
Ny, gratis bog:

’Da kræft ændrede mit liv – ukendt og usynlig’
’Da kræft ændrede mit liv – ukendt og usynlig’ er titlen på 
en ny bog med 10 personlige fortællinger, som hver især 
giver indblik i livet med en sjælden kræftdiagnose, de 
daglige udfordringer, sygdommens og behandlingens 
eftervirkninger, kampen for forståelse og anerkendelse, 
men også om livslysten, optimismen og viljen til at leve 
og få det bedste ud af hver eneste dag. 

Vi møder bl.a. Connie, der har MDS. Hun fortæller om, 
hvor svært det er at bære en sygdomsbyrde, ingen kan 
se, og i hvor høj grad hun er påvirket af den manglende 
forståelse og anerkendelse, som usynligheden 
medfører. En anden af bogens hovedpersoner er Ida, 
der er gift med Lars, som har CLL. Sammen har de 
en søn på to år. Ida beskriver kræften som en ubuden 
gæst, der ikke vil tage hjem, og som fratager den lille 
familie deres drømme og påvirker deres planer for 
fremtiden. 

Udover de 10 personlige fortællinger indeholder 
bogen også interviews med en lægefaglig ekspert, en 
sygeplejerske og en psykolog, som hver især bidrager 
med deres viden om disse hæmatologiske sygdomme 
og deres konsekvenser. 

Bogen er skrevet af journalist Finn Stahlschmidt på 
initiativ af Janssen-Cilag A/S. Ønsket er, at bogen 
vil skabe større synlighed, viden og ikke mindst en 
større forståelse fra både nærmeste pårørende og 
omgangskredsen, men også fra arbejdspladsen og 
beslutningstagerne i det danske sundhedssystem. 

Vil du have en bog?
LyLe har fået et antal bøger til gratis udlevering til vores 
medlemmer på temadage og til netværksmøder. 

Vil du gerne have bogen – men kan ikke vente til et 
møde – kan du også bestille bogen hos sekretariatet 
mod betaling af porto. Bestilling kan ske via e-mail til 
lyle@lyle.dk eller på telefon 31 68 26 02. 

Porto udgør 46 kr., som kan indbetales via MobilePay 
til 31 68 26 00, direkte til Danske Bank reg. nr.  1551 
kontonr. 3229254820 eller ved at fremsende portokode 
til lyle@lyle.dk – husk tydelig angivelse af navn og 
adresse  uanset betalingsform.
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