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Parkeringsforhold 

Kræftrådgivningen har desværre 

ikke mulighed for at udlevere par-

keringskort. Vi henviser til øvrige 

parkeringspladser i nærheden. 

Parkering ved Magasin 15 kr./

time. Parkering i Lyngby Storcen-

ter 1. time gratis, 2 timer 20 kr., 3 

timer 30 kr. Parkering på Kanalvej 

er gratis (for enden af Lyngby 

Storcenter langs Nærum banen). 

 

S-tog 

Der er ca. 500 m. at gå fra Lyngby 

station til Rådgivningen. 

 
Adgangsforhold 
Rådgivningen er i to plan. Alle 
samtaler foregår i stuen, så alle 
vil have mulighed for en samtale 
med en rådgiver. Mange af råd-
givningens aktiviteter finder sted 
på 1. sal. Der er ikke elevator 
eller trappelift.  
 
Adresse 
Kræftrådgivningen Lyngby 
Nørgaardsvej 10 
2800 Lyngby 
 
Telefon: 70 20 26 55 
E-mail: lyngby@cancer.dk 
Website: www.cancer.dk 
 
Åbningstider 
Mandag til torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 
 

 

April 2019 flytter vi til nye flotte 

lokaler foran Herlev Hospital.  

 

 

 



At finde de styrker, som den enkelte har, det er så væsentligt, for 

det er det, vi overlever på. Hvis man kan blive hjulpet til at finde 

sine styrker, så kan man klare meget ” 

”Dannelse af netværk med andre pårørende, det er givtigt...Jeg tror, at  

det vil aflaste megetat vide, hvad man kan forvente som pårørende.” 

           Citater fra pårørende 

TRÆN DIN MENTALE ROBUSTHED 

Et kursus for pårørende 

En kræftsygdom udgør en stor belastning, ikke kun for den, der er syg, men 
ogsa  for den pa rørende. Det pa virke ofte forholdet og den relation, man 
ellers har haft til hinanden.  
 
Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resiliens) til-
byder Kræftens Bekæmpelse derfor et kursus med fokus pa  at tackle de 
særlige udfordringer, man har som pa rørende. Her vil vi sætte fokus pa  
hvordan du kan øge din modstandskraft, ha ndtere eller acceptere det æn-
drede liv og samtidig styrke relationen til den, der er syg. 
 
Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre 
kursister. Derudover lægges der op til, at du arbejder med øvelserne mel-
lem de enkelte kursusgange. 

 

Tilmelding og mere information 

Kursus forløb på 7 gange. Kurset starter torsdag den 29. november kl.13.30-16.00 

Skriv til lyngby@cancer.dk eller ring til os på tlf. 70202655 hvis du har spørgsmål 

eller ønsker at tilmelde dig. 

” 

Oversigt over kursusforløbet 

1. Den tabte helhed og balance i livet 

Om mental robusthed og de særlige udfordringer der er, ved at være pårørende.  

Hvordan balancerer man mellem at være partner og pårørende? 

2. Forandringer i livet. Et undersøgende blik på egne værdier og reaktionsmøn-

stre. 

Hvordan har kræften påvirket dit liv og hvilke reaktioner er mest meningsfulde at 

arbejde med på dette kursus?  

Hvilke værdier er særligt meningsfulde i dit liv, og hvordan kommer det til udtryk? 

Hvor er der barriere i forhold til at leve et mere værdibaseret og meningsfuldt liv?  

3. Et kritisk blik på personlige bekymringer 

Kontrol, indflydelse og vilkår. Hvad bruger du din tid på? 

4. Netværk: familie, venner og bekendte 

Hvordan ser dit netværk ud og har det ændret sig i tiden efter kræftdiagnosen? 

5. Udfordringer og kommunikation i parforholdet 

Balancen mellem at være sig selv, partner og pårørende. 

6.  Støtte, selvomsorg og styrker 

Hvad er god støtte for dig?  

Hvilke forventninger har du til dig selv i relation til din partner? 

Hvordan kan du bedst muligt varetage egne behov sideløbende med at du støtter 

7. Opfølgning 

Hvordan er det gået? 


