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Dansk Brystkræft Organisation
– en forening for alle nuværende
og tidligere brystkræftramte
frivillige indsats, der ydes hele vejen rundt
i organisationen.
DBO bidrager til at udviklingen på
kræftområdet deri højere grad skal
bero på og fokusere på patienternes
behov. Dette gælder inden for
forebyggelse, hvor der heldigvis er
en stadig øget bevågenhed,
undersøgelse, behandling, rehabilitering og palliativ behandling.
DBO’s bidrag sker i form af deltagelse
i forskellige udvalg, arbejdsgrupper,
advisory boards og

Dansk Brystkræft Organisation
(DBO) – en landsdækkende
frivillig patientorganisation
som arbejder professionelt
Brystkræft er fortsat en af de hyppigst
forekommende kræftformer i Danmark,
ca. 4.500 kvinder og nogle få mænd hvert
år får konstateret brystkræft. Ca. 65.000
kvinder lever i dag med en brystkræftdiagnose. Dette til trods glæder vi os over, at
vi lever længere og længere med denne
diagnose.
Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
har to hovedspor i det frivillige arbejde
som dels omfatter konkrete medlemsrettede aktiviteter, som primært foregår
i 9 kredse i Danmark og dels det overordnede arbejde, der foregår i relation til
det sundhedspolitiske system – der hvor
beslutningerne tages.
En patientorganisation som Dansk Brystkræft Organisation er en vigtig brik i det
danske sundhedssystem.
Som frivilligt drevet organisation er DBO
dybt afhængig at den store og værdifulde
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lægefaglige udvalg, giver oplæg
på konferencer, er repræsenteret i
medicinrådets faglige udvalg,
giver input til studerendes opgaver
og bidrager input til forskningopgaver.
DBO er derved en væsentlig en stemme
i arbejdet med at forbedre indsatserne
på kræftområdet.
Det betyder bl.a., at repræsentanter for
DBO skal fremstå kompetente med- og
modspillere i mødet med den enkelte
kræftramte og den pårørende, være
fælles om at holde fast i den dagsorden,
der handler om at give kræften kamp
til stregen, samarbejde og udfordre alle,
der har indflydelse så behandlingsforløb,
kvalitet, organisering og økonomi hænger
sammen.
Vi skal som patientorganisation kunne
være med– og modspillere på alle niveauer
i kampen mod kræften. Det kræver
kræfter.
DBO er kun der, hvor vi er i dag, fordi der
bliver trukket på samme hammel og alle
giver deres bidrag på alle parametre

Derfor skal der her lyde en kæmpestor tak
til
Kredsstyregrupperne der er befolket
af ildsjæle
Frivillige
Bestyrelsen for engagement og drive
Redaktion og grafiker
De mange gode samarbejdspartnere
og sponsorer
Baglandet, der må affinde sig med,
at vi er meget hjemmefra og mere eller
mindre er online ved køkkenbord eller
i sofahjørnet 24–7.
Det store arbejde, der foregår, blev
anerkendt i forbindelse med uddelingen af
Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2020.
DBO modtog sammen med 19 andre
patientforeninger og netværk Kræftens
Bekæmpelses Hæderspris.
Anerkendelsen forpligter. Prisen er et
kæmpestort skulderklap og et synligt bevis
på
at det arbejde, DBO laver, nytter
at sammen med andre patientorganisationer og netværk er vi stærkere
at patient til patientstøtte hjælper
og har stor værdi for patienter og
pårørende.
Prisen blev overrakt på World Cancer Day
ved et festligt arrangement i Skuespilhuset. DBO’s formand og Formanden for
Pancreasnetværket holdt takketale på
vegne af alle modtagere af prisen
God læsning

Karen Sundbøll
Formand
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ARBEJDSFASTHOLDELSE
DBO deltager i et projekt om arbejdsfastholdelse, når man rammes af brystkræft
Projektet udgår fra Marselisborgcenteret
og er i samarbejde med bl.a. Senfølgerforeningen, Arbejdsgiverforeningen og 3 F

BRYSTPROTESER M.M.
TIL RUMÆNIEN
DBO fik i 2019 en aftale med Donation
Denmark to Romania om aflevering af
brugte brystproteser m.m. Donation
Denmark to Romania har igennem årene
leveret ca. 12.000 brystproteser til
Rumænien.

