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01 / 
INDLEDNING
Kommunerne har siden kommunal-
reformen haft det fulde ansvar for at 
tilbyde borgerne sammenhængende træ-
ningstilbud på tværs af forskellige lovgiv-
ninger og sektorer. Borgere med multipel 
sclerose er en lille patientgruppe, hvor 
kontakten til kommunen ofte er spora-
disk og livslang. Det kan der være mange 
gode grunde til. Dels får mange borgere 
med multipel sclerose en monofaglig 
genoptræningsindsats i praksissektoren. 
Dels klarer en del borgere med multipel 
sclerose sig uden, fordi de har et roligt 
sygdomsforløb med få funktionstab. 

Omvendt er der borgere med multipel 
sclerose, hvor sygdommen medfører 
markant invalidering, som gør, at de har 
et massivt behov for hjælp. Denne grup-
pe af borgere ville have gavn af, at kom-
munen i højere grad, tidligere og mere 
systematisk, bliver inddraget i borgernes 
livslange rehabilitering. Sammenhængen 
til den kommunale indsats er væsentlig i 
overgangen fra medicinsk behandling på 
sygehus og/eller fra specialiseret rehabili-
tering på specialsygehuse, praktiserende 
læge og praktiserende fysioterapeut. Ofte 
vil der især i den fremskredne fase være 

behov for kommunale indsatser som fx 
pleje, genoptræning, hjælpemidler samt 
indsatser i forhold til sociale forhold, 
kognitive vanskeligheder og beskæftigel-
sesforhold. 

KL og Scleroseforeningen ønsker med 
dette inspirationspapir at sætte fokus på 
kommunernes indsats for borgere med 
multipel sclerose. Inspirationspapiret 
indeholder seks anbefalinger til, hvor-
dan kommunerne kan styrke den sam-
menhængende rehabiliteringsindsats for 
disse borgere. 

Inspirationspapiret er KL og Sclerosefor-
eningens bud på, hvordan kommunerne 

styrker rehabiliteringsindsatsen for bor-
gere med multipel sclerose, både som 
enkeltkommuner, i tværkommunalt regi 
og på tværs af sektorer. Indsatsen skal ske 
i et tæt samarbejde med praktiserende 
læger, praktiserende fysioterapeuter, sy-
gehuse og specialsygehuse for sclerose. 

Papiret er tiltænkt politikere, ledere og 
fagfolk, som arbejder med borgere med 
multipel sclerose. 

 “ Det handler ikke om at 
lave mere end vi plejer, men at 
lave noget smartere”.

 › FAKTA OM MULTIPEL SCLEROSE

Multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, dvs. 
synsnerverne, hjernen og rygmarven. Sygdommen viser sig i form af periodiske sygdoms-
angreb (attakker), hvor man oplever symptomer som f.eks. føleforstyrrelser, synsproblemer 
og lammelser. Hver anden borger med sclerose oplever kognitive symptomer som f.eks. 
hukommelses- og koncentrationsbesvær samt udmattelse og træthed. Sygdomsforløbet 
varierer fra person til person. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et 
stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække. 
Sclerose er en livslang sygdom og rammer primært kvinder mellem 20 og 40 år. 
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02 / 
DE 6 ANBEFALINGER

Anbefaling 1: 

At kommunerne har politisk og ledelsesmæssig fokus på, at kommunen spiller en central 
rolle for borgere med multipel sclerose.

Anbefaling 2: 

At kommunerne understøtter en sammenhængende og koordineret rehabiliteringsind-
sats på tværs af forvaltningsområder ved komplekse forløb.

Anbefaling 3: 

At kommunerne styrker samarbejdet og dialogen med sygehusenes neurologiske afde-
linger og de praktiserende læger med henblik på at fremme kommunernes mulighed for 
tidlig identificering af og indsats ovefor borgere med multipel sclerose.

Anbefaling 4: 

At kommunerne har fokus på den løbende dialog med praktiserende fysioterapeuter.

Anbefaling 5: 

At kommunerne og specialsygehusene for sclerose styrker koordineringen af borgernes 
forløb i overgangene, og i den forbindelse samarbejder om at øge medarbejdernes kom-
petencer indenfor multipel sclerose.

Anbefaling 6: 

At kommunerne løbende arbejder med at udvikle tilbud for borgere med multipel sc-
lerose herunder styrke det mellemkommunale samarbejde om rehabilitering med hen-
blik på at sikre den nødvendige viden og det nødvendige borgergrundlag.

