
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 21. oktober 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 89 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 89:  

”Ministeren bedes på baggrund af ministerens svar på S 77 (2019-20) oplyse, hvilke 

konkrete initiativer regionerne vil sætte i værk i forhold til patienter med primær pro-

gressiv sclerose, og hvornår disse initiativer er fuldt indfasede til glæde for sclerose-

patienterne?” 

 

Svar: 

Ministeriet har til min besvarelse indhentet bidrag fra Danske Regioner, som oplyser 

følgende:  

 

”Alle regioner arbejder med at forbedre indsatsen for patienter med sklerose. Midler 

fra helhedsplanen på skleroseområde, herunder midler til en styrket indsats for pati-

enter med progressiv sklerose, er først for nyligt blevet udmøntet til regionerne. Ne-

denfor følger en beskrivelse af de enkelte regioners status og planer på nuværende 

tidspunkt.  

 

Region Hovedstaden  

Region Hovedstadens andel af midlerne til styrket indsats for patienter med progres-

siv sclerose udgør samlet 3,8 millioner kroner. Midlerne udmøntes til Dansk Multipel 

Sclerose Center på Rigshospitalet, der huser landets største MS-klinik.  

 

Klinikken er aktuelt ved at rekruttere personale til en styrket indsats for patienter 

med progressiv sklerose.  

 

Konkret arbejdes på at udvikle nye behandlings- og opfølgningsforløb for patienterne, 

så de i videst mulig udstrækning er tilpasset den enkeltes behov og at udvikle og ind-

føre patient-rapporterede outcomes, som kan supplere de almindeligt anvendte klini-

ske skalaer og MR-skanninger, der i øjeblikket bruges til at monitorere sygdomsforlø-

bet. Initiativet forventes fuldt indfaset medio 2020.  

 

Region Midtjylland  

De tre neurologiske afdelinger på Holstebro Sygehus, Regionshospitalet i Viborg og 

Aarhus Universitetshospital har i fællesskab drøftet skitseringen af planerne i forhold 

til de tre initiativer i sklerosehelhedsplanen. Der er imellem de tre neurologiske afde-

linger enighed om en fælles planskitse, som går på tværs af alle tre afdelinger med fo-

kus på et tæt og koordineret samarbejde om den fælles opgaveløsning.  

 

Fælles for afdelingerne er, at det ikke har været muligt at anvende midlerne i 2019, 

som følge af tidspunktet for udmøntningen, hvorfor udmøntningen udskydes internt 

på hospitalerne, så de beskrevne planer først træder i kraft i 2020. 
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Side 2 

 

Det er planen, at der på de neurologiske afdelinger på de tre hospitaler, i fremtiden i 

højere grad fokuseres på de MS-patienter, som har en progressiv sygdom, som ikke 

er i behandling med sygdomsmodificerende sklerosemedicin og dermed ikke tilbydes 

en regelmæssig kontrol. Planen er at afgrænse og definere målgruppen, beskrive og 

etablere tilbud om klinisk kontrol ved sklerosesygeplejersker og/eller skleroselæger 

med henblik på en opdateret sygdoms- og funktionsstatus for patienten, optimering 

af symptombehandling mv. og evt. efterfølgende tilknytning til Ambuflex. En andel af 

bevillingen vil anvendes til at identificere de patienter, som har et særligt behov.  

 

En sådan plan vil kræve et væsentligt antal sygeplejersketimer og sekundært lægeti-

mer. En andel af bevillingen vil anvendes hertil.  

 

Region Nordjylland  

Region Nordjylland har i forhold til initiativet omkring en styrket indsats for patienter 

med progressiv sklerose planlagt, at patienter med progressiv sklerose får mulighed 

for åben tilknytning til Neurologisk Afdeling og kan kontakte afdelingen ved behov, 

hvor de vil blive tilset af sundhedsfagligt personale og få en opdateret helhedsvurde-

ring. Desuden planlægger Region Nordjylland at tilbyde infusionsbehandling til pati-

enter med progressiv sklerose, hvilket er mere ressourcekrævende både i forhold til 

behandling og opfølgning. Dette har ikke tidligere været et behandlingstilbud. Eviden-

sen viser en signifikant reduktion i sygdoms- og handicapudvikling hos patienter med 

primær sklerose, når de tilbydes infusions-terapi. Indsatserne er endnu ikke igang-

satte, da midlerne først lige er tildelt Region Nordjylland. Neurologisk Afdeling har 

dog udarbejdet planer for indsatsen og er klar til at effektuere.  

 

Region Sjælland  

Region Sjælland har modtaget midler til årene 2019, 2020 og 2021 med henblik på 

iværksættelse af tiltag i regi af Sundheds- og Ældreministeriets ”Ha dlepla  for Skle-
roseo rådet”. Sjælla ds U iversitetshospital iga gsætter u et 3-årigt projekt, der 

både er målrettet initiativet om en styrket indsats for patienter med progessiv skle-

rose og initiativet om opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompeten-

cer. Projektet skal bidrage med viden, der både kan styrke indsatsen for patienter 

med progressiv sklerose og opkvalificere kompetencerne hos de neurologiske syge-

plejersker. Projektet planlægges iværksat i form af et lægefagligt eller sygeplejefagligt 

ph.d.-projekt. Sjællands Universitetshospital er aktuelt i gang med at planlægge de-

taljerne i projektet, som forventes at ligge klar inden udgangen af november 2019.  

 

Region Syddanmark  

I Region Syddanmark planlægges der en proces, hvor henholdsvis Sydjysk Sklerosekli-

nik (Sønderborg, Esbjerg og Kolding) og Klinik for Sklerose og Inflammatoriske syg-

domme, Odense Universitets Hospital får mulighed for at planlægge initiativer for 

personer med progressiv sklerose. Initiativerne skal kunne rummes inden for de til-

delte midlertidige midler og tager afsæt i Helhedsplan for skleroseområdet. De til-

delte midler for 2019 forventes overført til anvendelse i 2020.” 

 

Jeg kan henholde mig til Danske Regioners oplysninger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Sofie Elsborg Larsen 


