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Danmarks brystkræftforening lægger op til  
debat af brystkræftpatienters vilkår, når det 
gælder diagnostik og behandling.

Vi samarbejder med KIU (Kvinder med kræft i 
underlivet) om behandling af kræftsygdom og  
er med som debattører når vi taler om ulighed  
i sundhed og inddragelse i egen behandling.

Vi drøfter det sundheds- og samfundsøkonomiske perspektiv 
når ca. 550 kvinder årligt får æggestokkræft og 1200 kvinder 
får tilbagefald af brystkræft – mange i den arbejdsdygtige alder 
– med store omkostninger for mange familier. 

Hvem er bedst til at vurdere hvad tid betyder? 

Hvad gør vi, når godkendt medicin, som kan betyde længere 
overlevelse vurderes at være for dyrt ift. det man opnår i for- 
længet levetid?
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De skal jo dø alligevel!
Behandler vi tilbagefald af  

kræftsygdom godt nok i Danmark?

Lægen ved bedst  
– eller hvad?

Debat om patienters inddragelse  
i egen behandling

ARRANGØR: Dansk Brystkræft Organisation (DBO)

TID: Fredag d. 17. juni 2022 – kl. 16.30-17.30

STED: F13 – Røgeriets Debattelt / F – ved Folkemødehuset

MØD:

 Anders G. Christensen, formand for udvalget for  
 regional udvikling og EU, regionsrådsmedlem Venstre,  
 Region Midtjylland

 Anja Skjoldborg Hansen,  formand, Dansk Brystkræft  
 Organisation

 Birthe Lemley, formand, Kræft I Underlivet (KIU)

 Camilla Sander, næstformand, Dansk Brystkræft Organisation

 Jakob Kjellberg, professor, cand.scient., m.sc., Health Econ,  
 VIVE

 Line Baun Danielsen, moderator, LBD Kommunikation

ARRANGØR: Medicinske Tidsskrifter

TID: Lørdag d. 18. juni 2022 – kl. 10.00-11.00

STED: Lead Agency G32/G – Yder-/indermolen

MØD:

 Beth Lilja, læge med erfaring i hospitalsledelse,  
 Dagens Medicin

 Camilla Sander, patient med metastatisk brystkræft

 Charlotte Birkmose Rotbøl, overlæge, Kræftafdelingen, AaUH

 Ditte Giese, Kulturjournalist og debattør, moderator,  
 heartbeats.dk

 Karen Sundbøll, sygeplejerske med erfaring med patienter  
 med metastatisk brystkræft, Dansk Brystkræft Organisation

 Karina Dahl Steffensen, overlæge og ekspert i inddragelse  
 af patienter, Syddansk Universitetshospital
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Der er stigende økonomisk ulighed blandt kræftpatienter. 

Hvad betyder dette i et samfund, der bryster sig af at have et 
sundhedsvæsen for alle?

Diagnostik og udredning af brystkræft sejler og især kvinder 
med tæt brystvæv bliver ofte ikke diagnosticeret i tide. 

Vi drøfter, hvad der skal til for at rette op. 

Ulighed i sundhed: 
Har du penge,  
så kan du få...

Sundhedsforsikring og egenbetaling 
 = Sundhedsydelser  

uden om det offentlige. 

Men er det retfærdigt?

Bare bryster?  
Har du tal  

på DINE knuder?

ARRANGØR: Kræftens Bekæmpelse

TID: Lørdag d. 18. juni 2022 – kl. 11.00-11.45

STED: N1 – Kræftens Bekæmpelse/N – Nørregade

MØD:

Anja Skjoldborg Hansen, formand, Dansk Brystkræft 
Organisation (DBO)

Birthe Lemley, formand, Kræft I Underlivet (KIU)

Helga Schultz, formand, Yngre Læger

Jakob Kjellberg, professor, cand.scient., m.sc., Health Econ, 
 VIVE

Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, 
Danske Regioner

Marianne Nord Hansen, formand, Senfølgerforeningen

Tine Gøtzsche, moderator

ARRANGØR: Dansk Brystkræft Organisation

TID: Lørdag d. 18. juni 2022 – 12.15-13.00

STED: F8 – Danske Regioner (F3 ved Allinge Røgeri) / 
F – ved Folkemødehuset

MØD:

Anja Skjoldborg Hansen, formand, Dansk Brystkræft 
 Organisation 

Birgit Arentoft, læge, Bestyrelsesmedlem, Dansk Brystkræft 
 Organisation

Ditte Giese, kulturjournalist og debattør – moderator, 
 Heartbeats

Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, 
Danske Regioner

Niels Kroman, cheflæge, Kræftens Bekæmpelse

Tanja Popp, enhedschef, Sundhedsstyrelsen


