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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 



 
 
Indhold 
Har du lyst til at være med i en 
samtalegruppe, hvor du har mulig-
hed for at tale med andre menne-
sker med en kronisk og uhelbrede-
lig kræftsygdom? 
 
I gruppen vil der blive talt om de 
oplevelser og udfordringer, som 
man kan komme ud for som kro-
nisk kræftpatient. Temaerne af-
hænger af gruppen, og der vil væ-
re fokus på gensidig erfaringsud-
veksling. Efter ønske kan samta-
lerne i gruppen også tage ud-
gangspunkt i små oplæg fra grup-
pelederne. 
 
Form 
Gruppen består af ca. 8 kræftpati-
enter, og du kan være med i grup-
pen i ca. ½ år. Der er mulighed for 
løbende at blive optaget i gruppen. 
 
 

 
 
Sted 
Kræftrådgivningen i Lyngby 
Nørgaardsvej 10 
2800 Kgs. Lyngby 
 
Tid 
Hver onsdag kl. 13.30 – 15.00  
 
Gruppeleder 
Rådgiverne Ulla Viffeldt Smistrup 
 
Vil du vide mere om dette gruppetil-
bud, eller er du interesseret i at star-
te i gruppen, kan du henvende dig i 
Kræftrådgivningen på tlf. 70 20 26 
55. Efter tilmeldingen vil du komme 
til en afklarende samtale med en af 
gruppelederne, inden du starter i 
gruppen. 
 
Deltagerne har tavshedspligt, og 
man skal melde afbud, hvis man 
ikke kommer. 


