
Dansk Brystkræft Organisation

Årsberetning 
2022



2Dansk Brystkræft Organisation (DBO) · Årsberetning 2022

Det er gode takter og bestyrelsen fortsæt-
ter arbejdet med at skabe opmærksomhed 
om diagnostik og behandling af bryst-
kræft, som er den hyppigste kræftform 
blandt kvinder internationalt med 1.200 
årlige dødsfald alene i Danmark blandt 
kvinder i alle aldre.

BESTYRELSEN RETTER HERMED 
EN STOR TAK TIL

 Dansk Brystkræft Organisations lokale  
 kredsstyregrupper, der med de mange  
 direkte medlemsaktiviteter utrætteligt  
 holder gryden i kog

 Medlemmer, der påtager sig opgaver 

for bestyrelsen i form af arbejdsgrupper 
m.m.

 Frivillige

 Bestyrelsesmedlemmer afgående i 2022  
 og nyvalgte ved generalforsamlingen i  
 2022 

 Tilknyttede konsulenter

 Samarbejdspartnere – organisationer,  
 virksomheder, andre patientforeninger

 Sponsorer

 Alle, der øvrigt bidrager og har bidraget 
 til organisationes arbejde

God læsning

Anja Skjoldborg Hansen
Formand for  
Dansk Brystkræft Organisation (DBO)

LANDSDÆKKENDE  
PATIENTFORENING

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) er 
den danske landsdækkende patient-
forening for brystkræftramte og for dem, 
der på grund af genmutation, har en større 
risiko for at få sygdommen end almenbe- 
folkningen. Organisationen drives af frivil-
lige, som arbejder for at tilgodese medlem-
mernes interesser.

Dansk Brystkræft Organisation er de bryst- 
kræftramtes stemme og derfor en vigtig 
brik i det danske sundhedssystem, når det 
drejer sig om at forbedre indsatsen over 
for brystkræftramte samt forebyggelse og 
tidlig opsporing af nye tilfælde.

Dansk Brystkræft Organisation er repræ-
senteret i offentlige udvalg og arbejds-
grupper, Advisory Boards, og lægefaglige 
udvalg herunder repræsenteret i Me-
dicinrådets faglige udvalg vedrørende 
brystkræftbehandling. Derudover giver 
repræsentanter fra organisationen hyppigt 
oplæg på konferencer og bidrager med 
input til studerendes opgaver og til fx 
Ph.d.- afhandlinger.

Organisationen bidrager til at skabe 
opmærksomhed om de brystkræftramtes 
situation og behov, og hvordan sygdom- 
men indgår i en sundhedspolitisk og 
samfundspolitisk sammenhæng.

Dansk Brystkræft Organisation har to 
hovedspor i det almennyttige arbejde:

 Konkrete medlemsrettede aktiviteter, 
der primært foregår i organisationens 
9 lokalkredse. Her møder de frivillige 
kredsstyregrupper medlemmerne og 
varetaget deres interesser ved at  
facilitere mødesteder og tilbyde  
hyppige aktiviteter og foredrag 

 Strategisk arbejde og interesse-

varetagelse i relation til det sundheds- 
politiske system.2022 blev et spænden-
de år, hvor bestyrelsen for alvor satte 
fokus Danmarks position i forhold til 
resten af Europa, når det gælder ibrug-
tagning af ny effektiv medicin. Bestyrel-
sen indledte et målrettet arbejde med 
mærkesager, der har højprioritet. Ud af 
10 mærkesager har tre i første omgang 
topprioritet: 

 Bedre screeningsprogram

 God inddragelse af den brystkræft- 
 ramte i behandlingen 

 Hurtigere adgang til den nyeste  
 behandling

Arbejdet med at sætte fokus på og højne 
omverdens opmærksomhed skete i 2022 
via pressen, egne medier samt for første 
gang i foreningens historie via egne debat-
ter på Folkemødet 2022 på Bornholm.

Den målrettede indsats har allerede båret 
frugt idet andre parter i sundhedsvæsenet 
er begyndt at forholde sig offentligt til fx 
problemstillingen vedrørende godkendelse 
til ibrugtagning af ny medicin som stan-
dardbehandling.

