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Kræftrådgivningen i Vejle 

Ingen skal stå alene med kræft. 
Har du eller en i din familie kræft, så brug Kræftens Bekæmpelses lands-
dækkende rådgivningstilbud: Kræftrådgivninger, Cancerforum.dk, Kræftlin-
jen 80301030 eller brevkassen på cancer.dk. 



 
 
Træn din mentale robusthed 

 
At få kræft er en stor belastning, 
også mentalt. Både under og efter 
sygdomsforløbet er det almindeligt 
at opleve angst, svære tanker og 
manglende overskud. Med afsæt i 
nyere psykologisk forskning i men-
tal robusthed (resiliens) tilbyder 
Kræftens Bekæmpelse derfor kur-
set: ”Træn din mentale robusthed” 
til kræftpatienter. Mental robusthed 
dækker over det at kunne klare sig 
på trods af svære belastninger i 
livet. På kurset arbejder du med 
egne styrker og værdier, dit net-
værk og din indflydelse på eget liv. 

 
 
 
 
 
 
Tilmelding og mere information 
 
Er du kræftpatient og interesseret 

så kontakt  Kræftrådgivningen i 

Vejle. Efter en samtale med en 

rådgiver, kan du blive henvist til 

kurset.  

Du vil efterfølgende blive kontaktet 

af en gruppeleder inden opstart af 

gruppen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Målet er, at du undervejs og efter 
endt kursus får større forståelse for 
mental robusthed og har fået præ-
senteret flere handlemuligheder i 
livet med kræft. Kurset er en blan-
ding af oplæg, øvelser og erfa-
ringsudveksling med andre kursi-
ster. Derudover lægges op til, at 
du arbejder med øvelserne mellem 
de enkelte kursusgange.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursusforløb:   8 mandage fra den. 11. april 2022  

på nedenstående datoer kl. 12.30-15.00 

 
1.  

11. april 

Den tabte helhed og balance i livet 

 Hvad er mental robusthed? 

 Balancen mellem sygdom og hverdagsliv. 

2.  

25. april 

Forandringer i livet.  

Et undersøgende blik på egne reaktionsmønstre 

 Hvordan har kræften påvirket dit liv og hvad er mest relevant at 

arbejde med på dette kursus? 

 

3.   

2. maj 

Hvordan håndterer jeg bekymringer? 

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

 Øvelser i at tackle uhensigtsmæssige tanker. 

4.  

16. maj 

Hvad er vigtigt for mig? 

 Her og nu 

 Og fremadrettet 

5.  

23. maj 

Accept 

 Hvordan rummes svære livsvilkår? 

6.  

13. juni 

Egen omsorg 

 Hvilke forventninger har du til dig selv og hvordan støtter du dig 

selv bedst? 

7.  

20. juni 

Netværket 

 Hvordan kan man skabe et mere støttende netværk? 

8.  

27. juni 

Mine styrker 

 Større klarhed om egne styrker og hvordan de kan bruges frem-

adrettet. 

”En bred og god værktøjskasse. Det har i 

høj grad indfriet mine forventninger, spe-

cielt i f.t. at dele/høre andres følelser og 

oplevelser” 

”Jeg har fået mange gode værktøjer, som 

kan bruges i forskellige situationer. Jeg er 

blevet klogere på mig selv og mine  reakti-

oner” 

”Jeg har fået glæde, vilje  og et mere ro-

bust ståsted” 

         (Udsagn fra 3 tidl. deltagere) 

 


