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Udvalgets formål:

4

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 dansk 

klinisk, basal og epidemiologisk forskning af høj 

kvalitet med relation til sclerosesygdommen.

Finn Sellebjerg

Peter Vestergaard Rasmussen

Henrik Larsson

Helle Hvilsted Nielsen

Jette Frederiksen

Morten Blaabjerg

Benedikte Wanscher

Malene Kappen-Krüger

Medlemmer i udvalget
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Udvalgets mål for perioden: 2023-2024

5

Varetagelse af forsknings- og rejsemidler

Justerede prioriteringer ifm. uddeling

Fondsmodtagermøde

Inddragelse af patientønsker til forskningsemner

Øget fokus på lægmandsrapporter
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Mål 1

Projektnavn 6

Handlinger

31.10.2022

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.
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Mål 2

Projektnavn 7

Handlinger

31.10.2022

Justerede prioriteringer ifm. uddeling

Det skal prioriteres, at de stærkeste danske 
forskningsmiljøer støttes.

Det er en mulighed at der ved projekter af 
særlig høj kvalitet og forskningsværdi kan 
uddeles flerårige forskningsbevillinger.

Forskningsstøtten skal bidrage til rekruttering 
af fremtidige forskere og klinikere til 
scleroseområdet, hvorfor der skal være fokus på 
at støtte klinisk forskning fremfor basal 
forskning i tilfælde af kvalitetsmæssigt lige 
gode projekter.

Succeskriterier

At de nævnte justeringer ifm. uddeling 

medtages ved uddelingsmøder i 2023 og 

2024. 
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Mål 3

8

Handlinger

31.10.2022

Udvidet Fondsmodtagermøde

Fortsat afprøvning af Fondsmodtager-

mødet i en udvidet form. Dette inkluderer 

to parallelle sessions – en for 

Forskningsudvalget og en 

lægmandssession, hvor udvalgte 

projekter præsenteres i tilpasset form 

foran fremmødte medlemmer af 

Scleroseforeningen. 

Succeskriterier

At et udvidet Fondsmodtagermøde 

gennemføres i tilrettet form, der sikrer 

lægmandspræsentationer.

At et udvidet Fondsmodtagermøde 

gennemføres og evalueres i 2023 og 2024 

mhp. løbende tilpasning.
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Mål 4

9

Handlinger

31.10.2022

Inddragelse af patientønsker til forskningsemner

Forskning i udvalgte emner, som medlemmerne har 

tilkendegivet er særligt relevante for dem, skal prioriteres. 

Emnerne udvælges på baggrund af en omfattende 

medlemsundersøgelse og besluttes endeligt af 

Hovedbestyrelsen efter input fra Forskningsudvalget. 

Der vælges 2-3 emner iblandt hvilke, indkomne ansøgninger 

prioriteres i uddelingen i tre år ad gangen. 

Der er ikke tale om øremærkede midler til 

forskningsprojekterne indenfor de medlemsbestemte emner, 

men de skal prioriteres over andre ansøgninger, såfremt 

ansøgningerne har den fornødne videnskabelige kvalitet. 

Succeskriterier

At Forskningsudvalget i sin uddeling af 

forskningsmidler prioriterer de af 

Hovedbestyrelsen fastsatte 

forskningsemner. 

At rammen for uddeling af sådanne 

strategiske forskningsmidler evalueres 

løbende, både ift. udformning af 

puljeopslag samt informations- og 

bedømmelsesprocesser. 
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Mål 5

10

Handlinger

31.10.2022

Øget fokus på lægmandsrapporter

I forbindelse med afrapportering skal alle 

fondsmodtagere udfærdige en lægmandsrapport, der i 

let forståeligt sprog præsenterer projektets resultater. 

Dette har hidtil ikke fungeret optimalt. 

Brugen af ad hoc lægmandspaneler fortsætter og 

udvikles, så alle lægmandsrapporter gennemgår en 

grundig proces, hvor de formelt godkendes af et 

lægmandspanel samt en 

kommunikationsmedarbejder fra Scleroseforeningen.

En sådan godkendelse er en forudsætning for at 

modtage forskningsmidler fra Scleroseforeningen

fremadrettet. 

Succeskriterier

At revision og godkendelse af 

lægmandsrapporter gennemføres 

systematisk ifm. afrapportering. 
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Hvad er nyt i år?

