
Forord     

For de fleste personer, der får en kræftdiagnose, kommer den som et chok, 
og hos både de ramte og deres pårørende opstår der et uoverskueligt antal 
spørgsmål om deres fortsatte livssituation.

LyLe – Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi, har med denne 
patienthåndbog ønsket at lave et opslagsværk for dig og dine pårørende, når I 
har brug for og overskud til at vide mere om jeres nye livssituation.

Den indeholder en samling af information om din sygdom og behandlingen 
heraf, men også om en række af de mange forskellige problemstillinger og 
belastninger, der kan opstå undervejs med en livstruende sygdom. 

Derudover har du mulighed for at bruge dele af patienthåndbogen som en 
personlig hjælp til at holde overblik over de mange nye kontaktpersoner i dit 
behandlingssystem, samt de aftaler du har med de forskellige personer heri 
plus de resultater, du får af div. undersøgelser under dit behandlingsforløb. 

LyLe er en politisk uafhængig patientforening for mennesker med en 
hæmatologisk kræftsygdom samt deres pårørende, og den er udelukkende 
baseret på frivillig arbejdskraft.

Indholdet af LyLes patienthåndbog er i stor udstrækning baseret på et antal 
pjecer fra Kræftens Bekæmpelse, hvorved vi har tilsikret dels den højeste grad 
af faglig kompetence, ligesom vi er tilsikret, at informationen altid er opdateret 
i forhold til den seneste udvikling på de forskellige områder.

LyLe har derudover fået etableret et positivt samarbejde med de hæmatologiske  
afdelinger i hele landet, som tilsikrer, at langt de fleste af de ca. 2.500 personer,  
der hvert år får stillet en diagnose på en hæmatologisk kræftsygdom, får 
udleveret LyLes patienthåndbog.

Endelig vil LyLe takke de medicinalvarefirmaer, som via deres sponsorater har 
gjort det økonomisk muligt for LyLe at producere patienthåndbogen. 

LyLe håber, at vi med denne patienthåndbog kan hjælpe nye patienter og deres  
pårørende til at komme bedre gennem den uoverskuelige situation, som de 
netop er blevet kastet ud i.
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