
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Sclerose og arbejdsmarkedet 

Type: Foredrag v/socialrådgiver Scleroseforeningen 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med socialrådgiver fra 
Scleroseforeningen.  
 
For nogen med sclerose, er der ingen hindring for at arbejde eller 
gennemføre en uddannelse. Andre må leve med forskellige grader af 
nedsat erhvervsevne, som kan påvirke den arbejdsmæssige 
funktionsevne i perioder. Kun et fåtal bliver hurtigt invalideret.  
Sædvanligvis er det sådan, at hvis symptomerne er minimale, kan du 
regne med at fortsætte med dit arbejde eller uddannelse på normal 
vis. Hvis du har sclerose og udvikler et funktionstab, er det 
sandsynligvis nødvendigt at overveje din livssituation på flere 
områder og tage stilling til såvel langsigtede som kortsigtede planer 
for arbejde og uddannelse, afhængig af hvor voldsomme 
sygdomsangrebene er. I dette foredrag fortæller vi om muligheder, 
regler og love.  
 

Målgruppe 
 
 
 

Foredraget er for alle mennesker med sclerose, der er i arbejde eller 
skal i gang med en uddannelse, da spørgsmål om uddannelse og især 
arbejdsliv kan være relevante i alle aldersgrupper. 

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 Nem Tilmeld: 
 
Sclerose og arbejdsmarkedet 



 
 
 

 
Hvad kommer min sclerose til at betyde for mit arbejde eller for min 
uddannelse? Spørgsmålene kan være mange. Kom og hør nærmere 
om, hvad du bør tage stilling til omkring dit arbejdsliv, når du har 
sclerose. Du vil også blive introduceret til forskellige løsninger, der kan 
være gode at kende, hvis din arbejdsevne nedsættes i perioder.  
 
I foredraget vil Scleroseforeningens socialrådgiver (indsæt navn) 
fortælle om, hvilke regler og love der findes på området, og om de 
muligheder du har. Hun vil ruste dig til, hvordan du kan lægge både 
langsigtede og kortsigtede planer for dit arbejde eller din uddannelse, 
når du har sclerose.  
 
Under foredraget vil der være tid til spørgsmål og snak. 
 
 
Tekst til Facebook: 
 
Sclerose og arbejdsmarkedet 
 
Hvordan vil det påvirke mit arbejdsliv, at jeg har sclerose? Kan jeg 
gennemføre min uddannelse? Hvad er mine muligheder, og er der 
noget jeg bør overveje? Kom og hør nærmere, når 
Scleroseforeningens socialrådgiver (indsæt navn) fortæller om de love 
og regler, der findes på området, og hvad dine muligheder er i 
forskellige situationer. 
 
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.  
 

 


