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2013 blev et godt år for 
Scleroseforeningen 

I2013 lykkedes at bryde igennem på flere af de områder med 
store udfordringer, som Scleroseforeningen har arbejdet 
med gennem de seneste år, bl.a. vedrørende Sclerosehospi-
talerne og Dr. Ferieby. 2013 blev også året, hvor foreningen 

for alvor tog fat på at afsøge nye indtægtsveje for at sikre den 
økonomiske fremtid. Årets resultat blev et underskud på 3,3 mio. 
kr. imod et budgetteret underskud på 5,3 mio. kr.

Blandt andet på grund af de vigende arveindtægter faldt net-
toresultatet af den indtægtsskabende virksomhed som budget-
teret med 4,5 mio. kr. i forhold til 2012. På grund af det stigende 
pres på vores medlemmer i form af kommunale nedskæringer 
og besparelser blev det besluttet at ressourcerne til foreningens 
rådgivning og patientstøtte alligevel skulle øges og at det bud-
getterede underskud måtte tages fra egenkapitalen.

Det er fortsat svært at fastholde det høje niveau på at rekrut-
tere støttemedlemmer via telefonen, og bestræbelserne på at 
finde nye veje til at skaffe de nødvendige indtægter blev derfor 
forstærket i 2013. Det gælder om at skabe det nødvendige 
grundlag for samarbejde med erhvervsvirksomheder og events, 
der kan give stabile og tilbagevendende indtægter. Det har 
blandt andet betydet udvikling af og investering i forårets butiks-
indsamling og kampagnen Kys Sclerose Farvel, ligesom forenin-
gen satser på en helt ny cykelevent ”Cykelnerven”.

Et vigtigt gennembrud i 2013 var, at det lykkedes at sikre de 
nødvendige fondsmidler til den omfattende renovering af de 44 
feriehuse i Dronningens Ferieby i Grenå. Renoveringen vil stå 
færdig i 2015.

Politisk indsats
Gennem flere år har Scleroseforeningen forsøgt at få politikerne 

til at øge bevillingerne til Sclerosehospitalerne, så de ganske uri-
melige ventetider for sclerosepatienter med behov for rehabilite-
ring kunne nedbringes. Hospitalerne har mulighed for at øge an-
tallet af patienter, men forudsætningen er, at statens bevillinger 
til driften følger med. Det lykkedes gennem foreningens vedhol-
dende politiske arbejde at få bevilget 15 mio. kroner fra den så-
kaldte Satspulje i 2013.

Baggrunden for bevillingen var den gode dialog med relevante 
politikere, som foreningen har haft ved de sidste to års Folke-
møder. Konceptet her er ”Politik med Udsigt”, hvor foreningen 
inviterer politikerne på en times sejlads med galeasen ”Mester”. 
På denne måde har foreningen fået en række gode politiske kon-
takter. Konceptet, hvor man på uformel måde giver politikerne 
indsigt de problemstillinger, foreningen og dens medlemmer 
står over for, har sikret en god og hensigtsmæssig forståelse 
hos politikerne. Indsatsen ved Folkemødet er blandt andet fulgt 
op med politikerbesøg på Sclerosehospitalerne, og det blev af-
gørende i forhold til at sikre de 15 millioner kr. til reducering af 
ventelister.

Et andet konkret resultat af Folkemødet var en invitation fra 
Folketingets Socialudvalg. Under overskriften ”Jeg vil være 
kæreste – ikke handicaphjælper” satte vi under Folkemødet 
fokus på den vanskelige situation, mange familier der lever 
med sclerose i hverdagen befinder sig i. Ikke mindst i de sene-
re år har kommunerne skåret hjælpen væk, hvis der er en 
rask ægtefælle eller samlever i familien. Ofte har det betydet 
en ganske urimelig belastning af familien. Ved at sætte fokus 
på spørgsmålet fik foreningen engageret politikerne, og Folke-
tingets Socialudvalg inviterede derfor foreningen til et samråd 
for at få bud på løsninger. Det arbejdes der nu videre med.

ledelSeSBeretning

140459_Scleroseforeningen_Årsrapport_2012.indd   2 12/06/14   14.26



S c l e r o s e f o r e n i n g e n s  Å rs r a p p o r t  2 0 1 3  · 3

Øget rådgivning
Der er behov for den mere målrettede og fokuserede politiske 
indsats, som foreningen har udviklet gennem de seneste år. Til-
værelsen for mennesker med handicap er blevet sværere gen-
nem de nedskæringer og besparelser, vi ser overalt i den kom-
munale verden. Vores socialrådgivere oplever det hver dag. I 
2013 fik foreningens socialrådgivere  ca. 3500 henvendelser. Og 
der er stort behov for rådgivningen, for af de afgjorte sager i 
2013 har foreningens medlemmer fået helt eller delvis medhold 
i 72% af sagerne.

