Ledelsesberetning 2017
2017 har været et år fyldt med begivenheder, nye tiltag
og spændende udvikling. Scleroseforeningen har fortsat
en stærk opbakning i befolkningen – og markerede sit
60-års jubilæum i 2017.
Foreningen oplever lydhørhed hos beslutningstagerne og stor støtte blandt befolkningen, og det sikrer,
at foreningen kan efterleve sine tre hovedformål: patientstøtte, forskning og udbredelse af kendskab.
For at det kan lade sig gøre, kræver det et fornuftigt
indtægtsgrundlag, og der arbejdes hele tiden på at udvikle nye tiltag på dette område.

Indsamlingsaktiviteter
Scleroseforeningens frivillige kræfter er helt centrale
på indsamlingsfronten. Butiksindsamlingen, Husstandsindsamlingen og Rap om Kap er blot nogle af de
indsamlinger, som ikke ville kunne gennemføres uden
Scleroseforeningens frivillige. De frivillige gør en kæmpe
indsats for at skaffe midler til især forskning.
Den 10. september i år samlede Scleroseforeningen ind
til forskning sammen med Gigtforeningen ved den store
Husstandsindsamling. Der blev doneret 2,8 millioner
kroner, og igen i 2017 var der meget opmærksomhed i
medierne. En husstandsindsamling skal gå på tre ben
for at blive en succes. Den skal skaffe penge i kassen,
den skal skaffe synlighed, og den skal løfte fællesskabet
i foreningen.

Kendskab og politisk arbejde
Det altoverskyggende tema for det politiske arbejde i
2017 har været cannabis til medicinsk brug. Det er en
dagsorden, Scleroseforeningen vægter højt. Gennem
hele året har foreningen været endog meget synlig i
medierne og i det politiske arbejde frem mod, at den
politisk vedtagne forsøgsordning træder i kraft i 2018.
I foråret 2017 viste en ph.d.-afhandling fra Rigshospitalet, at børn af kronisk syge forældre er socialt
udsatte børn. Afhandlingen viser, at børn, der vokser
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op med en mor eller en far med sclerose allerede som
30-årige kan have en markant større risiko for at falde
ud af arbejdsmarkedet i forhold til andre børn. Dermed
bliver det klart, at det ikke bare har store menneskelige
omkostninger, men også er samfundsøkonomisk dyrt
at vokse op med en forældre med sclerose.
Scleroseforeningen har været med til at muliggøre
forskningsprojektet, og foreningen hjalp med at skabe
en massiv medieomtale af resultaterne. Kampagnen
har ført til, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet
har bedt sundhedsministeren om at belyse, om børn
får tilstrækkelig støtte som pårørende.

Patienthjælp
Et af foreningens hovedformål er patienthjælp til mennesker med sclerose. Det er for eksempel tilbud om gratis
psykologhjælp og gratis hjælp fra socialrådgivere.
Scleroseforeningens psykologhjælp består af 13 deltidsansatte på landsplan og i 2017 har psykologerne
haft 2.736 sessioner med 811 medlemmer. Foreningens
9 socialrådgivere har i 2017 modtaget mere end 5.600
henvendelser fra medlemmerne.
Lokalt afholder foreningens 47 lokalafdelinger sociale arrangementer og netværksaktiviteter i hele landet. Derudover afholder foreningen kurser, temamøder,
foredrag og uddeler legater, der sikrer både økonomisk
støtte og hjælp til oplevelser til medlemmerne. Foruden
foreningens tilbud til medlemmerne er en del af patienthjælpen også at indsamle eksisterende viden samt viden
blandt patienter og pårørende. Denne viden formidles
til brugerne, og målet er, at denne viden kan bruges af
patienter og pårørende til at give dem en bedre hverdag
med sygdommen.

