
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: Kost og MS 

Type: Foredrag v/Sclerosehospitalerne 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Aktiviteten er foredrag af 2 timers varighed med ekspert fra 
Sclerosehospitalerne om kost for mennesker med sclerose.  
 
Kost kan ikke helbrede sclerose. Men studier peger på, at en sund og 
varieret kost i særlig grad kan give energi og livskvalitet til mennesker 
med sclerose. Derudover indikerer studier, at indtag af umættede 
fremfor mættede fedtsyrer, et mindre indtag af sukker samt et højt 
indtag af fuldkorn kan bidrage positivt til mennesker med sclerose 
velbefindende, og i nogle tilfælde kan være med til at dæmpe 
sclerose-symptomer. Under foredraget vil I høre mere om fordelene 
ved at spise antiinflammatorisk kost, samt hvilke anbefalinger der 
eksisterer i forhold til indtagelse af vitaminer og mineraler. Tillige vil 
der blive givet forslag til nemme løsninger til sund madlavning, og der 
vil være mulighed for en god debat. 
 

Målgruppe 
 
 
 

Foredraget er for alle mennesker med sclerose, da alle aldersgrupper 
har behov for vide, hvordan det er hensigtsmæssigt at spise, når man 
har sclerose.   

Kontakt 
 
 
 

Foredrag øst for storbælt: 
Sclerosehospitalet i Haslev 
Charlotte Kelly Jensen  
Juliei@sclerosehospital.dk 
 
Foredrag Vest for storbælt: 
Sclerosehospitalet i Ry 
Louise H 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.  
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• 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: 
 
Kost og Sclerose 
 
Hvordan skal du spise, når du har sclerose? Det spørgsmål har du 
sikkert stillet dig selv et par gange før. Måske har du tænkt over, om 
din kost kan forbedre dine symptomer.  
 
Kost kan ikke helbrede sclerose. Men studier peger på, at en sund og 
varieret kost kan give energi og forøget livskvalitet til mennesker med 
sclerose. F.eks. kan et mindre indtag af sukker samt et højt indtag af 
fuldkorn bidrage positivt til dit velbefindende.  
 
Under foredraget stiller vi skarpt på antiinflammatorisk kost og hvilke 
anbefalinger, der er til indtagelse af vitaminer og mineraler. I løbet af 
foredraget bliver du præsenteret for den nyeste viden fra 
Sclerosehospitalerne. Foredragsholder er (indsæt navn og titel). 
 
Tekst Facebook: 
 
Kost og sclerose 
 
Hvordan skal du spise, når du har sclerose? Det spørgsmål har du 
sikkert stillet dig selv et par gange før. Og måske har du tænkt over, 
om din kost kan forbedre dine symptomer?  
 
Kom og bliv klogere på, hvordan du skal spise, når du har sclerose. 
Under foredraget stiller vi skarpt på antiinflammatorisk kost og hvilke 
anbefalinger, der er til indtagelse af vitaminer og mineraler. 
Foredragsholder er (indsæt navn og titel) fra Sclerosehospitalerne. 
 
Foredraget foregår (indsæt dato, tid og sted). 
 
Du tilmelder dig her (indsæt link fra 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. 
 

 


