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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, tirsdag og  
torsdag kl. 10-16 

Onsdag kl. 10-18 

Fredag kl. 10-13 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsforhold 

Kræftrådgivningen har desværre 
ikke mulighed for at udlevere par-
keringskort. Vi henviser til øvrige 
parkeringspladser i nærheden (se 
nedenstående kort).  

BEMÆRK: der opkræves p-afgift 
på de fleste p-pladser i Lyngby.  

 

S-tog 

Der er ca. 500 m. at gå fra Lyngby 
station til Rådgivningen. 

2 timers fri parkering 

Parkering mod betaling 



 

 

Ditliv 

Handlekraft til dig og dit liv 

Ditliv - Mange oplever, at de mi-
ster kontrol og handlemulighed i 
hverdagen, når de får kræft. For 
nogen føles det som om sygdom 
og behandling har sat sig i fører-
sædet, og man selv er passager, 
der bare må følge med. Kurset 
Ditliv hjælper til at genvinde kon-
trol og handlekraft i din hverdag. 
Du er ikke selv herre over syg-
dom og behandling, men der er 
heldigvis andre sider af livet, 
hvor du selv kan være med til at 
styrke krop og sind.  
 

Ditliv præsenterer dig for viden, 
inspiration, øvelser og ikke 
mindst erfaringsudveksling med 
de øvrige deltagere inden for de 
fire områder:  
Mad  
Bevægelse 

Søvn 

Tanker  
 

De fire områder hedder i Ditlivs 
univers Spis godt, Rør dig godt, 
Sov godt og Tænk godt, fordi det 
handler om at styrke dine hand-
lemuligheder og bruge de fire 
områder, så de hjælper dig bedst 
muligt i dit liv. Du kan læse mere 
om de fire områder på 
www.ditliv.dk. 
 

Opstart i april 9.30-14.00: Hvad kan man selv påvirke i sin 
livs-situation, når man er ramt af kræft? 

Introduktion til mulighederne i Ditliv, samt viden 
om øvrig støtte og relevante aktiviteter. Hvordan 
man kan arbejde med de forskellige indsatsom-
råder.  

Oplæg og øvelser med henblik på at finde ba-
lance mellem sygdom og hverdagsliv.  

Opstart i april 9.30-11.30: Fysisk aktivitet 
Rør dig godt - viden om kræft og fysisk aktivitet. 
Hvordan kan jeg være fysisk aktiv i hverdagen?  

11:30-14.00: Tænk godt - at leve med kræft  
Om erfaringer med at håndtere det at  
få en kræftdiagnose.  

Opstart i april 9.30-11.30: Spis godt  
Hvad er god og sund mad, når man er ramt af 
kræft? Oplæg og fælles inspiration.  

11:30-14.00: Sov godt 
Hvad er god søvn og hvordan kan jeg sove bed-
re? Fakta og myter.  

Opstart i april 9.30-14.00: Netværk og værdier 
Mange oplever at de i løbet af et kræftforløb æn-
drer syn på deres værdier i tilværelsen. Mange 
gør sig også tanker om, hvem i deres netværk 
de kan trække på.  Dette er temaer for dagen, 
inden vi runder forløbet af. 

  

  

  

Dato Emne og tidspunkt 

 

 

 

Tilmelding 

Datoerne er endnu ikke fastlagt. 
Kontakt Kræftrådgivningen i Lyngby 
på telefon 70 20 26 55 eller lyng-
by@cancer.dk for mere info.  
 

Der er desværre ikke mulighed for, 
at invitere pårørende med til forlø-
bet. 
 

Sted 

Kræftrådgivningen i Lyngby 

Nørgaardsvej 10 

2800 Kgs. Lyngby 

 

Undervisere 

Tovholdere på forløbet er Ulla Vif-
feldt og Peter Genter, psykologer og 
rådgivere i Kræftrådgivningen i 
Lyngby. Derudover undervises der 
af en fysio– og ergoterapeut, samt 
en diætist. 


