Når kræften rammer
Styrk medarbejderne - Styrk virksomheden

Virkeligheden er, at over 35.000 dansker hvert år får beskeden ”du har fået kræft” og over 1/3 af disse mennesker er
i den arbejdsdygtige alder. Ca. 220.000 mennesker i Danmark lever med en kræftdiagnose og tallet er desværre
stigende.

Kollega til kræftramt.
Mange virksomheder har allerede eller vil med tiden få medarbejdere, der har fået kræft som et livsvilkår. Når dette
sker, påvirker det ikke bare den der har fået diagnosen, men alle omkring dem. Der er mange myter og fordomme,
angst og frygt viser sit ansigt på forskellig vis når ordet kræft nævnes.
Som kollega til en kræftramt vil der naturligt opstå spørgsmål som;
•
•
•
•

hvad sker der egentlig med hende/ham,
hvordan skal jeg forholde mig,
hvorfor påvirker det mig så meget,
hvad kan jeg gøre?

Hvad kan vi som virksomhed gøre for at støtte kræftramt medarbejder og kolleger, og dermed påvirke positivt
til at virksomhedens bundlinje ikke påvirkes?

Workshop
Viden, indsigt, kommunikation, et fælles sprog og en fælles referenceramme er den optimale vej til at støtte
medarbejdere, som har en kræftramt kollegaer således, at alle kommer styrket igennem det ofte traumatiske forløb
- før, under og efter.
Workshoppen giver viden og forståelse for kræftens verden og for egne og andres reaktioner og ikke mindst,
hvordan man kan være en god støttende kollega og virksomhed når kræften rammer.
Der vil blive lagt fokus på et struktureret oplæg med stor interaktivitet fra deltagerne på følgende:
• Fakta om kræft - ikke myter
• Hvad sker der i den kræftramtes verden
• Hvorfor og hvordan reagerer jeg som kollega
• Hvordan kan vi forstå og støtte den kræftramte og os selv
• Hvad kan vi gøre som kollegaer og som virksomhed

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om, hvad I har brug for og indhent pristilbud på en workshop der er
skræddersyet til Jeres behov.

Med venlig hilsen
Annie Rasmussen

