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Spændende og aktivt 2015
Dansk Brystkræft Organisation (DBO) er en af de større patientorganisationer med mere end 2.300 medlemmer. Vi 
repræsenterer en kræftsygdom, der nærmest er en folkesygdom. Og dette afspejler sig i et stigende aktivitetsniveau 
i foreningen, der primært drives af frivillige kræfter. 

Dansk Brystkræft Organisation har gennem flere år afholdt seminarer om tilbagefald. En vigtig problemstilling, som 
fortjener stor opmærksomhed. På årsbasis får 1200 brystkræftramte kvinder tilbagefald. Traditionelt er denne gruppe 
en ensom gruppe, hvor den entusiasme, der omgiver de nydiagnosticerede med hensyn til opmuntring og forvent-
ninger om lang overlevelse ikke er til stede.  Kvinder med tilbagefald har et stort behov for viden, fællesskab, 
positive signaler og føling med egen situation både fysisk og psykisk.  Der er  stor interesse for vores 
tilbagefaldsseminarer, og i 2015 arrangerede vi derfor to seminarer i stedet for et. 

Flere og flere brystkræftramte kvinder lever længere tid end tidligere efter behandling. Det er en dejlig og positiv 
udvikling, som også betyder, at de generende senfølger, der kan opstå i kølvandet efter operation, strålebehand-
ling og kemoterapi, kommer i fokus. Derfor er senfølger blevet et andet højt prioriteret område i Dansk Brystkræft 
Organisation. Senfølgerproblematikken er den samme for flere kræftformer, hvilket har betydet, at der er dannet en 
ny patientgruppe – Senfølgergruppen. I Dansk Brystkræft Organisation følger vi nøje problemstillingen, og vi ser et 
stort behov hos vores medlemmer for at vide mere om disse senfølger, og hvad man kan gøre for at afbøde gener. Vi 
indledte derfor i 2015 et samarbejde med Senfølgergruppen. Dette samarbejde har i første omgang udmøntet sig i 
et planlægningen af er senfølgerseminar, der finder sted i april måned 2016. Dansk Brystkræft Organisation udgiver 
desuden et temanummer om senfølger, og på vores årsmøde i marts 2016 er temaet ligeledes senfølger. Der er en 
massiv interesse for vores senfølgerseminar, så vi har mere end fordoblet deltagerantallet for at kunne 
imødekomme behovet.

2015 blev også året, hvor de nye opfølgningsprogrammer efter behandling for kræft blev lanceret. Vi følger udviklin-
gen så tæt som muligt, men har stadig til gode at se det fælles fodslag regionerne imellem og mellem sygehuse og 
praktiserende læger, når det gælder implementering af disse programmer. Det er bekymrende, at der ikke ser ud til 
at være helt styr på, hvem, der udover patienten selv, har et ansvar for at følge op og reagere, hvis der opstår symp-
tomer på tilbagefald. Vi har gennem årene set adskillige eksempler på, at tilbagefaldssymptomer er fejltolket gennem 
lang tid. Resultatet af dette er at de, der har været ramt, har måttet lide fysisk og psykisk, før de har fået den 
nødven-dige hjælp. Vi kan kun håbe på, at vi ikke ser flere af den slags situationer, når opfølgningsprogrammerne for 
alvor er implementeret.

Pårørende til kræftpatienter er i tiltagende grad i fokus. Der er en stigende bevidsthed om, at pårørende har det 
svært, og der har været fokus på behandlersystemets håndtering af pårørende, herunder børn af kræftramte. I DBO 
oplever vi, at de kræftramte mødre er usikre og fortvivlede, når de på grund af deres sygdom og behandling ikke kan 
opretholde et normalt liv og være der for deres børn, som de plejer. Vores børn har det svært, og det er vigtigt at 
det omgivende samfund er sig dette bevidst. Dansk Brystkræft Organisation har gjort denne problemstilling til et 
fokusområde og lancerer i 2016 et initiativ, der gerne skulle få alle voksne, der kender børn af brystkræftramte til at 
huske, at børnene kæmper deres egen kamp, når mor er syg.

Som det fremgår, blev 2015 endnu en spændende og aktivt år for Dansk Brystkræft Organisation. Læs mere om de 
mange aktiviteter i herværende beretning.