Anbefalingerne er primært rettet mod 
kommunerne, men involverer også øv-
rige centrale aktører på området. Anbe-
falingerne er nævnt i en ikke prioriteret 
rækkefølge.
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03 / 
DEFINITION 
AF REHABILITERING
Inspirationspapiret tager afsæt i følgen-
de definition af rehabiliteringsbegrebet: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårø-

rende og fagfolk. Formålet er, at en borger, som har eller er i risiko for at få betydelige be-
grænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og 
meningsfuldt liv. Rehabilitering baserer sig på borgerens hele livssituation og beslutninger 
og består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats. 

Reference: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Århus: Rehabiliteringsforum Danmark, 
Marselisborgcentret; 2004
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04 / 
MÅLGRUPPE
Borgere med multipel sclerose er en lille, 
men stigende sygdomsgruppe. I Dan-
mark lever cirka 14.000 mennesker med 
multipel sclerose. I 1970 var der omkring 
4.300 mennesker med diagnosen. I dag 
ses der en nettotilgang på 250 sygdoms-
tilfælde pr. år. Kvinder rammes typisk ca. 
tre gange så hyppigt som mænd. Antallet 
af borgere med sclerose varierer fra tre 
i de mindste kommuner til cirka 1.000 i 
Københavns Kommune.

Citat:
” For tyve år siden havde vi cirka 6.000  
sclerosepatienter. I dag har vi næsten 
14.000”. Samtidig har vi – heldigvis – fået 
langt flere behandlingsmuligheder, og vi 
ved positivt, at de rette behandlinger kan 
udskyde permanente følger af sygdommen 
og forebygge udviklingen af handicap”, 
siger Finn Sellebjerg, professor på Dansk 
Multipel Sclerose Klinik på Rigshospitalet.

Målgruppen varierer i forhold til syg-
domsgrad og kompleksitet. Borgerne er 
karakteriseret ved, at de lever med en 
sygdom med et ukendt sygdomsforløb, 
som medfører fremadskridende og per-
manente funktionsnedsættelser. Syg-
dommen kan ikke forebygges og rammer 
ofte yngre voksne, som har en kompleks 
hverdag med arbejde og familieliv.

Mange borgere med sclerose har mange 
andre sygdomme (multisygdom). Der er 
derfor et potentiale i at sætte tidligt ind 
for at forebygge, at borgere med sclerose 
udvikler flere kroniske sygdomme. 
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05 / 
INSPIRATIONSPAPIRETS 
TILBLIVELSE
Inspirationspapiret er udarbejdet i 
samarbejde med Scleroseforeningen 
og en gruppe bestående af kommunale 
medarbejdere med viden om kommu-
nernes indsatser til borgere med mul-
tipel sclerose. Der har været afholdt en 
workshop med deltagelse af kommunale 
repræsentanter  og repræsentanter fra 
Scleroseforeningen og sclerosehospita-
lerne.  Citaterne i papiret stammmer fra 
denne workshop.

Baggrunden for papiret er, at KL finder, 
at der er et uudnyttet potentiale i kom-
munerne ved et større fokus på en sam-
menhængende indsats for denne gruppe 
af borgere. Det drejer sig især om en tæt-
tere dialog og samarbejde med de andre 
aktører på området, og en tidligere og 
mere sammenhængen indsats. 

Scleroseforeningen gennemførte i septem-
ber 2015 en repræsentativ spørgeskema-
undersøgelse (n=414), hvor de spurgte ind 
til medlemmernes behov for og oplevelser 
af samarbejdet mellem relevante aktører 
på sundhedsområdet. Disse aktører var 
kommunen, sygehuset (scleroseklinik), 
praktiserende læge, sclerosehospital og fy-
sioterapiklinik. 

Resultaterne viser overordnet, at blandt 
dem, der har kontakt med de pågældende 
aktører, udtrykker ca. 65% et behov for, at 
aktørerne samarbejder om deres sygdom 
og situation. Blandt disse oplever ca. halv-
delen slet ikke, at et sådant samarbejde 
finder sted og ca. 20% oplever kun i mindre 

grad, at det finder sted. Kun ca. 30% oplever 
i høj grad eller i nogen grad, at et samarbej-
de finder sted. 

