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gøre dig klogere på kræft. Men i lige så høj grad for at give dig håb og udstyre dig med mod til at tale åbent
om sygdommen med dine nære og kære. Kræft er en sygdom, vi alle sammen kommer til at stifte bekendtskab
med i løbet af vores liv. Enten fordi vi selv bliver ramt eller fordi et menneske, vi holder af, får kræft. Mange
opfatter det at få en kræftdiagnose som en dødsdom. Den opfattelse ønsker jeg at nuancere. Jeg har som

tidligere overlæge og professor i medicinsk kræftbehandling arbejdet med kræftpatienter i mere end 40 år, og
jeg ved, at vi i det danske sundhedsvæsen kan meget mere i dag, end vi kunne for bare fem-ti år siden. Det
betyder, at der nu er flere end nogensinde før, der overlever en kræftsygdom. I DU SKAL IKKE DØ PÅ

MANDAG gør jeg sammen med en række førende kræfteksperter status over den viden, der findes om kræft
og kræftbehandling: Hvad kan vi? Hvorfor kan vi det, vi kan? Og hvor vil det vi kan, bringe os hen i

fremtiden? Du kommer til at møde hospitalspræsten, professoren, overlægen og den alternative behandler.
Alle fortæller de åbenhjertigt og personligt om deres erfaringer fra en lang karriere med kræft tæt inde på

livet.
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