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På alle de repræsentantskabsmøder, jeg har 
deltaget i, har jeg oplevet en helt særlig 
Kræftens Bekæmpelse-stolthed, som mange 
af jer garanteret kan nikke genkendende til. 
En klar fornemmelse af, at løfter vi i flok, 
kan vi nå vores mål – hvad enten de handler 
om, at færrest muligt får en kræftsygdom, at 
flest muligt overlever kræft eller at men-
nesker ramt af kræft og pårørende har de 
rigtige betingelser for, at livet efter kræft 
bliver bedst muligt.

På årets repræsentantskabsmøde var frivil-
ligtemaet ”De 7 tegn”, og også hér stod det 
klart, at kampen mod kræft er en kamp, 
alle i foreningen engagerer sig i. Danske 
kræftpatienter lever ikke lige så længe som 
kræftpatienter i de lande, vi sammenligner 
os med. Det er der flere grunde til. En af 
dem er, at vi venter for længe med at gå til 
lægen med symptomer, der kan være tegn på 
kræft. Og lad mig da også indrømme, at vi 
mænd er de sværeste at få afsted. 

Med det overordnede budskab ”Hold øje 
med de små tegn – og gør noget!” vil vi 
sammen give danskerne en oplevelse af, at 
man selv kan påvirke sit sygdomsforløb i 
en positiv retning – blot ved at gå til læge i 
tide, når man mærker, at noget ikke er, som 
det skal være. Et godt eksempel er lunge-
kræft, hvor vi hvert år ville kunne redde 
knap 400 menneskeliv, hvis sygdommen 
blev opdaget tidligere.

I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi ikke 
kun for, at færre får kræft. Hver eneste dag 

bestræber vi os på, at mennesker med kræft 
bliver hørt. Men for at vi kan blive endnu 
bedre til vores arbejde, vil vi gerne vide mere 
om, hvad der er vigtigt for kræftpatienter og 
deres pårørende. 

Derfor har vi, som du også kan læse på side 
7 i dette nummer, etableret Kræftens Be-
kæmpelses Brugerpanel 2015. Panelet består 
af tidligere og nuværende kræftpatienter 
og pårørende og tæller her og nu flere end 
550 personer.  Alle har de sagt “ja” til at 
give deres input til aktuelle forhold, der har 
betydning for kræftsagen.

Hensigten med brugerpanelet er, at aktuelle 
emner hurtigt kan vurderes af dem, der ved 
allermest om kræft, nemlig kræftpatienter 
og pårørende. Med deres hjælp kan vi i 
Kræftens Bekæmpelse forhåbentlig blive 
endnu bedre til at udføre vores arbejde – 
med en endnu mere slagkraftig stemme. 
Hvis du er en af dem, der opfylder beting-
elserne for at være med i brugerpanelet, er 
det en stor hjælp, hvis du melder dig. 

Jeg glæder mig til at samarbejde med Kræf-
tens Bekæmpelses Brugerpanel. 

  

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

Sammen står vi 
endnu stærkere
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SOLFRIVILLIGE SØRGER FOR SKYGGEHYGGE 
I SOMMERLANDET

48 BYER KÆMPER FOR 
FLERE FØDSELSDAGE

VI KNÆKKER  
CANCER IGEN I ÅR

Igen i år kan du rundt om i hele landet møde Solkampagnens frivillige, der giver gode 
råd om solbeskyttelse og sørger for skyggehygge. De frivillige tilbyder sjove aktiviteter 
for både børn og voksne. Man kan f.eks. folde sin egen skyggehat, teste sin viden i en 
sjov solquiz, farvelægge kattene Sunny og Solvej, lave et af de populære uv-følsomme 
armbånd, som skifter farve i solen, og meget mere. De frivillige vil desuden dele gratis 
solcreme ud til dem, der er kommet afsted uden. 

Her kan du bl.a. møde de frivillige: 
Aalborg Zoo, Fårup Sommerland, Djurs sommerland, Odense Zoo, Jelling festival, 
Roskilde festival, Sommerland Sjælland, Knuthenborg Safaripark, København Zoo, 
Folkemødet, Stafet for livet og Sej, sund og sikker familiefestival.

Husk at dele dine skyggehyggebilleder på www.facebook.com/skrunedforsolen eller 
på Instagram med hashtag #skyggehygge

Fra Frederikshavn i nord til Sønderborg i Syd, Esbjerg i Vest og Dragør 
i Øst – 48 byer holder i år Stafet For Livet, og sæsonen er allerede godt 
i gang.

