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B RYS T KR Æ F T G R U P P E N

Har du brug for  
Brystkræftgruppen?

At få brystkræft sætter et kaos af tanker i gang. Spørgsmålene 

trænger sig på – Hvordan kommer jeg til at se ud? Dør jeg af 

sygdommen? Hvad kan jeg selv gøre? 

Det kan være en uvurderlig støtte at møde andre i samme  

situation. Kvinder, der selv har haft brystkræft, og som kender 

de tanker og følelser, der følger med diagnosen. Det giver en 

helt særlig forståelse og samhørighed. De kvinder kan du møde i 

Brystkræftgruppen. 

Vi ved, at det kan være svært at tage det første skridt til at kon-

takte os. Du ved måske ikke præcis, hvad du vil med os. Det er 

helt ok. I Brystkræftgruppen kender vi følelsen af rådvildhed. Vi 

har alle stået i samme situation, og vi håber, at du finder modet til 

at kontakte os!  Du finder kontaktoplysninger bagerst i pjecen.

På de næste sider kan du læse en række kvinders historier. Nogle 

har fået vejledning af en frivillig i brystkræftgruppen under deres 

sygdom og andre er frivillige vejledere i gruppen. De fortæller her 

hvorfor.  
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“ Hun ved, hvad jeg taler om, for hun 
 har følt det på egen krop. Hendes 
 støtte har betydet rigtig meget for 
 mig, og også for min mand.”

             v i B E KE  N o R S
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“ Hun ved, hvad jeg taler om, for hun 
 har følt det på egen krop. Hendes 
 støtte har betydet rigtig meget for 
 mig, og også for min mand.”

             v i B E KE  N o R S

v i b e k e  N o r s 

Vibeke Nors, 43 år, Odense. 
Fik konstateret brystkræft i foråret 2010, går i kemobehandling.
 
Først forsøgte jeg at fortrænge knuden i brystet. Da det gik op for mig, 
at det var kræft, havde jeg det forfærdeligt. Jeg følte, at det var en døds-
dom – alle fremtidsudsigter forsvandt.

Jeg føler, at jeg lever i en osteklokke. Kræft og kemo fylder rigtig meget. 
Mit liv handler lige nu meget om at komme op igen efter kemobehand-
lingerne, at gøre mig stærk inden næste behandling. Jeg er meget fysisk 
aktiv og forsøger at gøre en indsats, så hver dag bliver en god dag.

En frivillig vejleder fra Brystkræftgruppen har støttet mig rigtig meget. 
Hun har lyttet til mig, og har kunnet stille spørgsmål. Hun ved, hvad jeg 
skal igennem og ved, hvad det indebærer. Hun ved, hvad jeg føler og 
tænker. Hun er mit håb, for hun er her jo endnu. Jeg skal ikke trøste hen-
de, som jeg nogen gange oplever at skulle i forhold til familie og venner, 
og jeg kan spørge hende om alt, når jeg taler med hende. 
Hun ved, hvad jeg taler om, for hun har følt det på egen krop. Hendes 
støtte har betydet rigtig meget for mig, og også for min mand.

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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B i r g i t  H ø y b y e 

Birgit Høybye, 66 år, Skals i Vestjylland. Fik brystkræft som 
58-årig. Har været frivillig i Brystkræftgruppen i 6 år. Har blandt 
andet telefonisk kontakt med nyopererede brystkræftpatienter. 

