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2016 har været et år, hvor meget ligner tidligere år, men også et 
år med helt nye tiltag.  

Scleroseforeningen har stadig en sund økonomi med mere end 
56.600 medlemmer og bidragydere. Det giver ikke bare forenin-
gen mulighed for at yde støtte til patienthjælp og forskning, det 
giver også lydhørhed hos beslutningstagerne. Det er helt centralt 
for foreningen at have en stor folkelig opbakning.

Det er svært at skaffe nye støttemedlemmer, og for at opret-
holde det høje indtægtsniveau skal der findes nye veje til at ind-
samle penge. Derfor arbejdes der hele tiden på at udvikle nye 
støttekoncepter, og det er glædeligvis også i 2016 lykkedes at 
etablere nye veje til at samle midler ind. 

Struktur
2016 bød på en ny struktur, som blev vedtaget i 2015, og forenin-
gens første elektroniske valg med stemmeret for alle medlem-
mer blev afholdt. Ændringerne åbner blandt andet op for mere 
direkte valg og for, at en bredere kreds af personer kan vælges til 
frivillige poster i foreningen. Den vigtigste grund til at ændre 
strukturen var ønsket om at gøre foreningen mere demokratisk 
ved at give flere medlemmer mulighed for at stille op – og for at 
stemme. Ved delegeretmødet i november 2016 blev der valgt 
nye udvalgsmedlemmer og en ny hovedbestyrelse. Det bliver 
spændende at følge den demokratiske proces i fremtiden. 

Indsamlingsaktiviteter
Cykelnerven er blevet et flagskib for foreningen. I 2016 var 250 ryt-
tere af sted og indsamlede penge til forskning i sclerose og skabte 
synlighed for sagen. Det er 100 flere end året før og 200 flere, end 
da Cykelnerven løb af stablen første gang i 2014. Nettoindtægten 
rundede i år 2,4 millioner kroner, og på rekordtid er Cykelnerven 
blevet et kendt brand, der har sat sclerose på dagsordenen med re-
portager på TV 2 og i mange landsdækkende og lokale medier. 

Kys Sclerose Farvel-kampagnen kørte igen i 2016 med nye ak-
tiviteter og med nye ambassadører. Som noget nyt var der i janu-
ar koblet en international del på. Det var et pilotforsøg, men det 
forventes at have potentiale til at kunne vokse med årene. En del 
af Kys-kampagnen er butiksindsamlingen – og efter flere år, hvor 
det har været svært at samle det samme ind som året før, er der 
i år en positiv udvikling: Butiksindsamlingen har i 2016 på lands-
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plan indsamlet 1,3 millioner kroner, og i alle regioner er der tak-
ket være de mange frivillige samlet flere penge ind end i 2015.

Legater og fonde fylder stadig meget på indtægtssiden, og i 
2016 bidrog de tilsammen med 9 procent af de samlede indtæg-
ter. Indtægter fra arv og testamenter udgjorde i 2016 17,3 millio-
ner kroner, hvilket udgør hele 28 procent. I 2016 bidrog faste bi-
dragydere til foreningen med 15,2 millioner kroner.

Den 11. september 2016 gennemførte Scleroseforeningen 
sammen med Gigtforeningen for første gang en husstandsind-
samling i de to regioner Hovedstaden og Midtjylland. Formålet 
var at samle penge ind til forskning, og det endelige resultat blev 
på 3,8 millioner kroner. Indsamlingen var den første i en 3-årig 
prøveordning, og den gentages i 2017.

2016 var også året, hvor Scleroseforeningen gennemførte et stort 
lotteri til fordel for forskning. Resultatet af dette nye tiltag blev bed-
re end forventet med mere end 0,8 millioner kroner til forskning. 

Kendskab og politisk arbejde
Foreningen har igen sat fokus på en række politiske mærkesager. 
Der er massive problemer med retssikkerheden i forhold til kom-
munernes forvaltning af sociallovgivningen. Det er noget, som be-
rører rigtig mange af vores medlemmer, som er helt afhængige af 
de afgørelser, som træffes af kommunerne. De afgørelser må ikke 
alene styres af kommunernes økonomi, men skal styres af beho-
vet for hjælp. Foreningen er meget synlig både i medierne og hos 
politikerne på dette område, og vi oplever en lydhørhed over for 
vores synspunkter. Det er derfor meget positivt, at Folketinget i 
maj vedtog et forslag om opsættende virkning i ankesager. 

