
Tilbud til dig med kræft

Har du kræft - 
eller har du haft 
det? Vær med i 
vores målrettede forløb og få en bedre 
hverdag. På rehabiliteringsforløbet har vi 
fokus på hvordan du har det, og på at give dig 
redskaber til en bedre hverdag som kræftpatient.

Faxe Kommune tilbyder et forløb individuelt og sammen 
med andre i samme situation. 
Du skal henvises fra en læge, og du skal være fyldt 18 
år og bo i Faxe Kommune.

Kontakt sundhedskonsulent Vibeke Bastrup på 
5620 3385 og få mere at vide.
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Hvordan foregår det?
Rehabiliteringsforløbet begynder med en afklarende samtale, hvor vi 
finder ud af, om forløbet er det rette for dig. 

Tilbuddet omfatter samtaler, fysisk træning og temamøder med op-
læg fra fagpersoner samt dialog mellem deltagerne. Emner kan være: 
psykiske reaktioner, bivirkninger og senfølger, økonomi, tilknytning 
til arbejdsmarkedet og hverdagen med din kræftsygdom.

Der er også mulighed for at deltage i café-eftermiddage med 
deltagelse af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse.

Du får:
• Hjælp og støtte til dit liv med eller efter en kræftsygdom
• Et forbedret fysisk og psykisk velvære
• Samvær og netværk med andre i samme situation

Du kan scanne QR-koden her med din 
smartphone, hvis du vil se en film om 
rehabiliteringstilbuddet.

Du kan deltage hvis...
• Du har eller har haft en kræftsygdom
• Du har nedsat funktionsevne som følge af sygdommen eller 

behandlingen - eller er i risiko for det
• Du har lyst og motivation til at deltage

Praktisk info og mere viden
Du skal henvises af egen læge/sygehuslæge. Når vi har fået din hen-
visning, ringer vi og aftaler et møde. På mødet afklarer vi, om kurset 
er det rigtige for dig. 
Find mere info på www.faxekommune.dk - søg efter Sundhedstilbud.
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