
DANSK BRYSTKRÆFT ORGANISATION:

 holder sig orienteret om aktuel og ny forskning 

 informerer og støtter 

 skaber kontakt mellem brystkræftramte samt  
 mellem personer, der har fået konstateret genfejl

 repræsenterer danske brystkræftramte og personer,  
 med genfejl i offentligheden og skaber opmærksomhed  
 om disse gruppers situation 

 samarbejder med relevante organisationer og interessenter 

 søger indflydelse på samfunds- og sundhedsmæssige  
 beslutninger, der vedrører brystkræftramtes livssituation  
 og livssituationen for personer med genfejl,  
 herunder arbejdssituation og vilkår som kræftramt

 Der findes flere gener, som har betydning for  
 udvikling af brystkræft.

 De mest kendte er BRCA I og BRCA II generne,  
 som kan have en fejl

 Ca. 5.000 pr. år får konstateret brystkræft,  
 op til 10% af dem har en genfejl med betydning  
 for udvikling af brystkræft

 Raske familiemedlemmer med genfejl kan findes  
 ved hjælp af gentest, hvis den brystkræftramte  
 har en genfejl. 

 Når man ved, at man har øget risiko for brystkræft, 
 tilbydes man oftere og tidligere screening  
 samt i nogle tilfælde også forebyggende behandling

KONTAKT OG INDMELDELSE 

 På mail:  
 dbo@brystkraeft.dk

 På vores hjemmeside:  
 brystkraeft.dk/medlemmer

Genfejl/genmutation 
kort fortalt:

Hvad kan  
DBO gøre for dig?

DBO er en selvstændig forening støttet af Kræftens Bekæmpelse

 
Har du  
en genfejl,  
der kan øge  
din risiko  
for at få  
brystkræft?

Dansk Brystkræft  
Organisation (DBO) 
byder dig  
velkommen  
som medlem
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1999: Patientforeningen de Brystopererede 
bliver etableret, kun for personer med  
brystkræft

2017: Navneændring til Dansk Brystkræft 
Organisation (DBO).

Organisationen ønsker at ændre sit virke 
fra kun at være relateret til personer,  

der har brystkræft til bredt at vare-
tage problemstillinger vedrørende 

brystkræft. Dvs. i forhold til  
fx børn og ægtefæller og 

raske personer med 
genfejl

2019: Dansk Bryst-
kræft Organisation 
tilbyder medlemskab 
til raske personer 
med genfejl

2020: De første raske 
personer med genfejl 

melder sig ind

Dansk Brystkræft  
Organisation har i dag  
ca. 2.300 medlemmer  
og flere end  
100 bidragsydere

 
Kort om:  
Dansk Brystkræft 
Organisation

Gentests gør det muligt at finde flere og flere  
raske med genfejl, der giver øget risiko for  
at få brystkræft:

 Raske med genfejl har ikke et fælles forum,  
 hvor de kan mødes  
 
Dansk Brystkræft Organisation:

 varetager interesser for dem,  
 der har fået brystkræft og dem,  
 der på grund af genfejl risikerer  
 at få det 

 skaber rammer for  
 mødet med andre  
 i samme situation

 holder dig opdateret  
 med faktabaseret  
 information

 arbejder politisk for  
 at skabe bedre muligheder  
 for personer, der har  
 brystkræft og for dem,  
 der har fået påvist en genfejl

HVAD KAN DU GØRE I  
DANSK BRYSTKRÆFT ORGANISATION? 
 Støtte andre i samme situation

 Bidrage med egne erfaringer

 Sætte præg på en forening i udvikling

 Bidrage til relevante aktiviteter for medlemmer,  
 der har genfejl

 
Hvorfor  
være medlem, 
når du ikke er syg?
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