kommunen ønsker at øge
sclerosepatienters kendskab og tilgængelighed til de generelle tilbud mhp.
forebyggelse og sundhedsfremme, samt skabe en relation til
sclerosepatienterne, som giver et kendskab, der letter senere kontakt.
Der er afdækket behov for:
• At borgere med sclerose og deres pårørende, så tidligt som muligt
efter diagnosen, tilbydes mulighed for at bliver kontaktet af en der
har viden om sclerose og har kendskab til tilbud rettet mod deres
livssituation
• At borgere bliver taget ved hånden i en forståelse og anerkendelse
for deres situation

Formål

At kommunen tilbyder borgere med sclerose en forebyggende indsats og
vejledning, så borgeren forbliver så selvstændig som mulig i eget hjem, så
længe som mulig.

At sikre at sclerosepatienter får kendskab til de
kommunale sundhedsfremmende og
forebyggende tilbud.
Mål

At borgere med sclerose får en sundhedssamtale, hvor der tages stilling til
hvilke tilbud kommunen kan tilbyde, som er relevant for borgeren med
sclerose.

Forudsætning for

Sclerosehospital

metode

•

Udbrede viden om hvordan og til hvem den beskrevne metode vedr.
henvisning til sundhedssamtale skal bruges af medarbejdere på
Sclerosehospitalerne

Kommunen
• Viden om mulighed for sundhedssamtaler udbredes til
medarbejdere i kommunen
• Viden om mulighed for sundhedssamtaler udbredes til
praktiserende fysioterapeuter og praktiserende læger i kommunen
•
•

Metode

Viden om sundhedssamtalen udbredes til borgere i Kalundborg
kommune.
Kendskab til særlige problematikker der ofte er gældende ved
borgere med sclerose, udbredes til medarbejdere i kommunen der
varetager sundhedssamtaler

Kommune
Henvisningen "ref01" modtages i elektronisk postkasse.
Borger tilbydes en sundhedssamtale ad modus samtalehjulet,
Esbjergmodellen.
I sundhedssamtalen støttes borgeren i at klarlægge muligheder og barrierer
for at leve et selvstændigt liv med en kronisk sygdom, med fokus på
mestring og livskvalitet. Der udarbejdes mål og plan ark, som borger selv
handler ud fra.
Sclerosehospitalet
• Kontaktpersonen skal forholde sig til patientens
sundhedskompetencer, og vurderer om en sundhedssamtaler er
relevant. Hvis det vurderes relevant drøftes dette med patienten.
• Patienten skal være indforstået med niveauet af eget bidrag til og
formålet med samtalen
• Hvis patienten ønsker sundhedssamtale og gerne vil kontaktes af
kommunen mhp at aftale et møde, oprettes henvisning i EPJ

I EPJ: korrespondancehenvisningerhøjre klik og vælg
"opret/send henvisning" vælg "egen kommune"indkaldt til,
vælg "ambulant"ønsket undersøgelse "sundhedssamtale – bedes
kontakte patient efter udskrivning"hent diagnosen Anamnese
"Aftalen om henvisning er lavet under indlæggelse på
Sclerosehospitalet i Ry/Haslev. Patienten udskrives den xx" + anfør
hvis der er særlige hensyn eksempelvis syn og høre problemer eller
lign. send

Indikatorer

•
•

Sundhedssamtaler i kommunalt system - at der opleves større
tilgang af borgere med sclerose til sundhedssamtaler.
Spørge om hvor borgeren har viden om samtalen fra?

Monitorering
Økonomi
Evaluering

Afrapportering fra patienterne.
sundhedskompetencemåling
Tilbuddet eksisterer allerede i kommunens tilbudsvifte
I hvilken grad er målet nået?
I projektperioden er denne model afprøvet på 4 borgere fra Kalundborg
kommune.
Sundhedssamtalen er et tilbud Sclerosehospitalet kan henvise til, og som
afholdes i kommunen. Udgangspunktet for samtalen er, at det er borgere
selv, der levere viden og i en dialog/samarbejde med den medarbejder der
afholder samtalen, formulere behov for tiltag i kommunalt regi. Dvs. der
ikke skal ske systematisk vidensdeling fra Sclerosehospitalet til kommunen i
forbindelse med at borger har denne samtale. Formålet med samtalen
angives af Kalundborg kommune at være; en individuel plan for borgeren på
baggrund af de behov m.v. han/hun har. De kommunale tilbud der er
relevante vil være en del af denne plan.
Sclerosehospitalet erfarer, at det er vigtigt at patient/borgerer er informeret
om formålet med denne samtale og i hvilket omfang de selv skal levere
viden om deres livssituation. Vi erfarer at borgere kan have svært ved at
formulere egne behov og handle på eventuelle punkter i samtalen. Dette vil
borgere som er ramt på de kognitive funktioner fx initiativ og har manglede
overskud i hverdagen have svært ved at mestre.
Vil vi anbefale modellen?
Modelle kan anbefales i de tilfælde hvor ovenstående forudsætninger er
gældende.

Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i
andre kommuner?
Sundhedsstyrelsen har i sine "Anbefalinger for forebyggelsestiltag til borgere
med kronisk sygdom", udarbejdet anbefalinger for behovsvurdering i den
afklarende samtale med en sundhedsprofessionel i kommunen.
Vi anbefaler at der er en tydelig beskrivelse af hvad tilbuddet indeholder i
den enkelte kommune, da vi har erfaret at det er forskelligt fra kommune til
kommune hvad indhold og formål er med samtalen. Derudover kan den have
forskellig benævnelse i den enkelte kommune.
Projektgruppe 13.11.2019

Modelbeskrivelse 3.2:
Sclerosehospitalerne og Morsø kommune
Titel

Afprøvning 2
Baggrund

Fokus på overlevering ved indlæggelse og udskrivelse af
borgere med fremskreden sclerose, der er afhængige af
hjælp fra andre

1.1.2019 – 31.8.2019
Der er afdækket behov for, at der er fokus på at sikre overlevering og anvendelse
af information ved indlæggelse og udskrivelse af borgere med fremskreden
sclerose. Desuden er det nødvendigt at skelne mellem borgere der modtager
hjælp fra kommunalt regi eller har BPA ordning. Borgere med BPA ordning har
ofte svag kontakt til kommunen og vi antager, at det er sværere for hjælperne,
da de ikke er uddannet sundhedsfagligt personale, at implementere de nye
interventioner og indsatser omkring borgeren.
Borgere der modtager hjælp fra kommunen:
• Systematisk overlevering af information fra kommunen ved indlæggelse
og til kommunerne ved udskrivelse
• Forventningsafstemning af muligheder for kommunale tilbud
• At kommunikationen og afklarende spørgsmål vedr. borgeren sker direkte
mellem fagpersoner. Dette ønskes af borgerne
Borgere som har BPA ordning:
• Systematisk overlevering og fokus på implementering
• Oplæring af hjælpere under indlæggelse eller hos borger

