
KONTAKT DBO

 På vores hjemmeside: www.brystkraeft.dk/kontakt

 På mail til dbo@brystkraeft.dk

Vi er hurtige  
på tasterne...

Vi udgiver  
DBObladet  
med  
artikler...

...MED BRYSTKRÆFTNYHEDER

  På vores hjemmeside www.brystkraeft.dk 

  På Facebook – Dansk Brystkræft Organisation

  I vores elektroniske nyhedsbrev DBO-nyt  
 (tilmelding via dbonyt@brystkraeft.dk)

DBO er en selvstændig forening støttet af Kræftens Bekæmpelse

  der giver viden og oplysning 

  om det liv, som brystkræft- 
 ramte kvinder lever 

  om behandling,  
 rekonstruktion, senfølger

  om børn, mand, arbejde  
 og fritid

  oversigt over aktiviteter  
 i kredsene

Amazonen 
fra nettet
Trine Lundorf bloggede  
sig ud af brystkræften

Bagsiden: Mød Karen Sundbøll – DBO’s nye formand

Stamcelleprojekt giver nyt håb til dig med lymfødem

STORT TEMA:

Sådan er det at være 

PÅRØRENDE 
til en brystkræftsyg

Medlemsblad for  
Dansk Brystkræft Organisation (DBO)

Nr. 57  I  Juni 2019  I  18. årgang

Medlemsblad for  
Dansk Brystkræft Organisation (DBO)

Nr. 58  I  Oktober 2019  I  18. årgang

Özlem Cekic:
“Du kan ikke 

både være
pårørende og tolk”

TEMA:
Tilskudsordninger,  

og hvorfor der skal  
løsnes op for reglerne

STOR GUIDE: 
Sådan afhjælper  

du gener fra arvæv

VIDEN OM:  
Gentest  

– og etikken bag

Mere end  
60.000 danskere  
er blevet behandlet  
for brystkræft
Vi er derfor mange,  
der har brug for  
hinanden...

Det gør vi noget  
ved i Dansk  
Brystkræft  
Organisation 
(DBO)
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DU KAN MELDE DIG IND 

 på vores hjemmeside via dette link: 
 www.brystkraeft.dk/medlemskab-af-dbo/

 eller

  ved at sende en mail til dbo@brystkraeft.dk

 Husk at skrive: 
 – Dit fulde navn 
 – Adresse, postnummer og by 
 – Mailadresse 
 – Telefonnr. 
 – Fødselsår 
 
Et medlemsskab koster 250 kr. om året

DU KAN BLIVE STØTTEMEDLEM  

  på vores hjemmeside via dette link: 
 www.brystkraeft.dk/stoettemedlem/

 eller

  ved at sende en mail til dbo@brystkraeft.dk

Støttemedlemmer kan være familiemedlemmer, 
venner til brystkræftramte, andre privatpersoner,  
firmaer, foreninger m.v..

Ved indbetaling af min. 200 kr. er beløbet fradrags- 
beretiget, såfremt der medsendes personlige  
oplysninger (navn, adresse og cpr-nummer)

DBO

  arbejder aktivt for, at vore mange  
 medlemmer føler, at de ikke er alene  
 i verden med en brystkræft diagnose

  indgår i samarbejdsfora omkring  
 støttegrupper til brystkræftramte,  
 udarbejdelse af f. eks. patient- 
 vejledninger og støtter op omkring  
 udviklings- og forskningsprojekter  
 inden for brystkræftområdet

  støtter de kvinder, der fremstiller  
 hjertepuder

  uddeler hvert år en ærespris til  
 en person, eller institution, der har  
 gjort noget særligt for brystkræftramte

Har du lyst til  
at være med?

DBO-kreds  
Fyn

DBO-kreds  
Hovedstaden

DBO-kreds  
Trekantområdet

DBO-kreds  
Sønderjylland

DBO-kreds  
Aarhus

DBO-kreds  
Roskilde

DBO-kreds  
Sydsjælland

DBO-kreds  
MidtVest

DBO-kreds  
Vendsyssel

DBO’S FEM MÆRKESAGER

  DBO er en landsdækkende organisation, der arbejder for  
 at brystkræftramte får en hurtig diagnose, optimal  
 behandling og effektiv genoptræning

  DBO formidler faglig viden ved bl.a lokale arrangementer,  
 kurser og årsmøder

  DBO holder sig ajour med nyeste viden i ind – og udland  
 og gør sin indflydelse gældende hvor det er muligt

  DBO skal være kendt i hele landet gennem  
 arbejdet i kredsene

  DBO er en organisation hvor det enkelte  
 medlem har mulighed for indflydelse

DBO ARRANGERER  

  landsdækkende weekend- og dagsseminarer

  et velbesøgt årsmøde med aktuel information

  aktiviteter i vores lokalkredse landet over

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) er  
en landsdækkende forening med flere lokalkredse
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