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) 
– en landsdækkende almennyttig forening,  
drevet af frivillige, der arbejder professionelt

Ca. 4.800 danske kvinder og 45 mænd får konstateret brystkræft hvert år.  
Mere end 72.000 kvinder og ca. 400 mænd lever i dag med en brystkræftdiagnose. 
Ca. 30% af brystkræftramte kvinder udvikler spredning af sygdommen
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Sket i 2022

GENERALFORSAMLING 

Afholdt 12. marts 2022 i Fredericia

HJEMMESIDE

DBO’s hjemmeside udvidet med mulighed 
for dankortbetaling og koblet direkte til 
nyt økonomisystem

Hver af lokalkredsene har egen adgang til 
og er undervist i at redigere deres del af 
hjemmesiden og lægge arrangementer i 
kalenderen

HJERTEPUDER

Dansk Brystkræft Organisation og Hjerte- 
pude Projektet samarbejder om produk- 
tion og levering af hjertepuder til kvinder, 
der er opereret for brystkræft. I 2022 blev 
der udleveret 3440 hjertepuder til syge- 
husene. Dansk Brystkræft Organisation får 
derudover mange henvendelser fra private 
der ønsker en hjertepude efter operation 
for brystkræft.
 

KREDSSEMINAR  
MED DELTAGELSE AF 7 KREDSE 

Afholdt i Kerteminde, oktober 2022

BESTYRELSESSEMINAR  
– april 2022

DANISH BREAST CANCER 
GROUP (DBCG)

 Styregruppe:  
 To repræsentanter i 2022  
  Anja Skjoldborg Hansen
  Marie Lykke Rasmussen  
  (DBO-kreds Fyn – udpeget  
  personligt af DBCG)
 Styregruppe for kvalitetsdatabase:  

 En repræsentant Camilla Sander

DANSKE KRÆFTFORSKNINGS-
DAGE AUGUST 2022  
Udstillingsstand 

DBOBLADET  
– DANSK BRYSTKRÆFT 
ORGANISATIONS MAGASIN

DBObladet udkom i februar, juni og okto- 
ber 2022 i et oplag på 5.500 stk. pr. gang.

Kan læses og downloades fra brystkraeft.
dk. Den trykte version udsendes til for-
eningens medlemmer, til sundhedsperso-
nale, sundhedsredaktionerne på de større 
dagblade samt til andre samarbejdspartne-
re. Derudover leveres bladet til hospitalsaf-
delinger, kræfthuse og sundhedshuse.

DBONYT

11 digitale nyhedsbreve udsendt primært 
til medlemskredsen og andre abonnenter. 
Kan læses og downloades fra hjemmesi- 
den

DELTAGELSE I 13 EUROPEAN 
BREAST CANCER CONFERENCE

Barcelona, Spanien November 2022

EUROPA DONNA

Deltagelse i Europa Donna Breast Cancer 
Advocacy Leader Conference – 2septem-
ber 2022, Milano 

FACEBOOK
DBO fik tilladelse til at fundraise via for-
eningens Facebookside.

FAGLIGT SELSKAB 
FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER 
LANDSKURSUS – oktober 2022

Dansk Brystkræft Organisation var  
repræsenteret med en stand.

TO FOLKEMØDEDEBATTER 
– juni 2022

Arrangeret og afholdt af Dansk Brystkræft 
Organisation 

1. Screening  
 Debattitel:  
 “Bare Bryster?” 
 Har du tal på DINE knuder?

2. Medicinsk behandling  
 Debattitel:  
 ”De skal jo dø alligevel!” 
 Behandler vi tilbagefald af kræft- 
 sygdom godt nok i Danmark?

Derudover var Dansk Brystkræft  
Organisation repræsenteret i en debat  
om patientinddragelse arrangeret af 
Medicinske Tidsskrifter og repræsenteret i 
Kræftens Bekæmpelses telt i en debat om 
ulighed i sundhed
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KRÆFTENS BEKÆMPELSE

 Dansk Brystkræft Organisation mod- 
 tager ved ansøgning økonomisk støtte  
 fra to puljer, Driftspuljen og Aktivitets- 
 puljen

 Organisationen benytter Kræftens  
 Bekæmpelses Sundhedshuse rundt om  
 i landet til mødeaktiviteter.