Forskning
Forskning er stadig her 60 år efter foreningens fødsel det
helt centrale for foreningen. I 2017 støttede Scleroseforeningen forskningsprojekter for 14,8 mio. kroner, der er

et af de højeste beløb, foreningen har støttet forskningen
med igennem foreningens historie.
Heraf støtter foreningen igen den internationale Progressive MS Alliance med 1,3 mio. kr.
Arbejdet med Progressive MS Alliance skrider frem
efter planen. I begyndelsen af 2018 lægges strategien for
de næste år sammen med de andre landes foreninger.
Scleroseforeningen har fortsat en central placering i
samarbejdet sammen med store, toneangivende lande.
I 2017 igangsatte foreningen et stort kostprojekt,
KOSMUS. Det løber i flere år, og de første deltagere er
blevet hvervet.
Scleroseregistret blev i 2017 støttet med 1,5 mio. kr.
Registret er et vigtigt bidrag til dansk scleroseforskning.
Ydermere støtter foreningen et forskningsprofessorat i
2017 med 1,2 mio.

diagnose. Yderligere er der blandt foreningens faste
bidragsydere et ukendt antal personer med sclerose.
Samlet formodes der, at 74 pct. af danskere med sclerose,
er medlem af foreningen.
De indsamlede midler blev anvendt til formålene,
hvoraf 14,8 mio. kr. gik til forskning, 28,7 mio. kr. blev
anvendt til patienthjælp, og 16,7 mio. kr. blev anvendt til
udbredelse af kendskab. I alt blev 60,2 mio. kr. anvendt
til Scleroseforeningens formål.
Scleroseforeningens administrationsomkostninger
udgør 7,4% i 2017, hvilket er en tilvækst på 0,4% i forhold til 2016.
Årets resultat på t.kr. 2.030 overføres til egenkapitalen
som dermed øges til 84,7 mio. Scleroseforeningen står
med en soliditetsgrad på 70,3% stærkt rustet til at sikre
foreningens driftsforpligtelser fremover.

Økonomiske forhold

Forventet udvikling

I 2017 blev der indsamlet 62,2 mio. kr. til Scleroseforeningens formål. Arvemidler er fortsat en væsentlig
andel af de modtagne midler – i 2017 udgør arvemidlerne
21,9% af foreningens indtægtsskabende virksomhed.
Medlemmer og støttemedlemmer udgør 11,6%. Det er
fortsat altafgørende, at foreningens faste bidragsydere,
donationsgivere mv. fortsat støtter op om Scleroseforeningens formål og indsamlinger.
Antallet af medlemmer og faste bidragsydere til foreningen er faldet over en årrække, hvilket er kendetegnende for patientforeninger og andre humanitære
organisationer generelt. Faldet i det samlede antal medlemmer og faste bidragsydere mellem 2016 og 2017 har
imidlertid været meget beskedent, og foreningen har
fortsat en uhørt høj opbakning i forhold til antallet af
danskere med sclerose. Samtidigt har foreningen en
ekstraordinær høj repræsentation af danskere med sclerose, idet der i alt er 11.434 medlemmer af foreningen,
der har oplyst, at de har diagnosen, svarende til 72 pct.
af alle danske sclerosepatienter. Dertil kommer et antal
medlemmer, der ikke har ønsket at oplyse om deres

Der fortsættes med at skabe nye indtægtskilder og videreudvikle de eksisterende indsamlingsmetoder. I 2018 vil
der igen gennemføres den regionale husstandsindsamling dog med en udvidelse fra 2 til 3 regioner i 2018, og
for året 2019 til 2021 vil Scleroseindsamlingen udvides
til en landsindsamling.
Som følge af at vi udvider aktivitetsniveauet til foreningens formål; forskning, patienthjælp og kendskab,
budgetteres der for året som helhed med et underskud
på 2,5 mio.

Klaus Høm
Adm. Direktør

Christian L. Bardenfleth
Formand
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Forskning
Støtte til forskning er et hovedformål for Scleroseforeningen, og i 2017 støttede foreningen forskningsprojekter med 14,8 millioner kroner.
Udover at støtte den eksterne forskning er Scleroseforeningen i højere grad også begyndt selv at gennemføre
forskningsprojekter. Nogle af de spændende projekter
i 2017 har eksempelvis omhandlet kost, akupunktur
og wearables. Disse forskningsprojekter er igangsat på
baggrund af interesse blandt medlemmer.
I 2017 støttede foreningen også Scleroseregisteret
med 1,5 millioner kroner. Registeret kommer hvert år
med vigtige bidrag til dansk scleroseforskning. Derudover finansierer foreningen et professorat på Rigshospitalet.
Forskning handler om at vende de sten, hvor forskerne
ved, der ligger noget spændende. Men det handler også
om at være åben over for, at der er ting, vi endnu ikke
forstår. Derfor støtter Scleroseforeningen mange former
for forskning – som både kan føre til vigtig ny viden,
men også kan risikere at være blindgyder. Fordi foreningen prioriterer forskning så højt, spiller den danske
scleroseforskning også en vigtig rolle i international
sammenhæng.

