
Knæk cancer – kom til åbent hus  

Torsdag den 25. oktober  

 
Torsdag i Knæk Cancer-ugen, inviteres du til Åbent hus i Kræftrådgivningen kl. 13.30-18.00. 

 

Eftermiddagen starter med et foredrag:  

Per Brændgaard, som er Cand. scient. i human ernæring, sætter fokus på hvorfor fysisk 

berøring er vigtig for vores trivsel og sundhed. Berøring og nærkontakt med et andet 

menneske karakteriseres som et biologisk behov på lige fod med mad. Både som pårørende, 

patient eller efterlevende kan længslen efter berøring være et nærværende behov, som viser 

sig, når sygdom er eller har været en del af hverdagen.  

 

Mangel på oxytocin, som kan lede til ”Hudsult”, er begrebet som bruges om denne længsel 

efter fysisk berøring. Uro, stress, angst, ensomhed, aggressivitet, fordøjelsesproblemer, 

undervægt, overvægt osv., er nogle af de symptomer, som kan mærkes, når mangel på 

oxytocin, er nærværende i et menneskes liv.  

 

Livsrummet i Kræftpatienternes Hus vil hele eftermiddagen danne rammen omkring en 

”Markedsplads”, hvor man kan besøge forskellige patientforeninger og høre om det arbejde 

de hver især gør og de muligheder, som man som patient kan benytte sig af.   

 

Kl. 13.30  Vi åbner dørene til Knæk Cancer 2018 

Kl. 14.00   Velkomst ved rådgivningsleder, Susanne Haugaard Silkjær 

Kl. 14.05-15.15  Foredrag ved Per Brændgaard om ”Hudsult” 

Kl. 15.15-15.45  Vi serverer kaffe/the og kage i Livsrummet. 

  

Vi åbner for ”Markedspladsen” hvor man kan besøge stande med 

forskellige kræftpatientforeninger. 

  

Kl. 15.45-16.45 Hver enkelt patientforening får ordet i 10 minutter til at fortælle 

om de tilbud og muligheder, som er i den enkelte forening.  

  

Kl. 15.50 Senfølgerforeningen ved Mette Rosendal 

 Kl. 16.00 KIU ved Lene Middelhede 

Kl. 16.15 PROPA ved Henning Martinussen 

 Kl. 16.25 Dansk myelomatoseforening ved Kaja Schmidt  

 Kl. 16.35 Dansk brystkræft organisation ved Karen Sundbøll  

 

Kl. 17.00-18.00 Vi slutter åbent hus-dagen af med suppe 

 

  

Åbent hus-arrangementet er gratis. Pladserne til oplægget fordeles efter ”først til mølle”.  

 

Kræftpatienternes Hus er et naturligt mødested for mennesker ramt af kræft. Vi har en bred 

vifte af tilbud og aktiviteter, der udvikles i dialog med brugerne. 

Vores hus inviterer indenfor og giver plads til livet. Nøgleordene er tryghed, hjemlighed, 

åbenhed og nærvær. 

Arrangementet afholdes i Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken 9, 7100 Vejle 

       

       