65% af medlemmerne oplever i mindre 
grad eller slet ikke, at der er en person der 
i tilstrækkelig grad, har overblik over deres 
samlede situation.

Behovet for samarbejde er størst i relation til: 
-  kommune og praktiserende læge
-  praktiserende læge og sygehus 
-  praktiserende læge og fysioterapiklinik. 

Behovet for samarbejde er overordnet set 
størst blandt de medlemmer, der bruger 
hjælpemidler. 
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NATIONALE KLINISKE 
RETNINGSLINJER 
FOR ERGOTERAPI OG 
FYSIOTERAPI MED 
MULTIPEL SCLEROSE
Anbefalingerne i inspirationspapiret 
sætter fokus på den kommunale rehabili-
teringsindsats, og er i tråd med de natio-
nale kliniske retningslinjer for fysiotera-
pi og ergoterapi til voksne med multipel 
sclerose. 

I de nationale kliniske retningslinjer for 
fysioterapi og ergoterapi til voksne med 
multipel sclerose adresseres følgende 
indsatsområder for den fysioterapeuti-
ske og ergoterapeutiske indsats til bor-
gere med multipel sclerose: 

 • Træning rettet mod eksekutive funk-
tionsnedsættelser, dvs. træning der 
retter sig mod strukturering af tilvæ-
relsen 

 • Træning rettet mod hukommelses-
problemer

 • Træning i hverdagsaktiviteter 

 • Fatigue-management, dvs. indsats, 
der retter sig mod håndtering af træt-
hed og udmattelse

 • Styrketræning

 • Konditionstræning

 • Balancetræning

For uddybning af de anbefalede indsat-
ser henvises til: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/
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Grundet den forholdsvis lille patient-
gruppe fylder disse borgere ikke nød-
vendigvis så meget i den kommunale 
bevidsthed og prioritering. Borgere med 

 “ Borgere efterlyser ikke til-
bud, de ikke kender”.

Kommunerne har ansvaret for alle reha-
biliteringsindsatser til borgere med mul-
tipel sclerose uden for sygehusvæsenet. 
Indsatsen skal løbende tilpasses og ud-
vikles sammen med borgeren i takt med, 
at sygdommen udvikler sig. 

Der er behov for at have et bredt per-
spektiv på rehabiliteringsindsatsen, fordi 
borgere med multipel sclerose ofte får 
en række følgesygdomme. Personer med 
multipel sclerose har otte gange hyppi-
gere helbredsproblemer end gennem-
snitsbefolkningen. En tidlig indsats kan 
bidrage til at forebygge flere af de typiske 
følgesygdomme, som fx diabetes type 2. 

Borgerne med multipel sclerose har in-
dividuelle sygdomsforløb og der kan 
derfor være behov for flere indsatser, 
der typisk varetages af forskellige for-
valtningsområder og flere sagsområder. 
Der kan fx være tale om en borger, som 
har brug for forskellige hjælpemidler, 
boligændringer, har en hjælperordning, 
er sikret fortsat tilknytning til arbejds-
markedet på særlige vilkår og modtager 
vederlagsfri fysioterapi ved praktiseren-
de fysioterapeut. 

Anbefaling 2:

At kommunerne understøtter en 
sammenhængende og koordineret 
rehabiliteringsindsats på tværs af 
forvaltningsområder ved komplek-
se forløb.

KL ANBEFALER
Anbefaling 1:

At kommunerne har politisk og 
ledelsesmæssig fokus på, at kom-
munen spiller en central rolle for 
borgere med multipel sclerose.

sclerose oplever i takt med at sygdom-
men udvikler sig en lang række bety-
dende funktionsnedsættelser, som over 
tid medfører tiltagende behov for kom-
penserende strategier, hjælpemidler, til-
pasning af omgivelserne samt personlig 
assistance i dagligdagen. Leveres der ikke 
den rette indsats på rette tid, svækker 
det borgerens livskvalitet og muligheder 
for at leve et selvstændigt liv som aktiv 
borger.

KL anbefaler, at kommunerne har poli-
tisk og ledelsesmæssig fokus på at sikre 
en koordineret og sammenhængende 

rehabiliteringsindsats til borgere med 
multipel sclerose. Kommunerne skal 
medvirke til, at borgerne tidligt i deres 
sygdomsforløb får kendskab til kommu-
nens muligheder for at yde støtte.
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For en del borgere med multipel sclerose 
er jobcentret ofte den første kontakt til 
kommunen. Jobcentret har derfor en op-
gave med at opfange disse borgere og in-
formere og vejlede dem om kommunens 
øvrige tilbud.

