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Brystkræftgruppen 
- Dit netværk til støtte 

 

 

 

Kræftrådgivningen i Lyngby 

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. 

 
 
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 
 

 

 

 

 



Hvad er Brystkræftgruppen? 

I Lyngby er vi nogle frivillige vejlede-
re, der alle har været gennem et 
brystkræftforløb. Vores forløb har 
været meget forskellige. Du vil der-
for næsten altid have mulighed for at 
tale med en kvinde, der har været 
gennem et forløb, der minder om dit. 
 
Vi ved af egen erfaring hvor mange 
tanker, man gør sig. Det gælder, 
hvad enten du er i starten af et be-
handlingsforløb, midt i det, eller bag-
efter har behov for at tale om alt dét, 
der ”fylder”. Selvom man har et godt 
netværk og familie, kan det være 
svært for dem, der ikke selv har prø-
vet det, at sætte sig ind i alle de tan-
ker, følelser og praktiske spørgsmål, 
der optager én.  
 
Nogle kvinder kontakter os, når de 
står foran operation, kemobehand-
ling, strålebehandling, eller anden 
efterbehandling. Vi taler også med 
kvinder, der har behov for at tale om 
en forestående rekonstruktion eller 
som har problemer med senfølger.  
Vi kan mærke, hvor meget støtte 
disse samtaler giver kvinder, der 
står midt i et kræftforløb.  
 
 

 

 

 

 

 

Personlig samtale og telefonråd-

givning 

Hvis du har behov for at tale med 
en vejleder, kan du ringe til Kræft-
rådgivningen i Lyngby på telefon 
7020 2655 eller sende en mail 
med dine kontaktdetaljer til lyng-
by@cancer.dk. 
 
Kræftrådgivningen sørger for, at du 
bliver kontaktet af en frivillig vejle-
der.  