Kræft er en livsledsager, der ikke kan skubbes væk. Livet er pludselig 
ikke givet mere. Kræften er en væsentlig del af mig – den har ændret mit 
livssyn og mine livsværdier, og det ville jeg nødig have været foruden. 
Som frivillig vejleder i Brystkræftgruppen møder jeg utrolig mange 
prægtige kvinder. Jeg oplever, at vi alle har forskellige måder at klare 
en livskrise på, og jeg forundres ofte over den livskraft, vi kvinder trods 
kræften er i stand til at mobilisere. 
Jeg føler mig beriget af de telefonsamtaler, jeg har med nyopererede. 
Kvinderne og jeg ved ikke noget om hinanden på forhånd. Jeg lytter til 
dem, bruger min erfaring til at stille spørgsmål og svare på deres. Ofte 
berører vi dybe ting i samtalerne, og mange følelser og nuancer kommer 
til udtryk. Det er stort at få så meget af et menneske, jeg ikke kender og 
aldrig har mødt.
For kvinderne, indgyder det at tale med mig håb om, at det kan lade sig 
gøre at komme ud på den anden side af behandlingsforløbet. Samtidig 
kan jeg almengøre nogle af deres reaktioner, f.eks. trætheden. Mine ord 
får en særlig troværdighed, fordi jeg selv har været der. Kvinderne føler 
ofte, at de har slidt deres mand og de nærmeste op, og har derfor brug 
for at blive lyttet til og forstået.
Jeg kan føle mig helt høj efter en god samtale. Dels er det rart at mærke, 
at jeg kan hjælpe andre. Dels oplever jeg, at jeg får en større livsvisdom 
– jeg bliver klogere på livet ved at høre, hvad der rører sig i andre men-
nesker. Det giver mig overskud og energi, og udvikler mig i retning af 
større rummelighed og forståelse for, hvordan mennesker også har det. 

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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“ Jeg kan føle mig helt høj efter en god   
 samtale. Dels er det rart at mærke, at jeg kan
 hjælpe andre. Dels oplever jeg, at jeg får en  
 større livsvisdom.”  

                          B i R G i T  H Ø Y BYE ,  F R i v i l l i G          

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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“ De frivillige blev en klippeblok, 
 jeg kunne læne mig op ad.”
                        d o RT H E  Ø S T E R G å R d
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d o rt h e  Ø s t e r g å r d

Dorte Østergård, 44 år, Helsinge.
Fik brystkræft i efteråret 2009 og har efterfølgende fået rekon-
struktion. Mødes i en gruppe med jævnaldrende brystopererede,  
der alle har hjemmeboende børn.
 
Jeg henvendte mig umiddelbart efter min diagnose til Brystkræftgrup-
pen. Alt var kaos. Jeg troede, at jeg skulle dø. Jeg tænkte: Hvordan kom-
mer jeg til at se ud, hvad med mand og børn, kan jeg tro på lægerne og 
så videre. Hvis Brystkræftgruppen ikke havde været der, havde jeg ikke 
stået på mine ben i dag. 
Det var svært at komme i gruppen alene første gang. Jeg var meget 
bange og havde så mange følelser i kroppen. Jeg havde brug for noget, 
men vidste ikke, hvad det var, det føltes bare som et stort, tomt, sort hul. 
Men i Brystkræftgruppen vidste de, hvad jeg tænkte og følte – de vidste, 
hvordan det er at få trukket tæppet væk under sig. I mødet med de frivil-
lige, som kunne fortælle mig, at de havde været det samme igennem år 
forinden, fik jeg håbet tilbage. Jeg fik livet tilbage. Og i stedet for at lade 
angsten og håbløsheden overtage totalt, indså jeg, at det ikke nyttede 
bare at sætte sig ned, men at det var nu, jeg skulle kæmpe.
De frivillige blev en klippeblok, jeg kunne læne mig op ad. De vidste, 
hvordan det føltes. I kontakten med dem blev jeg mere rolig, lærte at 
håndtere angsten og blev på trods af sygdommen en gladere kvinde. 
Jeg er nu med i en gruppe af jævnaldrende kvinder med brystkræft, som 
alle har hjemmeboende børn. Vi har sygdommen til fælles, derudover 
har vi meget forskellig baggrund, men det betyder ikke noget – det er 
det enkelte menneske, det gælder. I Brystkræftgruppen kan jeg være 
den, jeg er. Vi deler de svære ting, men vi griner også meget sammen. 
Det samvær og den samhørighed, vi har i gruppen, er meget anderledes, 
end hvad jeg kender andre steder fra. Her bliver alle normer og grænser 
på en eller anden måde ophævet.
 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N



10 11

Ka r e n  E n g va n g

Karen Engvang, 51 år, Lyngby. Fik kræft for 20 år siden. 
Har været frivillig i Brystkræftgruppen i 5 år. Tilbyder at tale med 
brystoperede på hospitalet, ofte nyopererede. Taler også med 
kvinder pr. telefon, når de skal eller er i gang med behandlingen. 