Formål

•
•

Mål

Medvirke til et løft af den sammenhængende indsats og øge
tværsektoriel kommunikation med kommunalt ansatte medarbejder
At der hos borgere som har BPA ordning, sikres at alle hjælpere
informeres om og instrueres i nye tiltag

Systematisk overlevering af relevant information vedr. borgere i overgangen
mellem kommune, hjemme og indlæggelse på Sclerosehospitalerne. Sikre
overlevering af behov for og opstart af interventioner.

Forudsætning Sclerosehospital
for metode
At region Midtjylland godkender en sikker videoforbindelse, samt der udfærdiges
vejledning/instruks for brug af denne.

Metode

Sclerosehospital
Indlæggelse:
• Plejeforløbsplan sendes hvori ønske om udskrivningsmøde, videomøde
beskrives. Dette gøres senest onsdag i 1. indlæggelsesuge.
• Ændringer i intervention/indsatser ved borgere beskrives hvis de
foreligger på daværende tidspunkt.
• Forudsat sikker forbindelse Videomøde ved udskrivelse. Der stiles mod at
dette afholdes torsdag i 2. indlæggelsesuge.
• Ved borgere med BPA ordning aftales et udskrivningsmøde på
Sclerosehospitalet inden udskrivelse
Morsø kommune
Optakt/Indlæggelse:
• Opdatere: funktionsevnebeskrivelse samt indsatsbeskrivelse aktuelt og
tidligere.
Indlæggelse/udskrivelse:
• Forudsat sikker forbindelse arrangeres videomøde og relevante
medarbejder indkaldes. Alternativt laves udskrivningsmøder eller
telefonmøder.

Indikatorer

•

Oplysninger bliver overleveret og anvendt

Monitorering

•

Borgerne svarer på spørgeskema efter 3 mdr.

Økonomi

•

Udgifterne er inkluderet i projektets budget, samt via bevilling til
Sclerosekoordinator

Evaluering

I hvilken grad er målet nået?
Der har i projektperioden været 1 borger hvor videomøde kunne have været
anvendt, men grundet mangelende godkendelse i Region Midt har dette ikke
været muligt. Der blev aftalt udskrivningsmøde med deltagelse af hjælper.
Metoden som er beskrevet i modellen fungerer i praksis. At overlevering sker med
tilstedeværelse af involverede parter i kommunalt regi og-/eller BPA. Vil vi
anbefale modellen
Modellen er anvendelig i alle kommuner ved borgere med fremskreden sclerose.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?
At der kan etableres sikker kommunikationsvej og at organisationen muliggør at
hjælpere eller kommunalt ansatte kan deltage ved et fysisk møde på et
Sclerosehospital eller på et videomøde.
Projektgruppen 11.11.2019.

Modelbeskrivelse 3.2: Sclerosehospitalerne og Kommunerne
Titel

Opsøgende besøg ved borgere med fremskreden sclerose

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 - 31.8.2019
Når mennesker med fremskreden sclerose bliver henvist til Sclerosehospital er
det fast praksis at tilbyde
• hjemmebesøg med deltagelse af kommunen og pårørende
• opfølgende kontrol i hjemmet efter indlæggelsen, også med deltagelse
af kommunen, fordi denne patientkategori er afhængig af hjælp fra
andre. De er modtagere af en række forskellige ydelser fra kommunen,
også praktisk hjælp – i nogle tilfælde i form af en BPA ordning.
Denne patientkategori har ofte komplekse behov og ved ikke eller har svært
ved selv at kommunikere hvilke forebyggende, vedligeholdende og
sundhedsfremmende tiltag, der vil være relevante og hvordan de skal udføres i
det daglige.
Sclerosehospitalerne modtager et relativt lille antal henvisninger på denne
gruppe. Når de bliver henvist, til indlæggelse eller udgående funktion, så er
vores erfaring ofte, at det er muligt at sætte ind med flere forskellige tiltag for
at bedre vedkommendes sundhed og hverdag.
Vi antager, at der blandt de mange som ikke henvises, er behov for
• en aktuel vurdering af helbredsstatus og muligheder for
rehabiliterende indsatser og
• et samarbejde mellem Sclerosehospitaler og kommuner for at udnytte
hver især kompetencer og muligheder optimalt

Formål

At tilbyde borgere med fremskreden sclerose
• en vurdering af aktuel sundhedstilstand
• iværksætte relevante tiltag til fremme af sundhed og hverdagsrehabilitering og/eller
• iværksætte undersøgelse af identificerede helbredsproblemer m.m.
At tilbyde pårørende, kommunale medarbejdere og hjælpere i BPA-ordning
• supervision og sparring på problematikker vedr. fx
hverdagsrehabilitering, kognition, dysfagi, brug af hjælpemidler,
samarbejdsrelationer, kommunikation, guidning m.m.

Mål

•
•
•

At kunne identificere og udrede behov hos mennesker med kompleks
og fremskreden sygdom
Kompetenceudvikling af det fagprofessionelle team, som varetager den
daglige omsorg og rehabilitering.
At der hos borgere som har BPA ordning, bliver sikret at der er de rette

Forudsætning
for metode
Metode

•

faggrupper involveret omkring borgeren
At vi får kendskab til borgere med fremskreden sclerose

Vejen Kommune
Konsulent for kroniske nervesygedomme på tager telefonisk kontakt til
lederne af plejecentre i Vejen kommune, samt retter henvendelse til leder af
"ude" plejegruppen. I kontakten præsenteres tilbuddet til borgere med
fremskreden sclerose, og der indhentes oplysninger om antallet af borgere
med fremskreden sclerose bosiddende i Vejen kommune.
Borgere der er interesseret, eller teamet omkring borgere der er interesseret i
dette tilbud, tager kontakt til konsulent for kroniske nervesygedomme, som
så retter henvendelse til projektlederne fra Sclerosehospitalet.
Morsø kommune
Koordinator på scleroseområdet tager telefonisk kontakt til lederne af de 7
plejecentre i Morsø kommune, samt retter henvendelse til leder af "ude"
plejegruppen. I kontakten præsenteres tilbuddet til borgere med fremskreden
sclerose, og der indhentes oplysninger om antallet af borgere med
fremskreden sclerose bosiddende i Morsø kommune.
Borgere der er interesseret, eller teamet omkring borgere der er interesseret i
dette tilbud, tager kontakt til koordinator på scleroseområdet i Morsø
kommune, som så retter henvendelse til projektlederne fra Sclerosehospitalet.
Kalundborg kommune
Projektkoordinator Ninna Urhlund vil tage kontakt til, og formidler dette tilbud
til plejecentre mm i Kalundborg kommune
Sclerosehospital
Udarbejder informationsmateriale vedr. dette tilbud.

