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2017

En forening for alle der har eller
har haft brystkræft.
Dansk Brystkræft Organisation blev stiftet 9.
januar 1999. Ja vi er ved at nærme os et lille
jubilæum. Noget vi i bestyrelse og kredse vil
glæde os til at planlægge frem mod i 2019. I
den anledning vil jeg trække vores fælles
formålsparagraf lidt frem i lyset:
Foreningens formål er:
• at øge kendskabet til brystkræft bl.a.
via oplysning og undervisning
• at arbejde for at sikre en ensartet og
optimal behandling af brystkræft,
• at fremme lokale aktiviteter og
interesser for medlemmerne,
• at vejlede og støtte personer med
brystkræft.
Disse overordnede formål er, sammen med det
tilhørende værdigrundlag og de visioner og
missioner der er udarbejdet, basis for
bestyrelsens og kredsenes arbejde.

Et
hovedformål
der både støttes
og udføres af vores
lokale kredse. De
afholder en lang
række
arrangementer
rundt i landet.
Indholdet er vidt
forskelligt lige fra
en
aften
om Formand Eva Bundesen
motion og kost til
oplæg om senfølger eller rekonstruktion. Det
kan også være en gåtur i Christiansminde eller
deltagelse som samlet gruppe i de forskellige
Ladywalk eller Knæk Cancer arrangementer.
Noget der er af uvurderlig værdi for de
medlemmer der deltager.

1

Der ligger hvert år et godt stykke arbejde og en
del planlægning bag at lave alle disse
arrangementer.
I det forgangne år har vi igen udvidet
kredsarbejdet. Der er kommet to nye med i
flokken Den ene i trekantområdet og på
Sydsjælland genopstår kredsen i starten af
2018. Vi kan ikke gøre dette arbejde uden
vores mange ildsjæle, kredsstyregrupperne,
der trofast og år efter år tager ansvar for
tilrettelægning mm.
Ét af de områder der er ved at blive lidt
overset/glemt i hele debatten om brystkræft
er gruppen af kvinder under 50 år der bliver
ramt af denne sygdom. For en del af dem
handler det om ret så barske diagnoser, da de
i nogle tilfælde er ramt af de arvelige typer af
brystkræft, så det kan få indgribende
betydning for hele familien. De skal ofte
igennem behandlinger, og en lang række
beslutninger der har stor indflydelse på deres
liv, både i nuet og fremadrettet. For andre
kommer det som en overraskelse at de kan få
brystkræft så tidligt, de har måske slet ikke den
viden der gør at de er opmærksomme på
faresignalerne.
Information er nødvendigt, for at øge
kendskabet til de signaler og symptomer vi ikke
bør overse. Det kan, sammen med viden om
hvordan vi kan have et godt brystliv hele livet,
være med til at undgå de for sene diagnoser.

vi alle går ud og finder firmaer og støtter der vil
yde lidt til vores sag.
Det år der er forbi, har givet mange og
forskellige udfordringer til bestyrelsen. Vi har
haft mange emner ind over bordet, nogle af
alvorligere karakter, som endnu ikke er
afsluttede.
En stor tak til mine kolleger i bestyrelsen, der
har brugt mange frie timer til at drive
hverdagen i foreningen, samt ikke mindst til
vore trofaste medlemmer, der har taget over
på arbejdsopgaver vi ikke kunne løse selv.
En varm tak til vores kredsstyregrupper for
deres indsats, en tak til vore støtter både de
der taler for sagen og deler vores materialer ud
overalt i landet, de der syr hjertepuderne der
hjælper så mange til at komme lettere gennem
deres forløb og de der både direkte og
indirekte støtter sagen gennem at give en
gratis konsulenttime/rådgivning.
Vi glemmer til tider at det er frivilligt arbejde vi
udfører, det viser mere end noget andet
vigtigheden af at arbejde for en denne sag.

Vi glæder os til et aktivt 2018 samt til at
forberede vores jubilæum i 2019 sammen med
jer alle.