Jeg blev frivillig, fordi jeg selv talte med en vejleder, da jeg som 31-årig 
og mor til to små børn fik konstateret brystkræft. Det fik en vital betyd-
ning – jeg fik en fremtid igen.

Jeg møder kvinderne på et tidspunkt, hvor tæppet er revet væk under 
dem, hvor livets skrøbelighed er meget påtrængende, og hvor der skal 
træffes mange beslutninger. Her oplever jeg, at de kan bruge min his-
torie. De ser, at jeg på trods af den kræftsygdom, jeg havde, lever et 
”normalt liv”. 
Det at være med til at give kvinderne en tro, give dem håb om, at der 
findes muligheder på trods af kræften, virker tilbage på mig. Det gene-
rerer en lyst til at give mere og får mig til at tro på, at den måde jeg selv 
har tacklet mit eget sygdomsforløb på har været rigtig.
I kontakten med brystopererede opstår der en speciel form for fælles-
skabsfølelse, en gensidighed med meget humor og dybde. På baggrund 
af mine egne erfaringer kan jeg stille kvinderne spørgsmål, som andre, 
der ikke har været der selv, ikke kan. Jeg kan svare på spørgsmål og 
bekræfte dem i, at deres reaktioner er normale, og jeg har for kvinderne 
en særlig troværdighed, fordi jeg selv har været der. 

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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“ Jeg kan svare på spørgsmål og bekræfte 
 dem i, at deres reaktioner er normale, og  
 jeg har for kvinderne en særlig trovær- 
 dighed, fordi jeg selv har været der. “
                                          K A R E N  E N GvA N G ,  F R i v i l l i G

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N



12 13

“ Hun gav mig et frirum, gav mig 
 plads til at være ked af det, men 
 også til at være fremsynet.”

                             B i R GT i T T E  S v E J S T R U P         
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B i r g i t t e  S v e j s t r u p

Birgitte Svejstrup Eriksen, 41 år, Lyngby.
Fik brystkræft for 3 år siden.

Jeg fik konstateret brystkræft for 3 år siden, da jeg var 38 år, gift og mor 
til 2 børn på 3 og 5 år.
Operation og behandling gik godt, men jeg var naturligvis indimellem 
meget påvirket og havde behov for støtte.
Allerede dagen efter operationen, mens jeg stadig var indlagt, fik jeg 
kontakt med en frivillig fra Brystkræftgruppen. Hun kom ind ad døren 
til stuen, en smuk kvinde, der var kommet over på den anden side af sit 
kræftforløb. Jeg lå på en afdeling med overvejende ældre, syge kvinder, 
så det havde en speciel betydning, at jeg her fik mulighed for at tale med 
en kvinde, der også havde været relativ ung og med små børn, da hun 
blev kræftramt, og som nu for længst var kommet godt igennem. Det 
gav mig mod og inspiration. 
Vi talte om, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg oplevede det. Der 
var tid til at snakke sammen, og jeg kunne se i hendes øjne, at hun for-
stod. Hun var troværdig på en helt anden måde end min familie og mine 
veninder, fordi hun selv havde været der.
Nogle uger efter udskrivning havde jeg igen en samtale med kvinden. 
Vi havde en jævnbyrdig dialog. Jeg kunne tale med hende om, hvordan 
jeg skulle tackle mine børn, og hun kunne forberede mig på, hvad jeg 
skulle igennem efter behandlingen, uden at hun dog forholdt sig til selve 
behandlingen. 
Hun gav mig et frirum, gav mig plads til at være ked af det, men også til 
at være fremsynet. Vi talte om hvordan jeg så ud, om min kvindelighed. 
Jeg kunne sætte ord på ting, jeg ikke kunne fortælle til min mand og mine 
veninder, da de på en anden måde var bekymrede for mig. Ud fra sine 
egne og andre brystopereredes erfaringer bekræftede hun mig i, at mine 
reaktioner, tanker og følelser var helt normale.