 Dansk Brystkræft Organisation del-  
 tager løbende i patientforenings- 
 møder og -kurser samt i arbejdsgrupper  
 og løbende tiltag arrangeret af  
 Kræftens Bekæmpelse

 Dansk Brystkræft Organisations  
 formand deltager i møder med Kræf-  
 tens Bekæmpelses Hovedbestyrelse  
 én gang om året, og repræsentanter  
 for organisationen deltager i Kræftens 
 Bekæmpelses repræsentantskabsmøde  
 én gang årligt. 

 Dansk Brystkræft Organisation har  
 et værdifuldt samarbejde med ca. 20  
 foreninger og netværk, der alle re- 
 præsenterer kræftramte med forskel- 
 lige kræftdiagnoser og som modtager  
 støtte fra Kræftens Bekæmpelse

 Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige  
 Udvalg:  
 En repræsentant: Lene Kaa Meier

 Kræftens Bekæmpelse – projekt på  
 Aarhus Universitetshospital (AUH)  
 – “Beslutningsstøtteværktøj til raske  
 personer, som har øget risiko for at  
 udvikle brystkræft pga. muterede  
 gener.” Projektet løb fra 1. april 2021  
 til 30. september 2022: 
 En repræsentant: Michelle Farrington.

SEKRETARIAT

Udover daglige sekretaiatsopgaver har se-
kretariatet arbejdet på implementering af 
dankortløsning på hjemmeside til brug ved 
indmeldelsesgebyrer og donationer samt 
integration med økonomisystem Economic

SÆRNUMMER – MAGASIN

I samarbejde med Medicinske Tidsskrifter 
udgav Dansk Brystkræft Organisation i 
december 2022 et magasin om metastase-
rende brystkræft (MBC). 
Se forside og opslag nedenfor.

ÆRESPRIS 2022

Dansk Brystkræft Organisation uddelte 
Ærespris for 2022 til lægerne Marianne 
Vogsen og Malene Grubbe Hildebrandt, 
Odense Universitetshospital for deres 
arbejde med at PET/CT scanning

ÅRSMØDE 2022

Afholdt i forbindelse med Generalforsam-
ling 12-13 marts 2022 med temaerne:

 Patientinvolvering og 

 Senfølger.

LÆGEDAGE

Dansk Brystkræft Organisation deltog 
sammen med andre kræftforeninger i 
Lægedage (for praktiserende læger) i Bella 
Center i november. Kræftens Bekæmpelse 
finansierede en stand.

MEDICINRÅDETS FAGUDVALG 
FOR BRYSTKRÆFT

To repræsentanter: Birgit Arentoft (erstat-
tede Marianne Johansson, kreds Hovedsta-
den), Merete Jarlbæk, MBCgruppen.

NORDISK SAMARBEJDE

Dansk Brystkræft deltog i Nordiske bryst-
kræftorganisationers virtuelle møder.
Bestyrelse og kredsmedlemmer deltog i 
Nordisk Konference, Helsinki september 
2022. 

PATIENTAKADEMIET

Dansk Brystkræft Organisation deltog i 
PatientAkademiet, i regi af Medicinske 
Tidsskrifter med fokus på bl.a. er større 
gennemslagskraft overfor pressen og poli-
tikere – samt udfordringerne i Medicin- 
rådet.
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Bekymringer, smerter, bivirkninger fra den medicinske behandling. 
Som patient med metastaserende brystkræft er der nok, der kan 
holde én vågen. Og hvad gør man så? For sove skal man jo.

Sygdom og dårlig søvn går ofte hånd i 

hånd. 

Eller som professor og overlæge på Dansk 

Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet, 

Poul Jørgen Jennum, siger: 

”Søvnforstyrrelser er meget almindelige 

hos raske, og når man så bliver ramt af 

alvorlig sygdom bliver omfanget endnu 

større.”

Han fortæller, at seks ud af ti med medicin-

ske sygdomme – herunder brystkræft – har 

udfordringer med at sove. 

Når det gælder brystkræft med metastaser, 

kan søvnproblemerne komme af en række 

ting.

”Der er bekymringerne om sygdomme: 

Virker behandlingen? Hvordan påvirker det 

mit liv, min familie, mit arbejde? Hvad skal 

det ende med?