Randi Krogsgaard
Formand for Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
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Højdepunkter i 2015

• Fonden A Race Against Breast Cancer modtog
DBO’s ærespris på DansK Brystkræft Organisati-
ons årsmøde

• Der blev afholdt to éndagsseminarer for Yngre
Kvinder under 50 og to tilbagefaldsseminaret

• Der blev afholdt 2 ”Spørg eksperterne” i hen-
holdsvis København og i Viborg

• Dansk Brystkræft Organisation indledte formelt
samarbejde med Center for Kræft og Sundhed
København

• Dansk Brystkræft Organisation Planlægning ind-
ledte samarbejde med Senfølgergruppen med 
henblik på at afholde seminar i foråret 2016

• Dansk Brystkræft Organisation indledte projek-
tet: Husk børnene når mor bliver syg

• Øget aktivitet på facebook/hjemmeside - Face-
book side har nu gennemsnitligt mellem 500 og
800 ’likes’

• Øget økonomisk støtte til kredsene
• Ambassadørkorps blandt sygeplejersker på me-

dicinske/onkologiske afdelinger

Professor Nils Brünner modtog DBO’s ærespris på veg-
ne af fonden A Race Against Breast Cancer på DBO’s 
Årsmøde i marts 2015.

Dansk Brystkræft Organisation havde 
2372 medlemmer 

og 111 bidragsydere pr. 31. december 2015

DBOs bestyrelse i 2015

Formand Randi Krogsgaard 
Næstformand Susanne Geneser næstformand 
Kasserer Ulla Lynge 
Sekretær Marianne Johansson 
Menige medlemmer:
Dorthe Halgaard, Elin Balderston, Lene Knudsen og 
Birgit Cortnum Åberg 

Associerede til bestyrelsen:
Helle Haugård - Facebook redaktør
Advokat Søren Kroer 
Journalist Britt Nørbak - redaktør af dbobladet, dbo-
nyt og www.brystkraeft.dk
Grafiker Michelle Farrington - grafisk produktion 
Marie Lykke Rasmussen - kontakt til sygeplejerske 
ambassadørkorps

Der blev i 2015 afholdt
• 5 bestyrelsesmøder
• 1 bestyrelsesseminar
• 1 kredsstyresemiar med DBO-kredsenes styre-

grupper

Dansk Brystkræft Organisations bestyrelse 2015, fra ven-
stre Susanne Geneser, Dorthe Halgaard, Lene Knudsen, 
Marianne Johansson, Elin Balderson og Randi Krogs-
gaard. Derudover er Birgit Cortnum Åberg medlem af 
bestyrelsen.
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Fokusområder for 2015

Opfølgning på brystkræftsager
• Brystkræftramtes mulighed for adoption
• Proteser - udbudsproblematik
• Godkendelse og brug af nye lægemidler
• Kræftramtes muligheder for erstatning fra pa-

tientskadenævnet og sager om tilbagebetaling
• Brystkræft og natarbejde

Aktiviteter med fokus på rekruttering af 
medlemmer 
• Formanden skriver en velkomstmail til alle ny-

indmeldte
• Medlemmer inddrages i udvalg, fungerer til en

vis grad i kredsene
• Øget brug af Facebook og hjemmeside til nyhe-

der og korte beskeder
• Information om lokale arrangementer i DBO regi

eller andet via e-mails og Facebook
• DBO bør om muligt være synlig ved lokale kræft-

arrangementer, som Stafet for livet etc.
• Udvidelse af e-mail-adressekartotek
• Optimering af DBOnyt (udsendelse) – siden janu-

ar udsendt via UBIVOX mailsystem
• Ny hvervefolder

DBOs Formand 
Randi Krogsgaard har 
repræsenteret og præsen-
teret DBO i flere sammen-
hænge i løbet af 2015

Optimering af bestyrelsens kompetencer
• Ud fra bestyrelsens egne kompetencer er der 

identificeret behov for ekstra kompetencer, 
herunder advokatbistand og gerne politisk ind-
sigt

• Afstemning af forventninger til bestyrelsen og 
fra bestyrelsens side – forventningsafstemning 
sker løbende.