De økonomiske midler vi kan få ind fra støtter
rundt om i landet samt fra Kræftens
Bekæmpelse er uvurderlige i arbejdet med at
afholde arrangementer. Men de er mindst lige
så væsentlige for at vi kan få udbredt viden og
kendskab om brystkræft og forebyggelse, samt
til brug for arbejdet omkring vores fælles sag
fremover. Der er brug for hver eneste krone i
dette vigtige arbejde, så herfra opfordres til at
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Æresprisen 2017

Æresprisen gik i år til Overlæge Erik Hugger
Jakobsen og hans forskningsteam på Vejle
Sygehus.

Højdepunkter i 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ærespris
Tilbagefaldsseminar
Seminar for kvinder med senfølger
Deltagelse i medicinråd
Deltagelse i Europa Donna Årsmøde
Deltagelse i Europa Donna Patient
Advocacy training
Deltagelse i MBC konference
Deltagelse i Jubilæum, BRO Sverige
Deltagelse i udvalg – revision af
pakkeforløb
Deltagelse
i
udvikling
af
beslutningsstøtteværktøj
Medlemsantal 2017
2428 aktive medlemmer
87 Støttemedlemmer

Fokusområder 2017
Screeningsprogrammer
Professionalisering
Pakkeforløbsrevision
Kredsetableringer

Bestyrelsen 2017

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Kredse:
Bestyrelse:

Eva Bundesen
Birgit Cortnum Aaberg
Mimi Petersen
Karin Berg Hendriksen
Lis De Lasson
Gitte Laursen,
Charlotte Johannsen
Europa Donna Dk repræsentant:
Eva Bundesen
Patient advocates:
Gitte Laursen og Karin Berg Hendriksen

Associerede
Associerede er medlemmer eller støtter, der
bidrager med deres hjælp. Både professionelt
og frivilligt.
Facebookredaktør 2017: Helle Haugård
Advokat:
Søren Kroer
Journalist:
Britt Nørbak
Grafiker:
Michelle Farrington
Kontakt til sygeplejerske ambassadørkorps og
intern revisor: Marie Lykke Rasmussen
Bladudvalg:
Randi Krogsgaard
Hjertepudeprojektet: Elin Balderston
Seminarplanlægning: Marie Lykke Rasmussen,
Lene Knudsen
Der blev i 2016 afholdt:
5 bestyrelsesmøder
1 bestyrelsesseminar
1 kredsstyreseminar med DBOkredsenes styregrupper
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DBO bladet – en forside der gav genlyd
– en fortælling der ramte noget.

Hospitalsafdelingerne lægger desuden andre
informationsmaterialer i mapperne. Rigtig
mange får også en hjertepude udleveret, det er
noget mange bliver rigtig glade for og vi har
ofte henvendelser fra personer der ikke har
fået den på hospitalet, men finder vej til os
gennem andre brystopererede.
Vi arbejder for at alle brystopererede kan få en
mappe og en hjertepude udleveret på
hospitalet. Og vi oplever at flere og flere er
med til at udlevere materialerne.

Vi havde lige udgivet det nye blad da vi tog på
folkemøde på Bornholm i Juni 2017.
Det nye blad blev hurtigt uddelt og specielt de
helt unge var meget interesserede i at tale med
os og høre hvad det handlede om. Det var en
speciel forside, der var en speciel fortælling om
en stærk ung kvinde. Det har givet anledning til
mange samtaler og snakke efterfølgende. Hvor
er det vigtigt at vi fortæller disse historier –
også selv om de til tider kan provokere lidt og
rykke ved vores opfattelser.
dbobladet udkom i februar, juni og oktober
2017 i et oplag på ca. 5000. dbobladet indeholder portrætter af brystkræftramte og deres
pårørende, artikler om behandling af
brystkræft,
indlæg
fra
foreningens
medlemmer, og oplysninger om aktiviteter for
brystkræftpatienter og andre, der har en særlig
interesse i sygdommen. Bladet udsendes til
foreningens
medlemmer,
til
sundhedspersonale, sundhedsredaktionerne
på de større dagblade samt til andre
samarbejdspartnere. Derudover leveres bladet
til hospitalsafdelinger og Sundhedshuse.