I 2016 har der igen været diskussion om de stigende udgifter 
til medicin. Debatten skal nuanceres ved også at se på, hvad me-
dicinen betyder for dem, der får den. For mange af vores med-
lemmer betyder medicinen, at de kan leve et liv med adgang til 
arbejdsmarkedet, større selvhjulpenhed og i det hele taget et 
værdigt liv til gavn for dem, men faktisk også for samfundet. 

En anden sag, der har fyldt meget, er anvendelsen af cannabis 
til medicinsk brug. Sagen har fyldt meget i årevis for mange af vo-
res medlemmer og for foreningens politiske arbejde. I oktober blev 
det vedtaget at åbne op for en forsøgsordning, og der blev fundet 
penge hertil. Det er en stor landvinding i arbejdet med sclerose. 

Kortlægningen af scleroseområdet og synliggørelsen af de 
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lange ventetider på Sclerosehospitalerne har fyldt meget i en 
lang periode, og samme dag som forsøgsordningen vedrørende 
cannabis blev vedtaget, fik Sclerosehospitalerne igen tildelt mid-
ler fra satspuljen. I alt 27 millioner kroner er blevet bevilget til 
perioden 2017-2019. Derudover lykkedes det at få afsat 6 millio-
ner kroner fra satspuljen til pilotprojekter med fokus på samar-
bejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne. 

Patienthjælp
Et af de hovedformål, som medlemmer og bidragydere er med til 
at støtte, er patienthjælp. Det er for eksempel vores tilbud om 
gratis psykologhjælp og gratis hjælp fra socialrådgivere. Ser man 
på, hvor meget medlemmerne bruger disse tilbud, så viser det et 
meget stort behov i hele landet. Psykologerne havde knap 800 
personer til samtaler i 2016, hvilket giver 2.700 årlige konsultati-
oner, mens socialrådgiverne det seneste år havde mere end 
6.000 henvendelser.  

Scleroseforeningen er lokalt forankret med 47 lokalafdelinger, 
der afholder sociale arrangementer og netværksaktiviteter i hele 
landet. Derudover afholder foreningen kurser for mennesker 
med sclerose, arrangerer temamøder og foredrag og yder økono-
misk støtte til blandt andet rejser for mennesker med sclerose, 
hvor der er frivillige hjælpere med.  

Forskning
Støtte til forskning er også et hovedformål for Scleroseforenin-
gen, og i 2016 støttede foreningen forskningsprojekter med 11 
millioner kroner.

Den internationale Progressive MS Alliance er samlet støttet 
med 6,3 millioner kroner over 6 år. Baggrunden herfor er, at alli-
ancen har samlet de bedste eksperter, de bedste forskere og de 
dygtigste folk med et formål: »To end progressive MS«. I forbin-
delse med en større neurologisk konference uddelte Progressive 
MS Alliance i 2016 94 millioner til tre meget lovende forsknings-
projekter inden for behandling af progressiv sclerose. Forvent-
ningen er, at der på sigt kommer behandlinger på markedet som 
en udløber af samarbejdet i alliancen. 

Scleroseregistret blev i 2016 støttet med 1,1 million kroner. Re-
gistret er et vigtigt bidrag til dansk scleroseforskning. Sclerosefor-
eningen finansierer desuden et professorat på Rigshospitalet.  

” Den internationale Progressive MS Alliance er samlet støttet med 6,3 millioner 
kroner over 6 år. Baggrunden herfor er, at alliancen har samlet de bedste eksperter, 
de bedste forskere og de dygtigste folk med et formål: »To end progressive MS«.

Klaus Høm Christian L. Bardenfleth
Direktør Formand

Dronningens Ferieby
Dronningens Ferieby nyder fortsat effekten af renoveringen og op-
dateringen af de 44 feriehuse, og belægningsprocenten er øget 
med 5 procent fra 2015 til 2016. Det er fortsat overvejende med-
lemmer med sclerose og deres familier, der står for en stor andel 
af opholdene. Det er et enestående tilbud til foreningens medlem-
mer og andre med behov for feriebyens fokus på tilgængelighed.