• Kompetenceskabelon udfyldt for alle bestyrel-
sesmedlemmer

• Drift: Dokumentstyring i Dropbox 

• Præsentation af DBO  på DBCG’s repræsentant-
skabsmøde

• Præsentation af DBO på patientforeningen lun-
gekræft seminar

• Præsentation af DBO i Odsherred Lokalforening,
• Præsentation af DBO i Roskilde Kredsen
• Præsentation af DBO  for kræftgruppen i Nykø-

bing Falster,
• Præsentation af DBO for Gelmuyden Kiese,
• Præsenation af DBO ved Spørg Eksperterne i

Kvarterhuset på Amager
• Præsentation af DBO for Estee Lauder Compani-

es
• Præsentation ved mødet: Prioritering i sund-

hedsvæsenet (LIF)

DBO producerede og 
uddelte en ny hvervefol-
der i 2015

Bestyrelsen deltog desuden i adskillige møder, kur-
ser og arrangementer i 2015:
• Kræftens Bekæmpelses afdeling for 

Patientstøtte & Lokal Indsats (PLI)
• NKR for senfølger efter operation af brystkræft
• Spørg Eksperterne i København og Viborg
• ISOBRO møder (Love og foreningsliv)
• Breast Surgery møde i Århus
• Stafet for livet
• Møder vedr. Opfølgningsplaner,Region Hoved-

staden
• Breast Cancer Patient Organization Forum Mila-

no
• Estee Lauders Kampagne til støtte for DBO- BCA 

kampagne 
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DBO’s årsmøde 14-15 marts 2015 Kolding

• Professor Nils Brünner holdt foredrag om det
sidste nye inden for brystkræftforskning.

• Per Guldberg fra Kræftens Bekæmpelse et op-
læg om immunterapi ved kræft.

• Fysioterapeut Kirsten Tørsleff holdt oplæg om
en tidlig indsats med fysioterapi er så vigtig for
at undgå strukturproblemer og senfølger efter
en brystkræftoperation.

Dansk Brystkræft Organisations 
Ærespris 2015

Professor Nils Brünner modtog på vegne af fonden 
A Race Against Breast Cancer Dansk Brystkræft Or-
ganisations ærespris 2015. Begrundelsen for valg af 
denne prismodtager blev givet af Randi Krogsgaard, 
Formand for Dansk Brystkræft Organisation:
”Bestyrelsen for A Race Against Breast Canceer har 
skabt stor opmærksomhed omkring fondens arbej-
de, særligt med catwalken og udstillingen ‘Skaldet 
er smukt’. DBO er imponeret over indsatsen, der 
koster blod, sved og tårer, og derfor vil vi gerne give 
bestyrelsen et skulderklap og vise, at vi værdsætter 
deres indsats.”

Medlemsseminarer for kvinder med 
tilbagefald af brystkræft

En af Dansk Brystkræft Organisations mærkesager 
er fokus på kvinder med tilbagefald af brystkræft og 
foreningens tilbagefaldsseminarer er blevet popu-
lære. Kvinder med tilbagefald er en overset gruppe, 
som ofte står meget alene med deres problemer. I 
2015 afholdt DBO to seminarer – et i foråret og et i 
efteråret. Konceptet for seminarerne er, at der skal 
være lige dele foredrag og lige dele afslapning og 
socialt samvær i dejlige omgivelser. 

Medlemsseminarer for yngre kvinder under 
50 år med børn

Der kan være stor forskel på at være brystkræftramt 
som yngre arbejdende kvinde og mor, og at få kon-
stateret brystkræft som ældre kvinde hvor børnene 
er fløjet fra reden, og man selv er gået på pension. 
Dansk Brystkræft Organisation er opmærksom på 
de forskellige livssituatio-ner, vores medlemmer kan 
befinde sig i.  I 2015 afholdt DBO to dagsseminarer-
ne for yngre kvinder med børn, som bød på indlæg 
om børns oplevelser og følelser, samt hvordan man 
kan vende tilbage på arbejdet efter en brystkræftbe-
handling, og hvad man kan bruge mindfulness til. 

