
HANDLINGSPLANER 2020-2021



Lokalafdelingsudvalget



➢ At støtte lokalafdelingers aktiviteter og fortsatte 
arbejde.

➢ At udvikle lokale netværksaktiviteter for 
mennesker med sclerose og deres pårørende.

➢ At tilbyde uddannelse til frivillige.

➢ At understøtte lokalafdelinger, der ønsker at 
arbejde med lokale marketing og fundraising 
aktiviteter, fx ved indsamlinger og 
indtægtsskabende events og aktiviteter, der 
udbreder kendskabet til sygdommen og 
foreningen. 

Vibeke Kock (formand)

Jane Hein (n. formand)

Trine Frøstrup

Kenneth Bjerregaard

Lenette Hein

Eddie Sørensen

Martin Dæncker

Jan Deebmann

Ulla Wæber

Karen Gerht



1. Udvikling af det lokale arbejde - Vi skal være relevante for vores 

medlemmer og frivillige i fremtiden. Aktivitetsniveauet i 

lokalafdelingerne skal hæves.

2. Antallet af frivillig skal øges – Scleroseforeningen skal tilbyde 

frivillige de bedste vilkår.

3. Øget indtjening fra det lokale arbejde – Indsamlingen og events.

4. Øget kendskab til de lokale aktiviteter.



Handlinger

➢ Med baggrund i undersøgelser, viden og 

data skal fremtidens lokale organisering 

udarbejdes.

➢ Der skal udarbejdes klare rammer og  

retningslinjer for det lokale arbejde.

➢ Der skal udvikles nye og relevante lokale 

aktiviteter der er unikke for 

Scleroseforeningen - færdige koncepter 

og aktiviteter.

Succeskriterier

➢ Foreningen er relevant for alle vores 
målgrupper – medlemmer og frivillige.

➢ Det lokale arbejde er klar til at 
imødekomme de krav og udfordringer et 
ændret sygdomsbillede giver.

➢ Det skal være tydeligt for det lokale 
arbejde, når det er en succes.

➢ 8 ud af 10 personer med sclerose er 
medlem af foreningen.

➢ Vi ser en stigende interesse i de lokale 
aktiviteter.



Handlinger

➢ Der skal erhverves viden og data om 

fremtidens frivillig.

➢ Der skal udarbejdes frivilligkoncepter, der 

beskriver frivillighedens faser: beskrivelse 

af opgaven, rekruttering, modtagelse, 

opfølgning/udvikling og afsked.

Succeskriterier

➢ Det skal være nemt at være frivillige i 

Scleroseforeningen.

➢ Det skal være tydeligt, at man gør en 

forskel som frivillig i Scleroseforeningen.

➢ Antallet af frivillige skal stige.



Handlinger

➢ Via regionale møder at inddrage 

lokalafdelingerne mere i 

Scleroseindsamlingen.

➢ Færdige koncepter og materialer, der skal 

gøre det nemmere at lave lokale events.

➢ Via kurser / uddannelse / 

konsulentopbakning at opkvalificere den 

lokale indsats. 

➢ Fokus på §18 + andre lokale støtteformer.

Succeskriterier

➢ Øge engagementer i indsamlinger og 

events blandt vores frivillige og 

medlemmer.

➢ Øget indtjening fra indsamlinger og events.



Handlinger

➢ Kortlægning af, hvilke 

informationskanaler vores lokalafdelinger 

bruger, og hvordan de bruger dem.

➢ Udvikling af strategi på området, så vi 

bruger de rigtige medier til budskaberne.

Succeskriterier

➢ At vi rammer vores målgrupper med de 

medier, de bruger.

➢ At foreningen fremstår som en moderne og 

professionel forening med aktiviteter, man 

som modtager af budskaberne får lyst til at 

deltage i.



➢ Udvalget har valgt at snævre handlingsplanen 

ind, så det primære bliver at udvikle det lokale 

arbejde.

➢ Udvalget sætter mere fokus på 

lokalafdelingernes inddragelse i 

Scleroseindsamlingen, bl.a. med afholdelse af 

regionale møder med indsamlingen som tema.

Sammenlignet med tidligere år Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 



Lokalafdelingsudvalgets samlede budget 2020:

Aktiviteter 2.783.000 kr.

Kurser / Camp 1.360.000 kr.

Rejser 587.000 kr.

I alt 4.730.000 kr.

