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Samarbejde mellem kommunerne og Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

Indledning
Formålet med denne pjece er at formidle
viden om Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (RCFM) for at fremme samarbejdet
mellem RCFM og kommunerne til gavn for
borgere med muskelsvind. Det er ikke altid, at
kommunerne er opmærksom på de muligheder, der er i samarbejdet med RCFM og dermed ikke udnytter at kunne trække på RCFM’s
specialviden og kendskab til borgerne.
KL har i samarbejde med centret udarbejdet
følgende pjece for at udbrede mere viden om
de ydelser, som RCFM kan stille til rådighed.
Det handler om, hvordan kommunerne og
RCFM kan få et tættere samarbejde om borgere med muskelsvind. Det drejer sig konkret
om at understøtte, at RCFM’s specialviden og
kommunernes viden om borgernes hverdagsog arbejdsmuligheder tidligt i et forløb bliver
koblet og brugt på bedste vis, så borgere med
muskelsvind får de bedste muligheder for behandling, rehabilitering og for at leve livet.
Pjecen er tiltænkt politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne. Det vil typisk være
fagpersoner på hjælpemiddelområdet, social-,
sundhed- og arbejdsmarkedsområdet, i skoler,
daginstitutioner og hjemmeplejen, som er de
primære samarbejdspartnere.
Muskelsvind griber ind i så mange sider af brugerens tilværelse, at ingen fagperson kan være
ekspert i det hele. Det kræver tværfaglighed
og specialviden om de enkeltes diagnosers
forløb og progression.

Den enkelte kommune forventes ikke selv
at besidde en specialviden om muskelsvind,
men bør være opmærksom på muligheden
for at anvende viden og rådgivning fra RCFM
og samarbejde med dem om borgere med
muskelsvind, når der er behov herfor.
RCFM og Muskelsvindfonden
RCFM udspringer oprindeligt af og samarbejder med Muskelsvindfonden om rehabiliteringsfaglig udvikling og brugerinvolvering,
men er et selvstændigt ledet og økonomisk
uafhængigt rehabiliteringscenter.
RCFM er et af specialsygehusene som i følge
sundhedslovens § 79, stk. 2 udfører rehabilitering og specialrådgivning til kommunerne
finansieret af staten.
RCFM og kommunerne
RCFM tilbyder rådgivning og vejledning til borgere med en muskelsvindssygdom og deres
lokale samarbejdspartnere. Her kan kommunerne gratis få hjælp til bedre at få afdækket
hvilke behov borgere med muskelsvind har og
dermed træffe afgørelser på et oplyst og fremtidssikret grundlag.
Kommunerne arbejder i dag aktivt med borgerinddragelse og pårørendesamarbejde ud
fra en helhedsorienteret indsats. Set i den
sammenhæng tilbyder RCFM sig som en partner, hvor deres specialviden og kendskab til
de enkelte familier kan være med til at hjælpe
borgeren/familien i den erkendelsesproces
som en muskelsvindsdiagnose afstedkommer.
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Det er vigtigt at pointere, at RCFM ikke er den
enkelte borgers advokat, men heller ikke er
“systemets forlængede arm”. Opgaven for
RCFM er at tilbyde den fagligt ansvarlige og opdaterede rådgivning.
›› Sagsforløbet for en borger med muskelsvind tilknyttet RCFM forløber typisk
således:
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Borgeren henvises fra sygehusvæsenet til
RCFM (typisk børneafdeling, neurolog
eller genetiker)
Der indhentes journaler og epikriser.
Opringning til familien – afklaring af den
aktuelle situation og sygdomsindsigt.
Kontakt til koordinerende sagsbehandler
i borgerens kommune.
Tværfagligt møde i hjemmet, inkl. fysisk
status (undersøgelse).
Udfærdigelse af helhedsorienteret rehabiliteringsplanrapport.
Evt. opfølgende møder med kommunens
fagfolk, fx ift. bolig, børnehave, skole, arbejde.
Brugeruddannelse: Familiekursus i RCFMregi og evt. engagement i Muskelsvindfondens aktiviteter, grupper mv.
Opfølgning ved behov og efter visitation.

Hvordan kommer du i kontakt med RCFM?
Alle med en muskelsvindsygdom, deres
pårørende og lokale samarbejdspartnere
i kommunen kan bruge RCFM’s tilbud om
rådgivning, oplysning og undervisning, når
borgeren er blevet henvist med bekræftelse
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af diagnosen fra egen læge, speciallæge eller
sygehusafdeling.

Eksempel på en case og samarbejde
mellem RCFM og en kommune
Ken er 32 år. Hans muskelsvindsygdom
blev opdaget, da han var 15 år. Han
kontakter RCFM, fordi han nu oplever,
at hans sygdom forværres og han føler
sig tiltagende afhængig af hjælp. Ken
har altid villet klare sig selv, men er efterhånden blevet afhængig af hjælp fra
venner og familie. Der er mange aktiviteter han er holdt op med at gå til. Ken
bruger manuel kørestol og kan med besvær selv forflytte sig til sengen mv.
RCFM foreslår, at der afholdes et fællesmøde med relevante samarbejdspartnere fra kommunen. Terapeuterne
laver en fysisk undersøgelse inden
mødet for at kunne beskrive funktionsbegrænsninger og forventelig sygdomsudvikling, som afsæt for at man
på mødet kan drøfte behov for hjælp
og mulige indsatser. RCFM laver en rehabiliteringsplan med resultaterne fra
undersøgelsen og uddraget fra mødet
til kommunens brug i det videre forløb.

Du kan læse mere om Rehabiliteringscenter
for Muskelsvind på:
http://rcfm.dk/ hvor du også kan finde en
oversigt over de ansatte.

Kontakt:
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: 89 48 2222
Vest for Storebælt
Kongsvang Allé 23
8000 Aarhus C
Øst for Storebælt
Blekinge Boulevard 2, 1. sal
2630 Taastrup
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