Når det drejer sig om psykologrådgivningen har psykologer-
ne været i kontakt med 680 medlemmer, og der er gennemført 
2.298 samtaler i alt. Det er en lille stigning i forhold til 2012, 
og det øgede behov for rådgivning medførte i 2013 udvidelse af 
kapaciteten i Sønderjylland og på Fyn.

Forskningen
En anden side af arbejdet for mennesker med sclerose er at udvik-
le den bedste behandling og medicin gennem forskningen, og her 
kom Scleroseforeningen med i et afgørende initiativ i 2013. Over 
halvdelen af mennesker med sclerose har progressiv sclerose, og 
det har hidtil ikke været muligt at behandle denne del af sclerose-
patienterne. Nu har de dygtigste scleroseforskere i verden sat sig 
for at finde behandlingsmuligheder gennem et storstilet internati-
onalt samarbejde. Den danske scleroseforening deltager aktivt i 
det spændende projekt såvel økonomisk som styringsmæssigt. 

Også på et andet behandlingsområde skete der et gennem-
brud i 2013. Tabletbehandlingen fik sit gennembrud til glæde 
for mange med sclerose, som af gode grunde har haft det 
dårligt med de daglige eller gentagne injektioner.

Udviklingen i foreningens økonomiske forhold
Scleroseforeningen aflægger et tilfredsstillende resultat for 
2013 efter kursreguleringer på -3,3 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -5,3 mio. kr.

Årets samlede nettoresultat af den indtægtsskabende virk-
somhed faldt med 5 mio. kr. til i alt 44,1 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. 
i 2012. Den indtægtsskabende virksomhed har finansieret forsk-
ning med 11,2 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. i 2012, patienthjælp med 
25,8 mio. kr. mod 24,4 mio. kr. i 2012 og informationsvirksomhed 
med 11,0 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i 2012.

De modtagne arveindtægter udgjorde 9,0 mio. kr. mod 13,5 
mio. kr. sidste år.

For 2014 forventes med en stigning i den indtægtsskabende 
virksomhed og med en fortsættelse af det høje aktivitetsniveau 
for forskning, patienthjælp og information et overskud på 0,3 
mio. kr.

På Scleroseforeningens vegne

Mette Bryde Lind Christian L. Bardenfleth
Direktør Formand

” Nu har de dygtigste scleroseforskere i 
verden sat sig for at finde behandlings
muligheder gennem et storstilet 
internationalt samarbejde. Sclerose
foreningen deltager aktivt i det 
spændende projekt såvel økonomisk 
som styringsmæssigt
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Psykologrådgivning

” Men det er også vigtigt for mig, at 
sygdommen ikke går ind og ændrer
på, hvem jeg er. Jeg er stadig den
samme Heidi, som jeg var før, nu
har jeg bare sclerose oveni.”

Heidi Østergaard (18 år)
ScleroSe Siden 2011

Læs mere om psykologtilbuddet på scleroseforeningen.dk/psykologerne

 680
mennesker med sclerose eller deres pårørende benyttede sig 
i 2013 af det landsdækkende tilbud om gratis psykologhjælp.

Det førte til 2.298 individuelle-, par- eller familiesamtaler, 
hvilket er en stigning på over 15 % i forhold til året før.

Scleroseforeningens 12 psykologer tilbyder psykologisk råd-
givning til alle medlemmer over hele landet. Psykologerne kan 
hjælpe med at komme ud af de kriser, der opstår i kølvandet på 
en sclerosediagnose. De yder hjælp til at komme videre, uanset 
hvor i sygdomsforløbet man er og uanset hvilken krise, man er 
ude i.

