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Hvad er 
kræftkursus?

På kurset flyttes fokus fra begrænsninger til at opdage muligheder, 
så din livskvalitet og sundhed øges gennem et aktivt liv.
Tilbuddet består af træning og undervisning på hold, men er til-
passet, så det passer til netop dig.
Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov, så det, du lærer i un-
dervisningen og træningen, kan bruges i din hverdag.
På holdet får du mulighed for at møde ligestillede. Dine pårørende 
inviteres med til dele af undervisningen.

Hvordan kan jeg få et tilbud?
• Tilbuddet er til dig, der har en kræftsygdom, uanset om du er 

under behandling, eller om du er færdigbehandlet.
• Det er egen læge eller sygehuset, der skal henvise.
• Når du er henvist, vil du blive kontaktet på telefon eller via brev.
• Der er løbende optag på kurset.

Kræftkursus er et tilbud 
til dig, der har kræft el-
ler følger efter kræft og 
aktivt vil gøre noget for 
din sundhed og syg-
dom. Kurset vil give 
dig bedre mulighed for 
at kunne leve med din 
sygdom.



• At leve med en kronisk sygdom - 
psykiske reaktioner.

• Tro og håb - om mod til at leve på 
trods af livets skrøbelighed.

• Sund mad og dets betydning for krop-
pen og psyken.

• Sociale relationer og netværks betyd-
ning for dig.

• Kræft og seksualitet.
• Fysisk aktivitets betydning for helbre-

det.
• Senfølger - f.eks. træthed og koncen-

trationsbesvær.
• Søvn.
• Mindfulness.
• Pårørende. 

Hvad består tilbuddet af?
Kurset foregår tirsdag og torsdag kl. 10.30-12.00 i Blære Multicenter, Gl. 
Blærevej 58, 9600 Aars. Tilbuddet indeholder træning, undervisning og café 
med mulighed for samvær.
Sundhedssamtale: 
• I samarbejde med dig og evt. dine pårørende vil vi afklare dine behov, for-

ventninger og mål for kurset.
Træning: 
• Der trænes to gange om ugen i 1½ time pr. gang. Træningen foregår un-

der supervision af et tværfagligt team af sundhedsfagligt personale. Alle 
kan deltage uanset alder, køn, fysisk form eller humør.

Undervisning: 
• Undervisningen foregår primært på tirsdage før træningen og varer en 

time. Det vil være en blanding af oplæg, dialog og erfaringsudveksling.
Café: 
• Her har du mulighed for at mødes med ligestillede på en uforpligtende og 

uformel måde. Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse er ansvarlig for 
caféen.

Du får undervisning i:



Sundhedscenter Vesthimmerland
Fredensvej 4, 9640 Farsø

Tlf. 9966 8200
sundhedscenter@vesthimmerland.dk

www.sundhedscentervesthimmerland.dk

Myte: Man kan ikke tåle at træne, mens man er i kemoterapi.
• Jo, det kan man godt. Mange oplever faktisk, at de får færre bivirk-

ninger.

 
Myte: Det er en dårlig idé at træne, når man er træt.
• Nej, det er det ikke. De fleste får mere energi af træningen.

 
Myte: Man har ikke effekt af træningen, når man er i behandling.
• Jo, i alle stadier af kræft kan man få gavn af træning.

 
Myte: Hvis man har knoglemetastaser og svage knogler må man 
ikke træne.
• Jo, man må godt træne, men man skal tage hensyn til knoglernes 

styrke.

Myter om kræft og træning