For at sikre en målrettet indsats, er det 
vigtigt at formål og mål med rehabili-
teringsindsatsen løbende justeres, så den 
matcher hvilke aktiviteter og deltagelses-
muligheder, der anses for vigtige, for at 
borgeren opnår så stor livsduelighed og 
livskvalitet som muligt.

For borgere med et fremskredent syg-
domsforløb, vil der ofte være behov for 
indsatser, der retter sig mod de fysiske, 
kognitive og sociale forhold. For at sikre 
en sammenhængende og koordineret 
indsats kan modeller med en tovholder/
koordinator anvendes.

KL anbefaler, at kommunerne i samar-
bejde med borgeren og eventuelle pårø-
rende sikrer en koordineret, tværfaglig 
og fokuseret indsats, hvor ressourcerne 
anvendes målrettet så borgerne opnår 
størst mulig selvhjulpenhed. For at un-
derstøtte borgere med sclerose til selv-
hjulpenhed samt for at sikre familiens 
trivsel er det afgørende, at kommunerne 

har øje for at yde den nødvendige støtte 
til de pårørende. 

 “ Ét rehabiliteringstilbud”

KL anbefaler, at kommunerne er i en tæt 
dialog med scleroseklinikkerne på syge-
husene for at øge sygehusenes viden om 
kommunens indsatser og kommunens 
betydning for, at borgerne oplever en 
sammenhængende rehabiliteringsind-
sats. 

Dialogen skal ligeledes bidrage til, at 
sygehusene får indarbejdet nye ruti-
ner, hvor der tages stilling til, om der er 

behov for, at patienten får en genoptræ-
ningsplan ved udskrivning. Sundheds-
styrelsen præciserede i april 2014, at sy-
gehusene i henhold til § 140 i sundheds-
loven er forpligtet til at vurdere behovet 
for genoptræning. Og hvis der et behov, 
skal sygehusene udarbejde en genoptræ-
ningsplan med henblik på at sikre sam-
arbejde og hensigtsmæssig overdragelse 
til genoptræning i kommunen efter ud-
skrivning fra sygehus.

Cirka halvdelen af borgerne med mul-
tipel sclerose har den progressive syg-
domsform. En del af disse borgere har 
ikke kontakt eller sjældent kontakt til 
sygehusenes scleroseklinikker, da de 
ofte ikke modtager medicinsk behand-
ling for deres multipel sclerose. For 
denne gruppe er den praktiserende læge 
ofte nøglepersonen, da disse personer 
ofte lider af en række følgesygdomme. 
Mange af disse borgere modtager ve-
derlagsfri fysioterapi ved praktiserende 
fysioterapeut, som er et monofagligt 
tilbud. Det er vigtigt, at praktiserende 
læger er opmærksomme på, at borgerne 
kan have behov for en koordineret tvær-
faglig indsats. 

KL opfordrer til, at det i det lokale sam-
arbejde mellem kommuner og almen 

Anbefaling 3:

At kommunerne styrker samarbej-
det og dialogen med sygehusenes 
neurologiske afdelinger og de 
praktiserende læger med henblik 
på at fremme kommunernes mu-
lighed for tidlig identificering af og 
indsats ovefor borgere med multi-
pel sclerose.
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Mellem halvdelen og to tredjedele af alle 
borgere med multipel sclerose modtager 
behandling ved praktiserende fysiotera-
peut under ordningen vederlagsfri fysio-
terapi.

For mange patienter er fysioterapeu-
ten en af de fagpersoner, som har bedst 
kendskab til borgerens sygdomsudvik-
ling og behov. Denne viden er nyttig at få 
i spil til gavn for borgeren, da det er vig-
tigt, at den fysioterapeutiske behandling 
integreres med de øvrige indsatser. 

KL anbefaler, at kommunerne i deres 
dialog med de praktiserende fysiotera-
peuter opfordrer fysioterapeuterne til 
løbende at orientere kommunen om bor-
gernes behov. Information og viden kan 
evt. videregives til kommunen ved, at 
den praktiserende fysioterapeut sender 
kopi af den status, der sendes til de prak-
tiserende læger i forbindelse med forny-
else af henvisning.