DBO’s bestyrelse stod for følgende af orga-
nisationens aktiviteter i 2015:
• 1 årsmøde
• 2 tilbagefaldsseminarer
• 2 seminarer for yngre kvinder
• 2 spørg eksperterne arrangementer
• 1 kredsstyreseminar
• Kortfilmsprojekt ”Husk børnene, når mor bliver

syg”
• Diverse regionemøder møder og samarbejdsini-

tiativer

• 12th Europa Donna Pan European Conf.
• Konference om Strålebeskyttelse Christiansborg
• Roche: Patientforenings seminar
• International Experience Exchange for Patient

Organisations – München
• Kurser v. LIFs Patientakademi
• Møde med AMGROS vedr. National behandlings-

vejledning vedr. anti-HER2 behandling af bryst-
kræft

• Patient Involvement in Medicines Development
and Approvals (EUPATI) - møde vedr. dansk EU-
PATI platform

• Nordisk møde vedr. planlægning af Nordisk
Brystkræftkonference i 2016
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Dansk Brystkræft Organisations 8 lokalkred-
se har haft et stort antal vellykkede aktivite-
ter i 2015

DBO Kreds Vendsyssel 

Januar: Make-up kursus med byens tre Matas for-
retninger 
Februar: Erfaringsudveksling om rekonstruktion 
med deltagelse af sygeplejerske Helle Sort deltog. 
To kvinder fortalte om deres rekonstruktion, og flere 
fortalte om deres forløb, eller deres overvejelser 
vedr. rekonstruktion. 
Marts: Kost for kvinder, der ufrivilligt tager på af 
deres kræftbehandling
April: Lymfødem
August: Stafet for livet med deltagelse af 45 kvinder 
fra DBO´s søsterforening i Kristianssand i Norge. 
DBO-kreds Vendsyssel og de norske deltagere havde 
flere formelle og uformelle møder
September: Kost hvis appetitten mangler 
Oktober: Lions Club - Kvindeløb til fordel for 
kræftramte kvinder med 150 deltagere 
Oktober: Forstå dine blodprøvesvar  - i samarbejde 
med FOF
November: Lær at leve med tanken om kræft 
December: Romulusbadet

Spørg eksperterne

Dansk Brystkræft Organisation har med stor succes 
afholdt flere flere arrangementer rundt om i landet, 
hvor lægelige eksperter dels præsenterer deres om-
råde og dels stiller sig til rådighed for spørgsmål fra 
forsamlingen. Alle er velkomne til disse velbesøgte 
arrangementer. I 2015 afholdt Dansk Brystkræft 
Organisation to arrangementer henholdsvis på 
Amager og i Viborg (foto).

Projekt: Husk børnene når mor bliver syg

Hvert år får 4900 kvinder en brystkræftdiagnose 
– 85% af dem er eller bliver mødre. Når en kvinde
bliver ramt af brystkræft rammer det familien og i
særdeleshed børnene, som ofte går meget alene
med deres tanker, forestillinger og frygt.

DBO sætter fokus på denne problemstilling ved at 
initiere et filmprojekt i 2015. Flere børn er intervie-
wet om, hvordan de oplever deres mors sygdom. Og 
tre af dem er interviewet til en kortfilm, som lance-
res i 2016. 

Vi håber via denne film at starte en proces, der skal 
skabe fokus på denne problemstilling. Projektet er 
finansieret via en donation fra Pfizer.
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DBO Kreds Fyn 

Januar: Socialrådgivning - hvilke muligheder har vi? 
Marts: Børns situation, når forældre får kræft 
Maj: Lady Walk  med forarrangement
September: Krop og Kræft - gode råd 
September: Gåtur ved Christiansminde, Svendborg
Oktober: Hvordan kan vi forebygge senfølger efter 
operation og stråler? 
Oktober: Amoena aften Svendborg
November: Fokus på kost

DBO Kreds Midt Vest arrangerede ’Spørg Eksperterne’ i Vi-
borg november: Eksperterne var Overlæge, radiolog, Kurt 
Holm-Christensen, Overlæge i brystkirurgi, Helle Hvid, 
overlæge og patolog Gorm Søndergaard, Overlæge  i on-
kologi Søren Linnet samt patient og præst Ulla 
Kristiansen. Arrangører Dorthe Halgaard og Elin Balder-
ston.

