
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedscenter Odsherred 

 

NetværksCafé for 
kræftpatienter og pårørende 
Sundhedscenter Odsherred 
Sygehusvej 5, 3. sal. 
4500 Nykøbing Sj. 
 
Åben mandage i lige uger 
kl. 12.00-16.00 
Dog lukket helligdage, uge 42 
samt i juli, august og december 
måned  
  
Kontaktpersoner for 
Netværkscafé: 
Lise Højgaard, frivilligleder 
joernoglise@hotmail.com 
Lena Klausen, formand for 
Odsherred Lokalforening 
lenaklausen@mail.dk  
 
Professionel rådgivning  
Maybritt Thomasen 
Rådgiver i Kræftens 
Bekæmpelse træffes i 
Netværkscaféen på 
Sundhedscenter Odsherred 
Sygehusvej 5, 3. sal tv. 
4500 Nykøbing Sj. 
Mandage i lige uger  
For tidsbestilling kontakt: 
Telefon: 70 20 26 48 
Mail: holbaek@cancer.dk 
 
  
 
www.cancer.dk/holbaek  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Samvær og Rådgivning i Kræftens Bekæmpelse 
2020 

Netværks Café & Kræftrådgivning 
 Odsherred  
  Forår 2020 

Frivillig-café med temaeftermiddage 
& professionel rådgivning 

Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterladte 
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Netværks Café og Rådgivning 
 

Mandage lige uger fra 12.00 – 16.00  

I Netværkscaféen er Kræftens Bekæmpelses 
frivillige klar med information om foreningens 
mange tilbud til kræftpatienter og pårørende.  
Vi har et bredt udvalg af informationsmateriale. 

Her har du mulighed for samvær og 
erfaringsudveksling i uformelle rammer over 
en kop kaffe eller te. 
Alle frivillige er rekrutteret og kvalificeret gennem 

Kræftens Bekæmpelse.  

Alle er underlagt tavshedspligt. 

 

Der tilbydes også rådgivningssamtaler med en af 
Kræftens Bekæmpelses professionelle rådgivere.  
 
Rådgivningen er for alle der er berørt af kræft, og 
du er velkommen hvad enten du er kræftramt, 
pårørende eller efterladt –  
også for dig, som bor uden for Odsherred 
Kommune. 
Tilbuddet er gratis. 
 
Tidsbestilling er nødvendig på telefon 70 20 26 48 
eller på mail holbaek@cancer.dk  
 

Oplæg i Netværks-Cafèen 1. halvår 2020: 
Følgende mandage fra kl. 14.00 – ca. kl. 15.30              
Alle er velkomne - Det er gratis - Ingen tilmelding 

20. januar 
Sundhedscentrets vision og tilbud til kræftpatienter 
Af afdelingsleder Helle Oldrup Jensen og 
Sundhedskoordinator Sussi Friis, Sundhedscenter Odsherred 
 
03. februar 
Nye medicinske behandlinger 
Af Mef Nilbert, professor i onkologi og forskningschef i KB 
 
17. februar 
To kortfilm: VIVA om det at være pårørende og SILJA om 
ensomhed af Emilie Kofoed Larsen 25 år, elev på Filmskolen  
 
02. marts 
En forskers personlige fortælling om et forskningsprojekt i 
brystkræft af Malene Bredahl Hansen, phd. studerende i KB 
 
16. marts 
Tarmkræft – en god historie. 
Af Anita Grant, tidligere kræftpatient 
 
30. marts 
Rejse med alvorlig sygdom 
Af Lisbeth Kroer, juridisk specialkonsulent i KB 
 
27. april 
At være pårørende – udfordringer og dilemmaer 
Af Alice Nielsen, sygeplejerske, cand.pæd.psyk. i KB Holbæk 
 
11. maj 
Hvad er meningen med livet? 
Af Christina Ørskov Christensen, præst ved Hospice Sjælland 
 
25. maj 
Påvirker kræftbehandling hjertet? 
Af Line Olesen, overlæge Kardiologisk afd. Roskilde Sygehus 
 
08. juni 
Tjek din hud – En guide til selvundersøgelse af 
modermærke- og hudkræft  
af Monica Gniadecka, hudlæge på Herlev Hudklinik 