Og så er der de biologiske årsager, hvor 

selve sygdommens natur påvirker de meka-

nismer, der spiller en rolle for søvnregule-

ringen. Derudover er der behandlingerne: 

strålebehandling, kemoterapi og antihor-

monbehandlingerne, der på forskellige 

måder kan påvirke centralnervesystemet 

og dermed søvnen,” forklarer Poul Jørgen 

Jennum, og fortæller, at søvnproblemerne 

også kan skyldes smerter i forbindelse med 

for eksempel dannelsen af arvæv efter en 

operation eller hudproblemer og ændret 

følesans som en konsekvens af behandlin-

gen. Ligesom kvalme også kan påvirke ens 

søvn.

FRA PILLER TIL TERAPI
”Der er mange faktorer,” siger han og 

råder til, at man gør, hvad man kan for at 

få sin nattesøvn:

”Søvn er altid vigtigt. Også når det kom-

mer til heling, når man er syg. Men man 

kan ikke undgå problemer, når man er 

ramt af brystkræft.” 

Ifølge Poul Jørgen Jennum er der flere 

måder, man kan tackle sine søvnproblemer 

på, når man lider af brystkræft med meta-

staser, men sovepiller er som regel ikke en 

af dem.

”Sovemidler har ikke altid nogen sær-

lig god effekt på varige søvnproblemer 

og søvnproblemer, der opstår af anden 

sygdom, men kan være relevant i nogle 

tilfælde. I andre tilfælde kan man bruge et 

sløvende antidepressivt lægemiddel, hvis 

angst eller tristhed er dominerende,” siger 

han, der råder til, at man kontakter sin 

læge, hvis det er tilfældet. Derudover er 

der også er en lang række andre ikke-me-

dicinske strategier, man kan benytte sig af.

TANKER DER KØRER I RING
”Det er forskelligt, hvad der virker. Det 

kan være kognitive strategier, musikterapi, 

meditation, metoder til stresshåndtering 

og så videre. Nogle er også glade for for 

eksempel akupunktur, selvom det ikke er 

dokumenteret, at det virker.”

En af de metoder, der kan benyttes til at 

afhjælpe de søvnproblemer, der kommer af 

angst, stress, bekymringer og ubehagelige 

tanker, der kører i ring, er metakognitiv 

terapi. 

TO PROBLEMER  
VED DÅRLIG SØVN
”Overordnet set er det, der sker, når man 

ligger og bekymrer sig om natten, at man 

får to problemer i stedet for et. For udover, 

at man har sin sygdom, har man også be-

kymringerne om sygdommen, der holder 

en vågen,” siger autoriseret psykolog og 

MCT-certificeret terapeut Cecilie Tranberg 

Holm, der arbejder som metakognitiv tera-

peut i Center for Metakognitiv Terapi. Hun 

Når tankerne  
myldrer  
og jager søvnen væk

fortæller, hvorfor det ofte er om natten, 

at bekymringerne og katastrofetankerne 

tager over.  

”Om dagen er man jo tit optaget af noget 

andet: Så leger man med sine børn, er på 

arbejde eller har andre gøremål, men om 

natten er der tid til at ligge og spekulere 

og bekymre sig. Og mange forestiller sig, 

at det nytter noget at tænke længe over 

sin situation, og at man kan komme frem 

til et svar eller en løsning, men det, der 

ofte sker, er, at man holder bekymringerne 

i gang: At tankerne kører i ring, og at man 

bliver mere og mere ængstelig og ked af 

det. Og man kan selvfølgelig ikke sove, når 

man ligger og bekymrer sig om, hvad der 

kan ske såsom ”åh nej, hvad nu hvis...,” 

forklarer hun og understreger, at det er 

helt normalt at gøre sig tanker om sin 

situation. 