Hjertepudernes tilblivelse
Hjertepuderne bliver syet af frivillige syersker
flere steder i landet. Disse fortjener en helt
særlig ros for den indsats de yder. Vi kan altid
bruge donationer til at indkøbe materialer og
indpakning til puderne. Det er muligt at støtte
projektet ved at sende den ønskede donation
på Mobile Pay 25207 – skriv hjertepude i
teksten.

DBO nyt
DBO’s månedlige nyhedsbrev indledes altid
med et forord skrevet af formanden. Det
sendes ud på e-mail og informerer om
aktiviteter i hele landet - både DBO’s egne
kredsaktiviteter og andre relevante aktiviteter.
Hvis du ikke får nyhedsbrevet, kan det
rekvireres gennem vores hjemmeside.

www.brystkraeft.dk

Samlemapper og hjertepuder
DBO leverer samlemapper og hjertepuder til
de fleste af landets brystkirurgiske afdelinger.
Mapperne indeholder et eksemplar af det
nyeste dbobladet samt information om DBO,
herunder vejledning om hvordan men kan
indmelde sig i eller støtte foreningen.

DBO’s hjemmeside bliver redigeret og
opdateret af journalist Britt Nørbak. Hun
fortæller om nyheder om DBO’s aktiviteter i
bestyrelsen
og
kredsene.
Relevante
informationer
om
det
at
være

4

brystkræftopereret og viden om forskellige
forskningsresultater samt de nyeste metoder
til behandling kan også findes der.
I nyhedsoversigten på hjemmesiden kan man
hele tiden følge med i hvad der er afholdt af
arrangementer og hvilke ting der lige nu er
fokus på rundt om i landet.

Eksempel fra kreds Hovedstaden

Presse
Vi får løbende henvendelser fra medier og tv.
Ofte ønsker de at få kontakt til kvinder, der kan
fortælle deres historie. I disse tilfælde tilbyder
DBO at lægge et opslag om det konkrete ønske
på Facebooksiden, og det lykkes ofte ad den
vej at få kontakt til en eller flere, som ønsker at
stille op.
Andre pressehenvendelser går mere på at få
en udtalelse fra organisationen, og i disse
tilfælde stiller DBO’s formand Eva Bundesen op
til interview. I 2017 drejede det sig rigtig meget
om screeningsprogrammer og specielt sagerne
i Region Nord, Randers/Viborg samt
Hovedstaden har der været medieomtale på.

Her blev der givet direkte interview på morgen
TV flere gange. Derudover har DBO været flot
eksponeret i lokalmedier i forbindelse med
kredsarrangementer.

Facebook

I 2017 har vi anvendt Facebook i større og
større grad. Vi kan se på antallet af følgere og
likes at det har haft en ret god effekt. Særligt
når der har været brug for kontakt til vore
medlemmer med henblik på interview og
deltagelse i forskellige undersøgelser har det
vist sig at være et godt værktøj.
Vi vil i det kommende år arbejde med at få lagt
mange flere af vore aktiviteter ud på dette
sociale medie, dermed vil vi også opfordre de
medlemmer der følger os, til at dele de opslag
vi lægger ud. Det bidrager i høj grad til
kendskabet til vores forening.

LinkedIn
Det er et af de områder vi det kommende år vil
arbejde mere målrettet på at få aktiveret.
Det er et godt sted at få kontakt til
erhvervslivet og de medarbejdere der møder
kolleger som er ramt af en brystkræftdiagnose.
Her kan vi i fremtiden målrette tilbud om
foredrag eller støtte når der er behov for viden
ude i erhvervslivet.
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Internationalt samarbejde
EUROPA DONNA

EUROPA DONNA er en uafhængig ikke-forprofit organisation, hvis medlemmer er
brystkræftorganisationer i 47 lande i Europa.
EUROPA DONNA arbejder for at øge
opmærksomheden om brystkræft og for at
mobilisere støtte til europæiske kvinder ved at
presse på for at få bedre undervisning/viden
om brystkræft, nødvendig screening for
brystkræft, optimal behandling og øget støtte
til forskning. EUROPA DONNA repræsenterer
brystkræftramtes interesser i forhold til lokale
og nationale myndigheder samt institutioner i
EU.