Økonomiske forhold
Resultat
I 2016 blev der indsamlet 53,8 millioner kroner til Sclerosefor-
eningens formål mod 47,1 million kroner i 2015. Det øgede resul-
tat er primært realiseret grundet de mange, som har betænkt 
Scleroseforeningen ved arv, hvor der i 2016 blev modtaget 17,4 
millioner kroner mod 11,9 millioner kroner i 2015. Hertil har nye 
indsamlingsmetoder ved blandt andet husstandsindsamling og 
lotteri forbedret resultatet fra 7,1 million kroner i 2015 til 9,6 
millioner kroner i 2016. 

De indsamlede midler blev anvendt til formålene, hvoraf 12,5 
millioner kroner gik til forskning, 25,5 millioner kroner blev an-
vendt til patienthjælp, og 9 millioner kroner blev anvendt til ud-
bredelse af kendskab. I alt blev 47 millioner kroner anvendt til 
Scleroseforeningens formål. 

Scleroseforeningens administrationsomkostninger udgjorde 
11,4 procent i 2016, hvilket også var tilfældet i 2015.

2016 blev endvidere året, hvor foreningen solgte sin sekretari-
atsbygning på Mosedalvej i Valby, og med en nettogevinst på 5,7 
millioner kroner ved salget blev det samlede resultat på 12,6 
millioner kroner mod sidste års overskud på 1,7 millioner kroner. 



4 · 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 6

Forskning 

læs mere om forskning i sclerose på scleroseforeningen.dk/forskning-i-sclerose

Støtte til forskning er også et hovedformål for Scleroseforenin-
gen, og i 2016 støttede foreningen forskningsprojekter med 11 
millioner kroner.

Den internationale Progressive MS Alliance er samlet støttet 
med 6,3 millioner kroner over 6 år. Baggrunden herfor er, at alli-
ancen har samlet de bedste eksperter, de bedste forskere og de 
dygtigste folk med et formål: »To end progressive MS«. 

Scleroseregistret blev i 2016 støttet med 1,1 million kroner. Re-
gistret er et vigtigt bidrag til dansk scleroseforskning. Sclerosefor-
eningen finansierer desuden et professorat på Rigshospitalet.  

Forskning handler om at vende de sten, hvor forskerne ved, der 
ligger noget spændende, men også om at være åben over for, at 
der er ting, vi endnu ikke forstår. Scleroseforeningen støtter der-
for også de projekter, der muligvis giver ny viden, men måske og-
så kan være blindgyder. Den danske scleroseforskning spiller 
derfor også en vigtig rolle i international sammenhæng, hvor de 
helt store spørgsmål for forskerne stadig er: Hvorfor får man 
scle rose? Hvordan kan sclerose bedst behandles? Og måske det 
allervigtigste spørgsmål: Hvordan kan sclerose forebygges? 

” Støtten fra Scleroseforeningen er meget 
vigtig. Store dele af grundforskningen ville 
ikke være kommet på plads, hvis der ikke 
eksisterede støtte fra Scleroseforeningen.

Per Soelberg Sørensen, professor i multipel sclerose, 
overlæge, dr.med. og leder af Dansk Multipel Sclerose Center
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Det er igen en stigning i forhold til året før, hvor der var 14.348 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 fordob-
ling skyldes, dels at alle danskere generelt lever længere, dels at der i 1994 kom det 
første store gennembrud i behandlingen af sclerose.

De nyeste tal fra Scleroseregistret viser, at der i 2016 var 14.786 danskere med sclerose. 

Antal personer  
med multipel 
sclerose
Fordeling på regioner

1.496

3.442

3.315

2.191

4.215

19
80

19
90

20
14

20
15

20
16

5.129

6.234

13.500

14.348 14.786



6 · 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 6

Psykologrådgivning

 Scleroseforeningens psykologer har også i 
2016 arbejdet med deres kerneopgave: 
rådgivning af mennesker med sclerose og 
deres pårørende. Men derudover har vi også 
haft fokus på at udvikle et børneunivers med 
den lille bamsemaskot Frøen Frø på 
foreningens hjemmeside. Her forsøger vi at 
række ud til de cirka 4.500 danske børn, der 
lige nu lever med en forælder med sclerose. 