EN DOVEN TILGANG  
TIL TANKERNE
”Det er selvfølgelig ikke sådan, at man kan 

eller skal glemme, at man er syg. Det er 

heller ikke sådan, at ens problemer ikke er 

vigtige, eller at man skal negligere dem, 

men det handler om, at man giver sig 

selv fri til at sove. Og det gør man ved at 

forsøge at lade tankerne være. Acceptere, 

at de kommer og at lade dem være,” siger 

Cecilie Tranberg Holm og fortæller, hvor-

dan man kan gøre i praksis:

”Når der for eksempel kommer en ‘hvad 

nu hvis...’-tanke, så se det som en telefon, 

der ringer. Du kan vælge at tage den, eller 

du kan lade den ringe. Og her skal man 

lade den ringe. Det handler om at have 

en doven tilgang til sine tanker. Og det er 

ikke dovent at forsøge at besvare dem og 

tænke videre over dem, det er derimod 

dovent at lade dem være,” siger hun, der 

erkender, at det kræver lidt øvelse.

TANKER SOM MYGGESTIK
”Men det er med de tanker som med et 

myggestik. Hvis du begynder at klø i det, 

bliver det værre, men hvis du ignorerer det, 

går det hurtigere over. Og hvis vi ikke hele 

tiden bearbejder de tanker, der plager os, 

vil de begynde plage os i mindre og mindre 

grad. De vil stadig være der, men man vil 

få mere ro,” siger hun.

Nogle gange vil der selvfølgelig også være 

bekymringer, man vitterligt har brug for at 

tænke igennem, som popper om natten, 

og her kan en løsning være at indføre  

”bekymringstid” på et tidspunkt, der er 

mere hensigtsmæssigt, end når man ligger 

og skal sove eller vågner op midt om nat-

ten og ikke kan falde i søvn igen. 

”Ligger man vågen med den slags tanker, 

kan man sige til sig selv ‘At det her må 

jeg gerne tænke på og forsøge at løse, 

men det bliver først mellem klokken 16 og 

16.30 i morgen’,” siger hun og fortæller, 

at man på den måde kan berolige sig selv 

med, at der nok skal blive taget hånd om 

problemet.

Desuden råder Cecilie Tranberg Holm også 

til, at man lader være med at ligge og 

bekymre sig over, at man ikke får sovet.

BEKYMRING OVER IKKE AT SOVE
”Når du forsøger at løse et problem, 

bruger du kræfter på det. Du giver det 

næring. Og så vokser det. Så når det kom-

mer til søvn, kan man med fordel også 

lade de bekymrede tanker om manglen på 

søvn være,” siger hun og fortæller, at man 

ikke kommer til at sove bedre af, at man 

bekymrer sig over konsekvenserne ved, at 

man ikke får sovet.  

Professor Poul Jørgen Jennum er enig i at 

man ikke skal slå sig selv i hovedet med, at 

man ikke kan sove.

”Nogle gange kan man godt gøre proble-

met større, end det er, og det skal man 

passe på med,” siger han, der ikke kan 

komme med en præcis angivelse af, hvor-

når ens søvnproblem bliver så alvorligt, at 

man skal have hjælp til at løse det.

”Det må man selv mærke efter og så gå 

til sin læge, når man synes, det er for 

meget.” 

”Søvn er altid vigtigt. Også når det kom-

mer til heling, når man er syg. Men man 

kan ikke undgå problemer, når man er 

ramt af brystkræft.” siger Poul Jørgen 

Jennum, professor og overlæge på Dansk 

Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet.

Cecilie  

Tranberg Holm, 

autoriseret 

psykolog og 

MCT-certificeret 

terapeut
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TEMA:
Arbejdsmarkedet 
og kronisk sygdom 

LÆS OM:
– Intimitet og sexliv
– Fællesskab og træning
– Find ro, så du kan sove 

Camilla Rothmann  
har endnu ikke  
fortalt det sværeste 

Hvad siger man  
til børnene?
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Afholdte aktiviteter  
i DBOs lokalkredse 2022

DBO-KREDS HOVEDSTADEN

Regelmæssige styregruppemøder  
samt medlemsaktiviteter 

Foredrag:

 ‘Arvelig Brystkræft’ 

 Ramt på Seksualiteten efter  
 diagnosen Brystkræft? 

