
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Kognitive udfordringer 

Type: Foredrag v/Sclerosehospitalerne 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med ekspert fra 
Sclerosehospitalerne om kognitive udfordringer hos mennesker med 
sclerose. 
 
Kognitive udfordringer er ofte et symptom, der følger med sclerose. 
Mange oplever, at de kognitive forandringer gør hverdagen sværere, 
og at almindelige dagligdagsaktiviteter kan blive udfordrende at 
gennemføre. 
Under foredraget vil du høre mere om, hvordan man definerer 
”kognitive funktioner”, og hvilke kognitive funktioner mennesket har. 
Herunder også hvad kognitive udfordringer egentlig er, og om 
hvordan de kan vise sig hos mennesker med sclerose. 
 
Vi vil komme ind på, hvilke årsager der kan være til, at man oplever at 
have kognitive udfordringer, når man har sclerose og give 
anbefalinger til, hvordan man kan håndtere disse i dagligdagen. 

Målgruppe 
 
 
 

Foredraget er for alle mennesker med sclerose og pårørende til 
mennesker med sclerose. 

Kontakt 
 
 
 

Foredrag øst for storbælt: 
Sclerosehospitalet i Haslev 
Charlotte Kelly Jensen  
chkeje@sclerosehospital.dk 
 
Foredrag Vest for storbælt: 
Sclerosehospitalet i Ry 
Louise H. Nørgaard   
lounoe@sclerosehospital.dk 
 
Læs mere om foredrag for Lokalafdelingerne her: 
https://www.scleroseforeningen.dk/sclerosehospitalerne/ms-
videnscenter/videnscentrets-tilbud/foredrag-i-scleroseforeningen-og-
lokalafdelingerne 
 

Pris 
 
 
 

Foredraget har en enhedspris på 4.000 kr. Inklusiv transport. Beløbet 
er gældende for hele landet, uanset hvor foredraget skal afholdes.  
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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 Nem Tilmeld: 
 
Kognitive udfordringer 
Kognitive forandringer er ofte et symptom, som følger med sclerose. 
Mange oplever, at almindelige dagligdagsaktiviteter kan blive 
udfordrende at gennemføre. Kom og hør mere om, hvorfor man kan 
få kognitive udfordringer, og om hvordan de viser sig hos mennesker 
med sclerose. 
 
I foredraget vil Sclerosehospitalets (indsæt navn) fortælle om 
menneskets kognitive funktioner. Hun kommer også med bud på, 
hvilke årsager der kan være til, at man oplever at have kognitive 
udfordringer, når man har sclerose. I løbet af foredraget vil du få 
anbefalinger til, hvordan du selv kan håndtere disse udfordringer i 
dagligdagen. 
 
Der vil være tid til spørgsmål og snak. 
 
Tekst til Facebook: 
 
Kognitive udfordringer 
 
Kom og bliv klogere på, hvorfor man kan opleve kognitive 
forandringer, når man har sclerose. I foredraget vil Sclerosehospitalets  
(indsæt navn) fortælle, om de kognitive udfordringer man ofte 
oplever med sclerose, og give anbefalinger til, hvad du kan gøre for at 
håndtere disse udfordringer i dagligdagen. 
 
Foredraget foregår (indsæt dato, tid og sted). 
 
Du tilmelder dig her (indsæt link til NemTilmeld) 
 
Under foredraget er der tid til spørgsmål og svar. 

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.  
 

 