11

Justerede prioriteringer ifm. uddeling

Inddragelse af patientønsker til 

forskningsemner

Øget fokus på lægmandsrapporter

Sammenlignet med tidligere år

31.10.2022

Hvad er fravalgt i år?
Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

Patientinddragelse er ikke specifikt nævnt i 

handlingsplanen, da målene er fast 

implementeret, bl.a. via en patientrepræsentant i 

udvalget samt obligatorisk felt og hjælpetekst i 

ansøgningsskemaet. 
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Hvad er relationen til 
Strategi 2026?

12

En fortsat markant støtte til vedligeholdelse og 

udvikling af dansk scleroseforskning. 

Mulighed for at søge midler til delestillinger samt 
prioritering af støtte til klinisk forskning, hvilket 

bidrager til fastholdelse af neurologer indenfor 
scleroseområdet. 

Øget fokus på patientinddragelse i forskning 
gennem prioritering af medlemsønsker, 

inddragelse af lægmandspaneler og fortsat 
involvering af medlemmer i fondsmodtagermødet.

Prioritering af støtte til de bedste danske 
forskningsmiljøer samt mulighed for at støtte 

flerårige projekter, hvilket i særlig grad bidrager til 
en høj kvalitet i den forskning, der støttes.  

31.10.2022

Samlet budget

Der er i 2023 sat 7.550.000 kr. af til uddeling 

pr. år. Herudover er der afsat 200.000 kr. til 

rejsemidler og 100.000 kr. til afholdelse af 

fondsmodtagermøde. 
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Handlingsplan 2023-24

Lokalafdelingsudvalget

13
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Udvalgets formål:

14

 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 

Trine Frøstrup

Sheila Rankilde

Lenette Hein

Eddie Sørensen

Michael Simonsen

Alice Lind Dolleris

Medlemmer i udvalget
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Udvalgets mål for perioden: 2023-24

15

1. Styrkelse af det lokale arbejde – den lokale frivillighed

2. Udvikling af vores lokale medlemstilbud. Vi skal være relevante for 

vores medlemmer og frivillige i fremtiden. Aktivitetsniveauet i 

lokalafdelingerne skal hæves

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

4. Øge kendskabet til det lokale arbejde

/     © SCLEROSEFORENINGEN.DK/ 31.10.2022

Mål 1
Styrkelse af det lokale arbejde – den lokale frivillighed

Projektnavn 16

Handlinger

31.10.2022

 Der skal erhverves viden og data om 

fremtidens frivillig

 Igangsættelse af målrettede 

rekrutteringskampagner

 Understøtte at den nye struktur i 

lokalafdelingerne kommer til at virke i 

alle lokalafdelingerne

 Der skal udarbejdes frivilligkoncepter, der 

beskriver frivillighedens faser: beskrivelse 

af opgaven, rekruttering, modtagelse, 

opfølgning/udvikling og afsked.

 Tilbyde relevant undervisning/træning i 

de lokale frivilligopgaver.

Succeskriterier

 Antallet af frivillige stiger i 
lokalafdelingerne

 Det skal være tydeligt, at man gør en 
forskel som frivillig i scleroseforeningen

 Det skal være nemt at være frivillig i 
Scleroseforeningen

 Har et uddannelsestilbud, der er 
tidssvarende både omkring indhold og 
form.

 Tilfredse frivillige

15
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Mål 2
Udvikling af vores lokale medlemstilbud 

17

Handlinger

31.10.2022

 Med baggrund i undersøgelser, viden og 

data skal vi understøtte 

lokalafdelingernes arbejde med at være 

relevante for medlemmerne

 Styrke online medlemsmøderne

 Der skal udvikles nye og relevante lokale 

aktiviteter, som 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

 Vi ser en stigende interesse i de lokale 

aktiviteter
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Mål 3

Øge indtjening fra det lokale arbejde 

18

Handlinger

31.10.2022

 Etablering af et indsamlingsteam i 

lokalafdelingerne med en områdeleder i 

spidsen

 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

 Alle lokalafdelinger er involveret i 

Scleroseindsamlingen, både omkring lokal 

organisering og omkring rekruttering af 

indsamlere

 Øge engagementer i indsamlinger og 

events blandt vores frivillige og 

medlemmer

 Øget indtjening fra indsamlinger og events
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Mål 4
Øge kendskabet til det lokale arbejde

19

Handlinger

31.10.2022

 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

/     © SCLEROSEFORENINGEN.DK/ 31.10.2022

Hvad er nyt i år?

