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Kræft på nært hold Ola Ringdahl Hent PDF ’Kræft på nært hold’ handler om at være ramt af sygdom uden
selv at være syg. Om at agere støttepæl og bolværk for et andet menneske og samtidig håndtere ens egen

uvished, bekymringer, stress og sorg over alt det, der sker.
Hvert år får 35.000 danskere stillet en kræftdiagnose. Ved siden af dem står en hel hær af folk, der støtter,

hepper og hjælper. Denne bog er til alle jer.

’Kræft på nært hold’ er indlevende fortalt og fuld af gode råd om, hvordan man passer ordentligt på sig selv,
når man har kræft tæt inde på livet. En række fagpersoner giver undervejs deres svar på nogle af de mange

svære spørgsmål, der opstår i kølvandet af en kræftdiagnose.

”Ola Ringdahl giver svar på mange af de svære spørgsmål, man kan have, når en nærtstående får kræft -
spørgsmål som Kræftens Bekæmpelses rådgivere landet over også dagligt bliver stillet. Men han tager også
brodden af emner, der kan være svære at tale om – emner, som er tabuer. Bogen taler hele vejen igennem til
læseren. Dig, som er pårørende, eller dig, som er kræftpatient, ven eller bekendt til en kræftramt. Men der er
også værdifuld indsigt at opnå for dig, der i dit arbejde beskæftiger dig med mennesker, der er ramt af kræft.”

- Dorthe Gylling Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse

 

’Kræft på nært hold’ handler om at være ramt af sygdom uden selv at
være syg. Om at agere støttepæl og bolværk for et andet menneske
og samtidig håndtere ens egen uvished, bekymringer, stress og sorg

over alt det, der sker.
Hvert år får 35.000 danskere stillet en kræftdiagnose. Ved siden af

dem står en hel hær af folk, der støtter, hepper og hjælper. Denne bog
er til alle jer.

’Kræft på nært hold’ er indlevende fortalt og fuld af gode råd om,
hvordan man passer ordentligt på sig selv, når man har kræft tæt inde
på livet. En række fagpersoner giver undervejs deres svar på nogle af

de mange svære spørgsmål, der opstår i kølvandet af en
kræftdiagnose.

”Ola Ringdahl giver svar på mange af de svære spørgsmål, man kan
have, når en nærtstående får kræft - spørgsmål som Kræftens

Bekæmpelses rådgivere landet over også dagligt bliver stillet. Men
han tager også brodden af emner, der kan være svære at tale om –
emner, som er tabuer. Bogen taler hele vejen igennem til læseren.
Dig, som er pårørende, eller dig, som er kræftpatient, ven eller

bekendt til en kræftramt. Men der er også værdifuld indsigt at opnå
for dig, der i dit arbejde beskæftiger dig med mennesker, der er ramt

af kræft.”

- Dorthe Gylling Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse
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