DBO kreds Midtvest

Februar: Få styr på din medicin
Marts:  Kurbadet i Hurup
April: Foredrag om knogleskørhed
Maj: ”De 5 Tibetanere” 
September: Lær at binde buketter 
Oktober: Ikk’ for sjov’ foredrag ved komikeren Geo 
(samarbejde med Holstebro Bibliotek) 
November: Spørg eksperterne (Viborg) December: 
Julehyggeaften (Holstebro)

DBO kreds Aarhus 

Januar: Alternativ behandling og kræft
April: Besøg på Kvindemuseet i Aarhus
August: Foredrag - Slut fred med din medicin 
Oktober: Mindfulness 
November: Den årlige og traditionsrige julehyggeaf-
ten

”Få styr på din medicin” hed foredraget, som produktspe-
cialist og lægemiddelkonsulent KårehusSundmark gæstede 
både kreds Århus og Kreds Midtvest med i 2015. Foto fra 
Kreds Århus arrangement i august.

Kreds Fyn satte i september fokus på Krop og Kræft og 
havde inviteret fysioterapeut Michael Søe til at give gode 
råd om hvordan den rette motion kan nedsætte bivirknin-
ger som kvalme og voldsom træthed i forbindelse med 
kemobehandling 

DBO-kreds Nordsjælland 

Januar: Jeg vil leve - hvordan bruger jeg mit liv trods 
sygdom? 
Februar: Mindfulness 
Marts: Senfølger efter kræftsygdom og behandling 
April: MediYoga/Medicinsk Yoga 
Maj: Amoena Aften med besøg af parykmager
September: En mor og hendes datter, fortæller om 

Kreds Norsdjælland havde i oktober besøg af Josina Berg-
søe, er talte ud fra sin seneste bog: ”Senfølger efter kræft 
– Sådan kommer du videre”
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det at være brystkræftramt og pårørende
Oktober: Josina Bergsøe fortæller om sin seneste 
bog: ”Senfølger efter kræft – Sådan kommer du 
videre”
10. sept. til 19. nov.: Samtalegruppe med 5 deltage-
re i alderen fra 40-65 år

DBO Kreds Roskilde

Forår:
• Besøg på fysiurgisk træningscenter med både

foredrag og træningsmulighed
• Besøg af en kunstmaler, der selv har haft bryst-

kræft
• Gåtur i Roskilde
• Besøg hos Kræftens bekæmpelse i Roskilde, hvor

kommende møder  skal afholdes

Efterår
• Besøg i lingeriforretning, med fremvisning af

undertøj
• Besøg af Randi Krogsgaard, som gav ndblik i

DBO´s mange forskellige opgaver
• Julearrangement

Kreds Roskilde fejrede sin 10-års fødselsdag i år og før 
kredsen holdt sommerferie gennemførte de en dejlig 
gåtur i Roskilde som sluttede med servering på Roskilde 
Havn

DBO Sydsjælland havde i oktober besøg af sangerinden 
Annette Klingenberg, der fortalte om sit lange liv med 
kræft og fortolkede 2 af sangene fra CD’en ”Mens hjertet 
det slår” , som DBO udgav i 2014

DBO-kreds Sydsjælland

Januar: Foredrag ved overlæge Tommy Lyager Storm 
fom knogleskørhed i forbindelse med 
hormonbehandling (arrangeret sammen med PRO-
PA)
Januar: Deltog i udstillingen "Mit Bryst" i Galleri 
Bredgade 22. DBO kreds Sydsjælland donerede i alt 
7 kunstværker til udstillingen i 2014,
April: Foredrag om senfølger på Kræftrådgivningen 
i Næstved, kredsen havde inviteret alle sine kreds-
medlemmer 
August: Stafet for Livet på Herlufsholm Stadion i 
Næstved, med en velbesøgt bod i Info-teltet. Gik 
med som en del af de 215 fightere i gule bluser 
Oktober: Kredsen havde inviteret til Lyserød Lørdag 
i samarbejde med Næstved Firmasport. Zumbadans 
og salg af lodder til fordel for Støt Brysterne, og alle 
deltagere fik bl.a. udleveret DBO-bladet
Oktober: Besøg af sangerinden Annette Klingen-
berg med foredrag og fortolkning af sange fra CD'en 
"Mens hjertet det slår"
November: Deltog i Kræftens Bekæmpelses arrange-
ment i Livsrummet, foredrag med Chris MacDonald. 
November: Foredrag om arv og testamente i samar-
bejde med PROPA.
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Øvrige aktiviteter 

Hjertepuder

I oktober holdt Kreds Sønderjylland inspirationsaften med 
Alice Timmerman, der gav tips til hvordan man med små 
ændringer kan ændre sin tøjstil og få en god fornemmel-
se. 