20

 De seneste år har handlet om 

implementeringen af den nye struktur, hvor vi 

de næste 2 år sætter fokus på at styrke 

organiseringen. Primært i forhold til at 

rekrutterer flere frivillige, men også i forhold 

til at udvikle/uddanne vores frivillige

Sammenlignet med tidligere år

31.10.2022

Hvad er fravalgt i år?
Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

19
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Hvad er relationen til 
Strategi 2026?

21

 Stort fokus på at styrke det lokale arbejde, 

både i forhold til indsamling og events og i 

forhold til relevante lokale aktiviteter

31.10.2022

Samlet budget

Total 2023:

Lokalafdelingsudvalget 
drift og aktiviteter 2.720.000 kr.

Kurser 260.000 kr.
__________________________

I alt 2.980.000 kr.
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Handlingsplan 2023-2024 

Social- og handicapudvalget
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Udvalgets formål:

23

At bistå Hovedbestyrelsen, indenfor rammerne af 
Hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger, 
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.

Medlemmer i udvalget

Ole Fredslund

Henrik Kragh

Eddie Sørensen

Michael Simonsen
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Udvalgets mål for perioden: 2023-2024

24

Mål 1: Afdækning af viden og videnshuller på socialområdet som 

udgangspunkt for udvalgets videre målsætninger

Mål 2: Kortlægning af viden om lokalpolitiske aktive 

Mål 3: Indsatser for ældre med sclerose

Mål 4: Indsatser for mennesker med multisygdom og MS

23
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Mål 1 – Afdækning af viden og videnshuller på socialområdet som 
udgangspunkt for udvalgets videre målsætninger

Projektnavn 25

Handlinger

31.10.2022

Baggrund: Der er behov for solid 

dokumentation til underbygning af 

foreningens mærkesager til politisk 

arbejde. Det er derfor relevant at 

undersøge, hvorvidt der er den 

dokumentation, der er behov for til den 

politiske indsats.

Mål: Udvalget har afdækket foreningens 

viden og videnshuller på social, handicap 

og arbejdsmarkedsområdet og på 

baggrund heraf diskuteret fremtidige 

målsætninger.

Succeskriterier

Udvalget har fået præsenteret eksisterende 

viden i foreningsregi på socialområdet. 

Udvalget har diskuteret, hvor der er behov 

for yderligere dokumentation, og på den 

baggrund givet anbefalinger til 

undersøgelser, som sekretariatet kan 

udføre. 

Ovenstående danner baggrund for 

drøftelser om udvalgets fremtidige 

handlingsplan. 
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Mål 2 – Kortlægning af viden om lokalpolitisk aktive frivillige   

Projektnavn 26

Handlinger

31.10.2022

Baggrund: Udvalget har i mange år 

arbejdet med at klæde lokalpolitisk aktive 

frivillige på til deres arbejde, bl.a. i 

forbindelse med KV. I den forbindelse er 

det erfaret, at der mangler viden om de 

frivillige, deres behov og deres 

arbejdsopgaver. 

Mål: At få mere viden om de lokalpolitisk 

aktive og deres præferencer i det frivillige 

arbejde. 

Succeskriterier

Udvalget har bidraget til input til en 

kortlægning af de lokalpolitisk aktive og 

deres præferencer.

På baggrund heraf er udvalget kommet 

med input til en fremtidig plan for 

understøttelse af de lokalpolitisk aktive. 

25
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Mål 3 – Indsatser for ældre med sclerose (i samarbejde med 
Sundhedsudvalget) 

Projektnavn 27

Handlinger

31.10.2022

Baggrund: Udvalget har i sidste periode 

fulgt og kvalificeret en ph.d.-afhandling 

med fokus på ældre med sclerose, der 

færdiggøres i den kommende 

udvalgsperiode. 

Mål: Resultaterne af Sofie Olsgaard 

Bergiens ph.d.-afhandling om ældre med 

MS fremlægges for udvalget, som 

rådgiver om mulige tiltag på baggrund af 

afhandlingens fund.