Indikatorer
Evaluering

•

At vi får kendskab til flere borgere med fremskreden sclerose

I hvilken grad er målet nået:
Vi ved at plejepersonalet i kommunen ikke nødvendigvis kender til borgeres
diagnose. De vil derfor i deres praksisnære arbejder ikke nødvendigvis
forholder sig til en diagnose, men til borgers funktionsbegrænsninger. Derfor
kan man ikke forvente, at det praksisnære personale er opmærksomme på at
kunne trække på højtspecialiserede ydelser fra Sclerosehospitalerne.
Indsatsen i denne model har været todelt, dels at gøre opmærksom på
muligheden for en udgående funktion fra Sclerosehospitalet hvor dette
vurderes mest relevant samt at der i denne modelafprøvningsfase har været
åbnet for muligheden for at kalde på specialisterne fra Sclerosehospitalet uden

henvisning fra borgers egen læge eller neurolog.
Henvendelser har dels været via projektkoordinator/koordinator for kroniske
sygdomme eller kommunalt ansatte som kommer i borgers hjem. Kontakten til
Sclerosehospitalet har været via projektleder Louise Nørgaard i Ry eller
Charlotte Kelly Jensen i Haslev, som herefter har vurderet hvilken indsats der
var behov for.
I de 3 projektkommuner har der været:
• 6 udgående besøg uden henvisning hos borgere i eget hjem
• 4 udgående besøg med henvisning hos borger i eget hjem
• 1 går bort efter henvendelse
• 1 kontakt fra vederlagsfri fysioterapeut ender alene i sparring og med
en anbefaling om at borger henvender sig selv.
• Derudover har der i Morsø været undervisning af BPA samt
undervisning af plejepersonale på plejecenter som havde 3 beboere
med sclerose
Ved besøg uden henvisning har der været koordinering med sygeplejen eller
plejepersonale i hjemmet og disse har journalpligt, da Sclerosehospitalerne
ikke kan dokumentere uden henvisning.
Ved besøgene ses behov for viden omkring sclerosens påvirkning af borgeren
funktioner og herunder antispastiske øvelser, forflytningsvejledning, tilpasning
af hjælpemidler samt aktiviteter borgeren kan deltage i med den
funktionsnedsættelse borgeren har.
Der har ligeledes i særligt 2 henvendelser været behov for sparring omkring
den svære situation med en pårørende som vil sin partner det bedste, men
virker overvågende og kommenterende på den håndtering der er af borgeren,
hvilket gør samarbejdet svært i hjemmet. Her har der i det ene tilfælde
efterfølgende været supervision af personalet der kommer i hjemmet som en
del af kompetenceudviklingen som er et gennemgående tilbud i
projektperioden.
Vil vi anbefale modellen
Udgående funktion er et tilbud som bliver mere og mere efterspurgt via
henvisninger fra privatpraktiserende læger og neurologer. I projektet var det
muligt uden henvisning, men dette vil vi ikke anbefale, da det ikke er muligt at
støtte de ansatte i kommunen i de handlinger der aftales. Via
projektkoordinator i kommune er der kommet kontakt til plejegrupperne og
herude er efterspørgsel efter kompetenceudvikling og sparring omkring den
enkelte borger med fremskredende sclerose stigende efterhånden som
muligheden for at "kalde på specialister" er blevet kendt. I alle 3 kommuner er
det et ønske om, efter projektet er afsluttet, at kunne henvende sig omkring
borgere for sparring, enten via samråd i kommune eller som en udgående
funktion.

Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner
At udgående funktion er kendt, ikke alene blandt myndigheder men også hos
udøverne/personalet der kommer hos borgeren med sclerose og at de kan
støtte borgeren i en henvisning til en udgående funktion.
I 2020 er der etableret telefontid, hvor spørgsmål omkring den udgående
funktion kan rettes, derudover vil det altid være muligt at kontakte
Sclerosehospitalerne via mail og bede om at blive kontaktet.
Projektgruppe 19.11.2019

Modelbeskrivelse 3.2: Sclerosehospitalerne og Kommunerne
Titel

Opsøgende besøg ved borgere med fremskreden sclerose

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 - 31.8.2019
Når mennesker med fremskreden sclerose bliver henvist til Sclerosehospital er
det fast praksis at tilbyde:
• hjemmebesøg med deltagelse af kommunen og pårørende
• opfølgende besøg i hjemmet efter indlæggelsen, også med deltagelse af
kommunen, fordi denne patientkategori er afhængig af hjælp fra andre.
De er modtagere af en række forskellige ydelser fra kommunen, også
praktisk hjælp – i nogle tilfælde i form af en BPA ordning.
Denne patientkategori har ofte komplekse behov og ved ikke eller har svært
ved selv at kommunikere hvilke forebyggende, vedligeholdende og
sundhedsfremmende tiltag, der vil være relevante og hvordan de skal udføres i
det daglige.
Sclerosehospitalerne modtager et relativt lille antal henvisninger på denne
gruppe. Når de bliver henvist, til indlæggelse eller udgående funktion, så er
vores erfaring ofte, at det er muligt at sætte ind med flere forskellige tiltag for
at bedre vedkommendes sundhed og hverdag.
Vi antager, at der blandt de mange som ikke henvises, er behov for
• en aktuel vurdering af helbredsstatus og muligheder for
rehabiliterende indsatser og
• et samarbejde mellem Sclerosehospitaler og kommuner for at udnytte
hver især kompetencer og muligheder optimalt

Formål

At tilbyde borgere med fremskreden sclerose
• en vurdering af aktuel sundhedstilstand
• iværksætte relevante tiltag til fremme af sundhed og hverdagsrehabilitering og/eller

•

iværksætte undersøgelse af identificerede helbredsproblemer m.m.