Stafet For Livet er et livsbekræftende døgn, hvor kræftpatienter og på-
rørende sætter fokus på håbet og på kampen mod kræft. Birgit Flæng er 
formand for stafetten i Skive. Hun fik selv konstateret brystkræft i 2010 
og har haft flere tilbagefald siden. For Birgit handler Stafet For Livet 
om nærhed og opbakning til dem, der kæmper: – Mottoet for Stafet for 
Livet er, at vi kæmper for flere fødselsdage. Når man går fighterrunden 
og ser de andre Fightere, er det med til at styrke troen på, at man kan 
komme godt igennem en kræftsygdom, og at man kan leve længe med 
kræft, selvom man måske stadig er syg, siger Birgit Flæng.

Med forventelig 60.000 involverede er Stafet for Livet Kræftens Be-
kæmpelses største frivillig-aktivitet. 11 nye stafetbyer er kommet med 
på landkortet i 2015, og de 48 stafetter løber af stablen fra midt i maj 
til slutningen af september. 

Læs mere på stafetforlivet.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for uge 
43, for dér sætter vi igen fokus på kræftsagen via 
Knæk Cancer-kampagnen. Det er fjerde år, vi 
knækker cancer, og vi er rigtig glade for, at Knæk 
Cancer-bussen igen kommer ud at køre, og at 
Tænd et Lys i samarbejde med Stafet for Livet 
fortsætter. 

Vi håber, at I har lyst til at være med, og at I vil 
støtte op om de mange lokale aktiviteter, der 
kommer til at løbe af stablen i hele landet. Er 
I interesseret i at få nyheder om Knæk Cancer 
løbende, så tilmeld jer Knæk Cancer-gruppen på 
frivillig.dk.
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REPRÆSEN-
TANTSKABS- 
MØDET 2015
Godt 460 deltagere var samlet til Kræftens  
Bekæmpelses repræsentantskabsmøde i Kolding 
den 30.-31. maj. 

HVEM BLEV VALGT 
TIL HOVEDBESTYRELSEN?

AF RASMUS P.V. JAKOBSEN  |  FOTO: RASMUS P.V. JAKOBSEN

På årets repræsentantskabsmøde var der stor tilslutning til, at 
Kræftens Bekæmpelse nu vil være med til at rette op på, at 
mænd, der får kræft, oftere dør af deres sygdom end kvinder. 
Blandt de delegerede var der derfor opbakning til, at de frem-
over arbejder lokalt på at få mænd til at være flittigere gæst hos 
lægen. 

Det er kampagnen ”De 7 tegn”, som Kræftens Bekæmpelses 
lokalforeninger tager afsæt i. En kampagne, der ikke løfter pege-
fingre og siger, at der ikke må ryges eller drikkes. Men derimod 
en kampagne, der opfordrer danskerne til at holde øje med syv 
symptomer, der alle kræver lægebesøg.

Det blev ligeledes besluttet at rulle en indsats ud lokalt i kom-
munerne rettet mod det høje alkoholforbrug blandt danske 
unge. Alkoholforbruget skal bringes ned, og derfor vil Kræftens 
Bekæmpelses lokalforeninger nu forsøge at gå ind og påvirke de 
unges alkoholvaner.

Repræsentantskabsmødet i 2015 var desuden kendetegnet ved 
det mest spændende valg til Kræftens Bekæmpelses hovedbe-
styrelse i mange år. Hele 17 kvalificerede kandidater stillede op 
til de 10 ledige pladser i hovedbestyrelsen.

Endelig gav samtlige deltagere ved årets repræsentantskabsmøde 
den afgående formand Frede Olesen en stor, velfortjent tak for 
ni års tro tjeneste i Kræftens Bekæmpelse.

DER BLEV VALGT SYV NYE MEDLEMMER  
TIL HOVEDBESTYRELSEN:
Janne Villemoes Bigaard, overlæge, København
Dorthe Gylling Crüger, adm. sygehusdirektør,  
Horsens
Hanne Ringgaard Møller, lektor, Svendborg
Jens Overgaard, overlæge, Århus
Helle Pappot, overlæge, Allerød
Ida Pedersen, sygeplejerske, Hanstholm
Eyvind Vesselbo, folketingsmedlem, Gentofte

Tre blev genvalgt:  
Ronni Sølvhøj Pedersen, postdoc, København
Nadja Brøndsted Sejersen, sociolog, København
Orla Kastrup Kristensen, gårdejer, Aars



5REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015   |   

HVEM BLEV VALGT 
TIL HOVEDBESTYRELSEN?

