
TYSKLAND FÖRBINDER SINA MS-ERS GENOM ETT UNIKT SOCIALT NÄTVERK 
TYSK SOCIAL NETWORK FOR MS-ERS

MS Connect är ett socialt nätverk som utvecklats av det tyska National Multiple Sclerosis Society (DMSG) 2016 

och lanserades år 2018. Det här verktyget gör det möjligt för MS-patienter och deras anhöriga att interagera 

med andra personer som drabbats av MS och utbyta idéer på regional och nationell nivå . MS Connect har nu 

fått över 2000 registrerade användare och denna växande tendens verkar inte sluta. MS Connect erbjuder ett 

privat och säkert område för personer med MS, eftersom det tyska nationella MS  inte bara verifierar varje 

enskild användare, men alla kan anpassa sina integritetsinställningar så att de kan avslöja steg för steg mer 

information om sig själva. En tre-pelare modell fungerar som grund för MS Connect: 

1. Säkerhet: MS Connect är en privat, skyddad miljö för MSers. Deltagande är endast öppen för DMSG-

medlemmar eller användare.

2. Sekretess: Användare kan definiera sin konfidentialitets nivå om sin personliga information.

3. Anslutningar: tjänar som en bron mellan tyska människor som drabbas av MS, det här initiativet trivs

för att bekämpa isolering och skapa ett säkert utrymme. Det gör det möjligt för patienter att komma i

kontakt med andra som lider av samma sjukdom.

EXTRA FUNKTIONER FÖR ATT SKYDDA OCH INFORMERA PATIENTER

Kommunikationen sker i privata chattar och offentliga eller privata grupper på ett stort antal ämnen. Vidare 

visar en kalender offentliga och privata händelser för personer med MS i Tyskland. Regionala MS-föreningar i 

Tyskland har egna offentliga grupper där de publicerar information om sitt arbete. En separat sökfunktion gör 

det möjligt att hitta personer med samma hälsotillstånd, behandling, ålder, intressen och bostad som stöder 

en lättare kommunikation i detta privata och känsliga område. Utvecklingen av MS-samhällen på nätet eller i 

livet är att föra samman MSers och deras medverkan så att de kan dela sina erfarenheter och utmaningar, 

bygga upp relationer och möta deras behov. Om du vill identifiera samhällen i ditt land, tveka inte att kontakta 

oss. Vi kommer att hålla dig i kontakt med befintliga aktiva samhällen eller ge dig vägledning och kontakta för 

att bygga upp ditt eget nätverk. 