At tilbyde pårørende, kommunale medarbejdere og hjælpere i BPA-ordning
• supervision og sparring på problematikker vedr. fx
hverdagsrehabilitering, kognition, dysfagi, brug af hjælpemidler,
samarbejdsrelationer, kommunikation, guidning m.m.
Mål

•
•
•

Forudsætning
for metode
Metode

•

At kunne identificere og udrede behov hos mennesker med kompleks
og fremskreden sygdom
Kompetenceudvikling af det fagprofessionelle team, som varetager den
daglige omsorg og rehabilitering.
At der hos borgere som har BPA ordning, bliver sikret at der er de rette
faggrupper involveret omkring borgeren
At vi får kendskab til borgere med fremskreden sclerose

Vejen Kommune
Konsulent for kroniske nervesygedomme tager telefonisk kontakt til lederne af
plejecentre i Vejen kommune, samt retter henvendelse til leder af "ude"
plejegruppen. I kontakten præsenteres tilbuddet til borgere med fremskreden
sclerose, og der indhentes oplysninger om antallet af borgere med
fremskreden sclerose bosiddende i Vejen kommune.
Borgere der er interesseret, eller teamet omkring borgere der er interesseret i
dette tilbud, tager kontakt til konsulent for kroniske nervesygedomme, som
så retter henvendelse til projektlederne fra Sclerosehospitalet.
Morsø kommune
Koordinator på scleroseområdet tager telefonisk kontakt til lederne af de 7
plejecentre i Morsø kommune, samt retter henvendelse til leder af "ude"
plejegruppen. I kontakten præsenteres tilbuddet til borgere med fremskreden
sclerose, og der indhentes oplysninger om antallet af borgere med
fremskreden sclerose bosiddende i Morsø kommune.
Borgere der er interesseret, eller teamet omkring borgere der er interesseret i
dette tilbud, tager kontakt til koordinator på scleroseområdet i Morsø
kommune, som så retter henvendelse til projektlederne fra Sclerosehospitalet.
Kalundborg kommune
Projektkoordinator Ninna Urhlund vil tage kontakt til, og formidler dette tilbud
til plejecentre mm i Kalundborg kommune
Sclerosehospital
Udarbejder informationsmateriale vedr. dette tilbud.

Evaluering

Vi har en hypotese om, at disse borgere ikke bliver set på ift. deres diagnose
men ift. deres funktionsbegrænsning og det udløser ikke naturligt en
opmærksomhed på, at kunne trække på højtspecialiserede ydelser fra
Sclerosehospitalerne
Via projektkoordinator i kommune er der kommet kontakt til plejegrupperne
og herude er efterspørgsel efter kompetenceudvikling stigende efterhånden
som muligheden for at "kalde på specialister" er blevet kendt. I Kalundborg har
der indtil oktober 2019 været x antal besøg uden henvisning.
En af modellerne i "projekt styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og
kommuner" handler om opsøgende arbejde for borgere med fremskreden
sclerose. Formålet med modellen er, at tilbyde borgere med fremskreden
sclerose
• en vurdering af aktuel sundhedstilstand
• iværksætte relevante tiltag til fremme af sundhed og hverdagsrehabilitering og/eller
• iværksætte undersøgelse af identificerede helbredsproblemer m.m.
At tilbyde pårørende, kommunale medarbejdere og hjælpere i BPA-ordning
• supervision og sparring på problematikker vedr. fx
hverdagsrehabilitering, kognition, dysfagi, brug af hjælpemidler,
samarbejdsrelationer, kommunikation, guidning m.m.
Denne indsats har været todelt, dels for at gøre opmærksom på muligheden
for en udgående funktion fra Sclerosehospitalet hvor dette vurderes mest
relevant samt som en indsats i modelafprøvning 2 fasen af projektet (efterår
2019) hvor vi har åbnet for muligheden om indsats uden henvisning fra egen
læge eller neurolog. Henvendelser omkring borgere uden henvisning har dels
været via projektkoordinator/koordinator for kroniske sygdomme eller
kommunalt ansatte som kommer i en borgers hjem.
Kontakten til Sclerosehospitalet har været via projektleder Louise Nørgaard i Ry
eller Charlotte Kelly Jensen i Haslev, som herefter har vurderet hvilken indsats
der var behov for.
Data fra projektet er endnu ikke opgjort, men der kan godt trækkes essenser
ud af hvad vi ser/oplever.
I de 3 projektkommuner har der indtil oktober 2019 været:
• 6 udgående besøg uden henvisning hos borgere i eget hjem
• 4 udgående besøg med henvisning hos borger i eget hjem
• 1 går bort efter henvendelse
• 1 kontakt fra vederlagsfri fysioterapeut ender alene i sparring og med
en anbefaling om at borger henvender sig selv.
• Derudover har der i Morsø været undervisning af BPA samt
undervisning af plejepersonale på plejecenter som havde 3 beboere
med sclerose

Ved besøg uden henvisning har der været koordinering med sygeplejen eller
plejepersonale i hjemmet og disse har journalpligt, da Sclerosehospitalerne
ikke kan dokumentere uden henvisning.
Hvor der har været henvisning er der ligeledes koordineret med sygepleje eller
plejepersonale i hjemmet, her har Sclerosehospitalet dog haft mulighed for at
dokumentere indsatser og handle på tiltag ind i kommunen.
Ved besøgene ses behov for viden omkring sclerosens påvirkning af borgeren
funktioner og herunder antispastiske øvelser, forflytningsvejledning, tilpasning
af hjælpemidler samt aktiviteter borgeren kan deltage i med den
funktionsnedsættelse borgeren har. Der har ligeledes i særligt 2 henvendelser
været behov for sparring omkring den svære situation med en pårørende som
vil sin partner det bedste, men virker overvågende og kommenterende på den
håndtering der er af borgeren, hvilket gør samarbejdet svært i hjemmet. Her
har der i det ene tilfælde efterfølgende været supervision af personalet der
kommer i hjemmet som en del af kompetenceudviklingen som er et
gennemgående tilbud i projektperioden.
Via projektkoordinator i kommune er der kommet kontakt til plejegrupperne
og herude er efterspørgsel efter kompetenceudvikling og sparring omkring den
enkelte borger med fremskredende sclerose stigende efterhånden som
muligheden for at "kalde på specialister" er blevet kendt. I alle 3 kommuner er
det et ønske om, efter projektet er afsluttet, at kunne henvende sig omkring
borgere for sparring, enten via samråd i kommune eller som en udgående
funktion.
Projektgruppe 19.11.2019

Modelbeskrivelse 3.2: Sclerosehospitalerne og Vejen Kommune
Titel

Tidlig opsporing, tidlig kendskab, tidlig indsats

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
Der er afdækket et behov for:
• At borgere med sclerose og deres pårørende, så tidligt som muligt efter
diagnosen, bliver kontaktet af en der har viden om sclerose, der kan give
råd og vejledning, og har kendskab til tilbud rettet mod deres
livssituation. At man som borger ikke oplever at blive efterladt med en
følelse af ”tomrum"
• At denne kontakt sker automatisk. Det er essentielt, at de ikke skal ud og
efterspørge denne hjælp i det kommunale eller regionale system, men at
den tilbydes automatisk.