Lone Maagaard
Formand for Kræftens Bekæmpelses 
lokalforening i Viborg

– Jeg har fået rigtig meget inspiration, 
som jeg kan bruge i mit arbejde i lo-
kalforeningen. Særligt er standene på 
markedspladsen vigtige for mig. Hér kan 
jeg gribe de ting, som jeg synes er sjove, 
og som jeg ved, at vi kan få noget ud af 
at læne os op ad i vores lokalområde.

Heidi Andersen
Administrativ medarbejder på Kræftens 
Bekæmpelses områdekontor i Århus

– Det har været et enormt folkeligt og 
inspirerende møde – og på ingen måde 
for tungt. Der er et godt miks imellem 
alt dét, der traditionelt set hører sig til 
på sådan et møde, og så alt det andet. 
Og så er det bare fedt, at folk er så 
engagerede.

Karen Vejen 
Frivillig i IGEN-butikkerne i Aalborg og 
Kolding

– Dét, at gøre folk opmærksom på de 
simple symptomer på kræft, har været en 
kongstanke hos mig i mange år. Derfor 
har det været meget inspirerende at høre 
om ”De 7 tegn”, som jo virkelig er kom-
met bredt ud blandt befolkningen.

HVAD ER DET VIGTIGSTE,  
DU TAGER MED DIG HJEM 
FRA REPRÆSENTANT- 
SKABSMØDET?
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Der er sket meget godt for kræftpatienterne. 
Ventetiderne har fået et ordentligt nøk nedad, 
og kvaliteten af behandlingen er blevet meget 
bedre. Det er dagsordener, som Kræftens 
Bekæmpelse har været gode til at sætte, men 
nu er vi kommet til menneskefaktoren, mener 
Dorthe Gylling Crüger:  

– Jeg brænder for, at kræftpatienterne altid 
opfattes som mennesker. Som patient skal du 
opleve, at læger og sygeplejersker interesserer 
sig for dig, og at du ikke bare er et nummer i 
rækken, siger hun. 

– Vi skal genopfinde empatien. Det er, som 
om det er blevet uprofessionelt at være em-
patisk. Man må ikke få en klump i halsen eller 
en tåre i øjet. Det er jeg uenig i. Det er vigtigt, 
at man bliver mødt som menneske. Kræftens 
Bekæmpelses rolle bliver også at sætte den 
dagsorden. 

Netop patientinddragelse vil være Dorthe 
Crügers fokus som formand i Kræftens Be-
kæmpelse. Et fokus, som hun allerede er godt 
bekendt med. Dorthe Crüger er lægefaglig 
direktør på Sygehus Lillebælt, der bl.a. omfatter 
Vejle Sygehus, der flere gange er blevet kåret 
som Danmarks bedste sygehus. Siden 2010 har 
hun været medlem af Kræftens Bekæmpelses 
patientstøtteudvalg, og hun har aktivt spillet 
med ved etableringen af den nye kræftrådgiv-
ning i Vejle.   

– Det, jeg står for, er jo opstået af, at jeg 
har lyttet til vores patienter. Det er borgerne 

og patienterne, der skal sætte dagsordenen for, 
hvad vi skal tilbyde i det danske sundheds-
væsen. Det er man meget bedre til i nogle 
andre lande. 

De frivillige gør en kæmpe indsats
Det er ikke bare kræftpatienternes viden og 
oplevelser, som vi skal lære meget mere af. Det 
er også de frivillige, som Dorthe Crüger mener 
gør en fantastisk indsats.

– Vi skal passe på, at vi ikke tager den store 
lokale og folkelige opbakning for givet. Tænk 
på alle de frivillige og alle medlemmerne – 
tænk på al den viden, der ligger der. Hvad er 
det, de drømmer om bliver anderledes, siger 
hun og tilføjer: 

– Det er utroligt så mange mennesker, 
som bruger deres tid på at hjælpe andre. Det 
er meget stærkt, når mennesker gør noget 
for andre uden at få penge for det. Kræftens 
Bekæmpelse ville ikke være det samme uden 
alle de frivillige. 