ADVOKAT
Dansk Brystkræft Organisation har indgået
en udvidet samarbejdsaftale med Kroer\
Fink Advokater, som sikrer, at DBO’s medlemmer nu kan få endnu bedre råd og
vejledning om juridiske spørgsmål. inden
for forsikrings– og erstatningsret

ADVISORY BOARDS
DBO har deltaget i 4 Advisory boards med
fokus på metastatisk brystkræft og et
Patient Summit

BRCA
DBO’s generalforsamling besluttede i
2019 at åbne for, at personer, der har fået
konstateret BRCA men ikke er syge af
mutation kan blive medlemmer af organisationen.
Dette skyldes, at der ikke for disse personer eksisterer et forum, hvor de kan hente
og dele viden og som kan være rygstød til
kommunikation af de særlige problemstillinger, der knytter sig til at være bærer af
en mutation, der potentielt kan betyder
alvorlig sygdom.

BREAST CANCER PATIENT
GROUP FORUM
Dansk Brystkræft Organisation deltog med
to bestyrelsesmedlemmer i Breast Cancer
Patient Group Forum, som Roche i år
afholdt i Lissabon. Intentionen med mødet
er formidling af den nyeste in formation
og viden samt netværksdannelse på tværs
af nationer. DBO havde i 2019 lejlighed
til at mødes med en række andre brystkræft organisationer fra hele verden og
gensidigt udveksle erfaringer.
I dette forum blev den seneste kliniske
udvikling inden for diagnose og kræftbehandling formidlet og tre forskellige
nationer præsenterede Best Practice. DBO
præsenterede Projekt Arbejdsfastholdelse.
Derudover diskuteredes udfordringer og
muligheder for patientorganisationer var.

BØRN OG UNGE
DBO bliver optaget i en vejviser for børn
og unge med kræftsyge forældre

BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ
Et særligt fokusområde/projekt i kræftplan
IV er at læge og patient skal være sammen
om valg af behandling, herunder implementering af beslutningsstøtteværktøjer
Fælles beslutningstagning er en metode
til at inddrage patienter i de valg, der
skal træffes om behandling, hvis der er
flere behandlingsmuligheder, og hvor en
mulighed ikke er entydigt bedre end den
anden. Formålet er at beslutningsstøtteredskab og fælles beslutningstagning skal
implementeres i alle landets brystkirurgiske
centre. Dette sker over en 3-årig periode
fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. I
projektet indgåren evaluering af effekten
både set fra patientens og behandlerens
side. Dansk Brystkræft Organisation har en
repræsentant i styregruppen vedr. fælles
beslutningstagen.

CAVLINGPRISEN
DBO indstillede årets to CAVLING prismodtagere journalisterne Thea Krogh Sørensen
og Morten Phil, Jyllands Postens til prisen.

DANISH BREAST CANCER
GROUP (DBCG)
Dansk brystkræft Organisation har en
plads i DBCG’s bestyrelse. Formand og
næstformand deltager i repræsentantskabsmødet.

Udfordringen ved at lancere en mulighed
for inklusion af BRCA bærere er, at de
formentlig opfatter DBO som en patientorganisation og ikke kan se sig selv som
del heraf når de ikke er syge. Det er udfordringen i arbejdet med få skabt interesse for gruppen samt udvikle et forum
med tilbud til gruppen.
Udfordringen har bestyrelsen arbejdet
med og forventer at kunne lancere en
strategi i 2020.
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DBOBLADET OG NYHEDSBREVE
DBObladet udkom i februar, juni og oktober 2019 i et oplag på 5.000 i februar og
5.500 i juni og oktober
Bladet kan læses og downloades fra DBO’s
hjemmeside Mange medlemmer foretrækker det trykte DBObladet og artiklerne
bliver læst flittigt.
DBObladet udsendes til foreningens medlemmer, til sundhedspersonale, sundhedsredaktionerne på de større dagblade samt
til andre samarbejdspartnere. Derudover
leveres bladet til hospitalsafdelinger og
sundhedshuse.
Der er udsendt 11 digitale nyhedsbreve