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 periode særligt udfordrende. Der savnes tilbud til at håndtere dette
både som borger med sclerose og som pårørende.
Mål

•
•

Forudsætning
for metode

At borgere med sclerose bliver kontaktet af konsulent for kroniske
nervesygdomme i Vejen kommune, så hurtigt som muligt efter
diagnosen er stillet
At borgere og pårørende får kendskab til og tilbudt relevante tilbud
umiddelbart efter diagnosen er stillet

Neurolog:

Anvender henvisning til samtale i elektronisk patient journal (EPJ)

Sclerosehospital:
Afklare behov for fortløbende dialog med neurologer vedr. henvisningen til
sundhedssamtalen. Kendskabskampagne.
Metode

Vejen kommune
Henvisningen "ref01" modtages i elektronisk postkasse i Brørup sundhedscenter.
Når diagnosen sclerose fremgår, sendes den videre til "sclerose" fysioterapeut,
samt til konsulent for kroniske nervesygdomme. Der tages kontakt til borger pr
mail, tlf. brev og der tilbydes besøg i borgers hjem eller på kommunen.

Indikator

•

Monitorering

•
•

Økonomi
Evaluering

At borgere i Vejen kommune, der får diagnosen sclerose får en
henvisning "ref01"
Antal borgere der får diagnosen – sammenligning af tal med sidste år
Modtagne henvisninger i kommunalt regi
Udgifterne er inkluderet i projektets budget

I hvilken grad er målet opnået
Der er etableret samarbejde mellem neurolog fra scleroseklinik i region
Syddanmark og konsulent for kroniske sygdomme i Vejen kommune. I
projektperioden har der været 1 ny diagnosticeret borger fra borger hvor det var
relevant at anvende modellen. Den digitale kommunikationsvej, Xref. 01, er
efterprøvet og fungerer.
Borger får diagnose efterår 2019, konsulent for kroniske nervelidelser modtager
Xref01 fra neurolog som angiver at borger ønsker at blive kontaktet. Ved
indledende telefonsamtale drøftes det at skulle "sluge" en diagnose, og der
forklares ligeledes lidt om, hvordan borger kan bruge konsulenten. Borger blev
glad for at kende til dette tilbud, ser det som et sikkerhedsnet og besøg er aftalt
primo 2020.

Vil vi anbefale modellen?
Ja, det imødekommer de behov som borgerne udtrykker om at blive tilbudt
hjælp fra en med viden om sclerose og de kommunale tilbud, i tiden lige efter
diagnosen er stillet.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?
Det er en afgørende forudsætning at det afklares hvilke tilbud der
imødekommer borgernes behov i den enkelte kommune.
Der skal skabes en relation mellem dem der afsender henvisningen fra
scleroseklinikken til modtagere i kommunen.
Projektgruppen 12.11.2019

Modelbeskrivelse 4.2: Sclerosehospitalerne og Kalundborg
kommune
Titel

"Samråd i Neuroforum" Faglig sparring, gensidig vidensdeling og
kompetenceudvikling.

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
Baggrunden for etablering af et "samråd" i 2019, er at skabe et rum for
faglige drøftelser og gennemgang af sager på scleroseområdet i
kommunen, med faglig bistand fra Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.
Dette kan ske i forbindelse med neuroforums planlagte møder

Formål

•
•

•

Når der er borgere med kompliceret problemstillinger kan
Kalundborg kommune få konsulentbistand fra
Sclerosehospitalet.
Det kan fx dreje sig om;
- Hvordan man som professionel håndterer komplekse behov
ved borgere med fremskreden sclerose
- Hvordan støtter man som fagprofessionel bedst op om borger
med sclerose og familien
-Den svære samtale med borger med sclerose og/eller de
pårørende
- Erkendelse/fornægtelse/accept - hvordan støtter man?
- Formidling til pårørende omkring ægtefælles kognitive
vanskeligheder
Tværfaglig drøftelse af borgere med sclerose med komplekse
problemstillinger, med henblik på supervision af faglige
medarbejdere, og derefter koordinering af indsatsen overfor
borgere med sclerose.

Mål

At borgere med sclerose i Kalundborg kommune, oplever en kvalificeret og
sammenhængende indsats, på tværs af kommunens afdelinger.

Forudsætning for
metode
Metode

At borger giver samtykke til gennemgang og drøftelse af sagerne.
Vi stiler mod at have planlagt samrådsmøder 4 gange om året.
Sclerosehospital
• Projektleder Charlotte Kelly Jensen og projektleder Marianne Brink
Schmidt deltager i, og finder relevante medarbejdere fra
Sclerosehospitalet, der skal deltage i samrådsmøde.
Kalundborg kommune
• Kontakter Sclerosehospitalet via mail til projektleder Marianne Brink
Schmidt og/eller Charlotte Kelly Jensen vedr. borgere med sclerose,
hvor de har et behov for konsulentbistand.
• Kalundborg kommune indkalder relevante deltagere til mødet
• Der skal indhentes samtykke til drøftelse af sagerne fra de berørte
borgere, forud for mødet. Dette gør kommunen
• Som forberedelse til møderne vil relevant sags materiale blive
fremsendt til Sclerosehospitalet og øvrige deltagere i mødet.
Afhængig af sagen kan det være udredninger, status fra egen læge,
relevante journalnotater etc.
• Der udsendes dagsorden forud for møderne og der skrives korte
beslutningsreferater af Neuroforum

Indikatorer
Monitorering
Økonomi
Evaluering

•

Spørgeskema om kendskab hos hhv. medarbejdere i kommunen
samt på Sclerosehospitalet (bilag 3)

Resultater fra undersøgelse ved midtvejs- og slutstatus
sammenholdes for at vurdere kendskab til hinanden
• Udgifterne til Sclerosehospitalets medarbejdere er inkluderet i
projektets budget.
I hvilken grad er målet opnået?
I projektperioden har der været 1 borger hvor det har været relevant at
afprøve modellen. Vi har kendskab til borgere hvor modellen kunne være
relevant men ikke anvendt, da den endnu ikke er forankret i kommunen.
•

Vil vi anbefale modellen?
Ja vi vil anbefale at kommunen etablerer et forum med relevante
fagprofessionelle hvor borgere med sclerose med komplekse
problemstillinger kan drøftes, med mulighed for at invitere specialister fra
Sclerosehospitalerne.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i

andre kommuner?
Det er afgørende, at det er kommunen selv der efterspørger og etablerer
samråd.
Projektgruppe 12.11.2019.

