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Samtalegruppe - 

Senfølger efter kræft 
 

Vinter 2020/ 2021 

 

Har du brug for at tale med andre, der er i samme situation som dig?  

 

 
Kræftrådgivningen i Herlev 

Parkeringsforhold 

Vi råder desværre ikke over vores 

egne parkeringspladser, så vi henvi-

ser til Herlev Hospitals parkerings-

pladser. De fleste steder kan du par-

kere i 3 timer, der forefindes også et 

parkeringshus med ubegrænset par-

kering. Husk at stille parkeringsski-

ven! 

 

Offentlig transport 

Herlev Station, linje C og H 

Bus: 300S, 30E, 161 og 5C 

 
Adgangsforhold 
Rådgivningen er i to plan. Der fore-
findes elevator.  
Vi har handicapparkeringsplads for-
an rådgivningen. 
 
Adresse 
Kræftrådgivningen Herlev 
Borgmester Ib Juuls vej 2 
2730 Herlev 
 
Telefon: 70 20 26 55 
E-mail: herlev@cancer.dk 
Website: www.cancer.dk 
 
Åbningstider 
Mandag - torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 
 

 

 

 

 



 

Vi mødes hver anden mandag kl. 13.30 - 15.40: 

 16. november 

 30. november 

 14. december 

 4. januar 

 18. januar 

 1. februar 

 15. februar 

 

Adresse: 

Kræftrådgivningen Herlev 

Borgmester Ib Juuls vej 2 

2730 Herlev, lige ved siden af Herlev Hospital 
 

Gruppen ledes af sygeplejerske Camilla Lindhardt, der har viden og erfa-

ring med senfølger efter kræft. Hun har gennem flere år afholdt undervis-

ningsforløb om rehabilitering og senfølger for både patienter, pårørende 

og sygeplejersker, og har blandt andet arbejdet på kræftafdelingen på Her-

lev  Hospital og i et kommunalt Sundhedscenter. 

 

Tilmelding nødvendig til herlev@cancer.dk  

 

Samtalegruppen vil være med 5-8 deltagere. 

 

 

Vi tager forbehold for ændringer, hold dig løbende opdateret på 

www.cancer.dk/herlev 

 

Samtalegruppe for personer med senfølger efter kræft 

Senfølger efter kræft kan bl.a. have indflydelse på livskvaliteten og samværet med 

andre mennesker. Det kan hjælpe at møde andre i samme situation, få mere vi-

den om senfølger, og hvordan de kan håndteres i hverdagen. 

Hvad er senfølger? 

Senfølger er fysiske og/ eller psykiske følgevirkninger forårsaget af kræftsygdom-

men eller behandlingen. De kan opstå måneder til år efter endt behandling og kan 

påvirke ens livskvalitet, familieliv, sociale liv og arbejdsliv. 

 

Eksempler på senfølger kan være: 

 Træthed og søvnproblemer 

 Føleforstyrrelser og smerter 

 Hukommelses- og koncentrationsproblemer 

 Angst for tilbagefald  

 Seksuelle problemer og vandladningsproblemer 

 Væskeansamling 

 Fysiske funktionsnedsættelser 

 Synke- og spiseproblemer 

 

Hvad får du ud af at deltage? 

 Viden om senfølger efter kræft, og hvor du eventuelt kan hente pro-

fessionel hjælp til de problemer, du har.  

 Møde andre i samme situation selvom I kan være forskellige steder i jeres 

”kræftforløb”. Sammen kan I dele erfaringer - og hjælpe og støtte hinanden 

med at håndtere, acceptere og bearbejde de problemer, som senfølgerne 

kan have medført. 

 Få et netværk hvor det er legalt at tale om dine senfølger og om de følelser 

og bekymringer, der kan fylde i din hverdag, som du måske ikke altid kan 

eller ønsker at dele med andre i din familie, på dit arbejde eller blandt dine 

venner. 

 Opnå større accept og livskvalitet i forhold til dine senfølger. 
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