 Forskning 18,0%
 Patienthjælp 41,7%
 Information 17,8%
 Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
 Forenings- og administrationsudgifter 11,3%
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” Tidligere var det sådan, at 
når behovet var der, så kom 
kommunen og så det og handlede 
på det. I dag kommer de og ser 
på det, og så snakker de om penge. 
De snakker ikke om livskvalitet, 
de snakker om, hvad de har råd til. 
Livskvalitet og selvstændighed 
har de lukket øjnene for. ” 

Martha og Jesper Hornstrup
ProgreSSiv ScleroSe Siden 2004

Socialrådgivning

Læs mere om socialrådgivertilbuddet på scleroseforeningen.dk/socialrådgiveren

 3.500
henvendelser fra medlemmer med sclerose, som var  
kommet i klemme i det offentlige system. 

Det førte til 61 egentlige ankesager, hvoraf kun 28 % af 
de kommunale afgørelser blev fastholdt.

I 2013 var socialrådgivernes arbejde især præget af den 
ny reform af fleksjob og førtidspension, som betød ændrede 
arbejdsgange i alle landets kommuner

Scleroseforeningens ni socialrådgivere har indgående 
kendskab til gældende lov og ret. De yder gratis hjælp over 
hele landet til de medlemmer, der er kommet i klemme i det  
offentlige system.

 Forskning 18,0%
 Patienthjælp 41,7%
 Information 17,8%
 Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
 Forenings- og administrationsudgifter 11,3%
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Forskning

Læs mere om forskning i sclerose på scleroseforeningen.dk/forskningisclerose

” Det her projekt er så stort, som det kan 
blive. Jeg har arbejdet med progressiv 
sclerose i 30 år. Jeg har aldrig før set 
så stor en udfordring blive adresseret. 
For mig at se er det her det ultimative 
spørgsmål for sclerose i dette tiår eller 
formentlig dette århundrede.”

Alan J. Thompson
ProfeSSor i kliniSk neurologi og neurohabilitering
ved univerSity college london, formand for forSkningS-
rådet i multiPle ScleroSiS international federation

 11,9 mio. 
kroner støttede Scleroseforeningen forskning i
sclerose med i 2013. 

19 danske og to internationale forskningsprojekter 
modtog hel eller delvis støtte til deres arbejde på at løse 
sclerosens gåde.

I 2013 støttede Scleroseforeningen for eksempel det 
internationale projekt ”International Progressive MS  
Alliance” med 1 mio. kr. om året i tre år. Formålet med 
projektet er at samle forskere, midler og viden i hele 
verden for at udvikle behandlings muligheder for 
mennesker med progressiv sclerose. 

 Forskning 18,0%
 Patienthjælp 41,7%
 Information 17,8%
 Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
 Forenings- og administrationsudgifter 11,3%
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Læs mere om sclerosehospitalernes tilbud på sclerosehospitalerne.dk

” For Sclerosehospitalerne er den 
vigtigste kvalitet, når patienten siger: 
”Jeg oplever, at det hele bare handler 
om mig og mine behov.” For os handler 
det om hver enkelt patient. Og at 
kunne prioritere og fokusere og hele 
tiden stræbe efter at gøre det bedst 
muligt med de ressourcer, vi har.”

Brita Løvendahl
hoSPitalSdirektør for ScleroSehoSPitalerne i danmark

Sclerosehospitalerne

 2.269
patienter blev i 2013 henvist til et ophold, men kun 
de 1.050 blev indlagt pga. ventelister. 

Scleroseforeningen driver landets to eneste sclerosehos-
pitaler i Haslev og Ry. De tilbyder individuel rehabilitering 
og behandling med fokus på krop og psyke, kost, træning, 
hjælpe midler og medicinering, som kan kan mildne sygdoms-
forløbet hos mange. 

I 2013 blev hospitalerne kvalitetsvurderet af IKAS (Institut 
for Kvalitetsakkreditering i Sundhedsvæsenet) og fik her en 
kvalitetsvurdering i top. Fremhævet blev især hospitalernes 
evne til at inddrage patienter og pårørende samt til at sikre, 
at patienternes egne mål opfyldes.

 Forskning 18,0%
 Patienthjælp 41,7%
 Information 17,8%
 Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
 Forenings- og administrationsudgifter 11,3%
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dronningens Ferieby

Læs mere om hele ferietilbuddet på dronningensferieby.dk

” Det er allerede nu et fuldstændig 
fantastisk sted – og det bliver endnu 
bedre. Lige fra de spritnye elsenge og 
varmen i badeværelsesgulvet til den 
super flotte legeplads og de smukke 
motionspavillonerne ude i plantagen. 
Alle gæster smiler, når de tager herfra 
og siger, at de allerede glæder sig til 
næste gang. Så kan man da ikke 
forlange mere, vel?” 