Modelbeskrivelse 4.2: Sclerosehospitalerne og Morsø
kommune
Titel

Sclerosesamråd i Morsø Kommune

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
Baggrunden for etablering af et Sclerosesamråd i 2018 og 2019, er at skabe et
rum for faglige drøftelser og gennemgang af sager på scleroseområdet i Morsø
Kommune, med faglig bistand fra Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.

Formål

•
•

Mål

At kvalificere og løfte den tværfaglige indsats overfor borgerne med
sclerose i Morsø Kommune.
Tværfaglig drøftelse af borgere med sclerose med komplekse
problemstillinger, med henblik på supervision af faglige
medarbejdere, og derefter koordinering af indsatsen overfor borgere
med sclerose.

At borgere med sclerose i Morsø Kommune, oplever en kvalificeret og
sammenhængende indsats, på tværs af kommunens afdelinger.

Forudsætning At borger giver samtykke til gennemgang og drøftelse af sagerne.
for metode
SE BAGSIDEN

Metode

Sclerosehospital
• Projektleder Louise Nørgaard og projektleder Marianne Brink Schmidt
finder relevante medarbejdere fra Sclerosehospitalet der skal deltage i
samrådsmøde
• Hvis det handler om borgere, der sidst har haft kontakt til
Sclerosehospitalet i Haslev tages der inden mødet kontakt til disse
medarbejder ift. At indhente viden der er relevant at bringe med på
mødet.
Morsø kommune
• Sclerosesamrådet mødes kvartalsvis. Datoer fastlægges for 1 år ad
gangen. Der vil blive afsat 2 timer til hvert møde og der vil være faste
deltagere fra Morsø Kommune og Sclerosehospitalet. Derudover vil
relevante andre deltagere blive inviteret. Det kan være sagsbehandler fra
jobcentret, faglig leder fra sundhedscentret, hjemmeplejen og lignende
• 4 uger før samrådsmøde sendes besked til projektleder Louise Nørgaard
og projektleder Marianne Brink Schmidt om, hvilke borgere der skal
drøftes
• Der skal indhentes samtykke til drøftelse af sagerne fra de berørte
borgere, forud for mødet
• Som forberedelse til møderne vil relevant sags materiale blive fremsendt
til Sclerosehospitalet og øvrige deltagere i mødet. Afhængig af sagen kan
det være udredninger, status fra egen læge, relevante journalnotater etc.
• Der udsendes dagsorden forud for møderne og der skrives korte
beslutningsreferater af kommunen

Indikatorer
Monitorering
Økonomi
Evaluering

•

Spørgeskema om kendskab hos hhv. medarbejdere i kommunen samt på
Sclerosehospitalet (bilag 3)

Resultater fra undersøgelse ved midtvejs- og slutstatus sammenholdes for
at vurdere kendskab til hinanden – se overordnet resultater ift. formål
• Udgifterne til Sclerosehospitalets medarbejdere er inkluderet i projektets
budget
I hvilken grad er målet opnået?
I projektperioden har der været afholdt samråd 2 gange hvor 6 borgere er blevet
drøftet. Samrådsmøder er planlagt for et år ad gangen. Det er en administrativ
medarbejder i kommunen, der indhenter navne på borgere og/eller emner som
ønskes drøftet på sclerosesamrådsmødet. Medarbejdere der indstiller borgere til
samråd angiver ligeledes hvem de ønsker der deltager i drøftelse om borger.
Sagsakter bliver delt forud for mødet.
Medarbejdere i kommunen angiver stor tilfredshed med muligheden for en
tværfaglig drøftelse.
Kvalificering af den tværfaglige indsats er en del af den kompetenceudvikling der
også sker ved samrådsmøder. Ved de 2 samrådsmøder har i alt 10 medarbejdere
fra kommunen deltaget. Derudover er der 134 medarbejdere fra forskellige
•

afdelinger i kommunen, der i projektperioden, har modtaget
kompetenceudvikling.
Vil vi anbefale modellen?
Ja, vi vil anbefale modellen. Det er vigtigt, at kommunen udpeger en ansvarlig
medarbejder der indhenter navne på borgere og/eller emner som ønskes drøftet.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i
andre kommuner?

Det er afgørende at det er kommunen selv der efterspørger og etablerer samråd,
samt varetager administrationen af det.

Projektgruppen 12.11.2019.

Modelbeskrivelse 4.2: Sclerosehospitalet
Titel

Afprøvning 2
Baggrund

Formål

Mål

Kommunalt og regionalt netværk på scleroseområdet

Kommunalt og regionalt netværk på scleroseområdet – Netværk bestående af
kommunale medarbejdere der varetagere sclerosespecifikke områder i
kommunen samt medarbejdere fra Sclerosehospitalet (kvalitetsleder,
udgående funktions leder, projektleder)
1.1.2019- 31.8.2019
• Der er fundet behov for at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling
på Sclerosehospitalerne og i kommunerne. Dette mhp. at medarbejdere
begge steder kan kvalificere deres støtte og vejledning til borgere med
sclerose. Ligeledes sikre at ny viden implementeres fremover.
Vi ønsker at sikre:
• At der etableres kontakt mellem borger og konsulent for kroniske
sygdomme i Vejen kommune og koordinator på Sclerose området i
Morsø kommune
• Øget tværsektoriel kommunikation og gensidig kompetenceudvikling
• Øget kendskab til og anvendelse af hinandens kompetencer tvær- og
intersektorielt
•
•