DBO Kreds Sønderjylland

Februar: Mindfulness 
September: Akupunktur og massage  
Oktober: Inspirationsaften med Alice Timmerman 
November: Foredrag om det sidste nye inden for 
strålebehandling, kemoterapi og antihormoner ved 
overlæge Lene Adrian fra Sønderborg Onkologisk 
Ambulatorium. Lene Adrians er medlem af det 
medicinske udvalg i DBCG (Danish Breast Cancer 
Group)

Samlemapper til sygehusene  
DBO har gennem flere år udsendt samlemapper 
til de fleste af landets brystkirurgiske afdelinger 
usom alle nyoperede brystkræftpatienter. modtager. 
Mappen bruges til at samle den skriftlige informati-
on, kvinden modtager og i hver mappe har ligger et 
eksemplar af det nyeste dboblad samt information 
om DBO. Alle nydiagnoserede får tilbudt et gratis 
årsmedlemsskab.

Danske Jytte Andersen flyttede til Belgien i 2000, 
fordi hun fik tilbudt et arbejde i Sekretariatet i 
Ministerrådet i Bruxelles. I 2008 fik hun konstateret 
brystkræft og fik kendskab til DBOs hjertepuder, 
som nu er introduceret på  på Institut Jules Bordet, 
Bruxelles, hvor Jytte går til lymfedrænage.

Brystkirurgiske afdelinger over hele Danmark udle-
verer gratis hjertepuder til nyopererede brystkræft-
patienter. De hjerteformede puder kan være med 
til at lindre og forebygge gener fra armen på den 
opererede side. Hjertepudeprojektet er blevet til 
i samarbejde med frivillige, som donerer det stof, 
puderne syes af, fylder og distribuerer dem. DBO 
står bag projektet med det økonomiske ansvar og 
praktisk hjælp i håbet om, at puderne kan gøre 
livet lettere i en vanskelig periode. I 2015 blev der 
udleveret 4.000 hjertepuder.

dbobladet
dbobladet udkom 3 gange i 2015, i februar, juni og 
oktober i et oplag på ca. 5000. Bladet sendes til 
foreningens medlemmer, til sundhedspersonale, 
sundhedsredaktionerne på de større dagblade og 
andre samarbejdspartnere.  dbobladet indeholder 
portrætter af brystkræftramte og deres pårørende, 
artikler om den nyeste viden, om behandling af 
brystkræft, indlæg fra foreningens medlemmer, og 
oplysninger om aktiviteter for brystkræftpatienter 
og andre, der har en særlig interesse i sygdommen.
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dbonyt
DBO’s elektroniske nyhedsbrev, dbonyt, udsendes 
ca. 12 gange om året til en mailingliste på ca. 2000 
modtagere. Nyhedsbrevet bringer en leder af Randi 
Krogsgaard samt orientering om aktiviteter for 
brystkræftpatienter over hele landet. 

www.brystkraeft.dk 
Dansk Brystkræft Organisations hjemmeside www. 
brystkraeft.dk bliver redigeret og opdateret af jour-
nalist Britt Nørbak med nyheder om DBOs aktivite-
ter, forskningsnyheder og andre medlemsrelevante 
informationer. 

Siden rummer desuden en oversigt over foreningens 
lokalkredse samt en kalender, hvor alle man kan 
finde alle aktiviteter. Nyhederne i dbonyt linker efter 
omlægning af nyhedsbrevet direkte ind på hjemme-
siden. I 2015 blev hjemmesiden teknisk opgraderet 
med online tilmeldingsmoduler til seminarer og 
årsmøde. Nye medlemmer kan melde sig ind via 
hjemmesiden

Facebook
DBO’s Facebookside bruges primært til nyheder – 
enten som link ind på hjemmesiden, hvilket skaber 
trafik, eller andre relevante nyheder. 
Facebooksiden benyttes også til opslag fra 
journalister og studerende, der gerne vil interviewe 
brystkræftramte til artikler eller projekter/opgaver 
i studieøjemed.

