
 
 
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 
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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 



 
 

Den 1. mandag i måneden kl. 
14.00 - 15.30 har du mulighed for 
at møde andre, der har kræft, og 
som oplever usikkerhed omkring 
en række spørgsmål i forbindelse 
med kræftsygdommens indflydelse 
på arbejdslivet. 

Eksempler på spørgsmål, der 

kan være svære for den enkelte 

 Hvor længe kan jeg være 
sygemeldt 

 Hvorfor bliver jeg indkaldt til 
samtale i kommunen 

 Hvad er mine muligheder, 
hvis jeg ikke kan klare det 
samme arbejde eller den 
samme arbejdsmængde 

 Hvilke muligheder har jeg, 
hvis jeg ikke kan klare at ar-
bejde 

 Hvor åben skal jeg være 
over for mine kollegaer/min 
chef - og hvad tænker de? 

 Hvad er et fleksjob? 

 
Når vi bliver syge af kræft, påvirker 
det os fysisk, psykisk og socialt. 
Samtidig med behandling og den 
psykiske belastning kan tanker 
omkring arbejde og økonomi være 
en svær belastning. 

 

 

Vi tilbyder et ”rum”, hvor disse tan-
ker, bekymringer og spørgsmål kan 
finde plads. 

Rådgivningens socialrådgivere Else- 
Marie Bjørnsen og Tine Christensen 
vil besvare spørgsmål om, hvad lov-
givningen rummer af muligheder og 
krav. 

Sted 
Kræftrådgivningen i Lyngby, Nør-
gaardsvej 10, 2800 Lyngby 

Du er velkommen til at komme 
uden forudgående aftale, men det 

er vigtigt at komme kl. 14.00. 

For nærmere information kontakt 
venligst Kræftrådgivningen på tele-
fon 70 20 26 55 eller pr. e-mail lyng-
by@cancer.dk. 

Kræft og arbejde holder sommer-
ferie i juli og august måned. Du er 
velkommen til at få individuel vejled-
ning i Åben Rådgivning eller ved at 
bestille en fast aftale hos en af vores 
socialrådgivere i stedet for. 