Forudsætning
for metode
Metode

•
•

At borgere med sclerose får en oplevelse af sammenhæng i indsatser
mellem Sclerosehospital og kommunen
Gensidigt øge og fastholde viden i henholdsvis kommunerne og på
Sclerosehospitalerne
At parterne finansierer hver deres andel af det
Sclerosehospitalet står for lokaler og forplejning

Sclerosehospitalerne
• 2 gange i 2019 inviterer Sclerosehospitalerne til temadag for Vejen og

•
•
•
•
Indikatorer
Evaluering

Morsø kommune.
Afholdes på Sclerosehospitalet i Ry.
Den ene temadag afholdes sammen med temadag for
neurologerne/scleroseklinikkerne (forventeligt Maj måned)
Dagsorden for mødet udarbejdes i fælleskab. Der rekvireres relevante
kompetencer fra henholdsvis Sclerosehospitalet I Ry og Haslev til
mødet.
Første møde afholdes 28.3.2019 kl. 9.30-14.30

Der spørges til tilfredshed
I hvilken grad er målet opnået?
Denne model finder vi mest anvendelig at efterprøve efter projektets
afslutning, da vi i projektperioden har holdt møder på tværs af kommuner og
et netværksmøde derfor ikke har været relevant. Vi opstarter netværk
bestående af medarbejdere fra Scerosehospitalet og kommunale
medarbejdere der varetagere sclerosespecifikke områder i kommunen. Hvis
der er deltager grundlag for det, vil vi opdele dette netværk i region nord, midt,
syd, Sjælland og hovedstanden. Vi er vidende om MS-helhedsplanen jfr.
nedenstående:
Fra MS-helhedsplan:
"Styrket kvalitet via faglige samarbejder
Der er behov for at styrke muligheden for sparring på tværs af faggrupper og
på tværs landet, så vi sikrer ens kvalitet i behandlingen og rehabiliteringen af
mennesker med sklerose – uanset hvor man bor i landet.
Sundhedsstyrelsen udarbejder i 2019-2020 anbefalinger for mennesker med
sklerose jf. initiativ 1. Anbefalingerne skal være et fagligt grundlag for arbejdet
med at styrke og forbedre indsatsen på skleroseområdet.
For at sikre, at anbefalingerne bidrager til en styrket indsats etableres der i
perioden 2020-2021 et nationalt forum for sklerose. Her vil relevante
sundhedsfaglige grupper på tværs af sektorer inviteres til at vidensdele og
drøfte skleroseområdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det kan fx ske ved temadage, hvor relevant sundhedsfagligt personale inviteres
til at gå i dialog og drøfte forskellige områder af indsatsen for mennesker med
sklerose i Danmark.
Det nationale forum for sklerose forankres i Sundhedsstyrelsen, men varetages
i tæt samarbejde med relevante sundhedsfaglige aktører.
INITIATIV 13 Nationalt forum for sklerose
Etablering af et nationalt forum for sklerose i 2020-2021, som skal sikre mere
ensartethed og kvalitet på tværs af landet i indsatsen for mennesker med
sklerose."
Vil vi anbefale modellen?

Ja
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?
At vi har kendskab til relevante medarbejdere/koordinerende instanser i
kommunerne som er udpeget til at varetage sclerosespecifikke områder, og at
disse vil deltage i netværk.
Projektgruppe 11.11.2019

Modelbeskrivelse 4.2: Sclerosehospitalerne og Vejen Kommune
Titel

Lokalt patient og pårørende arrangement

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
Der er i Vejen kommune kontakt til ca. halvdelen af de 148 borgere der er anført i
Scleroseregisteret. Indlagte fra Vejen kommunen på Sclerosehospitalerne i 2016
var 9. Vi antager derfor, at der er borgere der ikke har kendskab til tilbud der er
rettet mod dem og deres pårørende, og som de derfor ikke benytter sig af.

Formål

At borgere med sclerose og deres pårørende får:
• Viden om at leve med sclerose
• Livet som pårørende
• Kendskab til kommunale tilbud der er rettet mod dem
• Kendskab til Sclerosehospitalernes tilbud
• Kenskab til Scleroseforeningens tilbud, lokalafdeling, socialrådgiver,
psykologer, informatører

Mål

At borgere med sclerose og deres pårørende lokalt kan få kendskab til tilbud der
er relevante for dem.

Forudsætning At der er opbakning til og arrangementer afholdes i samarbejde mellem
for metode
kommune, Sclerosehospital, Scleroseforeningen/lokalafdelingen.

Metode

Arrangement i Vejen kommune forår/sommer 2019.
Lørdag 25.5.2019 kl 10-16
Afholdes: Kursus center Nr.Bølling. Bromindevej 3. Brørup
Oplæg til program:
• Velkomst ved arrangører
• Workshops (ovenstående emner) Både til pårørende og patienter
• Præsentation af tilbud fra Scleroseforeningen (Sclerosehospitalet tager
kontakt til scleroseforeningen; Dorit Due, psykologer)
• Indsats til pårørende/ børn (materiale til børn)
• Oplæg/stand v/Kommunikation og hjælpemidler Esbjerg kommune
• Evt. privat praktiserende fysioterapeuter - råd og vejledning
• Kontakt til Scleroseforeningen centralt og lokalt
• Lokalafdeling- Mie Thorlak inviteres med delmål at erhverve nye
medlemmer og være synlig som lokalforening
• Annoncering: Avisannonce, facebook side /scleroseforeningen
• Aktiviteter til børn
• Mad

Indikator

•

Monitorering

•
•
•

At borgere med sclerose der ikke tidligere har haft kendskab til
Sclerosehospitalerne og konsulent for kroniske nervesygdomme,
etablerer kontakt

Antal fremmødte
Kvalitativ undersøgelse efterfølgende
Økonomi
Udgifterne til Sclerosehospitalets medarbejdere er inkluderet i projektets
budget.
• Omkostning til lokaliteter forestås af Vejen kommune
• Der tages kontakt til Scleroseforeningen centralt og lokalt ift. midler til
dette arrangement fx i forhold til bespisning og materiale
Projektgruppe 11.11.2019

Modelbeskrivelse 5.2: Sclerosehospitalerne og Kalundborg
kommune
Titel

Følge op ordning/hjemmebesøg ved praktiserende læge efter udskrivelse

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
Der er afdækket behov for, at sikre overlevering af aktuelle
problemstillinger hos borgere med sclerose når de udskrives fra
Sclerosehospitalerne. Ved komplekse problemstillinger er der behov for at
der skabes en personlig kontakt til praktiserende læge samt
hjemmesygeplejerske mhp. forebyggelse og sundhedsfremme, samt
opfølgning på problemstillinger

Formål

At privat praktiserende læge og hjemmesygeplejeske efter
udskrivelse fra Sclerosehospitalet eller i forbindelse med forløb i
udgående funktion, besøger borger i eget hjem
• Dette besøg erstatter ikke, men kan kombineres med opfølgende
besøg fra Sclerosehospitalet ved borgere med fremadskridende og
fremskreden sclerose
At borgere med sclerose i Kalundborg kommune, oplever en kvalificeret og
sammenhængende indsats, på tværs af kommunens afdelinger.

