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Workshop Forskningsudvalget 

Mød professor Finn Sellebjerg og udvalgskoordinator Lasse Skovgaard 

 

Vær med til at planlægge ’Scleroseforeningens Forskningsmøde 2020’ 

 

Scleroseforeningens Forskningsudvalg uddeler hvert år i oktober ca. 7,5 millioner kroner til 

dansk scleroseforskning. Pengene bliver uddelt til naturvidenskabelige forskningsprojekter, 

der kan gavne mennesker med sclerose. Hvert år i april afholdes et møde, hvor alle modtagere 

af forskningsmidler præsenterer deres forskningsresultater. 

 

De seneste 10 år har forsknings- og udviklingsafdelingen i foreningens sekretariat i stigende 

grad gennemført forskningsprojekter, og i 2018 og 2019 er der blevet uddelt 1,5 millioner kro-

ner årligt til ikke-medicinske forskningsprojekter, der sigter på at give mennesker med sclerose 

et bedre hverdagsliv.  

 

I april 2020 planlægger vi for første gang nogensinde at afholde et stort fælles forskningsmøde, 

hvor alle projekter, der er støttet eller udført af Scleroseforeningen, bliver præsenteret.  

 

På workshoppen skal vi planlægge, hvordan vi gør et sådant møde til en fantastisk dag for 

både forskere og forskningsinteresserede medlemmer. Vi skal bl.a. tale om:  

 

1. Hvordan skruer vi dagen sammen, så der en god variation? 

2. Hvordan vi får forskerne til at tale, så alle kan forstå deres budskab? 

3. Hvordan kombinerer vi de forskellige typer forskning på en god måde? 

4. Hvordan sikrer vi en god dialog mellem forskere og medlemmer? 
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Workshop Lokalafdelingsudvalget 

Mød udvalgsformand Vibeke Kock og udvalgskoordinator Mikael Freund 

 

Udvalgets mål for 2020-2021: 

 

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

lige i fremtiden. Aktivitetsniveauet i lokalafdelingerne skal hæves. 

2. Antallet af frivillige skal øges – Scleroseforeningen skal tilbyde frivillige de bedste vil-

kår. 

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

4. Øge kendskabet til de lokale aktiviteter. 

 

Med baggrund i ovennævnte mål har udvalget sat gang i en proces omkring udvikling af de 

lokale tilbud, foreningen har til sine medlemmer, som for størstedelen udføres af lokalafdelin-

gerne. 

 

I foreningens strategi 2022 er der nogle sætninger, som er væsentlige i forhold til det arbejde: 

• Vi skal være relevante. 

• Vi skal have en større andel af mennesker med sclerose som medlemmer. 

• Vi skal udbygge antallet af frivillige. 

 

Vi ser samtidig nogle udfordringer i fremtiden: 

• Vores medlemmer bliver mere ”raske”.  

• Projektfrivilligheden er i fremmarch. 

• Faldende interesse i medlemsindflydelse. 

• Ønske om løsere tilknytning. 

• Bestyrelsesposter bliver sværere at besætte. 

• Vores område tiltrækker mest personer uden for arbejdsmarkedet. 

 

I workshoppen vil udvalget gerne have inputs fra de delegerede samt starte en debat med 

udgangspunkt i nedenstående spørgsmål, der skal kvalificere udvalgets og lokalafdelingernes 

arbejde. 

 

Spørgsmål til debat: 

 

1. Hvordan ser Scleroseforeningens lokale tilbud ud om 5 år? (Aktiviteter, organisering 

etc.) 

2. Hvad kræver det af hjælp og støtte fra Lokalafdelingsudvalget / foreningen? 
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Workshop Social- og Handicapudvalget 

Mød udvalgsformand Ole Fredslund og udvalgskoordinator Nadia Buchard 

 

Social- og Handicapudvalget vil i de kommende år blandt andet arbejde for et kompetenceløft 

i det kommunale og en styrket sammenhængende indsats for mennesker med MS på tværs 

af forvaltningsområder. 

 

I forbindelse med helhedsplanen vil Scleroseforeningen tilbyde et kursusforløb, der skal give 

kommunalt ansatte på social-, arbejdsmarkeds- og handicapområdet et videns- og kompeten-

celøft i forhold til de lovgivningsmæssige muligheder, som er af særlig betydning for menne-

sker med sclerose og deres familier.  

 

I workshoppen vil vi gerne have inputs til udviklingen og implementeringen af kursusforløbet 

for kommunalt ansatte.  

 

Spørgsmål til diskussion: 

 

1. Hvad savner I som mennesker med sclerose eller pårørende, at jeres kommunale sags-

behandler har af viden om sclerose? Har I erfaringer med områder, hvor kommunalt an-

sattes kompetencer eller viden ikke rækker til forståelsen af dig og din situation?  