”De penge, Scleroseforeningen samler ind, gør, at mine kollegaer
og jeg ikke er afhængige af finansiering fra medicinalvirksomheder. Det betyder, at vi kan lave forskning, der handler om de
ting, patienterne er interesserede i – ikke hvad industrien har interesse i.”
Melinda Magyari, Speciallæge i neurologi, leder af Scleroseregistret

Læs mere om forskning i sclerose på scleroseforeningen.dk/forskning
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De nyeste tal fra Scleroseregistret viser,
at der i 2017 var 15.848 danskere med sclerose.
15.848

Antal personer
med multipel
sclerose

1.597

14.786
14.348
13.500

Fordeling på regioner

3.659

4.603

6.234
5.129

2.353

2017

2016

2015

2014

1990

Der er igen sket en stigning i forhold til året før, hvor der var 14.786 danskere med
sclerose. I 1980 var tallet 5.129, mens det i 1990 var 6.234. I løbet af de sidste 25
år er antallet af nulevende danskere med sclerose altså mere end fordoblet. En
stor del af denne fordobling skyldes dels, at alle danskere generelt lever længere,
dels at der i 1994 kom det første store gennembrud i behandling af sclerose.

1980

3.597
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Psykologrådgivning
Scleroseforeningens psykologer har i 2017 talt med 811
personer, som enten selv har sclerose eller er nære pårørende til en person med sygdommen. Det førte til 2736
individuelle, par- eller familiesamtaler med medlemmer,
som har haft brug for hjælp til at håndtere de psykiske
reaktioner, der kan opstå, når man lever med en kronisk og oftest invaliderende sygdom. Scleroseforeningen har 13 psykologer fordelt over hele Danmark. Alle
medlemmer kan få gratis og professionel rådgivning
fra en psykolog med specifik viden om sygdommens
mange ansigter og behandlingsformer – uanset hvor i
sygdomsforløbet de er.

Se video med Tessa
Sallyman, der fortæller,
hvad hun fik ud af at
bruge Scleroseforeningens
psykologordning..
scleroseforeningen.dk/
tessa-vimeo

”Det har gavnet mig helt vildt meget at gøre brug af
Scleroseforeningens psykologer. De har hjulpet mig med at
klare min angst for, hvad der i fremtiden kommer til at ske i
forhold til sygdommen. Det har givet mig en ro indeni og flere
redskaber til at håndtere det, der kommer op.”
Tessa C. W. Sallyman, Lever med sclerose

Læs mere om psykologtilbuddet på scleroseforeningen.dk/psykolog
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Socialrådgivning
Scleroseforeningens ni socialrådgivere fik i 2017 mere
end 5.600 henvendelser fra medlemmer med sclerose
eller deres pårørende, som på den ene eller anden måde
var stødt på en mur i mødet med det offentlige system.
Henvendelserne til Scleroseforeningens gratis og landsdækkende socialrådgivning handler oftest om handicapbiler, hjælp til dækning af merudgifter, personlig
pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler eller spørgsmål
om, hvordan medlemmerne kan forblive i arbejde.

Se Nadia Buchard
fortælle, hvad
Scleroseforeningens
socialrådgiverordning
tilbyder.
scleroseforeningen.dk/
nadia-vimeo

”Vores opgave med at holde hånden under borgerne er desværre ikke blevet betydeligt mindre. Der træffes stadig for mange forkerte afgørelser i
sociale sager, kommunerne er ikke er stoppet med at prøve grænser af, og
sagsbehandlingstiderne er fortsat for lange. På trods af alt det er vi glade
for pt. at have en socialminister, der prioriterer at have fokus på bedre
sagsbehandling – så borgerne kan få den hjælp, de er berettiget til.”
Nadia Buchard, Ledende socialrådgiver

