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Workshop Forskningsudvalget 

Mød professor Finn Sellebjerg og udvalgskoordinator Lasse Skovgaard 

 

 

Oligodendro-hvaffornoget? 

-Hvordan kan vi blive bedre til at forklare, hvad vores forskningsmidler går til? 

 

Scleroseforeningens Forskningsudvalg uddeler hvert år i september knap 10 mio. kr. til dansk 

MS-forskning. Pengene bliver uddelt til naturvidenskabelige forskningsprojekter, der kan 

gavne mennesker med MS. En gruppe af højt kvalificerede forskere fra danske universiteter 

sidder i Forskningsudvalget og er ansvarlige for at uddele pengene til de bedste projekter. 

Hvert år i april afholdes en møde, hvor alle modtagere af forskningsmidler præsenterer deres 

forskningsresultater. 

 

Scleroseforeningen skriver jævnligt om de projekter, der har modtaget forskningsmidler, og de 

er alle præsenteret på vores hjemmeside. Men er det forståeligt? Og for hvem?   

På workshoppen skal vi bl.a. arbejde med disse spørgsmål:  

 

1. Hvordan kan vi blive bedre til at formidle viden om de forskningsprojekter, vi støtter? 
 

2. Fra og med i år har alle ansøgere kort skullet beskrive, hvordan deres projekt kan 
gavne mennesker med MS. Giver disse beskrivelser mening? (vil blive fremvist på 
workshoppen) 

 
3. Hvordan kan vi på en meningsfuld måde inddrage patienter i vores uddeling af forsk-

ningsmidler? 
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Workshop Lokalafdelingsudvalget 

Mød udvalgsformand Jens Holst og udvalgskoordinator Mikael Freund 

 

 

En stor del af Lokalafdelingsudvalgets handlingsplan er rettet mod, at udvalget i samarbejde 

med lokalafdelingerne arbejder hen imod målene i strategi 2022. 

 

For lokalafdelingerne betyder det, at de bl.a. skal arbejde med følgende: 

 Være relevant for de medlemmer, som ønsker lokale aktiviteter (platform og indhold). 

 Være tilstede der, hvor det passer medlemmerne (både omkring tid, sted, kommunika-

tion, ønsker etc. (’platform’)). 

 Sikre lokal involvering i landsdækkende events/indsamlinger. 

 

Udvalget er i fuld gang med at planlægge den proces, der skal sættes i gang ude lokalt, og 

den vil I blive involveret i, i starten af 2018. 

 

I workshoppen vil udvalget gerne have input fra de delegerede og vil derfor med udgangspunkt 

i 3 konkrete spørgsmål starte en debat blandt deltagerne, der skal kvalificere udvalgets og 

lokalafdelingernes arbejde. 

 

Spørgsmål til debat: 

1. Hvad kan lokalafdelingerne gøre for at være relevante for pårørende? Er der noget 

foreningen i tillæg til det kan gøre regionalt eller landsdækkende? 

 

2. Er der medlemmer, der i dag/fremover går rundt og ønsker sig et lokalt tilbud, som vi 

ikke opfylder? Hvis ja, hvad ønsker de sig, og hvad kan lokalafdelingerne gøre? 

 

3. Hvordan får vi aktiveret vores medlemmer lokalt til at deltage i landsdækkende 

events/indsamlinger? 

 

Der vil i starten af workshoppen blive afsat tid til generelle spørgsmål til udvalgets handlings-

plan. 
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Workshop Politisk Udvalg  

Mød udvalgsformand Ole Fredslund og udvalgskoordinator Nadia Buchard 

 
 
Udvalgets opgave er at følge Scleroseforeningens arbejde, der handler om, at mennesker med 
MS får en tilfredsstillende sagsbehandling og afgørelser, som er inden for lovens ramme.  
 
Udover udvalgets overordnede formål vil det altid være udvalgets opgave at arbejde for at 
styrke det handicappolitiske arbejde i kommunerne. Dette for eksempel ved input til udvikling 
af initiativer, der kan være med til at synliggøre fordele ved og vigtigheden af at være en del 
af de lokale DH-afdelinger. 
 
Dette sker på flere niveauer, fx via de kommunale handicapråd, hvor vi gennem støtte til de 

lokalpolitisk aktive og deres indsats, kan understøtte mulighederne for vidensdeling mellem 

de forskellige politiske aktører i foreningen.  

 

En forudsætning for en stærk handicappolitisk interessevaretagelse blandt andet gennem DH-

afdelingerne lokalt. Scleroseforeningen har derfor altid fokus på at bidrage til flere aktive med-

lemmer til politisk arbejde i tæt samspil med DH’s sekretariat.   

 

Prioriterede mærkesager i politisk udvalg: 

 Retssikkerhed i sagsbehandlingen - At bidrage til konkrete initiativer vedrørende 
retssikkerhed, der kan bruges lokalt til dialog i handicaprådene. 

 Retten til hjælp, selvom man har en rask ægtefælle/partner - At arbejde for at kom-
munerne får nødvendig viden og anerkender behovet for kompensation i børnefamilier.  

