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 parkeringspladser.

Hjernetumorforeningens
netværksgrupper
- for kræftpatienter med hjernetumorer
- for pårørende til kræftpatienter med
Hjernetumorer
2017

Åben:

Mandag – onsdag
Fredag

10.00 - 16.00
10.00 - 13.00

www.cancer.dk
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For kræftpatienter med hjernetumorer

Fælles for begge netværksgrupper

Har du en hjernetumor, så er netværksgruppen måske noget for
dig.

Vi er to frivillige, som har taget initiativ til disse netværksgrupper,
og vi har begge erfaringer med det at være hjernetumorpatient og
pårørende.

I netværksgruppen har du mulighed for at tale med andre i samme
situation som dig selv.
Vi ønsker at skabe et frirum, hvor du som hjernetumorpatient kan
tale om de udfordringer og tanker, der kan dukke op i forbindelse
med sygdommen.
For yderligere oplysninger om gruppen kan du kontakte
Trine Hansson på e-mail: trineh@hjernetumorforeningen.dk

Tid
Vi mødes den 2. mandag i hver måned kl. 16.00 - 18.00
undtagen i juli måned, hvor vi holder sommerferie.
Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan bare møde op.
Sted
Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N
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For pårørende til kræftpatienter med hjernetumorer
Formålet med netværksgruppen er at give dig, som pårørende,
mulighed for at mødes, og vende stort og småt med andre i samme situation.
For yderligere oplysninger om gruppen kan du kontakte
Line Lüchow på e-mail: line@hjernetumorforeningen.dk

Hjernetumorforeningen
Information om Hjernetumorforeningen kan du finde på vores hjemmeside: www.hjernetumorforeningen.dk
Her kan du bl.a. læse om de aktiviteter og tilbud, vi har i foreningen.
Vi har også en facebookgruppe:
"Hjernetumor-patienter, pårørende og fagprofessionelle"
Facebookgruppen kan bruges til at dele historier og erfaringer indbyrdes. Den kan ligeledes bruges til at dele opslag om foredrag og
andre aktiviteter, som kan være relevante for dig.

