
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Fysisk aktivitet og træning 

Type: Foredrag v/Sclerosehospitalerne 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med ekspert fra 
Sclerosehospitalerne om træning for mennesker med sclerose. 
 
Mennesker med sclerose har et livslangt behov for fysisk aktivitet og 
træning, som både kan begrundes i de direkte og de indirekte 
virkninger af sygdommen. De har behov for at være fysisk robuste, så 
de er rustet bedst muligt til at kunne modstå fysiske følger efter 
sygdomsudbrud og progression. Dernæst medfører sclerose hos 
mange en ufrivillig inaktivitet, som er farlig, fordi den øger 
forekomsten af andre livstilsrelaterede problemer.  
 

Målgruppe 
 
 
 

Foredraget er for alle mennesker med sclerose, da alle aldersgrupper 
har behov for træning uanset graden af sclerose.  

Kontakt 
 
 
 

Foredrag øst for storbælt: 
Sclerosehospitalet i Haslev 
Charlotte Kelly Jensen  
Juliei@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.  

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.  
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• 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: 
 
Hvordan skal du træne med sclerose? 
Kom og hør, hvordan du træner bedst, når du har sclerose. Med 
sclerose er det særligt vigtigt med fysisk aktivitet og træning, så du er 
bedre rustet til at kunne modstå fysiske følger efter sygdomsudbrud 
og progression. Samtidig mindsker du risikoen for at få andre 
sygdomme.  
 
Til foredraget bliver du præsenteret for den træning, som passer 
bedst til dig med sclerose. Det er den nyeste viden fra 
Sclerosehospitalerne, som du stifter bekendtskab med, og du finder 
ud af, hvilken viden der ligger bag træningen.  
 
Træning er ikke kun godt for din fysik, men også for din hjerne. I det 
hele taget er der en masser gode effekter ved at træne. De fleste, der 
får diagnosen sclerose, får at vide fra start, at det er vigtigt at træne. 
Så kom og hør om træning for dig med sclerose, og bliv motiveret til 
at komme i gang. 
 
Tekst til Facebook: 
 
Hvordan skal du træne med sclerose? 
 
Kom og hør, hvordan du skal træne, når du har sclerose. Med sclerose 
har du behov for fysisk aktivitet og træning, så du er bedre rustet til at 
kunne modstå fysiske følger efter sygdomsudbrud og progression.  
 
Til foredraget bliver du præsenteret for den nyeste viden og træning 
fra Sclerosehospitalerne, der passer bedst til dig med sclerose.  
 
Foredraget foregår (indsæt dato, tid og sted) 
 
Læs mere og tilmeld dig her (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. Brug tekst fra 
beskrivelse af aktivitet til §18 ansøgning. 
 

 