EUROPA DONNA
Et DBO bestyrelsesmedlem har været på
patient advocacy training i 2019 hos Europa Donna, den europæiske brystkræftsammenslutning, og DBO deltog i Europa
Donnas, 25 års jubilæum i Wien. DBO’s
formand havde et oplæg på konferencen.
Læs mere på www.europadonna.org

EUPATI
DBO har en repræsentant med i samarbejdet om den danske platform for European
Patient Organisation for Therapeutic Innovation. Læs mere på www.eupati.eu/da/
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FØLGEGRUPPE I
SUNDHEDSSTYRELSEN –
NATIONALE RETNINGSLINJER
FOR BRYSTKRÆFT
DBO deltager i Sundhedsstyrelsens følgegruppe, der arbejder med en gennemgang
af retningslinjer af screeningsprogrammet
for brystkræft.
Screeningsprogrammet blev indført i 2009
som nationalt screeningsprogram baseret
på en politisk beslutning. Sundhedsstyrelsen ønsker nu med udgangspunkt i den
foreliggende evidens på området at gennemgå screeningsprogrammet herunder
vurdere gavnlige og skadelige virkninger af
programmet.

FOLKEMØDET JUNI 2019
DBO deltog på folkemødet. To bestyrelsesmedlemmer var med i Kræftens Bekæmpelses telt og mødtes med forskellige
samarbejdspartnere.

HJERTEPUDER
DBO og Hjertepude Projektet samarbejder
om produktion og levering af hjertepuder
til nyopererede. I 2019 blev der produceret 3250 puder. Elin Balderston er DBO’s
koordinator.

IEEPO
DBO deltog i 2019 ROCHE symposiet ’The
International Experience Exchange for
Patient Organisations’ (IEEPO), Temaet var
”Personalised Healthcare – What’s in it for
Patients?”. Herunder personlig medicin og
kræft, introduktion til kliniske studier samt
personlig medicin og Real World Data.
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Kredsene
– værdifulde grundpiller
i organisationen
DBO-kreds
Vendsyssel

DBO har ni kredse, der dækker en stor del
af landet, alle med en styregruppe. Alle
kredse har haft et stort antal vellykkede
aktiviteter i 2019 som løbende er beskrevet på hjemmesiden.
DBO’s formand mødtes med næsten alle
kredse i 2019 og mødte meget engagerede styregruppemedlemmer.

Det var fantastisk, at opleve,
hvor meget der gøres,
og hvor forskelligt
DBO’s mission og vision
kan opfyldes.
Styregrupperne arbejder i den grad med
at planlægge programmer for medlemmerne og andre interesserede. Det blev
ved besøgene også klart, hvor afhængige
kredsene er af den opbakning de får af
medlemmerne i områderne.

DBO-kreds
MidtVest

DBO-kreds
Aarhus

DBO-kreds
Hovedstaden
DBO-kreds
Trekantområdet

DBO-kreds
Sønderjylland

DBO-kreds
Fyn

DBO-kreds
Roskilde
DBO-kreds
Sydsjælland

Se oversigt over nogle af kredsenes
aktiviter på næste side.
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Oversigt over
kredsenes aktiviteter
i 2019
HOVEDSTADEN

VENDSYSSEL

Februar: DBO og Senfølgerforeningen
afholdt informationsmøde med ca. 80
deltagere i Kræftens Bekæmpelses lokaler,
Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. vedr.
Kræftens Bekæmpelses Nationale Forsknings Center for Brystkræftsenfølger ved
professor og overlæge Peer Christiansen,
Aarhus Universitets Hospital.