Succeskriterier

Ældre med MS har fået særlig 

opmærksomhed i udvalgets arbejde.

Udvalget har rådgivet om mulige tiltag, 

som Scleroseforeningen kan gøre for at 

imødekomme behovene hos ældre 

personer med sclerose.
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Mål 4 – Indsatser for personer med multisygdom og MS (i samarbejde 
med Sundhedsudvalget)

Projektnavn 28

Handlinger

31.10.2022

Baggrund: Udvalget har i sidste periode 

fulgt et projekt, som kortlægger 

forekomsten af multisygdom blandt 

mennesker med sclerose, samt hvilke 

problematikker og behov mennesker med 

sclerose og multisygdom oplever. 

Mål: Udvalget skal på baggrund af den 

indsamlede viden give forslag til og 

kvalificere indsatser for mennesker med 

sclerose og multisygdom.

Succeskriterier

Udvalget er kommet med forslag til 

indsatser for mennesker med sclerose og 

multisygdom på baggrund af eksisterende 

viden samt har kvalificeret 

Scleroseforeningens arbejde med disse 

indsatser. 

27
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Hvad er nyt i år?

29

Denne handlingsplan har stort fokus på at få 

vidensgrundlaget for udvalgets arbejde i orden. 
Derfor er der, som noget nyt, fokus på at få 
afdækket vores viden om social og 

handicapområdet i foreningen samt om vores 
lokalpolitisk aktive. 

Sidste år havde udvalget også fokus på ældre med 
MS og mennesker med multisygdom, men da de to 

forskningsprojekter nærmer sig deres afslutning, 
har udvalget i den kommende periode mulighed for 
at rådgive om indsatser for målgrupperne på 
baggrund af resultaterne. 

Sammenlignet med tidligere år

31.10.2022

Hvad er fravalgt i år?
Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

Indsatsen omkring kommunalvalget er 

fravalgt, da målsætningen er opfyldt, og der 

først er nyt kommunalvalg i 2025. 

Målsætningen om at bidrage til Strategi 2026 

udgår, da målsætningen er opfyldt. 
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Hvad er relationen til 
Strategi 2026?

30

Handlingsplanen knytter sig til følgende i 2026-strategien: 

Udvalget har særligt fokus på familie- og hverdagsliv i 
relation til mål 1, 3 og 4. 

Udvalget bidrager til forskningsstrategien om at have 
mere fokus på at belyse sociale problematikker forbundet 
med at have sclerose, jf. mål 1. 

Udvalget har særligt fokus på ældre, jf. mål 3. 

Udvalget har fokus på at knytte foreningen sammen og 
arbejde troværdigt og vidende, jf. mål 2. 

31.10.2022

Samlet budget

Mødeudgifter kr.  15.000

Aktiviteter kr. 155.000
__________________________

I alt kr. 170.000 

29
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Handlingsplan 2023-24

Sundhedsudvalget

31
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Udvalgets formål:

32

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 deres pårørende, samt 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: Udpegede medlemmer:

Medlemmer i udvalget

31
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Udvalgets mål for perioden: 2022

33

Forskningspuljen ”Bedre liv med sclerose”

Løbende kvalificering af Scleroseforeningens egen forskning samt 

større dokumentationsprojekter

Indsatser for mennesker med fremskreden sclerose

Indsatser for mennesker med progressiv sclerose

Multisygdom

Ældre med sclerose

Livsstil/livsglædeprojekter
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Mål 1: Forskningspuljen ”Bedre liv med sclerose”

Projektnavn 34

Handlinger

31.10.2022

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 2023 og 2024 

(såfremt der afsættes midler i budgettet til 

brug i 2024 og 2025).

Der afsættes midler til puljen for 2024 og 

2025.

Sundhedsudvalget (såvel som Social- og 

Handicapudvalget) har givet input til 

særligt vigtige forskningsområder, som 

bør indtænkes i en evt. strategisk 

udmøntning af puljen.

33

34



31-10-2022

18

/     © SCLEROSEFORENINGEN.DK/ 31.10.2022

Mål 2: Løbende kvalificering af Scleroseforeningens egen 
forskning samt større dokumentationsprojekter

35

Handlinger

31.10.2022

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 forslag til kommende 

projekter, giver løbende inputs til 

projektbeskrivelser, forskningsprotokoller 

og procesopdateringer fra sekretariatet, 

samt bidrager til at finde 

samarbejdspartnere/netværk.

