
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Hjælp efter serviceloven 

Type: Foredrag v/socialrådgiver Scleroseforeningen 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med socialrådgiver fra 
Scleroseforeningen.  
 
Socialrådgiveren holder oplæg om afklaring af, om man er i 
målgruppen for hjælp efter serviceloven til dækning af merudgifter. 
Nedsættelsen af funktionsevnen skal være af indgribende karakter i 
den daglige tilværelse og medføre hjælpeforanstaltninger af ikke 
uvæsentlig karakter. Det handler altså ikke om diagnose, men om 
funktionsevne. Socialrådgiveren giver råd og vejledning omkring 
hvilke merudgifter, der sædvanligvis kan være tale om for mennesker 
med sclerose. Transport kan være en udfordring for mennesker med 
sclerose – især hvis du er gangbesværet eller kørestolsbruger.  
 

Målgruppe 
 
 

Foredraget er for alle mennesker med sclerose, da alle aldersgrupper 
kan få hjælp efter serviceloven. 

Kontakt 
 
 
 

Foredraget holdes af den lokale Socialrådgiver fra Scleroseforeningen. 
Kontakt Service på 36463646 for at få kontaktinfo på den nærmeste 
socialrådgiver. 

Pris 
 

Foredraget er gratis.  

Tidsplan 
 
 
 

• To måneder før afholdelse af aktiviteten annonceres denne på 
hjemmeside/Nem Tilmeld, nyhedsbrev og Facebook.  

• Tre uger efter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger) 

             Pressemeddelelse/artikel sendes ligeledes lokal presse.  

• To uger herefter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger). 

• En uge før deadline kort opråb på Facebook og Instagram 
(afhængigt af antal tilmeldinger) 

 

Tekster til: 
Nem Tilmeld/Facebook 
Billeder 
 
 
 

Tekst til Nem Tilmeld: 
 
Hvordan får du hjælp efter serviceloven? 
Er du forvirret eller i tvivl om, hvordan du kan få hjælp efter 
serviceloven, så skal du komme og høre dette foredrag. Er du f.eks. i 
målgruppen for hjælp til dækning af merudgifter, og hvordan er det 
lige med handicapbil? 
 



Der kan være mange spørgsmål, som trænger sig på, når du har fået 
konstateret sclerose eller din sygdom er forværret, og du har brug for 
mere hjælp end førhen. Scleroseforeningens socialrådgiver kan give 
dig klare og tydelige svar, så du får en bedre forståelse af serviceloven 
og hvilke muligheder, du har for hjælp. Generelt set handler det ikke 
om din sygdom, men om din funktionsevne, som afgør, hvordan du 
kan få hjælp. 
 
Til foredraget er tid til spørgsmål og drøftelse af konkrete situationer. 
Med andre ord er der hjælp forude, så du er klar til din dialog med 
kommunen. 
 
Tekst til Facebook: 
 
Hvordan får du hjælp efter serviceloven? 
Er du forvirret eller i tvivl om, hvordan du kan få hjælp efter 
serviceloven, så skal du komme og høre dette foredrag. Er du f.eks. i 
målgruppen for hjælp til dækning af merudgifter, og hvordan er det 
lige med handicapbil? 
 
Scleroseforeningens socialrådgiver kan give dig klare og tydelige svar, 
så du får en bedre forståelse af serviceloven og hvilke muligheder du 
har for hjælp.  
 
Foredraget foregår (indsæt, dato, tid og sted) 
 
Læs mere og tilmeld dig her (indsæt link fra Nem Tilmeld) 
 

Lokalpresse 
 
 

Der udarbejdes pressemeddelelse af kommunikationsafdelingen, som 
kan bruges, hvis lokalafdelingen ønsker omtale i lokalavisen.   

Finansiering 
 
 
 

I henhold til §18 er aktiviteten et arrangement i en frivillig forening for 
medlemmerne med et sygdomsforebyggende og 
sundhedsfremmende formål. Forud for ansøgning om §18 midler til 
aktiviteten skal det undersøges, om foredraget ligger inden for den 
pågældende kommunes prioriteret §18 områder. Da foredraget er 
gratis, kan det indgå som en aktivitet i en samlet ansøgning til §18. 
Evt. kan man søge om dækning af transport. Brug tekst fra beskrivelse 
af aktivitet til §18 ansøgning. 
 

 


