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At leve med kræft Peter Elsass Hent PDF Forlaget skriver: Stadig flere må igennem en behandling for kræft
og står med en række psykologiske, sociale og fysiske problemer. I den smerte og angst, som er forbundet

med at få diagnosen kræft, trænger en række spørgsmål sig på som fx: Hvordan kan jeg gøre mig stærk nok til
at klare behandlingen? Hvad kan jeg gøre bagefter, for at sygdommen ikke kommer igen? Er det min egen

skyld, at jeg fik kræft? Hvordan skal jeg lægge mit liv om? Kan mine børn arve sygdommen?

Formålet med At leve med kræft er at videregive forskningsresultater i en alment tilgængelig form. Samtidig
formidler bogen en række svar og gode råd, som sætter patienten og de pårørende i stand til at forstå og

handle.

Psykologen Peter Elsass og lægen Christoffer Johansen har begge i mange år forsket i kræft og er eksperter
i at vurdere, hvilke videnskabelige landvindinger, der er reelle, og hvilke der er døgnfluer. Bogen

repræsenterer to vigtige fag inden for kræftforskningen; medicin og psykologi. De supplerer hinanden ved at
indtage hver sit perspektiv, og selvom de undertiden er uenige kan de ikke undvære hinanden.

For hvert solgte eksemplar af At leve med kræft donorer Dansk Psykologisk Forlag 10 kr. til Kræftens
Bekæmpelses arbejde.
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