Mette Harpsøe Engel
Ledende psykolog i Scleroseforeningen  

læs mere om psykologtilbuddet på scleroseforeningen.dk/psykologerne

Scleroseforeningens psykologer har i 2016 talt med 796 menne-
sker, som enten selv har sclerose eller er nære pårørende til en 
person med sygdommen. Det førte til 2.699 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 Dan-
mark. 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.
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socialrådgivning

læs mere om socialrådgivernes tilbud på scleroseforeningen.dk/socialrådgiverne

Scleroseforeningens ni socialrådgivere fik i 2016 6.500 henven-
delser 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. Det er på niveau med året før og en stor 
stigning i forhold til for få år siden. 

Henvendelserne til Scleroseforeningens gratis og landsdæk-
kende socialrådgivning handler oftest om handicapbiler, hjælp til 
dækning af merudgifter, personlig pleje, praktisk hjælp og hjæl-
pemidler eller spørgsmål om, hvordan medlemmerne kan forbli-
ve i arbejde. 

  vi oplever et stigende pres  
på socialrådgiverordningen. vi oplever hele 
tiden tendenser rundtomkring i 
kommunerne, hvor man tydeligvis prøver 
grænserne af. Der er ingen tvivl om, at de 
sager, vi ser, også handler om, at 
kommunerne justerer på deres 
serviceniveauer. Der gives ikke ved dørene 
ude i kommunerne, og den grænsesøgning 
giver travlhed i vores ordning.

Nadia Buchard
Ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen
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læs mere om sclerosehospitalernes tilbud på sclerosehospitalerne.dk

Rikke Jensen er en af de patienter, der er dybt 
taknemmelig for det, hun fik med sig hjem fra  
et ophold på et af sclerosehospitalerne: 

 Mine børn har fået en mor, 
der er glad og nærværende.  
Sådan var det ikke for et år siden.

sclerosehospitalerne i ry og Haslev

I 2016 fik 1.170 sclerosepatienter glæde af et individuelt genoptræ-
ningsophold på et af de to sclerosehospitaler, der tilsammen rum-
mer landets største ekspertise inden for scleroserehabilitering. 
Endnu en gang har et af Sclerosehospitalernes store fokusområder 
i løbet af året været at forsøge at få en permanent øget bevilling.

»Ved årets slutning fik vi den glædelige nyhed, at vi havde fået 
en satspuljebevilling på 9 millioner kroner om året i 2017, 2018 
og 2019. At bevillingen løber over tre år, giver os større arbejdsro 
i forhold til sidst, hvor vi kun fik penge til ét år. Men vi kæmper 
selvfølgelig fortsat for at få ordningen gjort permanent. Og her 
er det vigtigt at huske, at vi jo ikke beder om flere penge, fordi vi 
ønsker at øse ekstra behandling ud over patienterne. Der er bare 
kommet så mange flere mennesker med sclerose, at en øget be-
villing simpelthen er nødvendig, hvis vi skal holde ventelisterne 
nede på et rimeligt niveau,« siger Brita Løvendahl, leder af Scle-
rosehospitalerne i Danmark.
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dronningens Ferieby i grenaa

læs mere om hele ferietilbuddet på dronningensferieby.dk

For Dronningens Ferieby var 2016 år ét efter den store moderni-
sering, hvor alle 44 feriehuse stod klar efter en gennemgribende 
modernisering, der betyderd, at alle huse nu er indrettet efter de 
nyeste handicapstandarder. 

Dronningens Ferieby har haft et flot år og kom ud med et posi-
tivt resultat. Belægningsgraden steg fra 42,2 procent i 2015 til 
knap 47 procent i 2016. Det er fortsat helt overvejende gæster 
med særlige behov, der lejer feriebyens huse og fællesfaciliteter 
til ferieophold, institutionsophold og konferencer. 12 procent 
kommer fra Norge, Tyskland og Holland, og resten kommer fra 
Danmark.

