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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 



 
Pårørendemøder - om den gode 
samtale og selvomsorg 
 
Mange pårørende oplever, at det 
kan være svært at tale om sig selv, 
fordi det er den syge, der har størst 
brug for omsorg og opmærksom-
hed. Det kan betyde, at der er me-
get, der ikke bliver sagt højt og talt 
om. Det kan gøre det sværere at 
udtrykke dine egne følelser, tanker 
og behov. 
 
Det kan også efterlade en følelse af 
ensomhed, når man som pårøren-
de undgår at tale om sig selv. Den 
følelse kan blive forstærket med 
tiden, hvis der ikke kommer ord på 
det, der er vigtigt at få sagt. 
Når du får sat ord på det vigtige, 
følger der en lettelse. Det bliver 
nemmere for dig at have de gode, 
åbne samtaler, og der bliver mere 
plads til selvomsorg. 
 
Et forløb på 3 aftener 
Har du lyst til mødes med ligesinde-
de i et forløb på 3 møder, hvor det 
kommer til at handle om dig som 
person. Du får talt dig ind til der, 
hvor du har behov, som du ellers 
ikke får udtrykt. Du finder det, som 
du har brug for at sige, når du skal 
huske omsorgen for dig selv.  
 
Møderne vil bestå i at dele egne 
historier, udveksle erfaringer, og tid 
til refleksion over det, der er særligt 
vigtigt i dit liv og med de vilkår du 
lever med.  
 
 

 
 
 
 
Der er plads til 6-8 deltagere i grup-
pen, som ledes af coach og frivillig 
rådgiver Lykke Strunk. 
Møderne er for pårørende der er 
enten ægtefæller eller partnere, 
 
Mødetid 
Gruppen mødes 3 gange om tirsda-
gen d. 5/2, 19/2 og 5/3 i tidsrummet 
kl. 19.00-21.00  
 
For tilmelding og yderligere informa-
tion kontakt Kræftrådgivningen i 
Lyngby på telefon 70 20 26 55 eller 
via mail lyngby@cancer.dk. 
 
Mødested 
Kræftrådgivningen 
Nørgaardsvej 10, 1. sal. 
2800 Kgs. Lyngby. 
 