Læs mere om socialrådgivernes tilbud på https://scleroseforeningen.dk/socialrådgiver
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Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev
I 2017 fik Sclerosehospitalerne endnu en midlertidig
satspuljebevilling til nedbringelse af ventelisterne, hvilket er meget glædeligt.
Satspuljebevillingen indeholdt også penge til et projekt,
som har fyldt meget i 2017. Projektets formål er:
• At øge kvaliteten af det sammenhængende rehabiliteringsforløb for den enkelte patient
• At afdække barrierer i samarbejdet mellem landets
kommuner og Sclerosehospitalerne
• At afprøve modeller og initiativer til at overkomme
de fundne barrierer
Takket været en arv har Sclerosehospitalerne kunnet
gennemføre verdens hidtil største studie af effekten
af rehabilitering. Undersøgelsens første resultater
kunne præsenteres i 2017. De viste, at der er effekt af
rehabilitering på sclerosehospitalerne, og at effekten
målt på livskvalitet holder 6 måneder efter indlæggelsen.
Derudover har Sclerosehospitalerne i 2017
haft fokus på, at hospitalerne er til for alle med
Kirsten Nielsen er en af
sclerose, også de som har fremskreden sclerode patienter, som sætter
se og er afhængige af hjælp fra andre til dagstor pris på det, hun har
lige gøremål.

fået med hjem fra et af
Sclerosehospitalerne:

”Besøgene er stort set det eneste, jeg kan gøre mod min progressive
sclerose, så Sclerosehospitalet er næsten blevet mit andet hjem. Det
er et frirum, hvor jeg kan mærke, at jeg er blandt kompetente folk,
som kan sætte sig i mit sted. Man kommer altid stærkere hjem derfra
– både fysisk, men i høj grad også psykisk.”
Kirsten Nielsen, har sclerose og gør brug af Sclerosehospitalerne

Læs mere om sclerosehospitalernes tilbud på sclerosehospitalerne.dk
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Dronningens Ferieby i Grenaa

Hvert år får
både børn og
voksne gode
oplevelser i
Dronningens
Ferieby.

”Vi har haft et godt år, som på trods regn og rusk over hele sommeren
trak fulde huse i skolernes sommerferie, hvor vi havde en belægning på
99 procent. Vores aktiviteter i skolernes ferier er meget populære, og
det er her vores gæster lærer hinanden at kende. Det danner grobund
for mange sociale relationer - både for børn og voksne.”
Birthe Stengård Frank, Manager i Dronningens Ferieby

Dronningens Ferieby har haft et flot år, hvor belægningsgraden endnu en gang er steget. Det skyldes, at der
har været særligt fokus på at øge belægningen uden for
skoleferierne. Det er blevet gjort gennem ekstra markedsføring rettet mod institutioner samt via de sociale
medier og ved at udvide sæsonen. I tråd med det er
der kommet flere aktiviteter for Feriebyens gæster som
eksempelvis rideferier og maleferier.
Det er fortsat helt overvejende gæster med særlige
behov for tilgængelighed, der lejer Feriebyens huse
og fællesfaciliteter til ferieophold, kurser, møder og
konferencer.

Antal overnatninger
2017

23.788

2016

23.754
20.354

2015
Belægningsgrad

2015

48 %

47 %

42,2 %
2016

2017

Læs mere om ferietilbuddene på dronningensferieby.dk
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Cykelnerven:

250

Ryttere

4,3

Millioner
kroner

12.000

Højdemeter

Cykelnerven har endnu en gang haft et stærkt år. I 2017
kæmpede 250 ryttere sig op ad 12.000 højdemeter på
syv af de helt afgørende Tour-bjerge i de franske alper.
Cykelrytterne havde arbejdet benhårdt, før de overhovedet kunne få lov til at sætte sig i sadlen og prøve
kræfter med bjerggiganterne i Alperne. De trænede og
cyklede tusindvis af kilometer på landevejene hjemme
Læs mere om udfordringen på cykelnerven.dk
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i Danmark – og ved siden af knoklede de for at samle
penge ind til forskning i sclerose. Det blev til i alt ca.
4,3 millioner kroner takket være en lang række virksomheder og privatpersoner, som havde valgt at donere
sponsorater eller penge til rytternes kamp mod bjergene
- og sclerosen. Cykelnerven blev hele vejen også bakket
op af et fantastisk hold af cykelambassadører.

Ambassadører:
Kys Sclerose Farvel-kampagnen kørte igen i 2017 med
nye aktiviteter og nye ambassadører. Scleroseforeningen er meget stolte af at have så dygtige ambassadører
med så meget format. Det er der brug for, så sclerose
kan blive sat på dagsordenen – både herhjemme og i
udlandet.
En del af Kys-kampagnen er butiksindsamlingen,
som i 2017 har indbragt over 1 million kroner. Det er

sket gennem eksempelvis MobilePay-donationer, og
et givende samarbejde med REMA 1000, som har solgt
KYS-stregkoder og KYS-læbepomader. Derudover er der
ved hjælp af en masse handlekraftige frivillige blevet
stillet omkring 9.000 indsamlingsbøsser op i butikker
rundt om i hele Danmark. Også på de sociale medier har
’Kys Sclerose Farvel’ haft stor opbakning, hvor mange
har støttet og fulgt kampagnen.