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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le n e  J e s p e r s e n

Lene Jespersen, 42 år, Odense. Fik brystkræft, da hun var 32 år 
og mor til en datter på 2 år. Fik for fem år siden en knude i det  
andet bryst. Har nu fået begge bryster fjernet og fået rekon-
struktion. Har været frivillig i Brystkræftgruppen i 9 år.

Jeg fik brystkræft for 11 år siden, da jeg var 32 år og mor til en datter på 
2 år. Jeg havde et stort behov for at tale med andre yngre kvinder med 
brystkræft, som også var mødre til små børn. Det var svært at finde – der 
fandtes ingen tilbud. Gennem min genoptræning lykkedes det imidlertid 
at møde ligestillede, og det blev for mig starten til at blive frivillig i Bryst-
kræftgruppen, hvor jeg nu har været aktiv i 9 år.

Når jeg møder kvinder med brystkræft, vil de meget gerne høre min his-
torie. Det bliver nemmere og nemmere at fortælle den, og gevinsten er, 
at min egen ”bagage” bliver lettere. 
Samtidig føler jeg, at jeg ved at lytte og stille spørgsmål kan hjælpe kvin-
derne til at finde ud af, hvad der er rigtigt for dem. Jeg kan bekræfte 
dem i, at de tanker og følelser, de har, er meget de samme som andre 
kvinders. Jeg møder en meget stor taknemmelighed.
Det at være med i en gruppe af frivillige brystkræftkvinder føles lidt som 
at være med i en selvhjælpsgruppe. Det er et specielt fællesskab, hvor vi 
støtter hinanden i forhold til vores egne historier, men hvor vi samtidig 
kan bruge hinanden, hvis vi f.eks. føler os usikre efter et møde med en 
ny brystopereret. 

 

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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“ Jeg møder en meget stor
 taknemmelighed.”
       lE N E  J E S P E R S E N ,  F R i v i l l i G

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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Katrine
F

“ Når jeg møder de 
 andre i gruppen,  
 får jeg svar på, at  
 det jeg oplever 
 fysisk og psykisk 
 er fuldstændig  
 normalt.” 
               B i RT E  H Ø J R U P        



17

Katrine
F

B i rt e  H ø j r u p

Birte Højrup, 63 år, Hjørring.
Fik brystkræft i 1995. Tilbagefald i 2007. Deltager i en gruppe for 
brystopererede med tilbagefald, som ledes af frivillige fra Bryst-
kræftgruppen. Gruppen mødes 1 gang om måneden.

Når jeg møder de andre i gruppen, får jeg svar på, at det jeg oplever 
fysisk og psykisk er fuldstændig normalt. Det har en anden sandheds-
værdi, end når jeg spørger personalet på onkologisk afdeling, for kvin-
derne her har selv oplevet det. De kan komme med gode råd og tricks.
Når jeg har det rigtig skidt, tænker jeg på dem fra gruppen, som nu har 
det godt, og at det er længe siden. Nogle har oven i købet haft det værre 
end jeg, og de har overlevet. Det giver livsmod at se. 
Det positive får lov til at fylde i gruppen. Det positive hos hver enkelt 
kvinde kommer frem. Sammen er vi gode til at se, at vi trods kræften sta-
dig kan så mange ting, som giver værdi og livskvalitet. Det giver energi. 
Og selv om vi snakker sygdom, så er det som om, vi ikke helt betragter 
os selv som syge. Som om vi glemmer det lidt.
Vi fortrænger ikke – vi taler også om det svære og stiller mange spørgsmål 
til hinanden. Intet er tabu.

Kvinderne i gruppen kan noget andet end mine veninder. Gruppen 
forstår, uden det behøver at blive uddybet. Selv om vi er vidt forskellige 
kvinder giver det os et fælles udgangspunkt at have så alvorlig en syg-
dom. Vi kan ikke løbe fra kræften. Livet får et andet indhold og et andet 
perspektiv. Vi lever mere her og nu, hvilket også påvirker samværet i 
gruppen. Vi får nogle andre kræfter og er mere nærværende.
Når vi er sammen i gruppen, er vi ikke kun kede af det. Vi har det sjovt, 
vi hygger os, og vi får kontakter, som kan bruges også mellem møderne.