EUROPA DONNA uddanner de nationale
repræsentanter og afholder konferencer som
fx den årlige paneuropæiske og en konference
om metastatisk brystkræft i juni samt den
årlige ’Breast Health Day’, som finder sted d.
15. oktober hvert år.
Eva Bundesen er pt. Dansk EUROPA DONNA
repræsentant.
Karin Berg Hendriksen og Gitte Laursen har
begge været på EUROPA DONNA Advocacy
Training i 2017.
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DBO - landsdækkende forening med
dygtige lokalkredse
Dansk Brystkræft Organisation har 9
lokalkredse. De 8 kredse har haft et stort antal
vellykkede aktiviteter i 2017. Kreds nr. 9 er
kommet flyvende fra start og har lagt et fint
program for 2018. En stor gruppe energiske
kvinder varetager det vigtige arbejde i
lokalkredsene, hvor der er op til 12
arrangementer om året – Du kan altid finde
kredsenes arrangementer og kontaktpersoner
på vores hjemmeside www.brystkraeft.dk
under fanen Kredse.

Der har været gennemført en så lang række af
arrangementer og møder sidste år, at det er
valgt ikke at liste det hele op her.
Der er afviklet ca. 60 arrangementer enten i
kredsenes eget regi eller i samarbejde med
andre foreninger.
Kredsenes styregrupper fortjener al den
opmærksomhed og tak de kan få. Uden dem
var der ikke aktiviteter i det omfang.
I kan altid kontakte dem hvis i går med en ide
til en aftens program. Og støtte modtages
gerne, skulle du have lidt tid at give af.
Her følger et lille udpluk fra de forskellige
arrangementer de har afholdt.
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DBO Lokal-kreds Trekantområdet.
Fra Vendsyssel kredsen der nyder deres
Romulus bade
Kredsene har bidraget med en oversigt over
deres aktiviteter og en statusrapport for året
der er gået.
Et par eksempler kommer her:
DBO-kreds Fyn: 2017
Aktivitetsoversigt:
Januar: Stay Female - At være kvindelig trods
brystkræft
Februar: Foredrag om METAsundhed ved terapeut
Inger Kruchov: Hvad har kroppen gang i? Lær og
forstå kroppens sprog og signaler.
Marts: Patolog Anne Marie Bak Jylling fortalte om,
hvorfor nogen skal have behandling ud over kirurgi
og andre ikke?
April: Gåtur ved Christiansminde, Svendborg
Maj: Ladywalk i Odense
August: Gåtur ved Christiansminde, Svendborg
September: Overlæge Malene Grubbe Hildebrandt
fortalte om forskellige skanningsmetoder: Mammografi,
ultralyd, røntgenundersøgelse, MR-skanning, CTskanning, PET-skanning, Dexa-skanning, Skintigrafi.
Hvorfor alle disse forskellige undersøgelsesmetoder og
hvornår anvendes de.
September: En aften med ”focus på dig”. Præsentation
af diverse hudplejeprodukter
Oktober: Senfølger efter kræft – sådan kommer du
videre, ved Josina Bergsøe i samarbejde med FOF.
Oktober: Amoena aften

November:
Hyggelig
erfaringsudveksling

samværsaften

med

Statusnotat vedr. 2017
DBO kreds Trekantområdet blev etableret i 2.
halvår 2017.
En Inititativgruppe bestående af Susanne Sloth,
Lone B. Hansen, Karen Sundbøll og Gitte Laursen
har stået i spidsen for etablering af den nye
lokalkreds.
Der er afviklet 2 aftenarrangementer i efteråret
2017 med i alt ca. 85 deltagere til arrangementerne.
Lokal-kredsens arrangementer ventes fremover
afviklet skiftevis i Vejle, Kolding og Fredericia.
Der er etableret kontakt med ledelsen i
Kræftpatienternes Hus i Vejle, hvor der tillige
afholdes diverse møder.
Samtidig er der etableret kontakt til de kommunale
sundhedscentre i lokalområdet samt til onkologisk
afdeling/ambulatorium ved Vejle Sygehus/Sygehus
Lillebælt.
Initiativgruppen
har
kontaktet
Kræftens
Bekæmpelse, lokal-afdelingen i Vejle for drøftelse
af muligt samarbejde. Der foreligger ikke en
egentlige samarbejdsaftale.
Et samarbejde med andre patientforeninger ventes
etableret, hvor det vil være relevant med fælles
arrangementer.
Til 2018 foreligger et forårsprogram med 2-3
arrangementer, og der ventes tilsvarende aktivitet i
efteråret 2018.
Lokalkredsens aktiviteter kan løbende følges på
DBOs hjemmeside/lokal-kreds Trekantområdet.
Venligst
Initiativgruppen
DBO-lokalkreds
Trekantområdet