Husstands
indsamling:
Ligesom i 2016 foregik Husstandsindsamlingen i samarbejde med
Gigtforeningen. Mere end 2500 indsamlere gik den 10. september 2017
fra dør til dør og samlede intet mindre end 2,75 millioner ind. Et godt
resultat, som forhåbentlig kan toppes, når Scleroseforeningen i 2018
afholder husstandindsamlingen på egen hånd.
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1957

1978

1995

Slangemanden

Manden forsvinder

Slangen forsvinder

2002
Daværende logo

Nyt look til
Scleroseforeningen i 2017
Scleroseforeningen følger med tiden og ændrede logo
og visuel stil i efteråret 2017.
Det nye logo bygger på det gamle, men har fået en
tur i tidsmaskinen. Den visuelle stil er blevet strammet
op, så den rammer tidsånden. Samtidig kommer det nye
logo lige midt i en tid med forandringer.
I 1957, da foreningen blev stiftet, var logoet en mand,
der slås med en slange. I 1978 forsvandt manden ud af
scleroseforeningen.dk
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logoet, men slangen bestod. I 1995 forsvandt slangehovedet ud af logoet, og i 2002 kom logoet, der bestod
helt frem til 2017. Det nye logo er mere stringent, og
blomsten er åbnet op. Helt centralt i det nye logo er, at
ordet ”sclerose” er delt i to. Det giver stopeffekt, og det
følger en tid, hvor flere og flere laver ordopdelinger i
deres visuelle identitet.
Processen med det nye logo er en løbende proces, hvor

Cannabispartner
– Giv en fed

2017
Det nye logo
Nyt logo designet
af: Linda Friis

I Scleroseforeningen stod 2017 i den medicinske cannabis’ tegn. Med opstart af forsøgsordningen 1. januar
2018 for øje søsatte foreningen i 2017 kampagnen "Cannabispartner – Giv en fed". Budskabet var, at der skulle
tilskud til den medicinske cannabis, så de, der havde
brug for produktet, havde råd til det.
Kampagnen medvirkede til, at der fra politisk side
blev afsat et stort tocifret millionbeløb øremærket til
netop det.

materialer udskiftes, når de løber tør på lageret.
Alt skiftes altså ikke fra den ene dag til den anden. I forlængelse af det nye logo fik foreningen
også ny hjemmeside med et opdateret udtryk.
”Scleroseforeningen er i konstant forandring.
Nu står vi i en tid med en række forandringer, og
det vil vi gerne markere i form af et nyt logo og
en ny visuel identitet,” siger direktør Klaus Høm.
Læs mere om kampagnen på givenfed.dk
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Regnskab 2017
Balance pr. 31.12.2017
1.000 kr.
Resultatopgørelse
1.000 kr.

2016

Indsamlede offentlige midler

6.795

5.422

Indsamlede private midler

65.713

63.791

Indtægtsskabende virksomhed

Grunde og bygninger

9.705

9.705

Materielle anlægsaktiver i alt

9.705

9.705

Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå

0

900

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

900

9.705

10.605

3.129

2.233

900

0

9.239

9.173

Indtægter ved indtægtsskabende
virksomhed i alt

81.747

78.386

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed

-12.264

-12.143

Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå

-4.279

-4.548

65.204

61.695

Mellemregning med Sclerosehospitalerne
i Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå

Administrationsudgifter o.l.

-6.025

-5.493

Resultat før finansielle poster

59.179

56.202

0

5.737

Aktiver i alt

3.069

2.633

PASSIVER

-2

-1

Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg

Udgifter ved egen virksomhed
Resultat af indtægtsskabende virksomhed

Salg af ejendomme m.v.
Finansielle indtægter, renter, udbytter og
kursgevinst
Finansielle udgifter, renter og kurstab

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

Henlæggelser
Kursreguleringsfond

Resultat før formålsbestemt aktiviteter

62.246

120.586

122.323

39.165

39.165

14.131

12.711

Egenkapital i alt

84.739

82.709

0

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.