Kaldsmenneske og mor til fire 
Dorthe Crüger beskriver sig selv som et kalds-
menneske. Hun vil gerne gøre en forskel og 
bruger gerne tiden på det.

– Jeg er ikke så god til det der med at 
smække benene op og tænde for fjernsynet. 
Jeg kommer jo af bondeæt, hvor man bestilte 
noget, indtil man gik i seng. Og så er jeg bare så-
dan af natur. Jeg kan godt lide, at der sker noget. 

Sin sparsomme fritid kan hun godt lide at 
bruge i haven og på at være sammen med 
familien, som bor i et gammelt hus i Horsens. 

– Jeg er dybest set et meget introvert men-
neske med et meget ekstrovert arbejde. For 
mig er der ikke noget bedre end en weekend, 
hvor jeg ikke skal noget. Jeg søger ikke rampe-
lyset, og jeg er heller ikke ret sjov. 

Med fire børn i alderen 16-26 år har 
der været nok at se til, men nu er børnene 
efterhånden flyttet hjemmefra, og det har givet 
mere tid. En del af den glæder hun sig til at 
bruge i Kræftens Bekæmpelse.  

– At blive bedt om at være formand for 
Kræftens Bekæmpelse er en stor ære. For mig 
er Kræftens Bekæmpelse noget helt særligt. 
Der er sådan noget ordentligt over Kræftens 
Bekæmpelse.

AF MAI BRANDI LUDVIGSEN

Kræftens Bekæmpelses nye formand hedder Dorthe Gylling Crüger. Hun brænder for  
kræftpatienterne, som hun mener, skal inddrages langt mere i behandlingen. Empatien skal  
genopfindes i sygehusvæsenet. Det er hér, hendes fokus vil være som formand.

KRÆFTPATIENTER  
SKAL MØDES  
SOM MENNESKER

Kræftens Bekæmpelses nye formand hedder Dorthe 

Gylling Crüger
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Kræftens Bekæmpelse vil gerne vide endnu mere om, hvad 
der er vigtigt for kræftpatienter, pårørende og efterladte. 
Derfor har vi etableret et brugerpanel, som mere end 550 
mennesker med kræft helt inde på livet har tilmeldt sig. 
Det giver en unik mulighed for at tage temperaturen på 
kræftramtes oplevelser i livet med kræft og deres hold-
ninger til de mange problemstillinger, der kan opstå i et 
kræftforløb.  

– Det er fuldstændig afgørende for en patientforening 
som vores at inddrage de mennesker, vi arbejder for. Vi 
kan kun gøre vores arbejde godt, hvis vi har indsigt i og 
forståelse for, hvordan kræftpatienter og pårørende ser 
verden. Derfor gør det mig virkelig glad, at så mange  
mennesker har meldt sig til brugerpanelet, siger Leif  
Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Brugerpanelet er ikke repræsentativt. Der er f.eks. langt 
flere kvinder i panelet end mænd. Men fordi panelet er så 
stort, kan de svar, der kommer tilbage fra brugerpanelet, 
give værdifulde pejlinger af kræftpatienter og pårørendes 
oplevelse af en bestemt problemstilling. 

– Med det nye brugerpanel står vi med en fantastisk 
mulighed for at trække på en meget stor gruppe kræftpa-
tienter og pårørendes erfaringer. Hvis vi får et meget en-
tydigt svar tilbage fra brugerpanelet, vil det være et stærkt 
signal om, at her er en problemstilling, vi bør arbejde 
videre med, siger Leif Vestergaard Pedersen.   

Brugerpanelet har indtil videre fået sine første to op-
gaver. Den første handlede om ensomhed og kræft, den 
næste om registrering og videregivelse af personlige data i 
sundhedsvæsenet. Også fremover vil det være meget for-
skellige problematikker, panelet bliver bedt om at forholde 
sig til, da de input, der kommer tilbage, skal bruges bredt  
i Kræftens Bekæmpelses arbejde. 

Kræftens Bekæmpelses brugerpanel blev  
etableret i marts 2015 og består pt. af 550 
kræftpatienter, pårørende og efterladte

 Du skal være kræftpatient, pårørende eller efterladt 

 for at være med i brugerpanelet, og dine erfaringer 

 med kræft skal være 1-6 år gamle 

 Du tilmelder dig panelet for et kalenderår ad gangen. 

