
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Livet som pårørende 

Type: Foredrag v/Scleroseforeningens psykolog 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med psykolog fra 
Scleroseforeningen.  
 
Vi ved, at ikke bare den, der har sclerose påvirkes. Hele familien bliver 
ramt, når en partner, en forælder eller et barn bliver ramt af en 
kronisk sygdom som sclerose. Som pårørende er det vigtigt at få 
passet godt på sig selv og finde ud af, hvordan det hele kan 
balanceres, selvom der er en kronisk sygdom i familien. 
Igennem oplæg, dialog og samtaler i grupper kommer vi i løbet af 
foredraget ind på mange forskellige aspekter omkring rollen som 
pårørende. Vi vil blandt andet komme nærmere ind på, hvordan det 
er muligt at sætte grænser, hvordan sygdommen påvirker ens liv, og 
hvordan man kan finde støtte og få passet på sig selv. Der vil også 
være mulighed for at møde andre pårørende og udveksle erfaringer. 
 

Målgruppe 
 
 

Foredraget er for alle, der er tæt på et menneske 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: 
 
Livet som pårørende 
 



 Vi ved, at det er hele familien, der påvirkes, når en partner, en 
forælder eller et barn bliver ramt af sclerose. Kom til foredrag om de 
mange forskellige aspekter af det at være pårørende til en med 
sclerose.  
 
I foredraget vil Scleroseforeningens psykolog (indsæt navn) fortælle 
om, hvordan sclerose påvirker hele familien, og hvad du som 
pårørende kan gøre for at finde støtte og passe på dig selv. 
 
Ud over oplæg vil foredraget også foregå ved dialog og samtale i 
grupper. Der vil være tid til at stille spørgsmål undervejs. 
 
 
Tekst til Facebook: 
 
Er du pårørende til en med sclerose? 
 
Kom til foredrag om de mange forskellige aspekter af at være 
pårørende til en nær med sclerose. I foredraget vil 
Scleroseforeningens psykolog (indsæt navn) fortælle om, hvordan 
sclerose påvirker hele familien, og hvad du kan gøre for at finde støtte 
og passe på dig selv.  
 
Foredraget foregår (indsæt dato, tid og sted). 
Du tilmelder dig her (indsæt link til NemTilmeld) 
 
Ud over oplæg vil foredraget også foregå ved dialog og samtale i 
grupper. Der vil være tid til at stille spørgsmål undervejs. 

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.  
 

 