14.314

9.209

Ikke anvendte forsknings- og
andre bevillinger

10.318

22.206

11.215

8.129

-12.493
-25.303

Kendskab

-16.687

-14.159

Anvendelse i alt

-60.216

-51.955

2.030

12.616

Resultatdisponering
Årets resultat

2.030

12.616

I alt

2.030

12.616

610

12.678

1.420

-62

2.030

12.616
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9.366
111.718

30.833

-14.842

Disponeret i alt

4.234
110.881

31.443

-28.687

Overføres til/fra kursreguleringsfond

0
100.119

Overført resultat

Patienthjælp

Overføres til overført resultat

1
102.617

64.571

Forskning

Årets resultat

2016

AKTIVER
2017

Indtægter fra egen virksomhed

2017

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Klausulerede bidrag og arvebeløb til
bestemte formål m.v.
Mellemregning med Sclerosehospitalerne i
Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå

0

70

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

35.847

39.614

Gældsforpligtelser i alt

35.847

39.614

120.586

122.323

Passiver i alt

Årets anvendelse efter
formålet 2017

Kendskab

16,7 mio. kr.

Patienthjælp

Forskning

28,7 mio. kr.

14,8 mio. kr.

5 års hoved- og nøgletal
TIDLIGERE PRAKSIS

Samlede antal medlemmer og bidragsydere

NY PRAKSIS*

2013

2014

2015

2016

2017

64.360

60.802

58.614

56.642

56.592

Heraf registrerede medlemmer

43.512

40.074

36.526

34.432

33.560

Heraf registrerede bidragsydere

20.848

20.728

22.088

22.210

23.032

Resultat før formålsbestemte aktiviteter

44.778

49.699

47.144

64.571

62.246

Formålsbestemte aktiviteter
Forskning
Patienthjælp
Kendskab

Årets resultat

11.180

12.071

12.900

12.493

14.842

25.823

28.386

23.433

25.303

28.687

11.037

11.315

9.158

14.159

16.687

48.040

51.772

45.491

51.955

60.216

-3.262

-2.073

1.653

12.616

2.030

86,4%

85,5%

86,1%

78,7%

79,8%

11,3%

10,3%

11,4%

7,0%

7,4%

77,5

77,3

75,8

66,3%

73,7%

Nøgletal
Overskudsgrad ved indsamlinger
Administrationsprocent
Formålsprocent
Heraf andel til forskning

23,3%

23,3%

28,4%

24,0%

24,6%

Heraf andel til patienthjælp

53,8%

54,8%

51,5%

48,7%

47,6%

Heraf andel til kendskab

23,0%

21,9%

20,1%

27,3%

27,7%

16,1%

2,5%

Konsolideringsprocent
Sikkerhedsmargin (Egenkapital ultimo/årets udgifter)

1,14

1,02

1,17

1,12

1,02

Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver)

72,8%

70,5%

72,5%

67,6%

70,3%

8,6%

7,6%

7,5%

6,9%

8,3%

1,2%

1,2%

Andel af offentlig finansiering
Andel af indtægter fra medicinalindustrien
Gns. antal årsværk
Heraf projektansatte

52

53

51

55

57

2

2

2

4

3

*) Scleroseforeningen har valgt at følge det nye eksempelregnskab fra ISOBRO, og har korrigeret 2016 samt 2017 til denne opstilling. Ændringen ved
rør primært opgørelser fra netto- til bruttotal og at omkostninger så vidt muligt skal henføres til de faktiske aktiviteter.
Nøgletal beregnes for 2016 samt 2017 ud fra bruttoindtægter i modsætning til tidligere år, hvor der beregnes efter samlede omkostninger.
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TAK
Alle Scleroseforeningens aktiviteter i
2017 kunne kun lade sig gøre takket være
den værdifulde støtte og opbakning fra
• Arvesager
• Fonde og legater
• Medlemmer
• Bidragydere og støttemedlemmer
• Ambassadører
• Butikker og virksomheder
• Frivillige
• Medarbejdere

som hver og en har været med til at gøre
en forskel for mennesker med sclerose
og deres familier.
Tusind tak for hjælpen!
Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende
organisation, der næsten udelukkende arbejder for
indsamlede midler. Aktiviteterne omfatter forskning,
patienthjælp og information samt drift af to sclerose
hospitaler og en handicapvenlig ferieby. Sclerosefor
eningen har 47 lokalafdelinger, cirka 1150 frivillige og
over 55.000 medlemmer og bidragydere.
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