Dansk
Brystkræft
Organisation
En professionel landsdækkende
organisation, der arbejder for
ensartet forebyggelse og
behandling af brystkræft
og følgevirkninger efter
behandling af sygdommen

Vision:
En fremtid,
hvor der tilbydes
skræddersyede
behandlingsforløb,
som medfører
en optimal overlevelse
og livskvalitet for alle,
der er berørt af brystkræft

Dansk Brystkræft
Organisation
holder sig orienteret om aktuel og ny forskning
og informerer, støtter og skaber kontakt mellem
brystkræftramte samt personer, der har fået
konstateret genfejl i Danmark
repræsenterer danske brystkræftramte og personer,
der har genfejl i offentligheden og skaber
opmærksomhed om disse gruppers situation
samarbejder og interagerer med relevante
organisationer og interessenter og søger indflydelse
på samfunds- og sundhedsmæssige beslutninger,
der vedrører brystkræftramtes livssituation og
livssituationen for personer med genfejl, herunder
arbejdssituation og vilkår som kræftramt

DBO er en selvstændig forening støttet af Kræftens Bekæmpelse

Nøglebudskaber
ALLE BRYSTKRÆFTRAMTE
og deres familier skal have adgang til
genetisk udredning og forebyggende
behandling i henhold til de enhver tid
fastsatte retningslinjer
skal have en ensartet, hurtig og præcis
diagnostik første gang, der er mistanke
om brystkræft i henhold til de til
enhver tid fastsatte retningslinjer
Dette gælder også i tilfælde af
tilbagefald og senfølger efter behandling
skal have en
ensartet adgang
til målrettet
specialiseret
behandling
i henhold til
de til enhver tid
fastsatte retningslinjer
skal have en
effektiv målrettet
rehabilitering

Mission

Værdigrundlag

DANSK BRYSTKRÆFT
ORGANISATION ARBEJDER FOR

MENNESKET I CENTRUM:

forebyggelse af brystkræft,
herunder, at genetisk udredning
af brystkræftramte og deres pårørende
foregår ensartet i henhold til nationalt
fastsatte retningslinjer overalt
i Danmark
at sikre, at alle danske brystkræftramte
tilbydes den bedste behandling,
pleje, information, støtte og omsorg
i henhold til nationalt givne
retningslinjer og målrettet
deres individuelle behov
at brystkræftramtes
pårørende tilbydes
den bedste støtte,
information og
omsorg

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

ÆRLIGHED:
Vi arbejder vidensbaseret 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

Kort
fortalt
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 varetage problemstillinger vedrørende
brystkræft. Dvs. i forhold til fx børn og ægtefæller
og raske personer med genfejl
2019: Dansk Brystkræft Organisation tilbyder medlemskab
til raske personer med genfejl/genmutation
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
KONTAKT:
Mail: dbo@brystkraeft.dk
Hjemmeside: brystkraeft.dk

