
Samtalegruppe for borgere med kræft
- et tilbud til dig, der gerne vil tale med andre om at have kræft



Samtalegruppe for borgere med kræft
Er du i behandling for kræft eller har været det inden for det 
sidste halve år?
Har du lyst til at tale om dit sygdoms- og rehabiliteringsforløb 
med andre?
- så er en samtalegruppe for borgere med kræft måske noget for 
dig.

Formålet med gruppen er at møde og tale med andre, der er i en 
lignende situation som dig.

Tilbud
Kræftens Bekæmpelse og Randers Sundhedscenter Thors Bakke 
er gået sammen om at lave en samtalegruppe på min. fire og max. 
ti personer, der alle er eller har været i behandling for kræft og ken-
der til de vanskeligheder, der kan være som følge af sygdommen.



Gruppen ledes af to frivillige, som er uddannede til at være mø-
deledere gennem Kræftens Bekæmpelse. Tilbuddet kræver in-
gen henvisning.

Samtalegrupper i 
Randers Sundhedscenter Thors Bakke
I gruppen får du mulighed for at dele dine tanker, spørgsmål og 
erfaringer med de andre mødedeltagere. Gruppen er lukket for 
nye deltagere, når den er startet.

Samtalegruppen mødes i alt otte gange. Møderne er af to timers 
varighed og afholdes hver anden uge i Randers Sundhedscenter 
Thors Bakke.

Inden du kan deltage i gruppen, bliver du inviteret til en indivi-
duel samtale med de to mødeledere.

Tavshedspligt
Alle deltagere i gruppen har tavshedspligt af hensyn til de em-
ner, der bliver diskuteret.

Er du interesseret, så kontakt forløbskoordinator for borgere med 
kræft:

Vibeke Dahl
Telefon: 51 56 20 15
E-mail: vibeke.dahl@randers.dk
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Praktiske oplysninger
Tilbuddet er gratis.

Bus nr. 3 og 4 kører til Markedsgade, som er gaden bag Randers 
Sundhedscenter Thor Bakke. 
Der er to timers gratis parkering i Sundhedscentrets p-kælder 
inkl. invalideparkering.
Der er nem adgang for kørestolsbrugere.

Sted
Randers Sundhedscenter Thors Bakke
Rehabiliteringsenheden, 1. sal 
Biografgade 3
8900 Randers C

Telefon: 89 15 12 17
E-mail: rehab@randers.dk

www.genoptraening.randers.dk


