
 

 

F O R E D R A G 

Efterår 2018 og forår 2019 

 
Kræftens Bekæmpelses Samarbejdsudvalg i Aalborg inviterer i samarbejde med Aalborg Kommunes Kræftrehabiliteringsteam, Aalborg 
Universitetshospitals Onkologiske afdeling og Kræftrådgivningen i Aalborg til en foredragsrække i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019. 
Der er fri entré til alle foredrag. 

                                                                                                   

 
Hvad sker der med os, når vi kommer på herrens mark ? 
v/hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen 
Ruth Østergaard Poulsen har i 18 år arbejdet på Aalborg Universitetshospital. Gennem 
utallige samtaler har hun opnået en solid erfaring med, hvad der typisk sker med os, når 
sygdommen rammer. Foredraget vil også komme med et bud på, hvordan vi hjælper os selv 
og hinanden i den situation. Ofte er det den syge, der skal være stærk nok til at bede andre 
om ikke at komme med falsk trøst. 
Tid: onsdag den 5. september 2018 kl. 16-18 
Sted: Kræftrådgivningen i Aalborg, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg 
Tilmeldingsfrist: 29. august 2018 
 

Alternativ behandling, herunder cannabis 
v/projektleder Nanna Cornelius, Kræftens Bekæmpelse 
Nanna Cornelius er projektleder for alternativ behandling hos Kræftens Bekæmpelse. Hun har 
en solid baggrund som forsker og har i mange år arbejdet på Rigshospitalet og på Skejby 
Universitetshospital. Alternativ behandling er et dynamisk område, og det kan være svært at 
navigere i junglen af muligheder. Hvordan kan man få mere viden, og hvilke overvejelser 
man bør gøre sig, inden man går i gang. 
Nanna vil også tale om medicinsk cannabis; hvad er fakta; hvad ved vi fra forskningen, og 
hvad er den nye forsøgsordning?  
Tid: onsdag den 26. september 2018 kl. 16-18 
Sted: Sundhedscentret Aalborg, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 
9000 Aalborg 
Tilmeldingsfrist: 19. september 2018 
 
Diagnose, behandling og videre med livet på trods af….. 
v/overlæge Bente Lund, Aalborg Universitetshospital 
Kom og hør overlæge Bente Lund fortælle om diagnose, behandling, og hvordan man 
kommer videre med livet på trods af følgevirkningerne. Hvordan håndterer alle parter disse 
både fysisk, psykisk og ikke mindst socialt på kort og længere sigt.  
Tid: onsdag den 31. oktober 2018 kl. 16-18 
Sted: Sundhedscentret Aalborg, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 
9000 Aalborg 
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2018 
 
 
TILMELDING HOS: Irma Jensen  aalborg@cancer.dk – tlf. 70202685 
 
 
 

 
At være pårørende 
v/psykolog Maren Moltsen, Kræftens Bekæmpelse 
Hvad gør det ved os, og hvordan passer man på sig selv, både af hensyn til én selv, men 
også af hensyn til kræftpatienten? 
Når én tæt på får kræft, er det ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man bedst hjælper. 
Selv når den syge er en, man kender rigtig godt, kan det være svært at regne ud, hvad han 
eller hun har brug for fra én. Men det kan også være svært at finde ud af, hvad man selv har 
brug for -  både fra den, der er kræftpatient, men også fra netværket. Som pårørende til en 
kræftpatient får man pludselig mange nye roller, f.eks. chauffør, privatsekretær, 
sygeplejerske og husholderske samtidig med, at man stadig er mand, kone, datter eller 
veninde. Og det er oftest en stor udfordring at balancere mellem alle disse ”kasketter”. Og 
må man som pårørende stille krav, når man ikke er den, der er syg?  
Tid: onsdag den 6. februar 2019 kl. 16-18 
Sted: Kræftrådgivningen i Aalborg, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg 
Tilmeldingsfrist: 30. januar 2019 
 
Kræft, Kærlighed og Samliv! 
v/rådgiver og Master i sexologi Susanne Duus, Kræftens Bekæmpelse 
Mænd og kvinder håndterer sygdom forskelligt. Når et menneske rammes af sygdom, 
påvirkes vedkommendes dagligdag. Mange gange er parforholdet og samlivet blandt de 
områder, hvor sygdommen sætter sit præg. I sådanne perioder kan det betyde, at der ikke 
er det store overskud til at pleje parforholdet eller som enlig til at søge en partner. 
Hvordan kommer par igennem et kræftforløb sammen? 
Hvor er det, kvinder og mænd ofte går fejl af hinanden? 
Hvordan samtaler vi om kræft eller andre svære emner? 
Hvad sker der i parforholdet, når ”vi ikke kan gøre, som vi plejer”? 
Tag din partner, din ven, din nabo med eller mød op alene til en spændende, tænksom og 
morsom aften. 
Tid: onsdag 6. marts 2019 kl. 16-18 
Sted: Kræftrådgivningen i Aalborg, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg 
Tilmeldingsfrist: 27. februar 2019 
 


