
KNÆKCANCER UGE 43  
Kom og mød os i Kræftrådgivningen i Lyngby.  

Vi vil gerne fortælle om vores tilbud til kræftpatienter og pårørende. 
Torsdag den 22.oktober har vi Åbent Hus fra kl. 10.00. Om eftermiddagen er der to spændende 

foredrag, efterfulgt af lidt mad og musik. Se nedenstående. Alle er velkomne. 

 

        Kræftrådgivningen i Lyngby, Nørgaardsvej 10, 2800 Kgs. Lyngby                                   

 
FOREDRAG 1:  ”RESILIENS HOS KRÆFT -
PATIENTER.”  Ved Rådgivningsleder Peter 
Genter, kl. 15.45 – 16.45. 
Resiliens eller mental robusthed er et psykologisk begreb, 
der dækker over evnen til at klare modgang. Under 
foredraget vil noget af den nyeste forskning blive 
præsenteret, og der vil blive suppleret med erfaringer fra, 
hvordan der bliver arbejdet med mental robusthed i 
rådgivningens nye og anderledes samtalegrupper for 
kræftpatienter.  

Et pilotprojekt, der støttes med midler fra TrygFonden. 

 

FOREDRAG 2:  ”FRA VIDEN TIL HANDLING – 
FRA GRUNDFORSKNING TIL PRÆCISIONS -
MEDICIN.” Ved forskningschef Jørgen H. 
Olsen, kl. 17.00 – 18.00.  
”Nye opdagelser fra forskningsfronten skal uden 
unødvendig forsinkelse gøres nyttige i kampen mod kræft. 
En voksende viden om årsagerne til kræft øger konstant 
mulighederne for at forebygge sygdommen. Hvis man 
alligevel rammes af kræft, er det vigtigt, at lægerne får flere 
og bedre metoder stillet til rådighed, der kan afsløre kræft 
tidligt i sygdomsforløbet, så svulsten kan fjernes ved 
operation. Hvis behandling med medicin alligevel bliver 
nødvendig, skal lægerne også blive bedre til at vælge den 
rette medicin til den rette patient lige fra starten. Det kræver 
alt sammen intensiveret forskning, der kan gøre os klogere 

på de biologiske mekanismer, som styrer de raske og ikke 
mindst de syge kræftceller. Derfor er begrebet ’præcisions-
medicin’ blevet det styrende tema for det kommende årtis 
forskning og kræftbehandling”.  

Der er mulighed for at stille spørgsmål ved begge 
foredrag. 
 

MAD:  Der vil være lidt let at spise kl. 18.00-18.30.  

 

MUSIK VED SANGER OG DIGTER KAREN 
TROLDBORG, KL. 18.30 - 19.00. 
Vi har den glæde at byde sanger og digter Karen Troldborg 
velkommen i Kræftrådgivningen. Her vil hun synge nogle af 
digtene fra sin debut-digtsamling ”Over Revet Langt Ude.” 
Nogle af digtene har hun sat musik til. 
I sin digtsamling ”Over Revet Langt Ude” ’svarer’ Karen 
Troldborg sin mors digte fra 1992. Moderen, Kirsten Trold-
borg, var dødeligt syg af kræft, hvilket hun forholder sig til i 
sine digte. Moderen døde i 2000. Karen var barn dengang, 
men i 2014 fattede hun pennen for at ’svare’ sin mor, og 
’finde’ moderen henover savnet og smerten. Og det er der 
nu kommet dette værk ud af, der har digtene som form, og 
samtalen, den døde og den levende imellem, foregår i et 
usædvanligt poetisk rum. Moderens digte står med hvidt på 
sorte sider, Karens nutidsdigte med sort på hvidt. 
 ”Over Revet Langt Ude” sætter en genkendelig stemme på 
det, der kommer i kølvandet på sygdomme, som kræft, der 

ikke alene tærer på den 
syge, men på hele 
familien.  
Digtsamlingen er et 
kærkomment bud på en 
anden måde at forholde 
sig til sygdommen på. 
”Her er der ikke noget, 
der skal knækkes, her 
bliver der helet”.  
 

Karen Troldborg 
 