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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A s t r i d  H o s t r u p 

Astrid Hostrup, 37 år, Ishøj. Fik kræft for 4 / år siden. Har været 
frivillig i Brystkræftgruppen i 2 / år. Taler med nyopererede på 
hospitalet og i telefonen. 

Jeg havde som nyopereret et stort behov for at tale med andre unge i 
samme situation. Jeg kunne kun se en måned frem. Hvad med min dat-
ter, som var 3 år på det tidspunkt? Hvad med mit arbejdsliv? 
Når jeg er i kontakt med unge brystopererede, bruger de mig som spejl. 
De føler ofte, at de står og kan ingenting, men ved at se og høre mig, får 
de håb om, at det kan lade sig gøre at få en fremtid, at få et meningsfyldt 
arbejdsliv.
De spørger mig om mange ting – både om børn og samliv og mere pri-
vate og intime spørgsmål. I kontakten opstår der en samhørighed, hvor 
grænserne er rykket. Der er en stor åbenhed og ikke så meget tabu. 
Jeg har selv deltaget i en selvhjælpsgruppe med yngre brystkræftpatien-
ter. Her og sammen med de kvinder, jeg er i kontakt med som frivillig, 
oplever jeg, at der er en anden stemning i kontakten. Man går lige på. Vi 
har et fælles udgangspunkt og en fælles platform, derfor behøver vi ikke 
snakke om vejret, før vi når ind til det væsentlige. 
Det at kunne hjælpe andre giver mit eget kræftforløb mening.
Det frivillige arbejde har udviklet mig. Jeg er nu meget mere bevidst om 
vigtigheden af at lytte til andre, mere bevidst om min egen rolle. Jeg 
bliver hele tiden mindet om, at det er vigtigt at holde fast i, hvad der er 
vigtigt her i livet – og at lade være med at stresse over bagateller.
Det er vigtigt for mig i det frivillige arbejde, at jeg har Brystkræftgruppen 
og Kræftens Bekæmpelse i ryggen. Jeg står ikke alene, men kan få støtte, 
hvis jeg får brug for det.

 

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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“ Det at kunne hjælpe andre 
 giver mit eget kræftforløb mening.”  

                          A S T R i d  H o S T R U P,  F R i v i l l i G          
B RYS T KR Æ F T G R U P P E N



20 21

“ Jeg fik en oplevelse af, at jeg ikke er alene, 
 vi er flere i samme situation. Og når andre
 kan klare det, så kan jeg også.”

                             K A R E N  S Ø N d E R G å R d         
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Ka r e n  S ø n d e r g å r d

Karen Søndergård, 71 år, Nykøbing Mors. Fik konstateret bryst-
kræft efteråret 2009. Har haft telefonisk kontakt med en frivillig fra 
Brystkræftgruppen.

I forbindelse med operationen spurgte en sygeplejerske, om jeg ville 
ringes op af en frivillig fra Brystkræftgruppen. Den frivillige kontaktede 
mig ca. 1 måned efter operationen, på et tidspunkt, hvor jeg følte mig 
nede i et af de huller, som kommer på vejen.
Det var rart at få mulighed for at fortælle hele historien og vi kom hur-
tigt på sporet af hinanden. Vejlederen lyttede meget, og jeg kunne stille 
spørgsmål.

I dagligdagen skåner jeg ofte de nærmeste, og andre glemmer, at jeg 
har fået en kræftdiagnose. Derfor er det rart at tale med en, der kender 
til frygten. Man taler sammen på en anden måde, kontakten bliver varm 
og dejlig, der er en anden klangbund og man åbner sig anderledes op.

Det blev tydeligt for mig, at det at have samme fællesnævner gør det 
muligt at blive forstået på tværs af sociale lag og uddannelse. Jeg fik en 
oplevelse af, at jeg ikke er alene, vi er flere i samme situation. Og når 
andre kan klare det, så kan jeg også.

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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Kat r i n e  l u n d  Kr i s t e n s e n 

Katrine Lund Kristensen, 72 år, Vrå i Nordjylland. Fik brystkræft 
i 1983. Har været frivillig i Brystkræftgruppen i 26 år. Taler med 
ny-opererede, gruppeleder for en gruppe af brystopererede med 
tilbagefald. 

