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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, onsdag og  
torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 
 

I 2019 flytter vi til nye flotte lo-

kaler foran Herlev Hospital.  

 

 

 

 

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 

Kræftrådgivningen i Lyngby 



 
 
Gruppe for pårørende 
 
I Kræftrådgivningen kommer der 
mange pårørende til ægtefæller/
samboende, som er syge. Som 
pårørende er det almindeligt at 
tænke, at man skal være den stær-
ke og den, der støtter, og det kan 
derfor være svært at finde plads til 
”at tage sig af sig selv”. 
 
Det er ressourcekrævende at være 
pårørende - og fokus er almindelig-
vis på den syge, men som pårø-
rende har man også brug for at få 
støtte og hjælp. Dels for ens egen 
skyld, dels for at kunne blive ved 
med at være en støtte for den sy-
ge. 
 
Det er vores erfaring, at mødet 
med andre pårørende er menings-
fuldt. Gruppen giver et frirum til at 
tale om ens bekymringer, og de 
fleste oplever, at det giver inspirati-
on til at takle deres situation. 
 
Formålet med gruppen er at tilbyde 
mennesker, som er partnere til et 
menneske med kræft, et rum til at 
dele tanker og følelser om det at 
være pårørende med andre i sam-
me situation. 
 

 
 
 
 
Der er plads til 6-8 deltagere i grup-
pen, som ledes af rådgiverne Anne-
Sophie Bernstoff og Lise Stampe 
Møller-Jørgensen. 
 
Mødetid 
Gruppen mødes torsdage fra 13.30-
15.30 i ulige uger. Det er en åben 
gruppe, dvs. at der løbende kan op-
tages medlemmer. Det er vigtigt for 
gruppen, at du prioriterer møderne 
og hvis du ikke kan deltage, bedes 
du meddele dette på tlf. 70 20 26 
55. 
 
Hvor længe man kan deltage i grup-
pen, vil løbende blive vurderet af 
gruppelederne og den enkelte delta-
ger i fællesskab. De fleste deltager i 
gruppen i ca. 1/2 år. 
 
Deltagelse forudsætter, at du har 
haft en afklarende samtale med 
gruppelederne. 
 
Sted 
Kræftrådgivningen 
Nørgaardsvej 10 
2800 Lyngby 
 
Tilmelding sker til Kræftrådgiv-
ningen på tlf. 70 20 26 55 eller mail 
lyngby@cancer.dk 