I disse år gennemfører Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Vejle og Vesthimmerland kommu-
ner frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi. Formålet med frikommuneforsøgene er 
at afprøve nye initiativer, med henblik på at afdække, om det kan bidrage til at øge faglighe-
den og kvaliteten af ydelserne til gavn for borgere og medarbejdere med mindst lige så god 
eller bedre ressourceanvendelse til følge. Forsøget giver forsøgskommunerne mulighed for, 
at praktiserende læger videregiver oplysninger til kommunen, når de udarbejder en hen-
visning på en patient til vederlagsfri fysioterapi. På den måde får kommunerne kendskab 
til borgere med fx multipel sclerose, som henvises til vederlagsfri fysioterapi. Forsøgskom-
munerne arbejder med at afprøve forskellige modeller og indsatser, som skal bidrage til at 
styrke samarbejdet mellem de centrale aktører. 

Frikommuneforsøgene blev indført i forbindelse med finanslovaftalen for 2011. Forsøgspe-
rioden er fra 1. januar 2014 til 31. juni 2016 med efterfølgende evaluering. 

Frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi

 “ Det er vigtigt, at kommunen tidligt i forløbet tager kontakt til 
borgeren også for bare at sige, at de er der, hvis borgeren skulle få 
behov og ønske om at kontakte dem.”

Der findes to specialiserede scleroseho-
spitaler i Danmark – et på Sjælland og 
et i Jylland. Sclerosehospitalerne yder 
specialiseret og intensiv rehabilitering, 
hvilket ikke tilbydes andre steder i Dan-
mark. Hospitalerne har en stor og bred 
faglig viden om rehabilitering af denne 
målgruppe.

Sclerosehospitalerne har mulighed for 
at samarbejde med kommunerne. Bl.a. 
er det et fast tilbud til borgere med frem-
skreden sclerose, at de før indlæggelsen 
forundersøges i eget hjem og at de efter 
indlæggelsen får opfølgende besøg i 
hjemmet. Til disse indsatser i hjemmet 
inviteres kommunen til at deltage, hvis 
borgeren har givet samtykke hertil. 

Desuden har sclerosehospitalerne udgå-
ende teams, som ofte involverer kommu-
nen ift. levering af indsatser, hvor det er 
muligt at få rådgivning af det udgående 
team, som har en specialiseret viden i be-
handling af borgere med sclerose.

Sclerosehospitalerne indlægger årligt 
godt 1000 mennesker med sclerose efter 
henvisning fra praktiserende læge eller 
neurolog. Ca. 1/3 er førstegangshenviste 
og ca. 1/10 har fremskreden sclerose. 
Indlæggelsen sker typisk i to eller fire 
uger. Borgere med fremskreden sclerose 
tilbydes to ugers ophold, idet der også 
sker en indsats i eget hjem før og efter 
indlæggelse – bedst med deltagelse fra 
kommunen. Hovedindsatsområderne er 
typisk fysisk træning og træning af kog-
nitive funktioner, håndtering af udmat-
telse/træthed og rehabilitering af men-
tal robusthed. Den enkelte patient får et 
individuelt, skræddersyet program og 
de pårørende inddrages.

Overgangene fra sclerosehospital til 
kommune skal sikre, at der videregives 
relevante oplysninger, så borgeren ople-
ver et sammenhængende forløb. Kom-
munikationen fra sclerosehospital til 
kommune kan blandt andet ske via en 
genoptræningsplan og/eller samarbejds-
møde. 

praksis i regi af sundhedsaftaler og prak-
sisplaner drøftes, hvordan man kan sikre 
et tilstrækkeligt tilbud til denne gruppe 
af borgere. 

Det kan også handle om, at almen prak-
sis ikke er bekendt med kommunens til-
bud på området. Kommunerne bør der-
for sikre, at almen praksis har kendskab 
til kommunernes tilbud på området. 
Kommunerne bør i denne sammenhæng 
sikre, at de kommunale indsatser er be-
skrevet på kommunens hjemmeside og 
sundhed.dk

Kommunerne bør tage kontakt til de 
neurologiske afdelinger og gøre opmærk-
som på deres indsatser. Herunder, at man 
med fordel kan samarbejde med de kom-
munale aktører om orienteringsmøder 
for patienter og pårørende.