➢ Hele handlingsplanen stiler mod at 

efterkomme de udfordringer Strategi 2022 

opstiller. Den handler om at finde den rigtige 

organisering for, at det lokale arbejde i 

fremtiden er relevant for alle vores 

målgrupper.

➢ Handlingsplanen opfylder også intentionen i 

Strategi 2022 om, at alle forandringer sker på 

et oplyst og veldokumenteret grundlag.



Forskningsudvalget



Forskningsudvalgets fordeling af midler 

muliggør opbygning, udvikling og 

opretholdelse af forskningsmiljøer og 

sclerosebehandling af højeste internationale 

standard i Danmark. 

Forskningsudvalgets formål er at fordele de 

midler, Hovedbestyrelsen stiller til rådighed 

for det efterfølgende kalenderår. 

Forskningsudvalget er af Scleroseforeningen

bemyndiget til at bevilge økonomisk støtte 

til lødig, dansk basal og klinisk forskning 

med relation til sclerosesygdommen.

Finn Sellebjerg

Peter Vestergaard Rasmussen

Bente Finsen

Lars Iversen

Søren Hansen

Søren Påske Johnsen

Henrik Larsson

Poul Jørgen Jellum

Helle Hvilsted Nielsen

Jette Frederiksen

Allan Randrup Thomsen



1. Varetagelse af forsknings- og rejsemidler

2. Patientinddragelse i forskning

3. Forskningspulje ”Kvinder og sclerose”

4. Udvidet Fondsmodtagermøde



Handlinger

Varetagelse af forsknings- og rejsemidler

At de af Scleroseforeningens

Hovedbestyrelse afsatte forsknings- og 

rejsemidler varetages ud fra de fastsatte 

kriterier og retningslinjer. 

Succeskriterier

At der indkommer et tilstrækkeligt antal 
ansøgninger om støtte til støtteværdige 
projekter til, at de midler, der er bevilget af 
Hovedbestyrelsen, kan uddeles. 

At Forskningsudvalget hele tiden 
repræsenterer de nødvendige kompetencer i 
relation til at varetage de afsatte midler. 

At forskningsmidler uddeles én gang årligt ud 
fra de fastsatte kriterier og retningslinjer.

At rejsemidler uddeles tre gange årligt ud fra 
de fastsatte kriterier og retningslinjer.

At støttede forskningsprojekter evalueres via 
præsentationer ved fondsmodtagermøde, 
skriftlig afrapportering samt løbende 
registrering af publikationer.



Handlinger

Patientinddragelse i forskning

At patientinddragelse systematisk 

medtænkes i udvalgets arbejde. 

Succeskriterier

At der ved hvert udvalgsmøde er foretaget 

en evaluering af patientinddragelse i 

udvalgets arbejde samt en diskussion af, 

hvordan patientinddragelsen kan 

kvalificeres yderligere.



Handlinger

Forskningspulje ”Kvinder og sclerose”

At de uddelte midler bidrager væsentligt 

til forskningen om kvinder og MS i 

Danmark.

Succeskriterier

Der blev i foråret 2018 opslået en 

forskningspulje på kr. 3.500.000, som 

kunne søges til forskningsprojekter, der 

over 3 år skal bidrage nævneværdigt til 

forskningen om kvinder og MS i Danmark. 

Ansøgninger blev vurderet i forbindelse 

med fondsmodtagermøde 3. maj 2018. 

Forskningsudvalget følger i 2020 de 

støttede forskningsprojekter.



Handlinger

Udvidet Fondsmodtagermøde

At afprøve afholdelse af Fondsmodtager-

møde i en udvidet form, hvor alle 

projekter, der har modtaget 

forskningsstøtte af Scleroseforeningen, 

præsenterer deres projekt. 

Succeskriterier

At et setup for et udvidet 

Fondsmodtagermøde diskuteres og 

fastlægges.

At et udvidet Fondsmodtagermøde 

gennemføres og evalueres i 2020.



Udvidet Fondsmodtagermøde

Sammenlignet med tidligere år Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

Intet fravalgt



En markant støtte til vedligeholdelse og 

udvikling af dansk scleroseforskning. 

Mulighed for at søge midler til delestillinger, 

hvilket bidrager til fastholdelse af neurologer 

indenfor scleroseområdet. 

Øget fokus på patientinddragelse i forskning.

Udvidet fondsmodtagermøde og dermed et 

bredt forskningsmæssigt fokus i relation til 

patientinteresser. 

Der er i 2020 sat 7.550.000 kr. af til uddeling.



