
 

 

 
 

 Kræftrådgivningen  
i Roskilde 
 
Gormsvej 15 
4000 Roskilde 
Telefon:  7020 2648          
E-mail: roskilde@cancer.dk 
www.cancer.dk 
 
Åbningstider: 
Mandag – Torsdag kl. 10.00-16.00 
Fredag kl. 10.00-13.00 
Der er mulighed for at bestille tid til rådgivning uden for den 
almindelige åbningstid. 
 
Få minutters gang fra Roskilde station. 
Bus 91N, 202A, 208, 227, 236, 600S til/fra Køgevej kan 
benyttes 
 
Der er 3 timers gratis parkering på Gormsvej og villavejene 
omkring huset og du kan parkere op til 2 timer på Rådhusets 
parkeringsplads bag huset. 
 
Hvis der er brug for mere end tre timers parkering på 
Rådhusets parkeringsplads, kan du hente en p-tilladelse i 
rådgivningen. 
 
Kræftrådgivningen I Holbæk 
Carl Reffs Vej 2 
4300 Holbæk 
 
Der er muligt at parkere på parkeringspladsen. 
Tlf: 7020 2648 
E-mail: holbæk@cancer.dk 
 

Kræftens Bekæmpelse  
Kræftrådgivningerne i Roskilde og Holbæk 
 
 

Forældrerådgivning 
Hvordan støtter du bedst dit barn? 
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Forældrerådgivning 
Når en forælder rammes af kræft, påvirkes hele familien i større 
eller mindre omfang. Her kan forældre nemt blive usikre på, 
hvad og hvor meget der skal fortælles børnene: 
 

 Hvor meget inddrager vi børnene? 

 Hvordan taler vi med børnene? 

 Skal vi vente på at børnene spørger selv?  

 Hvor meget skal vi fortælle dem? 
 

 

Hvad er forældrerådgivning? 
Forældrerådgivning er samtaler, som tager udgangspunkt i 
børnenes behov. Formålet er at støtte jer som forældre til at 
forstå børnenes reaktioner og følelser.  
 
I forældrerådgivningen er det børnene, som er i fokus, og ikke 
den voksne og dennes sygdom. Som udgangspunkt er 
forældrerådgivningen en samtale mellem rådgiver og forældre. 
 
Forældrerådgivning kan suppleres med familiesamtaler, hvor 
børnene også kan deltage, hvis der er behov for dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan foregår forældrerådgivningen? 
I er velkomne til at ringe til os og få yderligere oplysninger om 
forældrerådgivning.  
Forældrerådgivningen foregår i Kræftrådgivningens lokaler i 
Roskilde eller Holbæk. 
 
Tilbuddet er gratis og eventuelle opfølgende samtaler aftales 
med den rådgiver I har talt med. 
 

 
 
Kontakt: 
Telefon:  7020 2648      
Mail: roskilde@cancer.dk eller holbæk@cancer.dk 
 
Åbningstider: 
Mandag til Torsdag - kl.10.00-16.00 
Fredag - kl.10.00-13.00 
 
 

Hvor kan du finde mere om børns reaktioner: 
www.cancer.dk 
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/ 
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