 2016 har været et fantastisk år for 
Dronningens Ferieby. en øget 
markedsføringsindsats, mere fokus på 
samarbejde med Destination Djursland og 
nye temaophold som rideferie og maleferie 
har trukket flere gæster til Dronningens 
Ferieby. Samlet set har Djursland haft en 
fremgang på 2,7 procent på alle 
overnatningsformer. nu er vi i gang med at 
undersøge mulighederne for at udvide stedet 
med storhuse og en aktivitetshal. Så 
fremtiden ser også rigtig spændende ud.

Birthe Stengård Frank 
Manager

2016

2015

2014 17.098

23.754 

20.354

(renovering)

Antal overnatninger 

Belægningsgrad

2016

47 %

2015

42,2 %

2014

33,65 %

Hvert år får både børn og voksne gode  
oplevelser i Dronningens Ferieby. 
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Søndag den 11. september 2016 var dagen, hvor Sclerosefor-
eningen i samarbejde med Gigtforeningen endelig for første gang 
kunne sende over 3.000 indsamlere på gaden for at samle ind til 
fordel for forskning i de to sygdomme. Resultatet af indsamlin-
gen var over al forventning, og dagen var præget af glæde og 
taknemmelighed blandt de mange involverede. 

Brødre sørgede for god stemning på Nørrebro 
Ved Nørrebro Teater blev indsamlerne mødt med kaffe, frugt og 
flotte omgivelser. Teatret var mødestedet for indsamlere og ko-
ordinatorer, og tre brødre sørgede for den gode stemning. De 
havde alle meldt sig som koordinatorer grundet sclerose i de-
res familie.

Den ene af brødrene, Jakob, besluttede sig for at stille sig op 
foran Fakta på Nørrebrogade med sin indsamlingsbøsse. 

»Solen skinnede, og vejret var fantastisk, så derfor var det op-
lagt at stille sig ud i det dejlige vejr i stedet for at banke på døre, 
hvor der ikke var nogen hjemme,« fortæller han.

Direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm oplevede også den 
gode stemning, da han sammen med sin datter gik to ruter i 
Valby. 

»Vi oplevede en rigtig god stemning, og jeg er virkelig taknem-
melig og rørt over, hvor flot en indsats der blev lagt for dagen af 

indsamlere og koordinatorer. Uden deres indsats ville vi aldrig 
have nået det flotte resultat,« udtaler Klaus Høm. 

Ambassadører bankede på
Husstandsindsamlingens fire kendte ambassadører, Martin Jør-
gensen, Ilse Jacobsen, Ellie Jokar og Andreas Laudrup, var også 
ude at banke på danskernes døre. De havde inviteret venner og 
familie til at gøre dem følgeskab på ruten. Ellie Jokar havde ta-
get sin sclerosesygeplejerske Stine med ud på sin rute, og de to 
kvinder havde med deres smil og charme stor succes med også 
at få tilfældige forbipasserende til at donere.

Husstandsindsamlingen blev en hjertesag båret af ildsjæle, og 
både Scleroseforeningen og Gigtforeningen ser frem til næste års 
husstandsindsamling, der finder sted den 10. september 2017. 

Husstandsindsamling 2016: 

Vi stod op  
for hinanden ...
Godt vejr og højt humør prægede Scleroseforeningens husstandsindsamling »Vi står op for hinanden« søndag den 11. 
september. Søndag aften kunne det flotte indsamlingsresultat på 3,8 millioner kroner offentliggøres. 

læs mere om husstandsindsamlingen, der gentages i 2017, på: viståropforhinanden.dk 

 vi har en nær kollega, 
der har en tilknytning til 
de to fore ninger. Det 
falder os ret nemt at samle 
ind til gode formål. 

Inge og Jytte, indsamlere, Nyboder
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 Overraskende 
mange nævnte, at 
de kendte folk med 
sclerose. Det var 
derfor helt naturligt 
for dem at donere 
penge til forskning i 
sygdommen.

Jakob, koordinator,  
Indre Nørrebro

 vi skal nok få 
sat gang i gaden, 
så ser du ellie og 
Stine, så husk at 
putte sedler ned 
i vores indsam-
lingsbøsse!