Derudover:

 Telefonisk rådgivning af kvinder med 
brystkræft og af og til ægtefæller, 
Yoga-aften, Ladywalk Deltagelse ved 
indvielse af Skandinaviens største 
enhed for brystdiagnostik og –kirurgi I 
Gentofte, Kursus i Kommunikation på 
sociale medier, Kræftens Bekæmpelse, 
Nordisk Konference, Helsinki, Kreds-
seminar, Lægedage i Bella Center, 
Konference PatientAkademiet Schæf-
fergården, Patientforeningsmøde, 
Kræftens Bekæmpelse, Stafet for livet. 
Formidling: Opslag på Facebook og 
Brystkræft.dk/kalender

DBO-KREDS ÅRHUS

Regelmæssige styregruppemøder styre-
gruppemøder og samt medlemsaktiviteter 

Foredrag 

 Komplementær medicin

 Kræft, kærlighed og samliv 

 Cannabis-medicin til lindring  
 af smerte og symptomer 

 Arvelig brystkræft 

 Brystrekonstruktion

 Styrketræning 

 Formidling: Facebookside og  
 brystkræft.dk/kalender, kredsside

DBO-KREDS FYN

Regelmæssige styregruppemøder samt 
medlemsaktiviteter

 Foredrag

 Mammografi og kunstig intelligens 

 Sidste nyt inden for medicinsk  
 behandling af brystkræft 

 Brystkræft og Diabetes 

 Ny klinik for senfølger

Derudover: 

Nordisk konference Helsinki. Kredsseminar 
(praktisk arrangør), 5 x Gåtur Christians-
minde, Spa og wellness – balsam for krop 
og sjæl, Lady Walk 

Formidling: Pjece med program deles ud 
på OUH, i Rådgivningen Odense og Svend-
borg, kommunens genoptræning og ved 
forespørgsel fra behandlere.

DBO-KREDS MIDT-VEST

Styregruppen har afholdt regelmæssige 
møder og følgende medlemsaktiviteter

Foredrag:

 Kronisk smerter – morfinstoffer

 Jonna Yde

 Bogen Bryster for livet

 Psykotererapeut, stress-coach

 Fordrag og fodpleje 

Derudover Ladywalk, Sydthy kurbad 
Kredsseminar,Nordisk Konference, Helsinki 
Julehygge.

Formidling: Facebook, mail og reminder 
på SMS 

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
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DBO-KREDS ROSKILDE

Regelmæssige styregruppemøder samt 
medlemsaktiviteter

Foredrag:

 Kost og kræft

 Fysiske og psykiske eftervirkninger  
 af behandling v. sygeplejerske fra KB

Derudover:  
Godtvedgymnastik, ID – lingeri, Forkælelse 
med Aloe Vera, Julemøde med chokolade- 
fremstilling, Kredsseminar, Nordisk konfe-
rence Helsinki

Formidling: Facebook, invitationer ud til 
kommunale medarbejdere i Region Sjæl-
land – Kræftens Bekæmpelses kalender

DBO-KREDS SYDSJÆLLAND

Aktiviteter

 Stafet for Livet Næstved og Vording- 
 borg

 LYSERØD LØRDAG i samarbejde med 
Næstved Firmasport, med 2 fantasti-
ske instruktører på scenen til meget 
fornøjelig zumba-eftermiddag i den 
gode sags tjeneste – indsamling af 
penge til brystkræftramte. Goodiebags 
ud med infomateriale om DBO, solgte 
lodder og bød på kaffe og kage under 
lodtrækningen af sponserede gevinster 
samlede ind til Støt Brysterne

Derudover Jule-arrangement med nye 
interesserede DBO-medlemmer, Kreds-
seminar, Nordisk konference Helsinki

Formidling: Promoverer DBO ved alle 
givne lejligheder i lokalt – Haslev, Faxe, 
Næstved og Vordingborg, DBO-bladet 
er altid tilgængeligt hos f.eks. bandagi-
ster og rådgivingscentre. Godt samar-
bejde med rådgivningsleder.

DBO-KREDS SØNDERJYLLAND

Aktiviteter:

 Møde hos Kræftens Bekæmpelse,  
 Aabenraa, med kvinder med brystkræft  
 reklameret for DBO

 Møde med gruppen kræft +40 år,  
 overvejende medlemmer af DBO 

 Gåtur fra Folkehjem brysternes  
 motionsdag – (Estee Lauder)

 Kort indslag til kurset: Livet efter bryst- 
 kræft på Aabenraa sygehus

 Nordisk brystkræftkonference i Helsinki.
 