8 gange træffetid i løbet af 2019.
Et nyhedsbrev til alle interesserede hver
måned i de aktive måneder.

Lymfødem og kompressionsmuligheder
ved terapeut Patricia Braun-McKnight
fra Sahva

ÅRHUS

Socialrådgiver Christina Dahlquist
fortalte om sygedagpengeregler

April: Møde i Rønne, Bornholms Hospital
- Egenomsorg efter brystkræftoperation i
fysioterapi-regi.
Lymfodemterapeuterne Anette Brandt
Kaplan og Stine Brendes Mikkelsen fra Fysioterapien på Bornholms Hospital fortalte
om behandlingsforløb i fysioterapeutregi
og behandling af lymfødem med fokus på
egenomsorg.
Maj: Ladywalk - Start på “Tiøren”, Amager Strandpark.
Oktober: Yoga-aften med fysioterapeut
og yoga-instruktør Charlotte Nielsen,
specialist i yoga for kræftramte.
Fandt sted i Elefanthuset, som hører til
Center for Kræft og Sundhed,
Nørre Allé 45, 2200 Kbh. N.
Oktober: Støt Brysterne.
FCN - Kvindeafdelingen. Undervisning af
Senior U18 og U16 bl.a. i, hvordan man i
tidlig alder opdager knuder i brystet.
Ca. 45 deltagere.
November: Seksualitet efter brystkræft.
Arrangement sammen med Senfølgerforeningen i Props & Pearls. Læge, klinisk
sexolog og underviser i mindfulness Karen
E. Rischel holdt oplæg.
December: Julearrangement,
Center for Kræft og Sundhed,
Nørré Alle 45, 2200 Kbh. N.
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Qigong for brystkræftopererede
(21 deltagere)
Brystrekonstruktion og behandling
af senfølger (37 deltagere)
Hvordan diagnosticeres brystkræft
(32 deltagere)
Retningslinier for brystkræft
– og jubilæum (27 deltagere)
Forebyggende antihormonbehandling
ved brystkræft (56 deltagere)

TREKANTOMRÅDET
Januar: Forebyggelse og behandling af
Lymfødem

SØNDERJYLLAND

Behandling af kroniske smerter ved
Anna Birthe Bach, speciallæge i
anæstesiologi

FYN
Forebyggelse og behandling af
senfølger efter operation og stråler
ved Examineret Lymfødembehandler
og fysioterapeut Antje Benkjer
Clarins-aften hos Matas med hudpleje,
make-up og skønne produkter
En aften ved Overlæge Pernille
Hermann, Osteoporoseklinikken, OUH
Gåtur Christiansminde

Marts: Kost, kræft og planteøstrogen

Lady Walk

August: Stafet for Livet

Udflugt til Medicinhaverne i Tranekær
på Langeland

September: Senfølgerklinikken ved
Vejle Sygehus
Oktober: Osteoporose (aflyst)
Oktober: Lingeri - ved Bandagistcentret,
Vejle.
November: Behandling af kroniske
smerter

Reception i anledning af DBO’s
20 års jubilæum
Overlæge Søren Cold, som gennem
alle årene trofast er mødt op og fortalt
om nyt inden for behandling
Brystproteser og Kompressionsprodukter
På kanten af livet - tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen
Alternativ behandling:
Cannabis
ved Susan Hovmand Lysdal,
Kræftens Bekæmpelse
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ROSKILDE

SYDSJÆLLAND

MIDT VEST

Mellem 11 og 30 deltagere pr gang.

Kredsen har været involveret i brystkræftsagen i Ringsted. I samarbejde med
bestyrelsen afholdt to møder afholdt to
møder, med deltagelse af advokatfirmaet
Søren Kroer.

Februar: Wellness Kurbad, Hurup Vores
årlige bad.