Social og handicapudvalget



At bistå, indenfor rammerne af Hovedbestyrelsens 
retningslinjer og bevillinger, HB med ekspertviden 
og rådgivning indenfor udvalgets definerede 
områder, herunder: 

At forholde sig til politiske problemstillinger for 
mennesker med sclerose og deres pårørende med 
henblik på de bedste løsningsmuligheder 

At understøtte repræsentation/indflydelse i 
lokale, regionale og statslige råd/nævn, fx DH, de 
kommunale handicapråd

At være bidragende til politiske temamøder

At være bidragende til indsatser i forbindelse 
med kommunal-, regions- og folketingsvalg

Ole Fredslund

Eddie Sørensen

Susanne Wiederquist

Henrik Kragh

Michael Sørensen 

Ulrik Rosenberg

Martin Grangaard

Bente Röttig 

Irene Jensen 



1. Projekter vedrørende fastholdelsespotentialer for mennesker med MS 

på arbejdsmarkedet (fortsat fra sidste år). 

2. Projekt i helhedsplanen om kompetenceløft i det kommunale. 

3. Indsatser for ældre med sclerose, herunder personer med 

multisygdom (i samarbejde med Sundhedsudvalget). 



Handlinger

Mål: Overveje behovet for og eventuelle 

mulige projekter vedrørende 

fastholdelsespotentialer for mennesker 

med MS på arbejdsmarkedet. 

Handling: Styrke fastholdelsespotentialer 

for mennesker med MS på 

arbejdsmarkedet og give inputs til 

konkrete initiativer om indsatser for 

arbejdsmarkedsfastholdelse. 

Succeskriterier

På baggrund af en undersøgelse af 

arbejdsmarkedsforholdene for mennesker 

med sclerose, vil udvalget komme med 

input til konkrete initiativer og tiltag, der 

fremmer eller fastholder mennesker med 

MS’ tilknytning til arbejdsmarkedet. 



Handlinger

Mål 2: At bidrage til et kompetenceløft 

blandt de ansatte i kommunerne og styrke 

en sammenhængende kommunal indsats 

til gavn for mennesker med sclerose på 

tværs af forvaltningsområder.

Handling: At bidrage med inspiration og 

faglig sparring på udviklingen af et 

kursustilbud til kommunalt ansatte, der 

skal give et kompetenceløft i 

kommunerne. 

Succeskriterier

Udvalget har løbende givet faglige input til 

udviklingen og implementeringen af et 

kursusforløb, som Scleroseforeningen 

udbyder, der skal give kommunalt ansatte 

på tværs af landet et videns- og 

kompetenceløft i forhold til sclerose. 



Handlinger

Mål: At kortlægge særlige behov blandt 

ældre mennesker med sclerose og 

mennesker med multisygdom, samt at 

finde støttetilbud i forenings- eller 

offentligt regi, som tilgodeser disse 

behov. Dette er en fælles målsætning med 

Sundhedsudvalget. 

Handling: At følge kortlægningen af 

ældre mennesker med scleroses særlige 

behov. På baggrund heraf giver udvalget 

forslag til patientstøtteindsatser samt en 

evt. politisk strategi for denne gruppe.

Succeskriterier

Udvalget har på baggrund af 

kortlægningen givet input til initiativer, 

der kan forbedre forholdene for ældre med 

sclerose.



Mål 3 om indsatser for ældre med sclerose

(herunder multisyge) er et nyt initiativ med 

rod i strategi 2022. 

Mål 2 om kompetenceløft i det kommunale 

bygger på en tidligere målsætning, men er 

justeret i forhold helhedsplanen. 

Sammenlignet med tidligere år Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

I omskrivningen af målsætningen om 

kompetenceløft i kommunerne fra sidste år, er 

der fravalgt et snævert fokus på en 

koordinatorfunktion i kommunerne til fordel 

for et bredere perspektiv om kompetenceløft 

på scleroseområdet i det kommunale. 

Koordination i behandlingssystemet er dog 

stadig et tema i målsætningen. 



Handlingsplanen knytter sig til følgende mål i 2022-strategien 

Der er gennemført en kortlægning af forskellige patientgruppers 

særlige behov, herunder mennesker med progressiv ms, 

fremskreden ms, multisygdom og ældre ms patienter. Der findes i 

foreningen eller det offentlige patientstøttetilbud som tilgodeser 

disse patientgruppers særlige behov.