DBO-KREDS TREKANTOMRÅDET

Regelmæssige styregruppemøder samt

Medlemsaktiviteter

Foredrag:

 Livet og samlivet efter brystkræft. 

 Brystrekonstruktion og kirurgisk  
 behandling af brystkræftrelateret  
 lymfødem. 

 Brystkræft og status på den  
 neo/adjuverende medicinske  
 behandling anno 2022.

 Positiv og triple negativ brystkræft

Derudover: 
Oplæg om Dansk Brystkræft Organisation 
til medlemmer af Dameklubben under 
Dansk Broder Orden, Vejle, INDSAMLING 
AF AFFALD – PROJEKT “REN NATUR”. 
UDFLUGT: Sensommeraften i skønne Vejle 
Ådal. Deltagelse i åbent Hus arrangement 
i Kræftrådgivningen i Vejle Kredsseminar, 
Nordisk Konference Helsinki, Julehygge og 
tapas

Formidling: Annoncering i de tre stør-
ste ugeaviser i Trekantområdet med det 
formål at gøre opmærksom på DBO Kreds. 
Direkte mails.

DBO-KREDS VENDSYSSEL   

Kredsen lukkede ned per 31.12.22

Medlemsaktiviteter forår 2022:

 Styrketræning som smertelindring

 Kreativitet giver glæde og adspredelse  
 i hverdagen.

Der var deltagere fra alle kredse  
på Nordisk Konference i Helsinki
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MBC-GRUPPEN

MBC er en forkortelse af  
metastaserende brystkræft 
 
MBC-gruppen holdt 6 virtuelle møder i 
2022, deltog i Årsmøde 2022 og DBO’s 
Kredsseminar. 2 weekendseminarer i marts 
og november. Informationsmøde i sam-
arbejde med Kræftrådgivningen i Ålborg 
med en gruppe brystkræftramte – med 
overvægt af kvinder med MBC -diagnose. 
 
MBCgruppen har arbejdet målrettet med 
formidling om MBC i 2022. 
 

Videoer og Podcasts: 

 Filmoptagelse hos Daiichi/Astra Zeneca  
 om MBC – vist på LinkedIn

 Podcast hos SundhedsTV om at leve  
 med MBC 

 Astra Zeneca: 
En indledende artikel og tre videoer om 
livet med metastatisk brystkræft med 
følgende budskaber:
“Jeg ville ønske, at du vidste, at du ikke 
er alene med diagnosen metastatisk 
brystkræft”.

“Jeg ville ønske, at du vidste, at det er 
okay at spørge hvordan det går med 
min behandling”.

“Jeg ville ønske, at du vidste, at metasta-
tisk brystkræft kan behandles, men vi taler 
om livslang behandling”. 
 
Interview:

 Om at leve med brystkræft, Berlingske.

 Politisk arbejde for Medicinrådets 
godkendelse af ENHERTU – behand-
lingsmiddel til metastatisk brystkræft. 
Fokus på sagsbehandlingen generelt af 
nye behandlingsmuligheder.

 Deltagelse i Folkemødedebat om  
 godkendelse af nye behandlings- 
 muligheder 

 Informationsmøder for sygeplejersker  
 (landsmøde for kræftsygeplejersker)  
 og onkologer

 Novartis Nordisk konference for  
 400 medarbejdere oplæg om livet  
 med metastatisk brystkræft med  
 følgende temaer: 

 Mødet med MBCdiagnosen

 Hvordan influerer MBC på mit liv

 Vanskeligheder ved at leve med MBC,  
 behov for håb

 Lyserød lørdag Farum sammen  
 med kreds Hovedstaden

 Dansk Brystkræft Organisations  
 Bestyrelsen har udarbejdet generelle  
 retningslinjer og kommissorium for  
 MBC-Gruppen.  

 MBC folder revideret 
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Støtte til  
Dansk Brystkræft Organisation  
(DBO)

DBO er en §8A godkendt almennyttig 
forening, hvilket bl.a. betyder, at bidrags-
ydere kan trække donationer fra i skat. 

Foreningen får derudover momsrefusion 
ved indsamling af 100 pengegaver på min. 
200 kr.I 2022 modtog DBO mere end 105 
gaver på mindst 200 kr. pr. gavegiver.

