
 
Adresse 
Kræftrådgivningen i Herlev 
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 
 
Telefon: 70 20 26 55 
E-mail: lyngby@cancer.dk 
Website: www.cancer.dk 
 
Åbningstider 
Mandag til torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 
 

Vi flytter slut april 2019, indtil 

da er vores adresse: 

Nørgaardsvej 10,                  

2800 Kgs. Lyngby 

 

 

 

 

Parkeringsforhold 

Der forefindes op til 3 timers gra-

tis parkering på Herlev Hospitals 

område, samt et stort parkerings-

hus uden tidsbegrænsning.  

Vær opmærksom på at det kan 

tage noget tid at gå fra parke-

ringspladsen til Kræftrådgivnin-

gen. 

 

Adgangsforhold 

Vi råder over 2 handicapparkerin-

ger ude foran Kræftrådgivningen.  

Vi har elevator. 

 

Offentlig transport: 

Bus 300S, 30E, 161 og 5C holder 

ude foran hospitalet på Herlev 

Ringvej. 

Nærmeste S-togstation er Herlev 

station, linje H og C. 

Taxiholdeplads er på Parkering 3, 

ud for opgang 104 på Herlev Hos-

pital. 
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Mindful Self-Compassion  

MSC - kursus 

-Bevidst nærvær med medfølelse og omsorg for en selv 

 

2019 



 

Underviser: 

Anne-Sophie Bernstorff, Rådgiver i 

Kræftens Bekæmpelse. 

 

Forløb: 

Mødegange i efteråret 2019:   

Fredage kl. 10-12.30 

Opstartsdato d. 6. september 

t.o.m. 8. november, dog ferie d. 27. 

september. 

En af kursusdagene vil blive en 

retreatdag på 4 timer, dagen er 

dog ikke fastlagt endnu.  

 
Tilmelding sker til Kræftrådgivnin-
gen på telefon 70 20 26 55 eller 
mail: lyngby@cancer.dk 
Der er begrænset antal pladser på 
kurset. 
 
Sted: 
Kræftrådgivningen i Herlev.  
Ringvejen nr. 75 
2730 Herlev  
(lige foran Herlev Hospital) 
 

 

Mindful Self-Compassion  

Kursus - hvad er det? 

Ofte kan vi som mennesker være 

meget hårde, kritiske og selvbe-

brejdende. Vi kan også unødigt 

presse og stresse os selv ved at 

synes, at vi skal være stærke og 

perfekte.  

Når vi oplever sygdom, nederlag, 

tab, utilstrækkelighed eller mang-

ler hos os selv, nedgør, angriber 

og dømmer vi ofte os selv meget 

hårdt. Det kan lyde ” Ta dig nu 

sammen, det burde du også kun-

ne klare, hvordan kunne du rea-

gere på den måde” eller noget 

der kunne være endnu værre.  

I Mindful Self-Compassion prøver 

vi i stedet at møde livets udfor-

dringer og kriser med omsorg, 

empati og medfølelse. Vi prøver 

at være gode mod os selv og 

rumme det svære, det tunge, det 

lidelsesfulde.  

Når mennesker, vi virkelig holder 

af, har det svært, har vi ofte rela-

tivt nemt ved at give dem om-

sorg, støtte og hjælp – og vi har 

medfølelse med dem. I Mindful 

Self-Compassion forsøger vi at 

møde os selv på samme måde, 

som vi ville møde vores bedste 

ven.  

 

 
 

Når du har kræft, har du mere 

end nogensinde brug for, at du 

kan møde dig selv på en kærlig 

og omsorgsfuld måde. Mange af 

os tror, at hvis vi er hårde mod os 

selv, er der større chance for, at 

vi gør det, som er nødvendigt. Du 

er ikke egoistisk, når du er venlig 

mod dig selv, fordi det er ikke ba-

re godt for dig, det er også godt 

for din omverden.  

 

Banebrydende forskning viser:  

 at det styrker vores fysiske 

og psykiske sundhed  

 at man bliver mere tilfreds 

med sit liv på trods af udfor-

dringer 

 at man får bedre relationer 

til andre  

 at man oplever mindre 
stress, angst og depression  

 

Indhold: 

Igennem guidede meditationer, 

øvelser og fælles diskussioner 

træner vi vores iboende medfø-

lelse i mødet med os selv. Vi træ-

ner vores evne til at rumme vores 

svære følelser og situationer med 

større rummelighed, og vi træner 

evnen til at motiverer os selv på 

en venlig måde. Med denne træ-

ning vil du kunne opleve, at du 

bl.a. bliver mere robust og bedre 

til at holde fast i det, der er vigtigt 

for dig., er en styrke som giver 

Dette kursus er baseret på de to 

psykologer Kerstin Neff, PhD og 

Chris Germers forskning og det 8 

ugers kursus, som de har udvik-

let. Se https://centerformsc.org/

learn-msc/ 

Forudsætninger for deltagelse:  

Kurset er for kræftpatienter, og 

du behøver ikke at have forudgå-

ende kendskab til mindfulness. 

For at du kan få udbytte af kurset 

opfordrer vi til, at du bruger de 

forskellige øvelser i din hverdag. 
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