Der er udviklet patientstøtteinitiativer med fokus på 

arbejdsmarkedstilknytning. 

Der er etableret forløbskoordination, ud over den patientansvarlig 

læge, for mennesker med sclerose, som sikrer sammenhæng 

mellem det enkelte medlems optimale vej igennem 

sundhedsvæsenet og kommunale sociale og 

arbejdsmarkedsrelaterede indsatser.

2020

Mødeudgifter 24.996 kr.

Aktiviteter 150.000 kr.



Sundhedsudvalget



At bistå, indenfor rammerne af Hovedbestyrelsens retningslinjer og 
bevillinger, HB med ekspertviden og rådgivning indenfor udvalgets 
definerede områder, herunder

At bistå HB og sekretariatet med viden indenfor 
sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering og 
habilitering på det kommunale, regionale og statslige plan.

At beskæftige sig med sundhedspolitiske problemstillinger for 
mennesker med sclerose og understøtte sekretariatets 
sundhedspolitiske arbejde.

At understøtte lokalafdelingernes repræsentation/indflydelse i 
regionale og kommunale råd og nævn vedr. sundhedspolitiske 
problemstillinger.

At arbejde for, at foreningen støtter bred forskning på 
scleroseområdet, hvor patient/pårørende-inddragelse har høj 
prioritet.

Valgte medlemmer:

Anne Søndergaard Just 

Heidi Rønn Jørgensen 

Dennis Ross

Peter Vestergaard 

Rasmussen

Udpegede medlemmer:

Anders Guldhammer 

Skjerbæk

Grete Brorholt

Jette Schwartz

Lisbeth Marstrand

Martin Grangaard

Ulla Primdahl Veng



1. Forskningspuljen ”Bedre liv med sclerose”

2. Løbende kvalificering af Scleroseforeningens egen forskning samt 

større dokumentationsprojekter

3. Indsatser for mennesker med fremskreden sclerose

4. Indsatser for mennesker med progressiv sclerose

5. Indsatser for ældre med sclerose. Herunder personer med 

multisygdom

6. Tværsektorielle behandlingsforløb

7. PRO (patientrapporterede oplysninger)



Handlinger

Sundhedsudvalget understøtter det 

fortsatte arbejde med forskningspuljen 

”Bedre liv med sclerose”, som støtter 

bred sundhedsvidenskabelig 

scleroseforskning.

Sundhedsudvalget sørger for, at 

bedømmelsesudvalget uddeler 

puljemidlerne iht. retningslinjerne, følger 

de projekter, som får tildelt midler fra 

puljen, samt arbejder for at HB fortsat 

afsætter midler til puljen.

Succeskriterier

Det nedsatte bedømmelsesudvalg uddeler 

midler iht. retningslinjerne i 2020 og 2021 

(såfremt der afsættes midler i budgettet for 

2020 og 2021).

Der afsættes midler til puljen for 2022.

Sundhedsudvalget (såvel som Social- og 

Handicapudvalget) har givet inputs til 

særligt vigtige forskningsområder, som 

bør indtænkes i en evt. strategisk 

udmøntning af puljen.



Handlinger

Sundhedsudvalget kvalificerer 

sekretariatets forskningsprojekter og 

større undersøgelser på 

sundhedsområdet. Disse kan fx være 

kortlægninger af forskellige 

patientgruppers særlige behov, eller det 

kan være forskningsprojekter, som opnår 

støtte fra forskellige offentlige eller 

private fonde.

Udvalget giver løbende inputs til 

projektbeskrivelser, forskningsprotokoller 

og procesopdateringer fra sekretariatet.

Succeskriterier

Udvalget har givet inputs til relevante 

projekter i form af forslag til design, 

metode, patient-/pårørendeinddragelse, 

formidling af resultater mm.



Handlinger

Arbejdet med at kortlægge behovene er 
igangsat i samarbejde med 
Sclerosehospitalerne i form af projektet ”Det 
gode liv – med hjælp fra andre”. Derudover er 
et eksternt projekt, finansieret af 
forskningspuljen ”Bedre liv med sclerose”, 
igangsat. Dette projekt skal undersøge hvor 
mange fremskredne, der findes, samt hvad der 
kendetegner gruppen.

Udvalget giver løbende input til projektet ”Det 
gode liv – med hjælp fra andre”. Baseret på 
den viden, der indsamles om de fremskredne, 
kvalificerer Sundhedsudvalget udviklingen af 
tiltag, som kan forbedre forholdene for 
mennesker med fremskreden sclerose og deres 
pårørende.