Dansk Brystkræft Organisations omsæt- 
ning er på på ca. 1,4 millioner kr. om året.

Medlemskontingenterne udgør lidt over 
1/3 af omsætningen. Alle aktiviteter finan- 
cieres via medlemskontingenter, sponsor- 
støtte samt egenbetaling ved seminarer og 
årsmøde.

Dansk Brystkræft Organisation har tre 
kategorier af virksomheds (støtte) med-
lemskaber: Guld, sølv og bronze og har 
ved udgangen af 2022 7 virksomhedsstøt-
temedlemmer

Dansk Brystkræft Organisation bliver i øget 
omfang betænkt i testamenter

Dansk Brystkræft Organisation har i 2022 
modtaget sponsorstøtte fra (vedr. konkrete 
beløb henvises til årsregnskab og hjemme- 
side)

 Kræftens Bekæmpelses Driftspulje  
 Kræftens Bekæmpelses Aktivitetspulje

 Sundheds- og Ældreministeriets  
 udlodningsmidler Driftspulje

 Sundheds- og ældreministeriets: 
 Aktivitetspulje 
 Bladpuljen

 Roche – støtte ved Folkemøde,  
 materialer

 Pfizer – støtte ved Folkemøde 
 materialer

 Astra Zeneca – køb af udstillingsstand  
 ved MBC møder

 Daiichi Sankyo køb af udstillingsstand  
 ved MBC møder

 Amgen – køb af udstillingsstand  
 ved MBCmøder

 Merck – køb af udstillingsstand  
 ved MBC møder

 Honorarer for medvirken i  
 Advisory Boards, foredrag, video- 
 optagelser mv.



ASSOCIEREDE TIL BESTYRELSEN:

Advokat:  
 Kroer og Fink

DBCG:  
 Marie Lykke Rasmussen

MBC-gruppe:

Koordinator: 
 Karen Sundbøll 

 (fratrådt ved udgangen af 2022)

Medlemmer: 
 Grethe Dahlquist 

 Merete Jarlbæk 

 Camilla Sander

 Mette Bleeg 

Journalist:  
 Charlotte Holst

Grafiker:  
 Michelle Farrington

Intern revisor:  
 Karin Abrahamsen

 Marie Lykke Rasmussen  
 (revisorsuppleant)

Repræsentant i Medicinrådet:

 Merete Jarlbæk afløste  
 Susanne Geneser 

 Birgit Arentoft  
 (afløste Marianne Johansson i 2022)

Repræsentant i  
Kræftens Bekæmpelses  
Videnskabelige Udvalg (KBVU):

 Lene Kaa Meier

Hjertepuder:

 Elin Balderston

Redaktionsgruppe DBObladet: 

 Anja Skjoldborg Hansen
 Camilla Sander
 Birgit Arentoft
 Randi Krogsgaard 
 Charlotte Holst
 Michelle Farrington

Sekretariat:  
 Randi Krogsgaard

Hjemmeside, Nyhedsbrev  
og Sociale medier:

 Randi Krogsgaard

Generalforsamling 2022 blev afholdt  
12. marts 2022. På generalforsamlingen 
skete følgende ændringer i bestyrelsens 
sammensætning:

Afgåede bestyrelsesmedlemmer 
Generalforsamling 2022

Bestyrelsesmedlem:  
 Ulla Jønsson

Bestyrelsesmedlemmer efter  
Generalforsamling 2022

Formand:   
 Anja Skjoldborg Hansen

Næstformand:  
 Camilla Sander

Kasserer:  
 Tina Clausen

Sekretær:  
 Lis Kuntz (udtrådt 1. januar 2023)

Bestyrelsesmedlemmer:  
 Grethe Dahlquist 

 Birgit Arentoft 

 Lene Kaa Meier

 Hanne Heiberg

 Jeanette Bang Nedergaard  
 (udtrådt 1.januar 2023)

Suppleant

 Antoinette B.Bramsen 
 (udtrådt 1. august 2022)

DBOs bestyrelse og  
associerede til bestyrelsen  
i 2022:

Bestyrelse  
og associerede:

10 bestyrelsesmøder

1 bestyrelsesseminar

1 kredsstyreseminar  
med DBO-kredsenes  

styregrupper
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