Ellie Jokar,  
ambassadør, 
Scleroseforeningen

 Jeg synes, det 
er nødvendigt at 
samle ind for 
øget forskning og 
hjælp. Og jeg har 
et princip om, at 
raske skal hjælpe 
syge, så det synes 
jeg egentlig bare, 
man skal gøre.

Pia Kjærsgaard, 
formand for Folketinget
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I hele 2016 lå antallet af unikke besøg på Scleroseforeningens 
hjemmeside på den rigtige side af 60.000 hver måned. Sclerose-
foreningen.dk er dermed det førende sted i Danmark at hente in-
formation om sygdommen sclerose. To faktorer, der især har 
drevet trafik til hjemmesiden, er de sociale medier og det elek-
troniske nyhedsbrev: Omkring 50 procent af trafikken på siden 
blev i 2016 trukket ind herfra. Antallet af modtagere af nyheds-
brevet »Lev med SCLEROSE« voksede i 2016 til 21.000, som 10 
gange om året modtog en mail med de nyeste historier. Strategi-
en med at sprede indholdet til differentierede kanaler og dermed 
ramme brugerne flere steder har virket. I forhold til de sociale 
medier var Facebook stadig den største motor, der vakte bruger-
nes interesse og trak dem videre til hjemmesiden. I forbindelse 
med husstandsindsamlingen viste sociale medier sig som stærke 
motorer til at komme ud blandt befolkningen. Flere opslag med 
mennesker med sclerose og pårørende rundede rækkeviddetal 
på over 100.000. 

En politisk sag, der har fyldt meget i kommunikationen, er an-
vendelsen af cannabis til medicinsk brug. Sagen har fyldt meget 
i årevis for mange af vores medlemmer og for foreningens politi-
ske arbejde. I oktober blev det vedtaget at åbne op for en for-
søgsordning, og der blev fundet penge hertil. Det er en stor land-
vinding i arbejdet med sclerose. Det skaffede flere tusinde me-
dieomtaler til Scleroseforeningen.

scleroseforeningen.dk

Medier og kommunikation
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Kys Sclerose Farvel-kampagnen kørte igen i 2016 med nye akti-
viteter og med nye ambassadører. Som noget nyt var der i janu-
ar koblet en international del på. Det var et pilotforsøg, men 
det forventes at have potentiale til at kunne vokse med årene. 

En del af Kys-kampagnen er butiksindsamlingen – og efter 
flere år, hvor det har været svært at samle det samme ind 
som året før, er der i år en positiv udvikling: Butiksindsam-
lingen har i 2016 på landsplan indsamlet 1,3 millioner 
kroner, og i alle regioner er der takket være de man-
ge frivillige samlet flere penge ind end i 2015.

Cykelnerven er en event, hvor cykelentusiaster 
træner sammen hele året for at bestige tre 
Tour de France-etaper i juni. 

I 2016 var 250 ryttere af sted og indsamle-
de penge til forskning i sclerose og skabte 
synlighed for sagen. Det er 100 flere end 
året før og 200 flere, end da Cykelnerven løb 
af stablen første gang i 2016. 

Bruttoindtægten rundede i år 4 millioner 
kroner, hvilket er en stor stigning i forhold til 
tidligere. Det lader sig kun gøre takket være 
private sponsorer og virksomheder, der bakker 
op om rytterne. 

På rekordtid er Cykelnerven blevet et kendt 
brand, der har sat sclerose på dagsordenen. Cykel-
nerven er blevet et flagskib for Scleroseforenin-
gen. Det er en fantastisk indsats, alle 250 ryttere 
og ambassadører yder over tre etaper i Frankrig. 

Desuden opstartede vi i 2016 en ny cykel-
event, »MS Bike Challenge«, hvor deltagerne 
cykler i hold fra København til Skagen på maksi-
mum 30 timer. Den forventer vi meget af i frem-
tiden.

cykelnerven.dk

kyssclerosefarvel.dk

mschallenge.dk

events og kampagner
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regnskab 2016

Se hele årsregnskabet på scleroseforeningen.dk/aarsrapporter-og-aarsregnskaber

Resultatopgørelse

1.000 kr. 2016 2015

Indtægtsskabende virksomhed
Indsamlede offentlige midler 5.512 5.649
Indsamlede private midler 57.220 49.615

indtægter ved indtægtsskabende  
virksomhed i alt 62.732 55.264

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -9.055 -7.680
resultat af indtægtsskabende virksomhed 53.677 47.584