Når jeg kommer hjem fra et møde med brystopererede, kan jeg være 
ked af det på kvindernes vegne på grund af de problemer, kræften har 
ført med sig, men jeg er aldrig i dårligt humør.
Jeg oplever, at kvinderne på trods af kræften har så meget livsvilje og 
kraft, samt en stor lyst til at hjælpe hinanden. Det giver meget energi.
Kvinderne bliver i stand til at prioritere det væsentlige fremfor det 
uvæsentlige, hvilket jeg også bliver mindet om i kontakten med dem. 
Når jeg møder andre brystopererede, behøver vi ingen small-talk, vi kan 
gå lige på og får ofte en dybere snak. De ved, at jeg har overlevet så 
mange år, og vi behøver ikke mange forklaringer for at forstå hinanden.
Jeg bliver mere og mere ydmyg overfor opgaven som frivillig med årene. 
Det er virkelig menneskeskæbner, jeg møder, og jeg får større og større 
respekt for den psyke, kvinderne har, uanset om den er stærk eller svag.
Kvinder reagerer meget forskelligt på en kræftdiagnose, men langt de 
fleste har et stort behov for at dele deres tanker og følelser med andre 
i samme situation. Mange giver udtryk for, at i dette samvær er der in-
gen forbudte ord og følelser. Her er en stor forståelse og parathed til at 
høre på hinanden, hvilket ofte er opbrugt hos den nærmeste familie og 
venner.
Det der er drivkraften for mig i det frivillige arbejde, er ærligheden i 
vores snak og den sorte humor – det er guld værd.

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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B RYS T KR Æ F T G R U P P E N

“ Når jeg møder andre    
brystopererede, behøver    
vi ingen small-talk, vi    
kan gå lige på og får ofte    
en dybere snak.” 
   K AT R i N E  l U N d  KR i S T E N S E N ,

                                 F R i v i l l i G
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S u s a n n e  Ki r k e b e r g 

Susanne Kirkeberg, 59 år, København. Fik brystkræft for 11 år 
siden. Har været frivillig i Brystkræftgruppen i 5 år. Taler med bryst-
opererede på hospitalet umiddelbart efter operation. 

En del kvinder, der får brystkræft, oplever, at mange i deres netværk 
tager afstand. Jeg forsøger ved min tilstedeværelse at give dem accept 
og varme, at give tid til at lytte og svare på deres spørgsmål, og give dem 
tro på, at man kan komme igennem og overleve.
Som kvinder har vi en overlevelsesstrategi, som består i at fortælle hinan-
den vores historie, råt for usødet. Når jeg møder nyopererede fortæller 
de mig ofte deres livshistorie. Sådan en tillid findes ikke så mange andre 
steder. Der kommer en dybde i kontakten i løbet af kort tid, som er noget 
helt særligt. 

For mig er det at være frivillig det hele værd, når kvinderne på forskel-
lig vis udtrykker glæde ved kontakten. En kvinde, jeg havde talt med, 
sendte efterfølgende et kort, hvor hun skrev:
”Som barn fortalte min mor mig, at der findes engle. Det troede jeg ikke 
på. Men efter at have mødt dig, ved jeg, at de findes.”
Det er personligt udviklende at være frivillig. Der opstår en speciel form 
for samhørighed med de kvinder, jeg møder på hospitalet, og også i kon-
takten med andre frivillige i Brystkræftgruppen. Der er meget latter og 
en fælles forståelse for, hvad der kan gøre os sårbare, og hvad der er 
vigtigt her i livet. Vi har gennem kræften fundet sider af os selv, som vi 
ikke har haft behov for at kende før, både styrker og svagheder.

 

 

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N
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B RYST K R Æ F TG RU P P E NB RYS T KR Æ F T G R U P P E N

“ Det er personligt  
 udviklende at være frivillig.  
 Der opstår en speciel form  
 for samhørighed med de 
 kvinder, jeg møder.” 
   S U S A N N E  Ki R KE B E R G , 

 F R i v i l l i G
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Om Brystkræftgruppen

Vi er en landsdækkende gruppe af frivillige kvinder, der har haft bryst-
kræft, som hjælper andre kvinder med brystkræft. 