Anbefaling 4:

At kommunen har fokus på den 
løbende dialog med praktiserende 
fysioterapeuter.

Anbefaling 5:

At kommunerne og sclerosehospi-
talerne styrker koordineringen af 
borgernes forløb i overgangene, 
og i den forbindelse samarbejder 
om at øge de kommunale medar-
bejderes kompetencer indenfor 
multipel sclerose.
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Anbefaling 6:

At kommunerne løbende arbejder 
med at udvikle tilbud for borgere 
med multipel sclerose herunder 
styrke det mellemkommunale 
samarbejde om rehabilitering med 
henblik på at sikre den nødvendige 
viden og det nødvendige borger-
grundlag.

Grundet sygdommens individuelle for-
løb og kompleksitet kan det være van-
skeligt for alle kommunerne at opnå og 
vedligeholde den faglige viden om multi-
pel sclerose. 

KL påpeger med henvisning til vejled-
ning om genoptræning og vedligehol-
delsestræning i kommuner og regioner, 
at der kan være behov for, at kommu-
nerne indgår i et tværkommunalt samar-
bejde ift. genoptræningsopgaven.

Det drejer sig også om, at kommunerne 
forholder sig til, hvordan de kan udvikle 
nogle lokale tilbud, som er relevante for 
borgere med sclerose. For mange kom-
muner vil antallet af borgere med sclero-

Den udgående funktion skal tilgodese flere hensyn: At den specialiserede viden og kom-
petencer indenfor behandling og rehabilitering kan gøres tilgængelig i borgerens nærmiljø. 
Derudover at tilgodese, at nogle patienters behandlings- og rehabiliteringsbehov med 
fordel kan løses i nærmiljøet og i samarbejde med det borgernære sundhedsvæsen, både 
almen praksis og kommunerne. Fokus er på følgende indsatsområder:

Sclerosehospitalernes udgående teams

 • Opfølgende indsatser til relativt nydiagnosticerede patienter, som efter indlæg-
gelse på Sclerosehospitalerne oplever udfordringer med at omsætte det lærte til 
dagligdagen

 • Patienter med komplekse behov, som fx forældre til mindre børn, som ikke har 
mulighed for flere ugers indlæggelse

 • Specialiserede indsatser ift. specifikke fysiske eller dagliglivsproblemstillinger hos 
patienter

 • ”Krise og kaosindsats” til patienter, hvis livssituation pludselig er ved at vælte. 

se ikke være nok til at etablere et særskilt 
tilbud, eller opretholde den nødvendige 
viden ift. denne gruppe. Kommunen bør 
derfor overveje, om der er et potentiale i 
at samarbejde med andre kommuner om 
en fælles indsats. 
KL anbefaler, at kommunerne evt. i 
tværkommunalt samarbejde får styrket 
centrale medarbejderes kompetencer 

indenfor multipel sclerose. Dette kan 
blandt andet ske ved at samarbejde med 
sclerosehospitalerne, som har den nyeste 
viden på dette område. 

KL anbefaler ligeledes, at kommunerne 
benytter Scleroseforeningens informa-
tører til at informere om livet med  
sclerose til alle relevante parter.  Sclerose-
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Kommunens tilbud bør være nemme at 
finde for borgere med sclerose, deres på-
rørende og kommunernes samarbejds-
partnere. Det kan ske ved, at kommunen 
orienterer herom på sin hjemmeside, i 
forbindelse med dialogen, når borgeren 
udskrives fra sygehuset, eller deltager 
i informationsmøder for borgere med 
multipel sclerose.

De tilbud, som retter sig mod borgere 
med sclerose i kommunerne, skal tilrette- 
lægges, så det er muligt for borgerne at 
benytte sig af tilbuddene, samtidig med at 
de kan passe deres arbejde og øvrige liv. 

Scleroseforeningen har 47 lokalafdelinger fordelt over hele landet samt Færøerne. Der er 
omkring 800 frivillige i foreningen, der yder et stort arbejde rundt omkring i landet. Sclero-
seforeningen har socialrådgivere, psykologer, konsulenter, netværk og selvhjælpsgrupper 
fordelt over hele landet, som gerne indgår i sarbejde med kommunerne.