 

1.  Hvad mener du helt overordnet er vigtigst for mennesker med MS og deres pårørende 

set ud fra deres behov? Hvad tænker du om de to prioriterede mærkesager i Politisk Udvalg? 

 

2. Forløbskoordination i forbindelse med overgange mellem sektorer: Forløbskoordina-

tion skal sikre sammenhæng i behandlingssystemet samt mellem kommunale, sociale og ar-

bejdsmarkedsrelaterede indsatser for mennesker med MS. 

 

Spørgsmål: Hvordan er din oplevelse af dette? Har du nogle input, som du tænker, vi skal 

være opmærksomme på? 

 

3. Projekter vedrørende fastholdelsespotentialer for mennesker med MS på arbejdsmar-

kedet: Undersøge og igangsætte mulige projekter vedrørende fastholdelsespotentialer for 

mennesker med MS på arbejdsmarkedet som baggrund for udvikling af patientstøtteinitiativer. 

 

Spørgsmål: Hvad tænker du har den største værdi for mennesker med ms i forhold til deres 

tilknytning til arbejdsmarkedet?  
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Workshop Sundheds- og Handicapudvalget  

Mød udvalgsformand Jette Bay og udvalgskoordinator Marie Lynning 

 

 

Sundheds- og Handicapudvalget vil i 2018 have fokus på en bred vifte af vigtige emner inden-

for scleroseområdet. Vi vil bl.a. beskæftige os med fremskreden sclerose, kognitive problemer 

hos mennesker med sclerose, forløbskoordination inden for sundheds- og socialvæsenet, ar-

bejdsmarkedstilknytning, adgang til sclerosehospitalerne, sagsbehandling i kommunerne, 

samt patientuddannelse. Endelig vil vi beskæftige os med forskning, som bevæger sig ud over 

det traditionelt lægevidenskabelige felt, gennem en ny forskningspulje. 

 

1. Spørgsmål til handlingsplanen fra deltagerne 

2. Kvalificering af handlingsplanen via spørgsmål til deltagerne: 

Spørgsmål 1: 

Der oprettes en pulje til forskning i emner, som ligger uden for det traditionelt lægevidenska-

belige felt. Hvad mener du, der skal forskes i? 

 

Spørgsmål 2: 

Der skal fokus på mennesker med fremskreden MS, og der skal laves en undersøgelse af 

behov og ønsker blandt mennesker med fremskreden MS. Hvad mener du, det er vigtigt at 

have fokus på i forbindelse med dette arbejde? 

 

Spørgsmål 3: 

Udvalget skal undersøge, om og hvordan tilbud om patientuddannelse til mennesker med 

sclerose i Dronningens Ferieby kan supplere de tilbud, der findes i kommunerne og på Scle-

rosehospitalerne. Hvad mener du, er relevant patientuddannelse ifm. sclerose? Er der noget, 

du/din pårørende/medlemmer i din lokalafdeling mangler ift. patientuddannelse? 
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Workshop Ungeudvalget  

Mød udvalgsformand Mads Bjørnsen og udvalgskoordinator Torben Damsgaard 

 

Ungeudvalgets opgave er at bakke op om Scleroseforeningens arbejde med et afsæt i de 

ønsker og behov, som findes hos medlemmer i alderen fra 19-41 år.  

 

Ungeudvalget fungerer som talerør for foreningens yngre medlemmer, og er med til at styrke 

kommunikationen mellem foreningen og foreningens yngre medlemmer.  

 

Udvalget arrangerer ungetilbud af faglig og social karakter, som bidrager til at Scleroseforenin-

gen har en bredere appel for medlemmerne. 

 

1) Ungeudvalget er blevet mere synligt – nationalt og internationalt.  

 

Dette er sket både for at udvikle medlemmerne i udvalget, men især for at skabe en 

større opmærksomhed omkring sclerosesagen og give et nuanceret billede af sclero-

sens mange ansigter.  

 

I det nordiske samarbejde er vi et foregangsland, som er med til at hjælpe de øvrige 

lande på vej til et stærkere ungearbejde. 

 

Spørgsmål:  

Ser du andre muligheder for, at ungearbejdet kan blive mere synligt? 

 

 

2) En voksende yngre målgruppe. 

 

I og med at de fleste mennesker får konstateret sclerose i alderen 20-40 år, altså i 

ungevalgets målgruppe, er det ligeledes udvalgets opgave at vise en attraktiv og ung-

dommelig side af foreningen arbejde. 

 

Spørgsmål:  

Hvilke styrker og svagheder ser du ved, at Ungeudvalget appellerer til en bestemt mål-

gruppe i foreningen? 

 

 

 

3) Vi skal være relevante og til rådighed for de unge. 

Da Ungeudvalget er med til at agere som et bindeled mellem foreningen og den yngre 

målgruppe, er det vigtigt, at også ungetilbuddene for eftertiden er relevante og til rå-

dighed for unge i alderen 19-41 år. 

 

Spørgsmål:  

Har I nye og anderledes ideer til, hvordan ungetilbud, i Scleroseforeningen, for fremti-

den kan se ud i forhold til at være relevante og til rådighed for unge i alderen 19-41 år? 

 