Sumba for alle, men bevægelse
på gulvet og delt livsglæde
Årligt besøg hos ID-lingeri.
Nyt om proteser og det nye i lingeri,
træningstøj m.v.
Besøg af sexolog fra Rigshospitalet,
der talt om krop og sanselighe.
Besøg af en stylist, som gav gode råd
til påklædning
Josina Bergsøe fortalte om et liv
efter kræft
Aften med inspiration til nemme
madretter. Fællesspisning
Julearrangement
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Juni: Kredsen var indbudt til at holde
et oplæg om DBO og Ringsted-sagen ved
sommerafslutningen hos brystkræftgruppen i Guldborgsund
Juni: Stafet for livet i Vordingborg
August: Stafet for livet på Møn.
Kredsen havde en stand sammen med
andre patientforeninger
August: Stafet for Livet på Herlufsholm
September: Stafet for livet i Haslev

Marts: Mød Patologen
April: Foredrag om Hjernen ven eller
fjende. Når det angår sundhed
Maj: Planlægningsaften
Maj: Ladywalk
September: Besøg på Ankerfjord,
Hospice.
Oktober: Medicinsk behandling med
Canabis
November: Fedtsugning af lymfødemarme
December: Julefrokost

Oktober: Deltagelse i Lyserød lørdag
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En synlig forening

KRÆFTENS BEKÆMPELSE
OG DBO SAMARBEJDE
Siden har DBO haft en samarbejdsaftale
med Kræftens Bekæmpelse, den indebærer bl.a. at, DBO deltager i patientforeningsmøder, kurser, deltager i arbejdsgrupper og løbende udviklingstiltag
arrangeret af Kræftens Bekæmpelse
DBO’s formand deltager i møde
med Kræftens Bekæmpelses
Hovedbestyrelse en gang om året
DBO deltog i Kræftens Bekæmpelses
repræsentantskabsmøde
DBO har mulighed for at bruge
Kræftens Bekæmpelses Sundhedshuse
rundt om i landet til mødeaktiviteter

LOVÆNDRING:
DBO HAR AKTIVT
PÅVIRKET LOVÆNDRING
MED STOR BETYDNING
Ressourcemangel ikke kan bruges
som begrundelse for at der indkaldes for sent til screeningsundersøgelser. Folketinget har vedtaget ny
lov, der betyder at skader som følge
af forsinket indkaldelse til screening
for kræft på baggrund af ressourcemangel, nu giver adgang til patienterstatning.
Vedtagelse af den ny lovgivning på
området er resultat af:
at flere kvinder klagede
at advokatfirmaet Kroer og Fink
siden 2014 på opfordring fra
Dansk Brystkræft Organisation,
førte sagen i Landsretten og
frem til afgørelsen i Højesteret.
at Dansk Brystkræft Organisation
henvendte sig til daværende
Sundhedsminister
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LÆGEDAGE I BELLA CENTER
DBO deltog i Lægedage 2019 med
en fælles stand med øvrige patientforeninger og netværk.
DBO deltog i produktion af en folder
til de praktiserende læger hvor LÆGENS
ROLLE FØR, UNDER & EFTER KRÆFT
blev beskrevet. Formål med folderen
er at skabe en tryggere dialog mellem
kræftpatient og praktiserende læge

METASTATISK BRYSTKRÆFT
Flere får en brystkræftdiagnose og flere
lever længere efter diagnosetidspunktet
Det betyder at der er en stigning i antallet
af kvinder, der udvikler Metastatisk Brystkræft (MBC) – kronisk brystkræft.
Der er stigende fokus på MBC i Danmark, i
Europa Donna, der har tilbud om Advocacy Training til kvinder med MBC
DBO etablerede i 2019 etableret en
arbejdsgruppe i samarbejde med medlemmer med MBC en gruppe, der arbejder
med, hvordan DBO kan sætte yderligere
fokus på området.

