
 

 

Kræftrådgivningen  
i Roskilde 
 

Gormsvej 15 
4000 Roskilde 
Telefon: 7020 2648 
E-mail: roskilde@cancer.dk 
www.cancer.dk 
 
 
Åbningstider: 
Mandag-Torsdag kl. 10.00-16.00 
Fredag kl. 10.00-13.00 
Der er mulighed for at bestille tid til rådgivning uden for den 
almindelige åbningstid. 
 
Er du interesseret, så henvend dig til: Kræftrådgivningen på  
tlf. 7020 2648 eller mail til roskilde@cancer.dk.  Det er gratis 
at deltage. 
 
 
 
Få minutters gang fra Roskilde station. 
Bus 91N, 202A, 208, 227, 236, 600S til/fra Køgevej kan 
benyttes 
 
Parkeringspladser bag ved rådgivningen, indkørsel ved 
kommunens parkeringsplads og hold til højre. 
 
Parkeringstilladelser hentes i Kræftrådgivningen. 

 
 
 
 
 
 

 

Tilbud til kræftramte |  
Kræftens Bekæmpelse i Roskilde 

Foredrag i  
Kræftrådgivningen i Roskilde 

 
For kræftramte og pårørende 
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I Kræftrådgivningen i Roskilde afholdes foredrag/oplæg 7-8 
gange pr. år ved fagpersoner med ekspertise inden for et 
specifikt område.  
 
Alle foredrag/oplæg er for kræftpatienter og pårørende til 
kræftpatienter samt for alle andre interesserede. 
 
Foredraget/oplægget er gratis. 
 
Se også www.cancer.dk/kalender 

 
Du kan tilmelde dig foredraget ved at tilmelde dig via: 
 

 https://www.cancer.dk/kalender 
 

 Mail: roskilde@cancer.dk - husk at oplyse dit navn, 
telefonnummer og mailadresse 

 

 Telefon 70 20 26 48 - husk at oplyse dit navn, 
telefonnummer og mailadresse 

 

  
I efteråret 2022 er der følgende foredrag: 
 
Onsdag d. 7. september 2022 kl. 16.00-18.00 
Pårørende er også ramt 
 
Ved Bjarne Busk, Kræftrådgivningen i Roskilde. 
Hvordan sikrer man som pårørende sin egen mentale 
sundhed, så det fortsat bliver muligt at være der for den 
kræftramte? Foredraget handler både om vigtigheden af 
søvn og om at opretholde balancen mellem sygdom og det 
øvrige liv.  
 
Onsdag d. 2. november 2022 kl. 16.00-18.00 
Senfølger efter kræftbehandling 
 
Ved Susanne Duus - rådgiver med Master i Sexologi. 
Senfølger omfatter en række fysiske og psykiske 
helbredsproblemer. Mange oplever at få senfølger i større 
eller mindre grad efter et kræftforløb. Når vi rammes af 
alvorlig sygdom, så kommer det oftest til at påvirke vores 
dagligdag. Mange gange er vores relationer til andre, vores 
parforhold og vores samliv blandt de områder, hvor 
sygdommen sætter sit præg. 
 
Onsdag d. 7. december 2022 kl. 16.00-18.00 
Stemmer, der glemmer 
 
Ved Martin Lytje, Kræftens Bekæmpelse i København. 
Livstruende sygdom og dødsfald blandt den nærmeste 
familie som barn har store konsekvenser. Hvilke 
udfordringer oplever børn og forældre i forbindelse med 
livstruende sygdom og tab? Hvilken hjælp vil de gerne 
have, hvis de selv kunne bestemme? 
 
Derudover planlægges yderligere et foredrag i forbindelse 
med ”Knæk Cancer”-ugen i uge 43 – mere info. kommer.   
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