 Ved årsskiftet nedlægges brugerpanelet, og der 

 rekrutteres medlemmer på ny. Det sker for at sikre, at 

 alle tilmeldte fortsat har lyst til at være med, og at alle 

 registrerede data er korrekte

 Der udsendes 10-12 spørgeskemaer til brugerpanelet 

 om året, og det tager højst en time at svare på 

 spørgsmålene hver gang 

 

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses brugerpanel på  

cancer.dk/brugerpanel. Her kan du også tilmelde dig 

panelet.

AF NANNA KATHRINE RIIBER   |   FOTO: TOMAS BERTELSEN

Føler du dig ofte isoleret fra andre? Er du tryg ved den måde, sundhedsvæsenet  
anvender dine personlige data på? Spørgsmålene til de 550 deltagere i Kræftens  
Bekæmpelses nye brugerpanel spænder vidt. Svarene giver en unik pejling af, hvad 
der rører sig blandt kræftpatienter, pårørende og efterladte.  

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HAR 
NU SIT EGET BRUGERPANEL
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Et sted midt imellem Tyskland og Danmark 
skuer John ”Faxe” Jensen ud over folkemæng-
den. Han ser kvinder og mænd, danskere og 
svenskere, og længere ude, ude på den anden 
side af panoramavinduerne, enkelte måger i 
modvind.  

Indenfor synes danskere og svenskere lige 
netop i dag at styre mod samme mål; den 
toldfrie ”Travel Shop”, hvor spiritus og tobak 
kæmper om hyldepladserne. Og man skal 
skynde sig, hvis man skal have fuldt udbytte 
af sin færgebillet. Så der er fart på. Endda så 
meget, at flere af dem glemmer at kigge op. 
Havde de gjort det, ville de få øje på John 
”Faxe” Jensen, der centralt placeret på et 
roll-up-banner udgør en af ambassadørerne i 
Kræftens Bekæmpelses kampagne ”Hold øje 
mand!”. 

Men de ænser ham ikke. ”Skidt, pyt – jeg 
fanger dem på vejen tilbage”, ser han ud til at 
tænke.

Fy fy skamme
Sammen med fire frivillige fra Guldborgsund 
og Lolland lokalforening har han, i hvert fald 
for en stund, slået sig ned på Rødby-Puttgar-
den-færgen. Håbet er, at han kan være med 
til at sætte fokus på symptomer på tarmkræft 
og prostatakræft og aftabuisere sygdommene. 
Og der er jo håb endnu. De skal vel tilbage ad 
samme vej, hvor de kom fra..?

– De er jo lidt svære at støve op, de mænd, 
lyder det fra Orla Frederiksen, der er medlem 
af Guldborgsund lokalforening.

– De er meget tilbageholdende. Når vi 
stopper et ægtepar, kigger manden gerne i en 
anden retning. Så ta’r vi en snak med konen, 

og på et tidspunkt byder manden så måske 
ind, siger han. 

– Ja, for mændene er det lidt noget fy-
noget, det her med sygdomme i tarmen. Så 
hellere tænke på noget andet, supplerer Jane 
Andersen, der er næstformand i Lolland lokal-
forening og altså én af dagens fire udsendinge.

  
Det betaler sig
I foråret henvendte Guldborgsund lokalfor-
ening sig til Lolland lokalforening og spurgte, 
om ikke de skulle gå ud og finde nogle mænd 
sammen. De danske mænd er for dårlige til at 
være opmærksomme på symptomer på kræft, 
og så kommer de i øvrigt alt for sent til lægen. 
Det ville de to lokalforeninger gerne være 
med til at lave om på, og nu står de altså her. 
På en færge et sted midt imellem Tyskland 
og Danmark og venter på, at ”kunderne” får 
shoppet færdig.

Og der er heldigvis en helt anden ro på 
flokken, da de med favnene fulde af godter 

forlader den toldfrie færgebutik.
– Var det noget med en folder? prøver Jane 

ind i flokken. 
Og vupti: To, tre, fire kvinder bevæger 

sig hen imod den stand, hvor Kræftens 
Bekæmpelse og John ”Faxe” Jensen har taget 
opstilling. Bagved bevæger enkelte mænd sig 
langsomt i samme retning.

Inden længe går snakken om det lille bord, 
hvor informationsfoldere og quiz-papirer 
ligger side om side. Selv mændene har fået 
munden på gled, for når det kommer til styk-
ket, kender de jo nok hver især en eller to, der 
har haft kræft tæt inde på livet.

