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Januar - juni 2019 

Kræftrådgivningen i København 
Center for Kræft og Sundhed 

Nørre Allé 45 
2200 København N 

Tlf. 8220 5805 
www.kraeftcenter-kbh.dk 

  
 

Transport: 
Bus:  6A, 42, 150S, 173E, 184 og 185 stoppested Nørre Campus 
S-tog:  Nørreport og Nørrebro station 
Metrostation: Nørreport 
  
Parkering: 
Der er parkering bag centret i De Gamles By, hvor der ligeledes findes 
handicapparkering. Der er parkometre i området.  
Efter kl. 15.00 er der gratis parkering på Rigshospitalets parkeringsplad-
ser. 
 
 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Åben: Mandag – torsdag 10.00 - 16.00 
    Fredag                    10.00 - 13.00 

 
 

www.cancer.dk 
 

 

http://www.kraeftcenter-kbh.dk
http://www.cancer.dk


Hvordan kan man være gode kærester,  
når den ene er syg? 

 
 
Når man bliver ramt af alvorlig sygdom, kan man opleve foran-
dringer i parforholdet, og mange synes, at det er en svær perio-
de at være i.  
Det kan derfor kræve noget ekstra arbejde og overskud at holde 
fast i at være kærester. 
  
 
Tag din kæreste med til et møde om parforhold, når den ene har 
kræft.  
 
 
På mødet har vi bla. fokus på emner som: 
 Hvordan er man kærester, når man samtidig er patient/

pårørende? 
 Intimitet og nærhed 
 Seksualitet og fertilitet 
 Forholdet til jævnaldrende, der er et andet sted i livet 
 
 
Vi starter altid mødet med et lille oplæg og en individuel/ parvis 
refleksion over et emne, hvorefter I som deltagere får mulighed 
for at tale sammen om, hvordan I oplever, at kræftsygdommen 
påvirker jeres parforhold.  
 
 

 

 

Målgruppe 

Unge par i alderen 20-35 år, hvor den ene har eller har haft kræft. 
 
Vi mødes kl. 16.30 - 18.30 følgende datoer: 
 

Torsdag d. 31. januar 
Torsdag d. 28. februar 
Torsdag d. 04. april 
Torsdag d. 02. maj 
Torsdag d. 20. juni 

 
I beslutter selv, hvor mange møder I vil deltage i. 
 
Tilmeld jer ved at sende en sms eller mail til Gitte eller Lone senest 
dagen før mødet, I ønsker at deltage i. 
 
 

Sted 

Kræftrådgivningen i København 
Center for Kræft og Sundhed 
Nørre Allé 45 
2200 København N 
 
 

Tilmelding og yderligere oplysninger  

Psykolog Gitte Bowman Bak 
tlf. 30 76 59 73, mail: gbb@cancer.dk   
 
Psykoterapeut Lone Rønholt 
tlf. 30 76 59 72, mail: lonron@cancer.dk 

Ved tilmelding til mødet giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer dine  
kontaktoplysninger, indtil møderækken er afsluttet.  
Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.  

mailto:gbb@cancer.dk
mailto:lonron@cancer.dk

