
Kære patienter og pårørende 

Kræftens Bekæmpelse skal have en helt ny hjemmeside, der bl.a. skal opfylde dine behov som patient eller som 

pårørende til en kræftpatient. 

Vi har derfor brug for at vide mere om dine behov som patient eller som pårørende - særligt i forhold til Kræftens 

Bekæmpelses hjemmesider. Hvad skal hjemmesiden kunne og hvornår? Hvordan har du eventuelt selv haft brug 

for at finde viden om fx behandling, bivirkninger, rettigheder under sygdomsforløbet? 

For at vi kan gennemføre interviewene, mangler vi deltagere.  

 

Interview for pårørende finder sted hos Kræftens Bekæmpelse i København torsdag den 21. februar 2019 fra kl. 

16.30-20.30, 

Interview for patienter finder sted hos Kræftens Bekæmpelse i København tirsdag den 26. februar 2019 fra kl. 

16.30-20.30, 

Derfor håber vi meget, at du har tid og lyst til at deltage og dele dine erfaringer og behov med os? 

Du tilmelder dig ved at skrive til cancerdk@cancer.dk, og det er en stor hjælp, hvis du også kort (et par linjer) vil 

skrive om, hvad din sygdomssituation er, eller hvilken relation du har til den syge – er du fx ægtefælle, forælder, 

bror/søster, og hvor meget du har været involveret i udredning/behandling/pleje. 

Interviewet er et gruppeinterview, hvor du sammen med ca. 3-5 andre pårørende taler om jeres behov og ønsker 

ud fra nogle konkrete spørgsmål fra en interviewer. 

 

Sted 

Kræftens Bekæmpelse 

Strandboulevarden 49 

2100 København Ø 

  

Mad og drikke 

Vi byder på en sandwich, og der er kaffe, te og vand. 

 

Hvis du har udgifter til transport 

Vi dækker dine udgifter til offentlig transport (den billigste) eller tilbyder dig kørselsgodtgørelse ud fra laveste 

kilometertakst (ca. 1,94 kr. pr/km og korteste vej), hvis du kommer i bil. 

  

Alle de oplysninger, du giver os pr. mail og i interviewet, bliver behandlet anonymt og vil ligeledes indgå anonymt i 

arbejdet med at skabe den nye hjemmeside. 

 

mailto:cancerdk@cancer.dk