Da Sløjfens udsendte senere spørger de 
fire lokalforeningsfrivillige til dagens færgetur, 
lyder det således fra Jane Andersen:        

– Vi synliggør Kræftens Bekæmpelse i dag. 
Vi har ingen salgsartikler med, og det koster 
ingen penge at komme i snak med os. Vi vil 
bare gerne ud med det vigtige budskab, at folk 
skal holde øje – det betaler sig.

”DE ER JO LIDT SVÆRE  
AT STØVE OP, DE MÆND”
Med budskabet om at holde øje med mistænkelige symptomer på kræft slog de to lokalforeninger  
Lolland og Guldborgsund en dag i maj pjalterne sammen og indtog Rødby-Puttgarden-færgen. Sløjfen 
var med på en kigger.

TEKST OG FOTO AF RASMUS P.V. JAKOBSEN
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NYT KURSUSVÆRKTØJ  
TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSES  
FRIVILLIGE

AF RASMUS P.V. JAKOBSEN

Med Kræftens Bekæmpelses nye e-læringsværktøj bliver det nu nemmere og mere fleksibelt at 
deltage i frivilligkurser.

Kræftens Bekæmpelse har fået en ny platform 
til e-læring. Hér kan man som frivillig deltage 
i onlinekurser hjemmefra – på computer eller 
tablet – når det passer ind i ens øvrige planer. 
Formålet med det nye e-læringsværktøj er, at 
det skal være nemmere og mere fleksibelt at 
deltage i frivilligkurser.  

– I første omgang går vi i luften med et 
introduktionskursus, men på sigt vil der blive 
udarbejdet mere specialiserede kurser inden 
for f.eks. forebyggelse og bestyrelsesarbejde, 
siger specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse 
Nina Lærke Belt, der har været med til at 
udvikle den nye platform.

– Vi har bl.a. indført det nye værktøj for 
at sikre, at så mange frivillige som muligt kan 
blive klædt på til at løfte deres opgaver. Det 
er vigtigt for os, at man som ny frivillig ser, at 

der er mange grunde til at være frivillig, og at 
man kan have mange forskellige opgaver hos 
Kræftens Bekæmpelse. Og vigtigst af alt skal 
man forstå, at enhver frivillig indsats har stor 
betydning for kræftsagen, siger hun.

Brugervenligt
26-årige Nora Menshed er en af de nye frivil-
lige, der har taget Kræftens Bekæmpelses 
introduktionskursus på den nye platform. Og 
hun er glad for værktøjet:

– Det er dejligt nemt at finde rundt i og en 
rigtig god måde at få den første introduktion 
til Kræftens Bekæmpelse på. Det er bruger-
venligt, og så er det altså et stort plus, at man 
kan ta’ kurset derhjemme, når det passer én, 
siger hun.  

Også Lotte Mikkelsen på 63 år har gode 

erfaringer med det nye e-læringsværktøj:
– Det er meget brugervenligt, og særligt de 

små videoer undervejs er fantastiske i forhold 
til at gøre indholdet forståeligt, siger hun.    

Værktøjet kan både bruges som et ”rent” 
e-læringskursus eller som supplement til Kræf-
tens Bekæmpelses øvrige kurser. Du finder det 
på frivillig.dk under ”kurser”, hvor man også 
kan få en oversigt over Kræftens Bekæmpelses 
øvrige kursustilbud.
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NYT KURSUSVÆRKTØJ  
TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSES  
FRIVILLIGE

NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
AF MAI BRANDI LUDVIGSEN

Konkurrencen var igen i år hård, da Kræftens Bekæmpelses Vi-
denskabelige Udvalg i maj uddelte sin årlige pulje penge til danske 
kræftforskere. I alt var der knap 75 mio. kr. til uddeling, og 216 
forskere havde tilsammen søgt om 388 mio. kr. Blandt de mange 
ansøgere blev der udvalgt 42 projekter, som fik del i posen med 
penge.

Hvem der får pengene afgøres af et uafhængigt udvalg, bestå-
ende af topforskere med ekspertise inden for de områder, der kan 
søges. Ved uddelingen bliver alle de indsendte projekter bedømt 
og får tildelt en karakter. De tre højest placerede projekter i år  
undersøger alle nogle af de mindste dele af kræftcellers maskineri 
og ser på de ændringer i cellernes indre og i vores gener, som kan 
føre til kræft. De tre forskningsprojekter bliver udført på hen-
holdsvis Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning ved 
Københavns Universitet, på Forskningscenteret BRIC ved Køben-
havns Universitet samt ved Kræftens Bekæmpelses eget Center for 
Kræftforskning. Det er også til disse tre topprojekter, de største 
bevillinger er givet – på mellem 3,6 og 5,3 mio. kr.