Øvrige indtægter

Salg af domicilejendom m.v. 5.737 0
Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 5.880 5.268

Finansielle indtægter, renter, udbytter 
og kursgevinst 2.700 2.358

Finansielle udgifter, renter og  kurstab -68 -1.432
nettoindtægter i alt 67.926 53.778

Forenings- og fælles administrationsudgifter -7.200 -6.841

Ændring af hensættelse af  
klausulerede bidrag og arvebeløb -1.145 207

resultat til anvendelse til  
scleroseforeningens formål 59.581 47.144

Anvendt til
Forskning -12.453 -12.900
Patienthjælp -25.487 -23.433
Kendskab -9.025 -9.158
anvendelse i alt -46.965 -45.491

Årets resultat 12.616 1.653

Balance pr. 31.12.2016

1.000 kr. 2016 2015

AKTIVER
Grunde og bygninger 9.705 14.581
Materielle anlægsaktiver i alt 9.705 14.581

Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenaa 900 900
Finansielle anlægsaktiver i alt 900 900

anlægsaktiver i alt 10.605 15.481

Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 2.233 2.517
Værdipapirer 100.119 74.606
Likvide beholdninger 9.366 4.011
Omsætningsaktiver i alt 111.718 81.134

aktiver i alt 122.323 96.615

PASSIVER
Henlæggelser 39.165 39.165
Kursreguleringsfond 12.711 12.773
Overført resultat 30.833 18.155
egenkapital i alt 82.709 70.093

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 9.209 9.863
Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger 22.206 9.564

Klausulerede bidrag og arvebeløb til  
bestemte formål m.v 8.129 6.984

Mellemregning med Sclerosehospitalerne i  
Danmark og Dronningens Ferieby i Grenaa 70 111

kortfristede gældsforpligtelser i alt 39.614 26.522

gældsforpligtelser i alt 39.614 26.522

Passiver i alt 122.323 96.615
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5 års hoved- og nøgletal

2016 2015 2014 2013 2012

nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed 53.677 47.584 48.832 44.110 49.123
resultat til anvendelse til scleroseforeningens formål                              59.581 47.144 49.699 44.778 51.066

Årets anvendelse efter formålet
Forskning 12.453 12.900 12.071 11.180 11.629
Patienthjælp 25.487 23.433 28.386 25.823 24.437
Kendskab 9.025 9.158 11.315 11.037 11.196

46.965 45.491 51.772 48.040 47.262
 
resultat, anvendes i efterfølgende år/anvendt af resultat i tidligere år 12.616 1.653 -2.073 -3.262 3.804
                                               
egenkapital ultimo regnskabsåret 82.709 70.093 68.440 70.513 73.775
 
Sikkerhedsfaktor (egenkapital ultimo/årets udgifter) 1,31 1,17 1,02 1,14 1,12
Soliditetsgrad (egenkapital ultimo i forhold til aktiver) 68 % 73 % 71 % 73 % 72 %
 

Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte 55 51 53 52 50

   Heraf projektansatte 4 2 2 2 3

 
Samlede antal medlemmer og støtte                                                        56.642 58.614 60.802 64.360 68.661
   Heraf registrerede medlemmer                                                 34.432 36.526 40.074 43.512 43.996
   Heraf registrerede bidragydere                                                          22.210 22.088 20.728 20.848 24.665

Forskning 12,5 mio. kr.

Patienthjælp 25,5 mio. kr.

Kendskab 9 mio. kr.
Årets anvendelse efter formålet 2016
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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 

sclerosehospitaler og en handicapvenlig ferieby. Scleroseforeningen 

har 47 lokalafdelinger, cirka 800 frivillige og over 54.000 medlem-

mer og bidragydere. 

alle scleroseforeningens aktiviteter i 2016 
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.

tusinde tak FOr HjæLPen!

Scleroseforeningen

Mosedalvej 15

2500 Valby

Telefon 36 46 36 46

info@scleroseforeningen.dk

www.scleroseforeningen.dk
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