
Kræftens Bekæmpelse og Kræftafdelingen, Herning inviterer til foredrag: 

Onsdag d. 05.10.2022 kl. 16.00 - 18.00  

At rejse med alvorlig sygdom 

Ved juridisk specialkonsulent Lisbeth Kroer, Kræftens Bekæmpelse 

 

Mange finder stor glæde ved at rejse og opleve nye kulturer, ny natur eller måske sol og var-

me. Og ikke mindst i forbindelse med sygdom kan et sådant pusterum være i manges tan-

ker. Dette er et foredrag om de overvejelser, man bør gøre sig, hvis man ønsker at tage på 

ferie, efter man har fået diagnosticeret kræft eller anden alvorlig sygdom.  

Vi ser på, hvad man særligt bør være opmærksom på i forhold til sygesikring og rejseforsik-

ring, herunder hvordan man sikrer sig ved behov for behandling og hjemrejse . 

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til Lisbeth.  

 

Vel mødt til en hyggelig og informativ eftermiddag.  

 

 

Der skal være minimum 10 deltagere for at arrangementet gennemføres. 

Tilmelding senest d. 30.9.22 via herning@cancer.dk, tlf. 70202663 eller kalen-
der på Cancer.dk/Herning. 

 

 

 

 

 

            Kræftens Bekæmpelse 

Foredraget finder sted på Kræftrådgivningen i Herning,  

Nørgaards Allé 10, 7400 Herning. 

 

Ved tilmelding af dette tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktop-

lysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i 

relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontakt-

oplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til 

dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter 

dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os 

på tlf. 70202663 eller e-mail herning@cancer.dk for at få slettet dine oplysninger 

på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi 

passer på dine oplysninger: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/  
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            Kræftens Bekæmpelse 
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