Lone B. Hansen, Karen Sundbøll, Susanne
Sloth, Gitte Laursen, Feb. 2018.
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Rekruttering af nye medlemmer
I 2017 fortsatte vi indsats for på rekruttering af
nye medlemmer, og vi oplever en stabil
medlemsskare.
Vigtige
redskaber
i
rekrutteringen er:
• Direkte relationer til hospitalsafdelinger – faste
leverancer af mapper
• Kontaktsygeplejersker /ambassadørkorps
• Uddeling af hjertepuder – opmærksomhed
omkring dette
• Professionel kommunikation: Journalist og
grafiker til hjemmeside og trykte materialer
• Et vedkommende blad og levende hjemmeside –
personlige historier
• Sætter fokus på relevante emner
• Støttetilbud på hjemmeside fra fagfolk
• Direkte og gode relationer til eksperter
• Synlighed ved debatter og konferencer og
aktiviteter i kredsene

Bestyrelsen og kredsstyremedlemmer har
deltaget i forskellige møder, kurser og
arrangementer i 2017:
For eksempel:
Folkemødet
Sundhedsstyrelsen: revision af Kræftplan IV
Kræftens Bekæmpelse: møder med
hovedbestyrelse og patientforeninger
KB’s repræsentantskabsmøde
2. MBC Summit, Wien (Pfizer)
BRO Sverige Jubilæumskonference
Patient Academy (Roche)
Europa Donna Pan European Conference
European Breast Cancer Advocacy Training course
(Europa Donna)

Synlighed
Det seneste år har vi arbejdet meget på at få
netværk på plads. Der er deltaget i diverse
interview og vi har været med i forskellige
nyhedsklip.
Der har været meget mediearbejde og kontakt
vedrørende diverse screeningssager. Hvilket har
betydet en tæt kontakt til pressen.
Det er af stor betydning at vi bliver kontaktet som
de der ved noget om brystkræftpatienternes
problemstillinger. Det er med til at skabe
synligheden og giver os fremover en mere synlig
rolle. Her har samarbejdet med Kræftens
Bekæmpelse været af stor værdi. De henviser nu
generelt til os, når der er behov for udtalelser
inden for vores område.

Professionalisering af DBO
I 2017 er arbejdet fortsat, og der er truffet
beslutning om at vi arbejder videre med
opgaverne om at få strømlinet organisationen.
Aftalerne med flere udbydere af tilbud til
brystkræftramte for at sikre medlemmerne en let
adgang til professionelle behandlere mv.
fortsætter.
Disse samarbejdspartneres kontaktinformationer
ligger på DBOs hjemmeside, og som led i aftalen
tilbyder alle en indledende gratis konsultation.
Noget vi har fået tilbagemeldinger på er en stor
succes.
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• Ministeriet for sundhed og forebyggelses
udlodningsmidler:
Aktivitetspuljen
til
sygdomsbekæm- pende organisationer
• Heinrich og Laurine Jessens Fond
• Novartis Healthcare A/S
• Roche A/S
• Pfizer A/S
• Pierre le Fabre
• Frivilligcentret Helsingør/ skæve hjerter

Økonomi
Det er en meget væsentlig del af arbejdet at
finde finansiering og støtte til foreningen. Vi
kan ikke opretholde det høje aktivitetsniveau
uden midler.
Arbejdet med at finde nye støtter sættes der
ekstra fokus på i 2018. Dette for at vi kan
fortsætte den positive udvikling der er
påbegyndt.
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. Gavegiverne får fradrag for bidrag til
velgørende foreninger, hvis de oplyser CPR-nr.
til DBO. Samlevende ægtefæller opnår
fradragsret for egne gaver. I 2017 modtog DBO
mere end 100 gaver på mindst 200 kr. pr.
gavegiver.
DBO har en omsætning på ca. 1,5 millioner kr.
om året. Medlemskontingenterne udgør ca.
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 og vil
hermed takke de velvillige sponsorer, som gav
støtte og dermed muliggjorde foreningens
aktiviteter i 2017:
• Kræftens Bekæmpelse
• Ministeriet for sundhed og forebyggelses udlodningsmidler: Driftspuljen til landsdækkende
sygdomsbekæmpende organisationer

