
ANDRUM
- möten för dig som fått cancer
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Andrum är en serie möten för dig som fått ett cancerbesked. 
Det är säkert många tankar och även praktiska frågor som du 
funderar på. Varje tillfälle kan du lyssna på en föreläsare inom 
olika områden, och ställa frågor som handlar om annat än 
det rent medicinska. Kanske vill du bara fika tillsammans med 
andra i samma situation. 
Ge dig själv lite andrum.
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2 februari kl 13-16 ”Hjärnstress”
Mia Nilsson, arbetsterapeut
Hjärnstress -vad händer i hjärnan när 
man genomgår en kris?
 

16 februari 13-16 ”Att må normalt”
Åsa Kadowaki, kognitiv beteende-
terapeut, psykiater
Hur ska jag bli bra på att klara av att 
må dåligt och kunna fortsätta göra 
sådant som jag värderar?
Åsa Kadowaki pratar om psykologiska 
verktyg och vikten av att fylla livet 
med sådant som är värdefullt.

1 mars kl 13-16 ”Kost och råd för 
en god hälsa”
Linnea Nyblom, dietist
Vad vi äter påverkar mer än bara vår 
kropp. Lär dig äta så att hela du mår 
bra.

15 mars kl 13-16 ”Fråga Försäk-
ringskassan”, Försäkringskassan 
Linköping
Försäkringskassans representant 
berättar om möjligheter att arbeta 
deltid och svarar på frågor om flexibel 
sjukpenning mm.

5 april kl 13-16 Eva Ahlner, sjuk-
gymnast
Vad kan jag påverka genom att träna? 
Hur kan sjukgymnasten bidra?

19 april kl 13-16 Gunilla Ringdahl, 
kurator.   
Hur påverkas familjen?  

3 maj kl 13-16 ”Foto och musik 
som del i rehabilieringen”
Eva Sahlin, kurator
Hur kan bilder och musik påverka 
hälsan och upplevelsen av nuet?

18 maj kl 13-16 ”Medicinsk yoga”
Anncharlotte Åberg, sjukgymnast.
Vad är medicinsk yoga? Hur kan yoga 
hjälpa mig i rehabiliteringen?

Program våren 2016
Varje tillfälle har ett eget tema. Du måste anmäla dig för att vara säker 
på att få plats. Träffarna är öppna för cancerpatienter i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Lokalen har 25 platser och det är kostnadsfritt att 
delta. Föredragen pågår kl 13:15-14:15. 
Kontaktuppgifter för att anmäla sig finns på baksidan! Tänk på att avan-
mäla om du får förhinder, så någon annan kan få din plats.



 

Kontaktuppgifter
Hör av dig hit för att anmäla eller avanmäla din närvaro:

Kerstin Törnquist, projektledare cancerrehabilitering
Tel. 010-103 17 77
kerstin.tornquist@regionostergotland.se
www.cancercentrum.se/sydost 
rccsydost@regionostergotland.se 

Hitta till 
Ronald Mc Donald hus
Garnisonsvägen 11, Linköping

  

Andrum är ett samarbete mellan:

US Linköping
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