Samarbejde med Scleroseforeningen

 “ Dem, der er mindst kendt, 
er borgere med den progres-
sive form. De er ikke på jobcen-
trene. De er ikke på hospita-
lerne. Måske skal man identi-
ficere dem, inden sygdommen 
tager fart”.

foreningens informatører har alle  
sclerose. De tager ud og fortæller om 
livet med sclerose og hjælper med at 
skabe forståelse for livsvilkårene hos 
mennesker med sclerose.

Kommunerne skal blive skarpere på, at 
trække på specialistviden om sclerose og 
”livet med sclerose” og tage denne viden 
i brug. 
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BEST PRACTICE 
– TO CASES
Case 1
Tilknytning til arbejdsmarkedet
En 48 årig borger er indlagt på Sclero-
sehospitalet for første gang.  Han er sy-
gemeldt fra sit arbejde, som er af hånd-
værksmæssig karakter.

Formålet med indlæggelsen er, at borge-
ren bliver styrket i at tage hånd om sin 
egen situation og får støtte til afklaring 
af muligheder for fortsat tilknytning til 
arbejdsmarkedet, samt genvinder øget 
bevægelighed og styrke i skulderen. 

Indsatsen under indlæggelsen havde 
fokus på:  

 • Smerter/føleforstyrrelser i begge 
hænder

 • Smerter og nedsat bevægelighed i 
den ene skulder

 • Træthed 

 • Begyndende afklaring af, hvor meget 
arbejde der er realistisk

Der blev under indlæggelsen taget kon-
takt til bopælskommunen med henblik 
på at afklare mulighederne for vedlige-
holdende træning af funktionen i skul-
der og hånd. Efter nærmere overvejelser 
besluttede borgeren, at han ville fort-
sætte den vedligeholdende træning hos 

den praktiserende fysioterapeut. Der 
blev ved afslutning af forløbet sendt træ-
ningsoplysninger til den praktiserende 
fysioterapeut. 

Samtaler med sclerosehospitalets social-
rådgiver har været en del af forløbet i for-
hold til afklaring af arbejdssituationen. 
På denne baggrund vil borgeren efter 
udskrivelse kontakte det lokale jobcenter 
og drøfte sine muligheder i forhold til 
flexjob og personlig assistance.  

Case 2
Et sammenhængende forløb med større 
grad af selvstændighed
62 årig mand med primær progressiv  
sclerose. Førtidspensionist, som bor 
alene i beskyttet bolig. Borgeren modta-
ger en del hjælp til praktiske gøremål fra 
sine pårørende og hjemmeplejen kom-
mer i hjemmet syv gange i døgnet. Han 
er henvist af neurologisk afdeling til ind-
læggelse på Sclerosehospital.

I forbindelse med indlæggelsen på  
sclerosehospitalet er der foretaget et 
hjemmebesøg med deltagelse af bor-
geren, en pårørende, en person fra den 
kommunale hjemmepleje og en social- 
og sundhedsassistent fra Sclerosehospi-
talet.

Hjemmebesøget bidrager til at afklare, at 
borgeren har behov for, at der under ind-

læggelsen arbejdes med den mundtlige 
kommunikation, spisesituationen med 
henblik på at kunne spise selvstændigt 
uden opsyn, siddestillingen i kørestolen 
og forflytninger som alle sker med lift 
samt mave/tarm funktionen.   

Ved udskrivning fra sclerosehospitalet 
kan borgeren spise selvstændigt under 
opsyn og kan med to hjælpere forflytte 
sig forsvarligt. Det vurderes, at der er 
potentiale til at nå længere på det fysiske 
område. Kørestolen er tilpasset, så sidde-
stillingen er optimal for aktiviteter. Der 
er foretaget vurdering af medicinen, der 
skal begrænse spasticite. Der er med god 
effekt afprøvet uridom i stedet for bleer.

Borgeren udskrives med en genoptræ-
ningsplan, idet der er behov og potentia-
le for yderligere fysiske funktionsforbed-
ringer. Der aftales et opfølgende besøg 
i hjemmet med deltagelse af borgeren, 
den pårørende, kontaktperson for den 
kommunale hjemmepleje samt social- 
og sundhedsassistent, fysioterapeut og 
ergoterapeut fra sclerosehospitalet. Bor-
geren henvises endvidere til øjenlæge og 
talepædagog.

Ved det opfølgende hjemmebesøg efter 
en måned opleves det, at alle de aftalte 
tiltag er iværksat, eller er i gang med at 
blive løst.
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