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Dansk Brystkræft Organisation
Dansk Brystkræft Organisation er en frivillig, landsdækkende organisation der arbejder for at sikre
en ensartet forebyggelse, tidlig diagnose og optimal behandling af brystkræft og senfølger, uanset alder, køn og
postnummer.
Dette betyder, at alle
● skal have en ensartet, tidlig og præcis diagnostik første gang, der er mistanke om brystkræft
● skal have et tilbud om screening for brystkræft af høj kvalitet, der som minimum følger de
gældende nationale retningslinjer, under hensyntagen til brystets struktur (mængden af knuder)
● skal have en ensartet adgang til målrettet, specialiseret behandling i henhold til de til enhver tid
fastsatte nationale retningslinjer som afspejler de internationale retningslinjer og de nyeste
forskningsresultater fra ind-og udland
● skal have adgang til rehabilitering og ensartet, optimal behandling af både fysiske og mentale
(sen)følger efter behandlingen og eventuelle, senere tilbagefald med metastaser (MBC)
● skal have adgang til genetisk udredning, sammen med familien og tilbud om forebyggende
behandling i henhold til de enhver tid fastsatte retningslinjer og nyeste resultater fra ind-og
udland

Dansk Brystkræft Organisations vision
En fremtid, hvor der tilbydes skræddersyede behandlingsforløb, som medfører en optimal overlevelse og
livskvalitet for alle der er berørt af brystkræft

Dansk Brystkræft Organisations mission
Dansk Brystkræft Organisation arbejder for
●

●
●
●

at danske brystkræftramte tilbydes den bedste behandling, pleje, information, støtte
og omsorg i henhold til de enhver tid fastsatte nationale retningslinjer målrettet den enkeltes behov,
både fysisk og mentalt.
at de nationale retningslinjer for behandling samt tilbud om godkendt medicin afspejler de
internationale retningslinjer og hurtigt optager de nyeste forskningsresultater fra ind-og udland
at brystkræftramtes pårørende tilbydes den bedste støtte, information og omsorg.
at sikre at alle skal have adgang til genetisk udredning, sammen med familien og tilbud om
forebyggende behandling i henhold til de enhver tid fastsatte retningslinjer og nyeste resultater fra
ind-og udland.
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● samarbejder og interagerer med relevante organisationer og interessenter og søger indflydelse på
●
●
●
●

samfunds- og sundhedsmæssige beslutninger, der vedrører alle med brystkræft
og/eller genmutationer, herunder livskvalitet, arbejdssituation og -vilkår som kræftramt
repræsenterer alle med brystkræft og/eller genmutationer i offentligheden og skaber opmærksomhed
om disse gruppers situation
holder sig orienteret om aktuel og ny forskning og informerer, støtter og skaber kontakt mellem alle
med brystkræft og/eller genmutationer
deltager så vidt muligt i nationale og internationale lægevidenskabelige kongresser for at være på
forkant med nyheder om kommende behandlings koncepter inden for brystkræft og senfølger
deltager aktivt i nationale organer der tager beslutning om behandling (DBCG, Medicinrådet med
flere) for at sikre patientinddragelse i klinisk forskning og beslutninger vedr. behandling på alle
niveauer i det danske sundhedsvæsen og arbejder for at ny inden- og udenlands forskning optages
uden unødig forsinkelse.

Dansk Brystkræft Organisations værdigrundlag
Ærlighed:
● Vi arbejder videns baseret og kommunikerer ærligt om brystkræft.
Respekt:
● Vi respekterer den enkelte person, de personlige oplevelser og erfaringer og respekterer de valg
der træffes på egne vegne. Vi respekter andres holdninger og går ind for en respektfuld tone og
dialog i alt hvad vi arbejder med
Mennesket i centrum:
● Ingen skal stå alene med brystkræft. Vi arbejder for at gøre en positiv forskel for alle der har været
ramt af eller rammes af brystkræft. Vi ser alle, der er ramt af brystkræft som hele mennesker og
arbejder for, at de får den behandling og støtte, de har brug for. Vi er rummelige i vores kontakt
med brystkræftramte, pårørende og frivillige og handler ud fra, hvad der er vigtigt for dem.
Medinddragelse:
● Vi inddrager medlemmer, frivillige, brystkræftramte og pårørende og indgår dialog med
samarbejdspartnere for at opfylde foreningens mål. Vi har plads til alle der har lyst til at bidrage,
og forstår at vi når længst når vi arbejder sammen og alle føler sig involverede og føler
medejerskab.

