
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Lær at leve med sclerose 

Type: Foredrag v/psykolog Scleroseforeningen 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med psykolog fra 
Scleroseforeningen. 
 
At få en kronisk sygdom som sclerose udfordrer ikke bare den 
enkeltes fysik. Det udfordrer også hele det grundlag, som man har 
levet sit liv på og hele den måde, man har tænkt om sig selv og sin 
fremtid. 
 
Sclerose er - netop fordi den er kronisk og uforudsigelig - en stor 
psykologisk udfordring for den person, der får sygdommen. Dette 
foredrag kommer ind på, hvordan man kan leve videre med 
sygdommen som et livsvilkår og også opleve livskvalitet. Der er mange 
forskellige – både fysiske og psykiske - faktorer, som dette afhænger 
af.  
 
Ud over det helt store spørgsmål om, hvordan sygdommen vil udvikle 
sig, er der også andre mere psykologiske forhold, som en kronisk 
sygdom kan udfordre. Det kan være ens personlighed, ens 
livsindstilling eller livsfase og af, om man på det psykologiske plan kan 
finde/genfinde sin identitet. 
 

Målgruppe 
 
 

Foredraget er for alle mennesker med sclerose, da alle aldersgrupper 
kan have psykologiske udfordringer med at leve med sclerose. 

Kontakt 
 
 
 

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

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 Nem Tilmeld: 
 
Lær at leve med sclerose? 
 
Kom og hør, hvordan du kan lære at leve med sclerose. En kronisk og 
uforudsigelig sygdom, der ikke kun kan udfordrer fysikken, men også 
kan give store psykologiske udfordringer.  
 
I foredraget vil Scleroseforeningens psykolog (indsæt navn) fortælle 
om, hvordan du kan leve videre med sygdommen som et livsvilkår og 
samtidig opleve livskvalitet. 
 
Der er mange forskellige faktorer, der kan spille ind på ens livskvalitet. 
Hvordan vil sygdommen udvikler sig? Hvordan er ens personlighed? 
Hvor er man i livet, når man får sclerose? På det psykologiske plan 
handler det om at genfinde sin identitet og væren i verden, selvom 
man har sclerose. 
 
Under foredraget vil der være tid til spørgsmål og snak. 
 
 
Tekst til Facebook: 
 
Lær at leve med sclerose? 
 
Kom og hør, hvordan du kan lære at leve med sclerose. I foredraget vil 
Scleroseforeningens psykolog (indsæt navn) fortælle om, hvordan du 
kan leve videre med sygdommen som et livsvilkår og samtidig opleve 
livskvalitet. 
 
Foredraget foregår (indsæt dato, tid og sted). 
 
Du tilmelder dig her (indsæt link til 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. 
 

 


