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Styrk din mentale  

robusthed 
Spændende og nyskabende kursus  

for kræftpatienter 

 

Efterår 2020 

 

 

 

 

Adgangsforhold 
Rådgivningen er primært i stue-

plan og er handicapvenlig.  
 

Kontaktoplysninger 
Telefon: 70 20 26 72 
E-mail: aabenraa@cancer.dk 
Website: www.cancer.dk 
 

Åbningstider 
Tirsdag og onsdag kl. 10-15 

Torsdag                    kl. 10-16 

Mandag og fredag—efter aftale 
 

 

Adresse 
Kræftrådgivningen Aabenraa 

Søndergade 7 

6200 Aabenraa 

 

Parkeringsforhold 

Vi henviser til parkeringspladser i 

nærheden (se nedenstående kort).  

 

Kræftrådgivningen i Aabenraa 

 

= 2 timers parkering 
= Tidsubegrænset parkering 



 
Mental robusthed, som også  

kaldes for resiliens, dækker over 

det at kunne klare sig på trods af 

svære belastninger i sit liv. 

 

Du vil i gruppen bl.a. arbejde med 

egne styrker, værdier, dit netværk 

og indflydelse på eget liv. 

 

Der vil gennem oplæg og erfa-

ringsudveksling, samt øvelser på 

kurset og hjemme være fokus på 

at styrke den enkeltes evne til at 

klare sit liv med kræft. 

 

Vi forventer, at du deltager aktivt  

i gruppen, og at du arbejder med 

øvelserne mellem de enkelte  

gange.  

Dette har stor betydning for dit 

udbytte samt dialogen på kurset. 

 

Kursusforløbet tager afsæt i nyere 

psykologisk forskning omkring det 

at håndtere stress og vanskelige 

livssituationer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hvornår 
Opstart mandag d. 14. septem-

ber 2020.  

Øvrige kursusdage er mandage 

den 21. og 28. september samt 

den 5., 19., 26. oktober og  

2. og 9. november. 

 

Alle dage er fra kl. 12.30-15.00. 

 

 
Tilmelding og information  
Kontakt Kræftrådgivningen i  

Aabenraa på  

 

• tlf.nr. 70 20 26 72 eller  

• mail aabenraa@cancer.dk  

 
Der må påregnes en forudgåen-

de samtale med en rådgiver  

inden endelig tilmelding. 
 

   

Kursusforløb 

 

1. gang ”Den tabte helhed og balance i livet” 

- Hvad er resiliens/mental robusthed? 

- Balancen mellem sygdom og hverdagsliv 

2. gang ”Forandringer i livet. Et undersøgende blik på egne reaktions-

mønstre” 

- Hvordan har kræften påvirket dit liv?  

- Hvad er mest relevant at arbejde med på dette kursus? 

3. gang ”Et kritisk blik på personlige bekymringer” 

- Kontrol, indflydelse og vilkår. Hvad bruger du din tid på? 

- Øvelser i at tackle uhensigtsmæssige tanker 

4. gang ”Værdier og mening” 

- Afklaring af egne værdier og meningsfulde aktiviteter 

- Barrierer ift at leve et mere værdibaseret og meningsfuldt liv 

5. gang ”Accept” 

- Hvordan rummes svære livsvilkår? 

6. gang ”Netværket” 

- Hvordan kan man skabe et mere støttende netværk? 

7. gang ”Egen omsorg” 

- Hvilke forventninger har du til dig selv?  

- Hvordan støtter du dig selv bedst? 

8. gang ”Styrker og værdighed” 

- Større klarhed om egne styrker?  

- Hvordan kan de bruges fremadrettet? 

Spændende og nyskabende kursus for kræftpatienter 