Succeskriterier

Udvalget har givet inputs til relevante 

projekter i form af forslag til design, 

metode, patient-/pårørendeinddragelse, 

formidling af resultater mm.
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Mål 3: Indsatser for mennesker med fremskreden sclerose

36

Handlinger

31.10.2022

Sclerosehospitalerne tager initiativ til at 

nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, 

som skal arbejde videre med at afdække 

behov, samt udvikle og implementere 

indsatser, for mennesker med 

fremskreden sclerose. 

Udvalget bliver orienteret om 

arbejdsgruppens aktiviteter og giver input 

til disse.

Succeskriterier

Udvalget har fulgt arbejdsgruppens 

aktiviteter og givet input til disse
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36



31-10-2022

19

/     © SCLEROSEFORENINGEN.DK/ 31.10.2022

Mål 4: Indsatser for mennesker med progressiv sclerose

37

Handlinger

31.10.2022

En af de største udfordringer for patienter 

med progressiv sclerose, er manglen på 

medicinsk behandling og manglende 

specialiseret monitorering af patienterne. 

Helhedsplanen fra 2019 skulle være et 

skridt på vejen, men vi er stadig langt fra 

målet. Derfor skal Sundhedsudvalget følge 

og kvalificere Scleroseforeningens arbejde 

med at sikre adgang til behandling og 

specialiseret monitorering for mennesker 

med progressiv sclerose.

Succeskriterier

Udvalget har fulgt og kvalificeret 

sekretariatets arbejde med at sikre adgang 

til behandling og specialiseret 

monitorering for mennesker med 

progressiv sclerose.

/     © SCLEROSEFORENINGEN.DK/ 31.10.2022

Mål 5: Multisygdom

38

Handlinger

31.10.2022

Mange mennesker med sclerose lider af 

andre samtidige kroniske eller langvarige 

sygdomme. Scleroseforeningen ønsker at 

sætte fokus på denne gruppe patienter og 

undersøge hvilke udækkede behov, de har.

Sundhedsudvalget har fulgt et projekt, 

som kortlægger forekomst multisygdom 

blandt mennesker med sclerose, samt 

hvilke problematikker og behov, 

mennesker med sclerose og multisygdom 

oplever. Udvalget skal på baggrund af den 

indsamlede viden give forslag til og 

kvalificere indsatser for mennesker med 

sclerose og multisygdom

Succeskriterier

Udvalget er kommet med forslag til 

indsatser for mennesker med sclerose og 

multisygdom på baggrund af eksisterende 

viden, samt har kvalificeret 

Scleroseforeningens arbejde med disse 

indsatser.
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Mål 6: Ældre med sclerose

39

Handlinger

31.10.2022

Ældre med MS skal generelt have særligt 

fokus i de projekter, som udvalget følger, 

eksempelvis når det kommer til 

fremskredne, progressive og multisyge.

Resultaterne af Sofie Olsgaard Bergiens

PhD afhandling om ældre med MS 

fremlægges for udvalget, som rådgiver 

om mulige tiltag på baggrund af 

afhandlingens fund.

Succeskriterier

Ældre med MS har fået særlig 

opmærksomhed i udvalgets arbejde

Udvalget har rådgivet om mulige tiltag, 

som Scleroseforeningen kan gøre for at 

imødekomme behovene hos ældre personer 

med sclerose
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Mål 7: Livsstil/Livsglædeprojekter

40

Handlinger

31.10.2022

Scleroseforeningen udfører i disse år en 

række forsknings- og udviklingsprojekter 

med udgangspunkt i aktiviteter, som 

giver livsglæde i hverdagen og samtidig 

har et trænings/rehabiliterings-sigte, og 

som samtidig har relevans for mennesker 

med sclerose, uanset deres 

funktionsniveau. Det gælder aktiviteter 

som gang/vandring, dans, sang og 

boksning. Den forskningsmæssige del 

udføres i høj grad i et samarbejde med 

Sclerosehospitalerne. Sundhedsudvalget 

følger og kvalificerer projekterne samt 

samarbejdet mellem foreningen og 

hospitalerne.