DBO’S SEMINARER VEDRØRENDE METASTATISK BRYSTKRÆFT
(DE SÅKALDTE TILBAGEFALDSSEMINARER)
Årets seminar fulgte tidligere års koncept
med lige dele foredrag og lige dele afslapning og socialt samvær i dejlige omgivelser
Overlæge på Onkologisk Afdeling på
Rigshospitalet, Ann Knoop, fortalte på seminaret 2019 om de nyeste undersøgelser
og behandlingsmuligheder for brystkræft
med metastaser i organer og knogler.
Ann Knoop er en fantastisk og meget
ærlig formidler som besvarede deltagernes
spørgsmål blev grundigt og ærligt.
Socialrådgiver Christina Dahlquist holdt
et oplæg ”når man bliver ramt af alvorlig
sygdom”. Hun gennemgik muligheder
for forlængelse af sygedagpenge, hvad
jobcentrene forlanger af kræftramte, jobafklaringsforløb, ressourceforløb hjælpeforanstaltninger herunder § 56.
Cand. Psych. Randi Krogsgaard holdt
oplæg ”Hvordan kommunikerer vi med
sundhedsvæsenet”. Hvad skal der til for
at vi som kræftpatienter får vores budskab
igennem og forstår lægens budskab til os?
Fysioterapeut Kisten Tørsleff holdt et afsluttende oplæg med teori og små øvelser,
man kan lave trods de begrænsninger, det
giver, når man er i behandling for metastatisk brystkræft.
Seminaret sluttede med oprettelse af en
MBC-gruppe, efter ønske fra tidligere
MBC seminarer
DBO beder altid om evaluering af de
afholdte seminarer og evalueringerne af
MBC seminaret var fantastisk positive. De
viser, hvor vigtigt, det er for kvinder med
tilbagefaldet få et rum, hvor man kan dele
tanker og følelser og få ny/supplerende
viden.
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MEDICINRÅDET

RINGSTEDSAGEN

SENFØLGER

DBO er repræsenteret i Medicinrådets
fagudvalg for brystkræft med to personer.

2019 blev endnu et år med mangelfulde
undersøgelser for brystkræft. I februar
2019 kom det frem, at ledelsen på Ringsted sygehus, som led i en spare øvelse
over en femårig periode tilsidesatte de
nationale retningslinjer for undersøgelse
for brystkræft. Sygehusets læger udførte
som følge heraf mangelfulde undersøgelser hos kvinder, hvor der var mistanke
om brystkræft. En betragtelig del af de
kvinder der ikke blev undersøgt i henhold
til retningslinjerne fik siden konstateret
brystkræft.

DBO afholdt i igen i 2019 et seminar om
Senfølger.

NORDISK SAMARBEJDE
DBO deltog i nordiske brystkræftorganisationers ledermøde i Stockholm.

NYDANSKERE
DBO har indledt et samarbejde med
De Forenede arabiske Emiraters
Ambassade om at bistå ved arrangement
for kvinder fra Mellemøsten.

PROJEKT FAMILIE MENTOR
DBO er repræsenteret i styregruppen
for projektet for kræftramte familier
– der er forankret i Kræftens Bekæmpelse.

PATIENTFORENINGS
SAMARBEJDE
DBO har et værdifuldt samarbejde med
ca. 20 patientforeninger og netværk,
der alle repræsenterer patienter med
kræftdiagnoser.

DBO fulgte sagen nøje og stillede sig til
rådighed for de berørte kvinder, herunder
inviterede DBO alle interesserede til to
møder i region Sjælland med deltagelse
af advokatfirmaet Kroer og Fink, der
informerede om hvilke rettigheder man
har som patient en sådan situation, og
hvad man kan gøre for at klage i over de
mangelfulde undersøgelser.