Brystkræftgruppen hjælper dig gerne, uanset hvor du er i dit forløb. Vi 
har vejledere landet over, der står til rådighed med vejledning og støtte, 
og de har naturligvis tavshedspligt. Vejlederne tilbyder en personlig 
samtale, hvor du bestemmer, hvad der skal snakkes om. Samtalen kan 
foregå på sygehuset, hos dig, hos Kræftens Bekæmpelse, over telefon 
eller på mail.  Det er op til dig.

Brystkræftgruppen arrangerer også motionstilbud, foredrag og andre  
arrangementer for kvinder med brystkræft. 

På næste side finder du kontaktoplysninger til Kræftens Bekæmpelses 
rådgivninger landet over. På alle de nævnte rådgivninger kan du tale 
med en kontaktperson fra Brystkræftgruppen, som kan formidle kontakt 
med en frivillig vejleder fra den lokale brystkræftgruppe.

B RYS T KR Æ F T G R U P P E N

du kan læse mere om Brystkræftgruppen og finde  
kontaktpersonernes mailadresser på vores hjemmeside: 
www.brystkraeftgruppen.dk
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Kræftens Bekæmpelse har kræftrådgivninger landet over, hvor du altid er velkommen som patient og 
pårørende, hvis du har brug for vejledning og støtte. Læs mere på www.cancer.dk, der er Danmarks 
største internetportal om kræft. 

På disse 15 kræftrådgivninger finder du en kontaktperson for  
Brystkræftgruppen, der kan formidle kontakt til en frivillig vejleder:

Kræftrådgivningen
Vesterå 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 92 11
aalborg@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Banegårdspladsen 2. 1. 
8800 Viborg
Tlf. 86 60 19 18
viborg@cancer.dk

Kræftrådgivning i Randers 
Sundhedscenter
Biografgade 3
8900 Randers C
Tlf. 89 15 12 15
Åben hver mandag
kl. 10.00 - 15.00

Hejmdal – Kræftpatienternes hus
Peter Sabroes Gade 1
8000 Århus C
Tlf. 86 19 88 11
aarhus@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Jyllandsgade 30
6700 Esbjerg
Tlf. 76 11 40 40
esbjerg@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Blegbanken 3
7100 Vejle
Tlf. 76 40 85 90
vejle@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Nørreport 4, 1.
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 51 50
aabenraa@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Vesterbro 46
5000 Odense C
Tlf. 66 11 32 00   
odense@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Dania 5, 1.
4700 Næstved
Tlf. 55 74 04 00
naestved@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Hasselvænget 5
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 12 22
holbaek@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Jernbanegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 46 60
roskilde@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
Møllestræde 6
Baghuset
3400 Hillerød
Tlf. 48 22 02 82
hillerod@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Nørgaardsvej 10
2800 Lyngby
Tlf. 45 93 51 51    
lyngby@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf. 82 20 58 05
koebenhavn@cancer.dk

Kræftrådgivningen
Bornholms Hospital
Ullasvej 8
3700 Rønne
Tlf. 56 90 91 98

Kræftens Bekæmpelse
kan gøre mere for dig, end du tror
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Varenummer 2695

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49

2100 København Ø
Telefon 35 25 75 00

www.cancer.dk

”	Jeg	var	meget	bange	og	havde	så	mange	følelser	i	kroppen.	

Jeg	havde	brug	for	noget,	men	vidste	ikke,	hvad	det	var,	det	

føltes	bare	som	et	stort,	tomt,	sort	hul.	Men	i	Brystkræft-

gruppen	vidste	de,	hvad	jeg	tænkte	og	følte	–	de	ved,		

hvordan	det	er	at	få	trukket	tæppet	væk	under	sig.		

I	mødet	med	de	frivillige,	som	kunne	fortælle	mig,	at	de	

havde	været	det	samme	igennem,	fik	jeg	håbet	tilbage.	”

Dorthe Østergaard, 44 år


