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Senfølger efter kræft Britt Nørbak Hent PDF Forlaget skriver: Josina Bergsøe sætter fokus på senfølger efter
kræft, som rammer omkring 40-60 % af alle kræftpatienter. De påvirker humøret, sexlivet og selvopfattelsen -

det oplevede hun på egen krop.

Josina Bergsøe troede, at hun var rask efter endt behandling for kræft. Men hun fik mange forskellige
senfølger, og hun mødte ingen forståelse for sin situation. Derfor undersøgte hun på egen hånd, hvilke

senfølger, der kan gøres noget ved, og hvilke hun skal lære at leve med.

I bogen fortæller Josina på sin ærlige, direkte og humoristiske facon, hvordan senfølger påvirker hende, og
hvad hun gør for at komme videre. Hendes fortælling ledsages af gode råd fra nogle af landets førende

eksperter inden for senfølger. Derudover fortæller 19 modige kvinder, hvordan senfølger påvirker deres liv.

Bogen er skrevet for at give håb til de mange tusinder af danskere, der lider af senfølger og ønsker at blive
set, hørt og hjulpet.

Josina Bergsøe fik konstateret brystkræft i 2010 og skrev i 2011 Tabuknuseren om sit sygdomsforløb. I 2012
modtog hun FEMINAs kvindepris for at sætte fokus på brystkræft, og i 2013 blev hun formand for fonden A

Race Against Breast Cancer.
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