Der henvises til www.brystkraeft.dk og
årsregnskabet, der foreligger i forbindelse med
Generalforsamlingen for detaljer vedrørende
den offentlige støtte samt sponsorstøtte fra
erhvervslivet og fonde.

Årsrapporten for 2017 er produceret af
Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
c/o Mimi Petersen
Bråbyvej22
4690 Haslev
e-mail: dbo@brystkraeft.dk
Tlf: 26 82 39 29
(læg navn og nummer på
telefonsvarer)
www.brystkraeft.dk
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Afsluttende tanker om Fokuspunkt i
2017 – flere sager om forsinket
indkaldelse til mammografi samt sag
om mangelfuld klinisk mammografi.
I
Danmark
screenes der
rigtig mange i
mammografiprogrammet.
Det er rigtig
mange
kvinder der får tilbudt muligheden for at
opstarte et mammografiscreeningsprogram i
forbindelse med de fylder 50 år. Det er med til
at finde brystkræft tidligt og kan spare mange
for radikale og omfangsrige indgreb, med de
efterfølgende gener der ofte er. Derfor er der
i Danmark vedtaget lovgivning og fastlagt
program for mammografi, der er givet midler
til at gennemføre dette fordi vi erkender
vigtigheden af tidlig diagnose.
Findes der noget ved en mammografi, eller har
du før de 50 år opdaget noget selv, vil der blive
henvist til en klinisk mammografi, hvor man
ved hjælp af f.eks. ultralyds undersøgelse og
evt. biopsi vil kunne se om der er tale om noget
der skal undersøges yderligere.
Heldigvis er der for langt de fleste blot tale om
almindelige forandringer, de kan gå hjem og
fortsætte livet som før. Der er desværre også
en del der har fået forstadier til brystkræft eller
brystkræft og efterfølgende skal undersøges
yderligere og evt. behandles for dette.
Der har i de forgangne år været alt for mange
sager omkring for sen indkaldelse til den
screening vi har ret til efter vi fylder 50 år. Det
er ærgerligt at vi år efter år skal have disse
emner på programmet, når der er klar
lovgivning på området.
Dertil kom en større sag i Viborg/Randers, hvor
den kliniske mammografi desværre har vist sig
ikke at være ordentligt udført, med det resultat

at en lang række kvinder ikke fik deres
diagnose i tide. Trods de selv havde opdaget
noget var galt, blev de ikke taget alvorligt.
Sager der har øget vores opmærksomhed på
én vigtig ting. Når der gives løfter og lovgives
fra vore politikere, så må disse automatisk stå
som garanter for, at varen der er lovet os
leveres fra regioner og hospitaler. Det har – for
alt for mange af vore medlemmer og øvrige
brystkræftramte kvinder – ikke været tilfældet
i de forgangne år.
Senest var der store forsinkelser i indkaldelser
til mammografi i region Hovedstaden. Der
påberåbes ressourcemangel, noget der
efterhånden har stået på en del år. Senest har
regionen valgt ikke at informere de berørte
kvinder om, selv om der er tale om ret store
forsinkelser.
Vi bryster os af at have et af de bedste
sundhedsvæsener i verden –så er det skidt at
vi har områder hvor der lukkes øjne for de
åbenlyse mangler i undersøgelser, eller der
bevidst fravælges at give information til de for
sent indkaldte.

Det er her vi som bestyrelse og forening har
brug for at i hjælper os. I kan hjælpe os med
konkrete sagsforløb. Eksempler vi gå videre
med til regioner og sundhedsansvarlige
politikere. Med andre ord, vi har hårdt brug for
at få fakta og eksempler fra jer, for at blive hørt
i de politiske systemer.
Eva Bundesen.

11