 

2. Hvordan tror du, at vi kan formidle denne viden til kommunalt ansatte bedst muligt, når vi 

ved, at ressourcerne i kommunen er knappe og at kommunalt ansatte har en travl hver-

dag?  
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Workshop Sundhedsudvalget 

Mød udvalgsformand Anne Just og udvalgskoordinator Marie Lynning 

 

Sundhedsudvalgets formål er at beskæftige sig med sundhedspolitiske problemstillinger, at 

arbejde for at foreningen støtter bred forskning på scleroseområdet, at kvalificere foreningens 

interne forsknings- og dokumentationsarbejde, samt at bidrage til at der udvikles indsatser på 

baggrund af den viden, der indsamles. 

 

1. Spørgsmål fra deltagerne til Sundhedsudvalgets handlingsplan? 

 

2. Spørgsmål til diskussion 

 

a. Sundhedsudvalget skal i de kommende år kvalificere arbejdet med at udar-

bejde retningslinjer for tværsektorielle behandlingsforløb for sclerosepatienter, 

dvs. forløb, der går på tværs af for eksempel hospitaler, kommuner og almen 

praksis. Hvad er jeres (eller jeres pårørendes) erfaringer med det at bevæge 

sig rundt i sundhedssystemet som sclerosepatient, og hvilke udfordringer skal 

udvalget være opmærksom på? 

 

b. Patientrapporterede oplysninger (PRO) er oplysninger, der stammer direkte fra 

patienten, og som siger noget om patientens selvoplevede helbredstilstand. 

Det kan f.eks. være i form af spørgeskemaer, som udfyldes hjemmefra eller i 

venteværelset. Sundhedsudvalget skal beskæftige sig med hvordan PRO kan 

anvendes i behandling og kvalitetssikring på scleroseområdet. Hvordan kan I 

forestille jer, at PRO kan indgå i behandling og/eller rehabilitering? 

 

c. I puljen ”Bedre liv med sclerose” uddeles der midler til forskning i emner, der 

ligger ud over de rent medicinske. Derudover udfører Scleroseforeningens 

forskningsafdeling selv forskningsprojekter med emner, der relaterer sig til livs-

stil og strategier for at leve så godt som muligt med sclerose. Sundhedsudval-

get skal understøtte at denne type forskning finder sted, samt kvalificere pro-

jekterne. Er der særlige områder (ud over det medicinske), som I synes det er 

vigtigt at forske i? 
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Workshop Ungeudvalget 

Mød udvalgsformand Mads Bjørnsen og udvalgskoordinator Annette Irma Braun Jensen 

 

Vi har netop udarbejdet en handlingsplan for de kommende to år og vil meget gerne i samtale 

med jer omkring indholdet af denne. Handlingsplanen består af tre målsætninger. Grundet 

tiden, tager debatten til denne workshop udgangspunkt i den første målsætning vedrørende 

udviklingen af Ungekontaktområdet. Er der tid til overs, diskuterer vi de øvrige to målsætnin-

ger. 

 

Udvikling af Ungekontaktområdet  

Ungekontakterne mangler en ramme at arbejde indenfor. Derfor er vores mål at udarbejde en 

klar definition af, hvad opgaven som ungekontakt indebærer. At der er en synlig aktivitetsfor-

øgelse lokalt, samt at ungekontakterne ved, hvad de kan bruge Ungeudvalget til. 

 

Herudover er der tænkt på en buddyordning, der skal være med til at tage imod nydiagnosti-

cerede og hjælpe dem en til en. Denne ordning er tænkt til ikke kun at være noget for unge 

med sclerose, men skal gerne virke til dem som bliver nydiagnosticeret uanset alder.  

 

 

Fordoble antallet af følgere på vores sociale medier 

De sociale medier er et værktøj til at nå den målgruppe af unge, der enten ikke er parate eller 

bare ikke oplever at have tid til at være en aktiv del af foreningen. Vi ønsker med fokusset på 

vores sociale medier at højne antallet af engagerede følgere og være et relevant sted at finde 

information om relevante temaer for unge med MS. 

 

 

At blive hørt politisk 

Fordi der er samfundsmæssige problemstillinger, der påvirker livet for unge med MS negativt. 

Et eksempel er uddannelsesområdet, hvor mange uddannelser ikke tager hensyn til unge med 

sclerose og derfor må droppe studiet. Vi vil klarlægge relevante problemstillinger, italesætte 

dem og høres! 

 

 

Spørgsmål til debat: 

1. Hvordan skaber vi en god ramme for ungekontakterne, så de ikke er i tvivl om, 

hvad det vil sige at være ungekontakt? 

2. Hvad er et fedt ungearrangement? 

3. Hvilken information om Ungeudvalget har vi ikke kommunikeret ud? 

4. Hvordan kunne en buddyordning se ud? 

 