Det danske sundhedsvæsen er selv med til at skabe social 
ulighed, når det gælder støtte og genoptræning efter en 
kræftbehandling. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse 
og Københavns Kommune viser, at hospitaler og praktiserende 
læger langt oftere henviser de stærke og veluddannede til gen-
optræning, så de kan overvinde følgerne af en kræftsygdom. 
Undersøgelsen viser, at en ressourcestærk patient med lang 
uddannelse har 33 pct. større chance for at få en henvisning 
til rehabilitering og genoptræning end en patient med kortere 
eller ingen uddannelse. 

– Vi ved i forvejen, at der er social skævhed i både kræft-
behandling, rehabilitering og overlevelse efter kræft. Denne 
undersøgelse går bag om en af årsagerne og afslører en skævhed 
i, hvem der henvises til rehabilitering og genoptræning efter en 
kræftsygdom, fortæller Susanne Dalton, der er seniorforsker i 
Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen omfatter knap 14.000 kræftpatienter i 
København.

Uhelbredeligt kræftsyge danskere henvises for sent til specialiseret lindrende behandling, og mange dør, inden de får den nødvendige 
hjælp. Det kom frem under verdenskongressen European Association of Palliative Care, som fandt sted i København i maj. Den stør-
ste udfordring er dog at sikre, at flere patienter får mulighed for at dø hjemme, mener Frede Olesen, afgående formand for Kræftens 
Bekæmpelse. Selvom langt de fleste uhelbredelige patienter ønsker at dø hjemme, er det over 50 pct., der dør på hospitalet. Han 
mener derfor, at der ud over at få styr på behandlingsindsatsen, og hvem der gør hvad, er behov for et særligt fokus på de pårørende. 

– Der skal systematisk sættes tid af til de pårørende. De skal inddrages på allerbedste vis, og det er en opgave, som Kræftens Be-
kæmpelses lokalforeninger og regionsudvalg er gået i gang med at løse, siger Frede Olesen.

Helt konkret går det ud på, at de skal være med til at sikre, at der i den kommunale palliative indsats, som udføres af den praktise-
rende læge og hjemmesygeplejen, bliver afsat tilstrækkelig tid til dialog og inddragelse af de pårørende. 

– Ingen må være i tvivl om, at de pårørende er og bliver en uvurderlig støtte både i forhold til den syge og ’systemet’. Jeg ved fra 
min tid som praktiserende læge, hvor meget det betyder for den syge, at de pårørende bliver inddraget, fordi de hele vejen rundt er 
den mest afgørende og tryghedsskabende ressource og ikke mindst på det tidspunkt, hvor døden nærmer sig, siger Frede Olesen.

MILLIONER TIL DANSKE KRÆFTFORSKERE

SOCIALT SÅRBARE PATIENTER FÅR 
MINDRE GENOPTRÆNING

FLERE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT DØ HJEMME
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Slut med skræmmekampag-
ner om kræft og sorte lunger. 
Det virker alligevel ikke på de 
unge. Når Kræftens Bekæm-
pelse tager hul på Knæk 
Cancer-kampagnen Cool 
Uden Røg, bliver der ikke et 
ord om sygdom, sorte lunger 
og ryger-ånde. Det kommer i 
stedet til at handle om, hvad 
der er cool. 

Triste tal 
Til trods for offentlige ryge-
regler og talrige oplysnings-
kampagner opfatter mange 
unge det stadig som cool at 
fiske en pakke Rød Prince eller 
Blå Kings op af lommen. Hver 
femte elev i 9. klasse ryger 
jævnligt, og hver fjerde blandt 
de 16-20-årige ryger hver dag eller til fester.

    
Fokus på unge og rygning
Derfor sætter Kræftens Bekæmpelse i efter- 
året fokus på unge og rygning med kampagnen 
Cool Uden Røg. Målet er, at skoleelever ikke 
skal begynde at ryge, og at unge, der ryger, skal 
stoppe. Kampagnen består af to indsatser:

 Et undervisningsforløb og en fotokon-
 kurrence for elever i 7.-9. klasse

 En mediekampagne til unge på erhvervs-
 uddannelser, produktionsskoler og 10. 
 klassecentre

De frivillige i Kræftens Bekæmpelse spiller  
en vigtig rolle i begge dele af kampagnen. 

