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”VI SAMLER KRÆFTERNE” ER ET SAMARBEJDE 

Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rød-

ovre, Egedal og Furesø Kommune 

og Herlev Hospital er gået sammen 

om at sikre en hurtig, målrettet og 

koordineret støtte til kræftramte 

borgere. 

Samarbejdet hedder ”Vi samler 

kræfterne”. Her udnytter kommu-

nerne hinandens ekspertiser og 

faciliteter til at skabe flere, bedre 

og mere målrettede tilbud til bor-

gerne. Det er bl.a. fysisk træning, 

netværksgrupper og patientunder-

visning. 

Samarbejdet betyder, at du som 

borger fra f.eks. Rødovre kan be-

nytte tilbuddene i Herlev, mens 

borgere fra Furesø kan tage til  

Egedal osv. Nogle af tilbuddene 

findes i alle kommunerne. 

Ved at kommuner, alment praktise-

rende læger og hospitaler arbejder 

sammen og koordinerer indsatsen 

vil du opleve en sammenhængende 

indsats af høj faglig kvalitet.  

Målet er at støtte dig i at håndtere 

livet under og efter en kræftsyg-

dom, så du kan fortsætte tilværel-

sen på bedst mulig måde. 

Folderen er udgivet af det tværsektorielle projekt:  

”Vi samler kræfterne”, maj 2015  
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VI SAMLER KRÆFTERNE    

KURSUS: 

LIVSKRAFT  
- om hverdagen under og efter 

en kræftsygdom 
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Er svaret ja, har du mulighed for at deltage i kurset ”Livskraft”. Det 

handler om, hvordan du får en god hverdag, selvom du har eller har 

haft kræft.  

 

EMNER FOR ALLE  
 

Vi kommer rundt om både de fysiske, psykiske og sociale sider af 

kræftsygdom og behandling. Kurset tager fat på emner, der vedrører 

alle:  

Kost 

Sammenhængen mellem det mentale og kræft  

Fysisk aktivitet  

Energiforvaltning og hverdagen 

Seksualitet 

Netværk 

Senfølger 

Søvn  

Indholdet på de enkelte kursusdage bliver 

naturligvis afstemt efter, hvad du og de an-

dre deltagere gerne vil have mere  

information og viden om.  

Der er 10-15 deltagere, og kurset veksler 

mellem oplæg, dialog og netværksaktiviteter. 

FAGFOLK  

HOLDER OPLÆG 

Underviserne er sundheds-

fagligt personale og gæste-

undervisere fra bl.a.  

patientforeninger. 

Bor du i  

Herlev, Rødovre, 

Ballerup, Gladsaxe, 

Furesø eller Egedal  

Kommune? 

Har du,  

eller har du haft, 

kræft? 

Er du over 

18 år? 
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KURSET VARER I SEKS UGER 
 

Livskraft løber over seks uger med ét møde om ugen. Hvert  

møde varer 2,5 timer. To måneder efter sidste kursusgang  

mødes holdet igen for at følge op.  

Kurset foregår i Sundhedshuset i Ballerup Kommune. Du kan få 

tider og adresser hos din egen kommune, der også kan svare på 

spørgsmål om f.eks. transport. 
 

VIL DU VÆRE MED?  
 

Du kan blive henvist til tilbuddet via din læge eller hospitalet. Du 

kan også selv kontakte din kommune. Det er gratis at deltage.  

KONTAKT 
 

RØDOVRE KOMMUNE 

Tlf. 36 37 81 90 / mail: sundhedscenter@rk.dk 
 

FURESØ KOMMUNE  

Tlf. 72 16 48 15 / mail: cancer@furesoe.dk 
  

HERLEV KOMMUNE  

Tlf. 44 52 62 65 / mail: hjm-genop@herlev.dk 
 

BALLERUP KOMMUNE  

Tlf. 44 77 26 07 / 

mail: cancer@balk.dk 
 

GLADSAXE KOMMUNE  

Tlf. 39 57 55 20 / 

mail: cancer@gladsaxe.dk  

 

EGEDAL KOMMUNE  

Tlf. 72 59 67 77 /  

mail: f_cbs_dtm@egekom.dk 

INFORMATION 

Kontakt din kommune og 

hør mere om kurser,  

netværksmøder og  

træningstilbud for borgere 

med kræft.  