Birthe Stengård Frank
daglig leder af dronningenS ferieby

 19.127
overnatninger i 2013 fordelt på 4.346 gæster i 44 
handicapindrettede feriehuse ved Grenaa strand.

Dronningens Ferieby kunne i 2013 tilbyde efterårsferie for 
børnefamilier, sommerferie for enlige for sørgere, it-kurser, 
sommerhøjskole eller bare et almindeligt ferieophold i 
trygge og smukke rammer. 

I 2013 påbegyndte Feriebyen en gennemgribende 
moderni sering af alle 44 feriehuse, men gæsterne kunne  
allerede i det tidlige forår benytte sig af tre nye udendørs 
fitnesspavilloner og et helt nyt og spændende legeområde.

 Forskning 18,0%
 Patienthjælp 41,7%
 Information 17,8%
 Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
 Forenings- og administrationsudgifter 11,3%
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Medier og kommunikation

27.000
unikke besøgende om måneden på scleroseforeningen.dk 
i 2013. vidner om, at scleroseforeningen.dk lever op til sin 
målsætning om at være det foretrukne sted at finde viden 
om sclerose for mennesker med sclerose, pårørende og fag -
folk. I 2013 steg besøgstallet 25 procent.

Foreningens medlemsblad MagaSinet blev sendt til 50.000 
modtagere seks gange i 2013, og Scleroseforeningen opnåede 
flere end 2.400 omtaler i eksterne medier.

Facebooksiden rundede 4.000 likes, mens Kys Sclerose  

Farvel-kampagnen alene opnåede mere end 1000 medieomtaler 
på tre måneder..

Kys Sclerose Farvel’s primære kanal var facebook, hvor flere 
af de egenproducerede film om sclerose rundede 25.000 delin-
ger med en rækkevidde på en halv million modtagere.

 Analysebureauet Megafon spurgte i slutningen af 2013 dan-
skerne om, hvilke patientforeninger der lige falder dem ind.

Her nævner danskerne Scleroseforeningen som nummer 4 ef-
ter Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Gigtforeningen, 
der repræsenterer folkesygdomme med flere hundrede tusinde 
patienter, mens der er 13.500 danskere med sclerose. Dansker-
ne nævner Scleroseforeningen foran flere andre store patientfor-
eninger og 174 mindre.

Læs mere på scleroseforeningen.dk

 Forskning 18,0%
 Patienthjælp 41,7%
 information 17,8%
 Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
 Forenings- og administrationsudgifter 11,3%

” For mig er det et bevis for, at Sclerose
foreningens arbejde for at synliggøre 
både sclerose og Scleroseforeningen 
har en effekt. Hvad enten det er det
lange, seje træk året rundt med at
skaffe medie   omtaler – som vi
faktisk  har omkring 2000
af om året – eller om  det 
er kampagner såsom den 
store kyS ScLerOSe 
FArveLkampagne i 
maj, så er det  her vigtige 
resultater af arbejdet.”

Peter Palitzsch Christensen
kommunikationSchef i ScleroSeforeningen 
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regnSkaB 2013

Resultatopgørelse

1.000 kr. 2013 2012

Indtægtsskabende virksomhed
Indsamlede offentlige midler 4.397 5.266
Indsamlede private midler 46.645 55.074

indtægter ved indtægtsskabende 
virksomhed i alt 51.042 60.340

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -6.932 -11.217
resultat af indtægtsskabende virksomhed 44.110 49.123

Øvrige indtægter
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 6.082 6.135

Finansielle indtægter, renter, udbytter 
og kursgevinst 1.999 4.010

Finansielle udgifter, renter og  kurstab -680 -5
nettoindtægter i alt 51.511 59.263

Forenings- og fælles administrationsudgifter -7.014 -7.248

Ændring af hensættelse klausulerede  
bidrag og arvebeløb 281 -949

resultat til anvendelse til 
Scleroseforeningens formål 44.778 51.066

Anvendt til
Forskning -11.180 -11.629
Patienthjælp -25.823 -24.437
Information -11.037 -11.196
Anvendelse i alt -48.040 -47.262
Årets resultat -3.262 3.804