Succeskriterier

Sundhedsudvalget har forholdt sig til 

relevans, udvikling, test og 

implementering af livsglædekoncepter
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Hvad er nyt i år?

41

Ældre med sclerose

Livsstil/livsglædeprojekter

Sammenlignet med tidligere år

31.10.2022

Hvad er fravalgt i år?
Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

Konsekvenser af Covid-19

Strategi 2026
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Hvad er relationen til 
Strategi 2026?

42

I strategi 2026 er fokusområderne livsstil, behandling, samt 

familie- og hverdagsliv. Sundhedsudvalgets handlingsplan 

arbejder inden for alle disse fokusområder.

Livsstil er i fokus i mål 7, men er også relevant ift. fx 

ældre og fremskredne (mål 3 og 6) 

Behandling er et gennemgående emne for hele 

Sundhedsudvalgets arbejde og er relevant for alle målene 

i handlingsplanen 

Familie- og hverdagsliv er særligt relevant i relation til 

fremskredne (mål 3) og ældre (mål 6)

Med mål 1 og 2 arbejder udvalget med at støtte op om 

foreningens strategiske mål om at sikre scleroseforskning af 

høj kvalitet, både i den eksterne og den interne forskning.

31.10.2022

Samlet budget

2023

Mødeudgifter 15.000 kr.

Aktiviteter 50.000 kr.

I alt: 65.000 kr.
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Ungeudvalget

43

Handlingsplan 2023-2024
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Udvalgets formål:

44

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

Martin Dæncker

Diana Bolin Rasmussen

Marie Hein

Mikkel Giannini

Anne Cathrine Jensen

Simone Pehrson

Ann-Sofie Clement

Malene Pedersen

Emma Kristensen

Medlemmer i udvalget
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Udvalgets mål for perioden: 2023-
2024

45

Mål 1: fokus på fysisk fællesskab

Mål 2: online tilstedeværelse
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Mål 1 – fokus på fysisk fællesskab 

46

Handlinger

31.10.2022

2 nationale arrangementer med 

forskellige fokus

Udvikle platforme for lokalt fællesskab

Succeskriterier

At der er afholdt 2 udsolgte arrangementer.

At udvalget har skabt rammerne for, at 

lokale fællesskaber blandt unge med MS 

har mulighed for at gro.

At der i de to handlinger er indtænkt ung 

frivillighed.
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Mål 2 – online tilstedeværelse 

47

Handlinger

31.10.2022

Videreudvikle på foreningens online 

tilstedeværelse for unge i form af:

Podcast

Onlinemøde for unge – fx ved at sende 

live

Hjemmesiden

Succeskriterier

At der er videreudviklet på foreningens online 

tilstedeværelse for unge:

Podcast-formatet er afprøvet 

At der er afholdt et online event

At hjemmesiden er mere overskuelig, 

tidssvarende og tilgængelig i et 

ungeperspektiv, samt at sekretariatet har 

inddraget Ungeudvalget i 

udviklingsprocessen omkring 

hjemmesiden. 
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Hvad er nyt i år?

48

Udvalget har valgt færre mål end vanligt og 

har valgt at lægge sit fokus på ét overordnet 

mål, nemlig fællesskaber. Selv om målene er 

færre, er de til gengæld brede med et stort 

handlerum.

Udvalget har mellem linjerne indtænkt 

pårørende.

Sammenlignet med tidligere år

31.10.2022

Hvad er fravalgt i år?
Med valg følger fravalg. Fravalgt er: 

I forhold til Ungeudvalgets formål er de alle tre 

tænkt ind i handlingsplanen.  
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Hvad er relationen til 
Strategi 2026?

49

Fokus i handlingsplanen er fællesskaber –

fysiske som virtuelle - og hænger sammen 

med Strategi 2026’s navn: Sammen for et godt 

liv med sclerose. Det gode liv er nært beslægtet 

med fællesskaber. På et mere tekstnært plan, 

er der i Ungeudvalgets mål indtænkt 

frivillighed samt hele familien. 

31.10.2022

Samlet budget

Lokale fællesskaber: kr. 60.000

1 nationalt arrangement: kr. 170.000

2 nationale arrangementer: kr. 150.000

SUMH: kr.     1.000

Udvalgsudgifter: kr.  70.000

______________________________

I alt: kr. 451.000
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