Overlæge og professor Anders Bonde
Jensen fra Aarhus Universitetshospital
holdt oplæg om senfølger, hvordan de opstår, og hvad der kan gøres for at afhjælpe
evt. senfølger.
Trine Lund-Jacobsen holdt oplæg om
”livskvalitetsændringer efter brystkræft”
og gennemgik en ny app.
Speciallæge i anæstesiologi Anna Birthe
Bach holdt et oplæg om ”ikke medicinsk
og medicinsk behandling af kroniske
smerter,” herunder omtale af behandling
med cannabis.
Rådgivningsleder Nina Birck Jensen holdet
et oplæg om mindfulness, som kan være
en hjælp til mere ro i krop, sind og tanker,
herunder kan forebygge depressive tanker.
Behovet for viden om senfølger er fortsat
stort. Deltagerne gav udtryk for, at de
gik derfra med en meget større viden om,
hvad den behandling, de havde fået, kan
resultere i af senfølger.
Senfølgerseminaret høstede stor ros ved
evalueringen .

VISION OG MISSION
Dansk Brystkræft Organisation reviderede
og godkendte en ny vision. Visionen er
”En verden, hvor dødelighed som følge af
brystkræft er ikke eksisterende”
Vision og Mission i fuld længde kan læses
på www.brystkraeft.dk
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ÅRSMØDE OG ÆRESPRIS

BIDRAGSYDERE

Årsmøde 2019 blev holdt i Vejle, herunder
den officielle fejring af organisationens
20 års jubilæum. Dansk Brystkræft Organisations Ærespris gik i 2019 til Professor
Peter Schwarz og forskningssygeplejerske
Trine Lund-Jakobsen.

DBO er en § 8A godkendt forening,
hvilket betyder, at bidragsydere kan
trække donationer fra i skat. Foreningen
får momsrefusion for hver pengegave på
min. 200 kr.

OFFICE 365
Dansk Brystkræft Organisation har skiftet
mail og dokumenthåndteringssystem.

Gavegiverne får fradrag for bidrag til velgørende foreninger, hvis de oplyser CPRnr. til DBO. Samlevende ægtefæller opnår
fradragsret for egne gaver. I 2018 modtog
DBO mere end 107 gaver på mindst 200
kr. pr. gavegiver.

Antal medlemmer
pr. 31. december 2019:

2.289

DBO har en omsætning på ca. 1,4 millioner kr. om året. Medlemskontingenterne
udgør lidt over 1/3 af omsætningen. Alle
aktiviteter finansieres via medlemskontingenter, sponsorstøtte samt en lille egenbetaling ved seminarer og årsmøde.
DBO søger donationer og sponsorater til
at finansiere hovedparten af aktiviteterne.
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DBOs bestyrelse og
associerede til bestyrelsen
i 2019:
DBOs bestyrelse:

Associerede til bestyrelsen:

Formand:

Advokat:

Karen Sundbøll

Kroer og Fink

Næstformand:

Journalist:

Ulla Jønson

Elisabeth Hamerik Schwarz

Kasserer:

Grafiker:

Anna Olsson

Michelle Farrington

Sekretær:

Intern revisor:

Nadia Ryding

Ulla Lynge

Bestyrelsesmedlemmer:

Medlem af Medicinrådet:

Nadia Ryding Lis Kuntz
Grethe Dahlquist
Ulla B Andreasen
Isabel Mora

Susanne Geneser
Marianne Johansson

Europa Donna:
Karen Sundbøll, national delegeret
Ulla Jønson, national repræsentant

Medlem af EUPATI:
Marianne Johansson

Hjertepuder:
Elin Balderston

Bladudvalg:
Randi Krogsgaard
Elisabeth Hamerik Schwarz
Karen Sundbøll
Michelle Farrington

Sociale medier:
Elisabeth Hamerik Schwarz
Randi Krogsgaard
Lis Kuntz

Årsberetningen for 2019 er produceret af Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
c/o Karen Sundbøll · Junker Stranges Vej 66 · 7100 Vejle
E-mail: dbo@brystkraeft.dk · Tlf: 26 82 39 29

Bestyrelse
og associerede:
6 bestyrelsesmøder
1 bestyrelsesseminar
1 kredsstyreseminar
med DBO-kredsenes
styregrupper
1 årsmøde

Bestyrelsens
fokusområder i 2019
Senfølger
Tilbagefald
Synlighed
Besøge lokale kredse
Mail – og
dokumenthåndtering
Hjemmeside