Succeskriterier

Udvalget er løbende blevet orienteret om 

processen med at indsamle viden om 

mennesker med fremskreden sclerose og 

har løbende kvalificeret arbejdet.

Resultaterne af kortlægningsarbejdet er 

fremlagt for udvalget, og udvalget har 

diskuteret mulige tiltag og fremkommet 

med anbefalinger, der kan forbedre 

forholdene for mennesker med 

fremskreden sclerose og deres pårørende.



Handlinger

Med den kommende helhedsplan sættes ressourcer af til at 
øge kapaciteten på de neurologiske klinikker, så patienter 
med progressiv sclerose får mulighed for at blive fulgt af 
sclerosespecialister gennem hele deres sygdomsforløb. 
Helhedsplanen er dog endnu ikke ført ud i livet, og det er 
vigtigt, at foreningen følger processen og sikrer sig, at den 
kommer til størst mulig gavn for de progressive patienter. 
Samtidig udvikles der løbende medicin til mennesker med 
progressiv sclerose. Foreningen skal i den forbindelse sikre, 
at de nye lægemidler også bliver tilgængelige for 
patienterne i Danmark, bl.a. ved at følge Medicinrådets 
arbejde tæt.

Sundhedsudvalget følger processen med at implementere 
helhedsplanen samt Medicinrådets behandling af 
kommende lægemidler til progressiv sclerose (fx Siponimod
til sekundær progressiv sclerose). Derudover gives input til 
evt. patientstøttetilbud i regi af foreningen – herunder en 
informationsfolder om progressiv sclerose.

Succeskriterier

Udvalget har fulgt og kvalificeret 

implementeringen af den del af helhedsplanen, 

som har betydning for mennesker med 

progressiv sclerose.

Udvalget har fulgt Medicinrådets behandling af 

nye lægemidler til progressiv sclerose og givet 

input, hvor det var relevant, til foreningens 

indsatser på området samt til foreningens 

repræsentanter i Medicinrådets MS fagudvalg.

Udvalget har givet input til 

patientstøtteinitiativer til medlemmer med 

progressiv sclerose i regi af foreningen.



Handlinger

Sundhedsudvalget følger og kvalificerer 
en kortlægning af ældre mennesker med 
scleroses særlige behov. Kortlægningen 
skal blandt andet indsamle viden om 
problematikker relateret til emner som 
multisygdom, polyfarmaci, ensomhed, 
pårørende og socioøkonomiske vilkår 
blandt ældre med sclerose. Desuden skal 
de ældres behov for og krav til nye 
teknologier og digitale støtteværktøjer 
undersøges. På baggrund af 
kortlægningen giver udvalget forslag til 
patientstøtteindsatser samt en evt. 
politisk strategi for denne gruppe.

Succeskriterier

Udvalget har kvalificeret et 

kortlægningsarbejde af behov blandt ældre 

med sclerose.

Udvalget har på baggrund af 

kortlægningen givet input til initiativer, 

der kan forbedre forholdene for ældre med 

sclerose.



Handlinger

I forbindelse med implementeringen af 

den nye helhedsplan på scleroseområdet

skal der nedsættes en arbejdsgruppe i regi 

af Sundhedsstyrelsen, som skal udarbejde 

retningslinjer for tværsektorielle 

behandlingsforløb for patienter med 

sclerose. Sundhedsudvalget følger denne 

proces og klæder repræsentanten på til at 

varetage foreningens interesser.

Sundhedsudvalget kvalificerer udvalget 

om tværsektorielle behandlingsforløbs 

arbejde, hvor det er relevant.

Succeskriterier

Udvalget har givet inputs specifikt til 

sikring af koordinering af 

behandlingsforløb for mennesker med 

sclerose.



Handlinger

Scleroseforeningen arbejder henimod at 
patientrapporterede oplysninger (PRO) bliver en 
integreret del af sclerosebehandlingen i Danmark. 
For eksempel kan PRO anvendes til monitorering af 
patienter, i beslutningsstøtteværktøjer, som et 
visitationsredskab og/eller til kvalitetsudvikling. Til 
dette formål arbejder foreningen på at oprette et 
nordisk videnscenter for PRO, som skal samle og 
tilvejebringe den viden, som skal til for at sikre den 
bedst mulige anvendelse af PRO ifm. 
sclerosebehandling. Derudover foregår der løbende 
aktiviteter relateret til PRO, herunder et 
internationalt PRO-samarbejde i regi af MSIF. 