Årets resultat -3.262 3.804
i alt -3.262 3.804

Balance pr. 31.12.2013

1.000 kr. 2013 2012

aktiver
Grunde og bygninger  14.891 14.891
Materielle anlægsaktiver i alt 14.891 14.891

Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 900 900
Finansielle anlægsaktiver i alt 900 900
anlægsaktiver i alt 15.791 15.791

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 1.276 1.338
Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå 0 0
Værdipapirer 76.814 77.182
Likvide beholdninger 2.974 8.118
Omsætningsaktiver i alt 81.065 86.638
aktiver i alt 96.855 102.429

1.000 kr. 2013 2012

PaSSiver
Henlæggelser 39.165 39.165
Kursreguleringsfond 11.725 12.164
Overført resultat 19.623 22.446
egenkapital i alt 70.513 73.775
langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 8.876 8.500
Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 10.031 11.350

Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål 
m.v 6.456 8.532

Mellemregning med Sclerosehospitalerne i Danmark og 

Dronningens Ferieby i Grenå 979 272
kortfristede gældsforpligtelser i alt 26.342 28.654

gældsforpligtelser i alt 26.342 28.654
Passiver i alt 96.855 102.429

Se hele årsregnskabet på scleroseforeningen.dk/aarsrapporterogaarsregnskaber
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π Forskning 18,0%
π Patienthjælp 41,7%
π Information 17,8%
π Indtægtsskabende virksomhed 11,2%
π Forenings- og administrationsudgifter 11,3%

π Tips- og lottomidler 7,9%
π Medlemskontingenter 22,3%
π Arvebeløb 16,3%
π Bidrag 37,0%
π Indsamlinger 12.5%
π Salgsindtægter m.v. 4,0%

Udgifter Indtægter

5 års hoved- og nøgletal

2013  2012 2011 2010 2009

nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed 44.110 49.123 47.291 45.582  35.795
resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål                              44.778  51.066  45.880 45.566  40.351

Årets anvendelse efter formålet
Forskning                                                                                11.180 11.629  13.616 12.471  10.319
Patienthjælp                                                                         25.823  24.437    23.100 23.119  19.989
Information                                                                                  11.037 11.196    8.942  9.048  7.520
                         48.040 47.262 45.658  44.638   37.828
 
resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år -3.262 3.804  222 928  2.523
                                               
egenkapital ultimo regnskabsåret 70.513 73.775 69.971 69.749 68.821
 
Sikkerhedsfaktor 1,14  1,12 1,11  1,07 1,22
Soliditetsgrad 73% 72% 75% 68% 77%
 

Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte 52  50   48   48  48

Helårs kontingentbetalende medlemmer 30.864 30.954  31.665  32.490 33.061
 
Samlede antal medlemmer                                                          57.637 61.163 64.640 62.290 54.621
   Heraf registrerede medlemmer                                                 31.690  32.275 33.373 34.333 35.333
   Heraf støttemedlemmer                                                          25.947 28.888  31.267 27.957 19.288
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Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, 

der næsten udelukkende arbejder for indsamlede midler. aktiviteter-

ne omfatter forskning, patienthjælp og information samt drift af to 

sclerose hospitaler og en ferieby. foreningen har 49 lokalafdelinger, 

ca. 800 frivillige og over 57.000 medlemmer og bidragydere.

alle Scleroseforeningens aktiviteter i 2013 kunne kun 

lade sige gøre takket være den værdifulde støtte og 

opbakning fra 

• 29 testatorer

• 67 fonde og legater

• 31.690 medlemmer

• 25.947 bidragydere og støttemedlemmer

• 1 hold af ambassadører

• 9.000 butikker og virksomheder

• ca. 800 frivillige

• 65 medarbejdere

Tusinde tak for hjælpen!
Hver og en har været med til at gøre en forskel
for mennesker med sclerose og deres familier.

Scleroseforeningen

mosedalvej 15

2500 valby

telefon 36 46 36 46

info@scleroseforeningen.dk

www.scleroseforeningen.dk

redaktion: margrethe terkildsen 

og Peter Palitzsch christensen

fotograf: Søren østerlund

forside: murer morten rathje

design: datagraf communications

tryk: Stibo graphic

tak
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