
 
 
 

 

 

Netværk 

Kræft i spiserør/mavesæk 

 
Netværket er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Institut for 

Kommunikation og Handicap, Kræftens Bekæmpelse og Folkesundhed Aarhus. 

  



Har du, eller har du haft, kræft i spiserør eller 

mavesæk? Har du lyst til at møde andre i samme 

situation? Så har du mulighed for at blive en del af et 

nyt netværk, hvor der er fokus på viden, socialt 

samvær og erfaringsudveksling.  
Pårørende er velkomne! 

 

Vi mødes 2 torsdage om måneden fra kl. 16.00-18.00. 

 

Den første torsdag i hver måned vil I blive delt op: Kræftramte 

for sig, og pårørende for sig. På den måde får I hver især mulighed 

for at udveksle erfaringer i forhold til jeres livssituation.  

Den tredje torsdag i hver måned vil der være et fagligt oplæg om 

et relevant emne. 
 

Du behøver ikke at tilmelde dig netværket, men kan blot møde 

op på Hejmdal, Kræftens Bekæmpelse, Peter Sabroes Gade 1, 

8000 Aarhus C. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte tovholder for at høre 

mere: 

Mariann Hoberg 

Klinisk diætist ved Folkesundhed Midt 

Tlf. 41 85 50 99 

  



Netværksdatoer i 2019 

16. maj:   Opstart af netværk 

6. juni:   Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

20. juni:  ”Ernæringsudfordringer”: Om hvordan man får nok at spise og 
drikke, når både appetit og spiserør/mavesæk er påvirket – ved 
klinisk diætist Tove Petersen, Folkesundhed Aarhus 

Juli måned: Sommerpause i netværket 

1. august:   Fri snak og erfaringsudveksling - opdelt i kræftramt/pårørende 

15. august:  ”Psykiske udfordringer, der ofte følger efter et voldsomt og 
omfattende sygdomsforløb”: Om energiforvaltning, 
udfordringer med vægt/måltider, træthed, tanker om 
tilbagevenden til arbejde, identitetstab – ved psykolog Greta 
Lassen Lund, Institut for Kommunikation og Handicap 

5. september: Fri snak og erfaringsudveksling - opdelt i kræftramt/pårørende 

19. september: ”Kirurgisk betingede problematikker”: Om årsager til 
almindelige problemer som synkeproblemer, sure opstød og 
dumping, og om hvad kan man gøre ved dem – ved læge Iryna 
Kruhlikava, forløbskoordinator Mona Bro Mattern og klinisk 
sygeplejeekspert Ida Hovdenak, Mavetarmkirurgisk afdeling, 
AUH.  

3. oktober (OBS):  ”Brug af fysisk træning som redskab til at håndtere nogle af de 
sygdomsrelaterede udfordringer” ved fysioterapeut Hanne 
Fabricius, Folkesundhed Aarhus. 

17. oktober (OBS):  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

7. november:  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

21. november:  ”Åndedræt, stemme og bøvsetrang”: Om fysiske udfordringer 
efter operation og evt. efterbehandling, f.eks. 
stemmevanskeligheder, ændret hvile- og taleåndedræt, øget 
bøvsetrang eller synkebesvær – ved fysioterapeut Birgitta Fogh-
Poulsen og logopæd, Inge Bugtrup Kraft, Institut for 
Kommunikation og Handicap.  

5. december:  Fri snak og erfaringsudveksling - opdelt i kræftramt/pårørende 
  



Netværksdatoer i 2020 (for 2019 - se inde i folderen) 

2. januar  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

16. januar:  ”Smerter” ved sygeplejerske Jonna Holst og sygeplejerske 
Pernille Brasch Andersen, lungekirurgisk afdeling, AUH 

6. februar:  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

20. februar:  ”Hvad sker der i familien, når den bliver ramt af sygdom?” ved 
psykolog fra Kræftens Bekæmpelse 

5. marts:  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

19. marts: ”Krisehåndtering og mental robusthed” ved psykolog, Kræftens 
Bekæmpelse 

2. april:  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

16. april:  ”Behandlingsmuligheder”: Valg af behandling, 

bivirkninger/senfølger efter kemo/stråler, og hvad gør vi, når 

behandlingsmulighederne slipper op – ved Marianne 

Nordsmark, læge, Kræftafdelingen AUH. 

7. maj:  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

Oplæg i maj måned udgår pga. helligdag 

4. juni:  Fri snak og erfaringsudveksling – opdelt i kræftramt/pårørende 

18. juni: ”Tilbage på arbejde – hvad er mine rettigheder?” ved 
socialrådgiver, Kræftens Bekæmpelse 

 

 
 

 

Vi glæder os til at se 

dig/jer på Hejmdal: 

 

Kræftens Bekæmpelse 

Hejmdal 

Peter Sabroes Gade 1 
8000 Aarhus C 

 