Linkedin
DBO fik i 2015 en Linkedinprofil som primært har til 
formål at linke ind til hjemmeside og Facebook med 
informationer. Profilen bruges som et middel til at 
nå ud til kvinder i dette erhvervsnetværk, som er 
potentielle medlemmer og som ikke har kendskab 
til Dansk Brystkræft Organisation.

Klummer

Lis Mønster Knudsen er 64 
år og gik på efterløn som 
60-årig efter en lang karrie-
re som sygeplejerske. Hun 
skriver  klummer til DBO’s 
hjemmeside ud fra sine 
personlige erfaringer som 
brystkræftpatient.
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Økonomi
Dansk Brystkræft Organisation er en § 8A godkendt 
forening hvilket betyder, at bidragsydere kan 
trække donationer fra i skat. 

DBO får momsrefusion, for hver pengegave på min. 
200 kr. Gavegiverne får fradrag for bidrag til velgø-
rende foreninger, hvis de oplyser sit CPR-nr. til DBO. 
Samlevende ægtefæller opnår fradragsret for egne 
gaver. 

I 2015 modtog DBO modtog mere end 100 gaver på 
mindst 200 kr. pr. gavegiver.

Dansk Brystkræft Organisation har en omsætning 
på  omkring 1,5 millioner kr. om året. 
Medlemskontingenterne udgør ca. 1/3 af de 
indkomne beløb.

Alle aktiviteter finansieres via medlemskontin-
genter, sponsorstøtte og en  lille egenbetaling ved 
seminarer og årsmøde.

Dansk Brystkræft Organisation søger donationer og 
sponsorater til at finansiere hovedparten af aktivi-
teterne og vil hermed takke de velvillige sponsorer, 
som gav støtte og dermed  muliggjorde organisatio-
nens aktiviteter i 2015:

• Kræftens Bekæmpelse
• Ministeriet for sundhed og forebyggelses ud-

lodningsmidler: Driftspuljen til landsdækkende
sygdomsbekæmpende organisationer

• Ministeriet for sundhed og forebyggelses udlod-
ningsmidler: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæm-
pende organisationer

• Estee Lauder Companies Denmark
• Novartis Healthcare A/S
• Roche A/S
• Pfizer A/S
• Pierre le Fabre
• Frivilligcentret  Helsingør/ skæve hjerter
• JUUL CHRISTENSEN OG HUSTRU MARY CHRI-

STENSENS FAMILIELEGAT

Der henvises til www.brystkraeft.dk  og årsregnska-
bet, der foreligger i forbindelse med Generalforsam-
lingen for detaljer vedrørende den offentlige støtte 
same sponsorstøtten fra erhvervslivet. 

Presse
I DBO får vi mange henvendelser fra medierne. Som 
regel ønsker journalisten at få kontakt til en kvinde, 
der kan fortælle sin historie. I disse tilfælde til byder 
vi at lægge et opslag om det konkrete ønske på vo-
res Facebook side, og det lykkes ofte ad den vej at 
få kontakt til en eller flere, som ønsker at stille op.

I enkelte tilfælde kan et bestyrelsesmedlem hono-
rere ønsket fra journalisten, som  fx da Marianne 
Johansson lod sig interviewe til SøndagsBT i somme-
ren 2015.

Andre pressehenvendelser gåt mere på at få en 
udtalelse fra organisationen, og i disse tilfælde stiller 
DBO’s formand Randi Krogsgaard op til interview.

I 2015 skete dette kun en enkelt gang, nemlig i maj 
måned, hvor Randi Krogsgaard og bestyrelsesmed-
lem Lene Knudsen sammen lod sig interviewe til 
TVavisen d. 29. maj 2015 om en forskningsnyhed fra 
Københavns Universitet.

DBO har i 2015 ikke selv aktiveret pressen i forbin-
delse med sager, der med fordel kunne omtales i 
medierne.

Årsrapporten for 2015 er produceret af 

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) 
co Randi Krogsgaard
Østre Paradisvej 35

2840 Holte
e-mail: dbo@brystkraeft.dk

Tlf: 26 82 39 29 
(læg navn og nummer på telefonsvarer)

www.brystkraeft.dk