Sundhedsudvalget kvalificerer sekretariatets arbejde 
med PRO, herunder oprettelsen af et nordisk 
videnscenter, samt sekretariatets medvirken i MSIF 
arbejdsgruppen.

Succeskriterier

Udvalget har taget stilling til og 

kvalificeret de aktiviteter, som 

sekretariatet udfører ifm. PRO.



Indsatser for mennesker med progressiv 

sclerose

Indsatser for ældre med sclerose. Herunder 

personer med multisygdom

Tværsektorielle behandlingsforløb

PRO (patientrapporterede oplysninger)

Sammenlignet med tidligere år Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

Helhedsplanen er ikke længere med som 

selvstændigt punkt, men aspekter af den indgår i 

den nye handlingsplan (progressive samt 

tværsektorielle behandlingsforløb).



Handlingsplanen knytter an til følgende mål i 2022-strategien:

”Der er etableret en fast forankring af støtte til sundhedsvidenskabelig MS-forskning med 
fokus på samfundsfaglige og humanistiske forskningstilgange, f.eks. indenfor emnefelterne 
sundhedsøkonomi, rehabilitering, sygdomsmestring, komplementær behandling, livskvalitet 
m.v.”

”Der er gennemført en analyse af behovet og mulighederne for etableringen af et dansk eller 
nordisk videnscenter om sclerose.”

”Alle danske sclerosepatienter, uanset hvilken ms diagnose og sygdomsbelastning de har, 
følges på og tilbydes sygdomsmodificerende- eller symptombehandling på offentlige sclero-
seklinikker efter internationalt anerkendte behandlingsvejledninger og best practice.”

”Der er gennemført en kortlægning af forskellige patientgruppers særlige behov, herunder 
mennesker med progressiv ms, fremskreden ms, multisygdom og ældre ms patienter. Der 
findes i foreningen eller det offentlige patientstøttetilbud som tilgodeser disse 
patientgruppers særlige behov.”

”Der er etableret forløbskoordination, ud over den patientansvarlig læge, for mennesker med 
sclerose, som sikrer sammenhæng mellem det enkelte medlems optimale vej igennem sund-
hedsvæsenet og kommunale sociale og arbejdsmarkedsrelaterede indsatser.”

2020 2021

Mødeudgifter 45.000 kr. 45.900 kr.

Aktiviteter 45.000 kr. 45.900 kr.



Ungeudvalget



Unge med MS’ talerør i foreningen.

Sikre at Scleroseforeningen er relevant for 

unge med MS og deres pårørende gennem 

tilbud med socialt og fagligt indhold.

At styrke kommunikationen mellem 

foreningen og foreningens unge medlemmer 

med MS.

Mads Bjørnsen

Annette Nielsen

Thomas Sandell

Martin Dæncker

Anders Weitling Jantzen

Morten Korsgaard

Belinda F. Jensen

Charlotte Enevoldsen

Martin Grangaard



1. Udvikling af Ungekontaktområdet

2. Fordoble antallet af følgere på vores sociale medier

3. At blive hørt politisk



Handlinger

Definere og formidle rollen som 

ungekontakt.

Bruge resultater af 

medlemsundersøgelsen, der afdækker 

ønsker til lokale aktiviteter.

Definere og formidle en buddyordning for 

ungekontakter. 

Succeskriterier

At opgaven som ungekontakt er klart 

defineret.

Synlig aktivitetsforøgelse lokalt.

At ungekontakter ved, hvad de kan bruge 

Ungeudvalget til.



Handlinger

Lave en strategi for udvikling af de sociale 

medier.

Herunder en kommunikationsplan .

Succeskriterier

At antallet af følgere på de sociale medier 

som minimum er fordoblet.

Vi kan tracke, at følgere er aktive og 

involveret i det indhold, der lægges op.



Handlinger

Afdække hvilke politiske emner der er 

særligt relevante for unge med MS.

Samarbejde med politisk udvalg om en 

politisk handlingsplan.

Succeskriterier

At der er blevet handlet på mindst en af de 

politiske problemstillinger.



Mere specifikke og handlingsorienterede

Sammenlignet med tidligere år Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

Pårørende



At vi fortsat er relevante for unge med MS.

At 8 ud af 10 unge med MS er medlem af 

foreningen.

420.000 kr.