Mål
Forudsætning for
metode

•

At borger giver samtykke til kontakt til.

Metode

Sclerosehospital
• Teamet omkring patienten vurderer inden udskrivelsen om det er
relevant med "Opfølgende hjemmebesøg ved primærsektor"
• "Opfølgende hjemmebesøg ved primærsektor" er relevant når 1 eller
flere af følgende gør sig gældende:
- Når der er behov for kontakt til egen læge efter udskrivelse
- Der er uafklaret fald anamnese
- Medicinproblematikker eller væsentlige ændringer i medicinering
under indlæggelse
-Truet ernæringstilstande
- Skrøbeligt netværk
• Behov for dette skal beskrives i plejeforløbsplanen. Dette gøres I
fanen " yderligere koordinering", og der anføres i feltet med
overskriften " Behov for anden kommunal indsats" følgende;
Der er behov for opfølgende hjemmebesøg ved primærsektor/egen
læge
• Der beskrives hvilke problematikker der ligger til grund for behovet,
samt om det er relevant med deltagelse af personale fra
Sclerosehospitalet
• Dette under forudsætning af, at der er givet et samtykke fra
•

patienten
Skal afvikles indenfor 10 dage, hvis andet ønskes skal det
beskrives. Besøg ligger om eftermiddagen.

Kalundborg kommune
• Kalundborg kommune er ansvarlig for at arrangere det " Opfølgende
hjemmebesøg"
• Kalundborg kommune indkalder relevante deltagere til mødet og
vurdere om de ønsker deltagelse af personale fra Sclerosehospitalet
Indikatorer

•

Antal borgere i Kalundborg kommune der i forbindelse med kontakt
til Sclerosehospitalerne henvises til "Opfølgende hjemmebesøg ved
primærsektor"

Monitorering

•

Borgerne svarer på spørgeskema efter 3 mdr. (bilag 1)

Økonomi
Evaluering

Udgifterne til Sclerosehospitalets medarbejdere er inkluderet i
projektets budget
I hvilken grad er målet opnået?
Der har i projektperioden ikke været borgere hvor modellen har været
afprøvet.
•

Vil vi anbefale modellen?
Vi finder tilbuddet relevant og modellen er i forvejen kendt i kommunalt
regi.

Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i
andre kommuner?
At borgere bor i en region hvor det er et tilbud.

Projektgruppe 12.11.2019.

Modelbeskrivelse 5.2:
Sclerosehospitalerne og Morsø Kommune
Titel

Tidlig opsporing, tidlig kendskab, tidlig indsats

Afprøvning 2
Baggrund

1.1.2019 – 31.8.2019
Der er afdækket et behov for:
• At borgere med sclerose og deres pårørende, så tidligt som muligt efter
diagnosen, bliver kontaktet af en der har viden om sclerose, der kan give
råd og vejledning, og har kendskab til tilbud rettet mod deres
livssituation. At man som patient ikke oplever at blive efterladt med en
følelse af ”tomrum
• At denne kontakt sker automatisk. Det er essentielt at de ikke skal ud og
efterspørge denne hjælp i det kommunale eller regionale system, men at
den tilbydes automatisk.

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 periode særligt udfordrende. Der savnes tilbud til at håndtere dette
både som borger med sclerose og som pårørende.

Mål

•
•

Forudsætning
for metode

At borgere med sclerose bliver kontaktet af sclerosekoordinator i
Morsø kommunen umiddelbart efter diagnosen er stillet
At borgere og pårørende får kendskab til og tilbudt relevante tilbud
umiddelbart efter diagnosen er stillet

Neurolog:
Anvender henvisning "xref01" til sundhedssamtale i elektronisk patientjournal
Morsø Kommune:
• Instruks internt ift. håndtering når der kommer en xref01 "Sclerose" til
kommune
• Kontakt til, evt. besøg hos neurolog Claudia Pfleger på scleroseklinikken i
Aalborg mhp. præcisering af denne mulighed og metode. Samt øge
kendskab til sclerosekoordinator funktion I Morsø kommune blandt
neurologer

Sclerosehospital:
• Afklare behov for fortløbende dialog med neurologer vedr. henvisningen
til sundhedssamtalen. Kendskabskampagne.
• Kontakt til neurologer på scleroseklinikken Aalborg og Viborg.
Præsentation af vores fokus på anvendelse af sygehushenvisning
"xref01" som udløser en kontakt til borger fra kommunen
Metode

Morsø kommune
Henvisningen "xref01" modtages i elektronisk postkasse i visitationen.
Når diagnosen sclerose fremgår, sendes den videre til sclerosekoordinator i
Morsø kommune. Der tages kontakt til borger pr mail, eller tlf. og der tilbydes
besøg i borgers hjem eller på kommunen.

Indikator

•

Monitorering

•
•

Økonomi
Evaluering

At borgere i Morsø kommune, der får diagnosen sclerose får en
henvisning "xref01"
Antal borgere der får diagnosen
Modtagne henvisninger i kommunalt regi
Udgifterne er inkluderet i projektets budget

I hvilken grad er målet opnået
Der er endnu ikke etableret samarbejde mellem neurolog fra scleroseklinik i
region Nordjylland og sclerosekoordinator i Morsø kommune. Vi er vidende om
et kommende møde.
Vil vi anbefale modellen?
Ja, det imødekommer de behov som borgerne udtrykker om at blive tilbudt
hjælp og viden om hvordan de kan bruge deres kommune, i tiden efter
diagnosen er stillet.
Hvilke forudsætninger er afgørende for at modellen kan gennemføres i andre
kommuner?
Det er en afgørende forudsætning at det afklares hvilke tilbud der
imødekommer borgernes behov i den enkelte kommune.
Der skal skabes en relation mellem dem der afsender henvisningen fra
scleroseklinikken til modtagere i kommunen.

Projektgruppen 12.11.2019