Undervisning og konkurrence
Cool Uden Røg til skoler er et undervisnings-
forløb og en fotokonkurrence for elever i 7.-9. 
klasse. Gennem film, diskussioner og øvelser 
arbejder klasserne med, hvad der er cool, og 
om det er cool at ryge. Eleverne tage fotos af 
motiver, de synes er cool, og er samtidig med i 
en konkurrence. Frivillige, der har gennemført 
kurset i sundhedsformidling, kan hjælpe skoler 
i gang med Cool Uden Røg ved at stå for en 
del af undervisningsforløbet.

Mediekampagne  
til ungdomsuddannelser
Undervisningsforløbet Cool Uden Røg  
lægger sig op ad en mediekampagne med 
samme navn i efteråret. Kampagnen sætter  

fokus på rygning i ungdomsmil-
jøet og opfordrer unge rygere til at 
stoppe eller udfordre deres rygning 
med hjælp fra en ny version af det 
digitale rygestopprogram Xhale.
dk og tilhørende app. Til efteråret 
skal de frivillige sundhedsformid-
lere rundt til ungdomsuddannelser 
og afholde events, der motiverer 
rygerne til at stoppe. 

Gør Cool Uden Røg  
synlig lokalt
Frivillige kan hjælpe med at gøre 
kampagnen synlig ved at sende lo-
kalavisen et læserbrev, der opfordrer 
områdets skoler til at være med i 
Cool Uden Røg efter sommerferien. 

Derudover kan frivillige gøre 
opmærksom på kampagnen ved at 
udbrede den i deres netværk. Så er 

din datter lærer, din tennismakker skoleleder, 
eller sidder din nabo i skolebestyrelsen, så 
fortæl dem om Cool Uden Røg.

Vil du vide mere
Meld dig ind i gruppen Cool Uden Røg på 

Frivillig.dk. Her finder du skabelon til læser-

brevet og andre materialer.

 Læs om Cool Uden Røg til skoler på 

 www.xit-web.dk/cool 

 Læs om mediekampagnen til ungdomsud-

 dannelser på www.cancer.dk/cooludenrøg

Kontakt
Frivilligansvarlig Sara Jekes, jekes@cancer.dk. 

COOL UDEN RØG
Man kan godt være cool uden at ryge. Det er budskabet i den nye Knæk Cancer-kampagne Cool Uden 
Røg. Som en del af kampagnen holder frivillige oplæg og events på skoler og ungdomsuddannelser og 
sætter samtidig unge og rygning på dagsordenen lokalt.

AF LOUISE WOHLLEBE 
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De frivillige fra Fuld af liv-kampagnen 
bød de tilmeldte gæster velkommen og 
inviterede flere festglade unge ind fra gaden 
til fest og uformel snak om alkohol. Alle 
gæster blev fotograferet foran Fuld af Liv-
fotovæggen i ægte rød løber-stil.

– Det var super sjovt at være frivillig til 
festen. Selvom flere af gæsterne i begyndel-
sen skulle vænne sig til at drikke alkoholfrie 
drinks, tog de godt imod vores budskaber, 
og de endte alle med at være positive over 
for konceptet og de lækre drinks. Jeg kunne 
helt sikkert godt tænke mig at være med 
som frivillig en anden gang, siger Søs på 
23 år.   

Fuld af liv-kampagnen
Alkohol figurerer på WHO’s liste over stof-
fer, der med sikkerhed kan fremkalde kræft. 
Alkoholvaner grundlægges i ungdommen, 
og Fuld af liv-kampagnen er derfor målret-
tet danske unge. Kampagnen er blevet 

godt modtaget blandt unge, og 88 pct. af 
de 15-25-årige finder det relevant at sætte 
fokus på unges alkoholvaner.

– Fuld af liv-festen i København er et 
godt eksempel på en ny alkoholkultur, hvor 
unge har det sjovt og fester igennem med 
lækre alkoholfrie drinks, siger projektchef 
for Fuld af liv-kampagnen Peter Dalum.

Vil du være frivillig på  
Fuld af Liv-kampagnen?
I Fuld af Liv-gruppen på frivillig.dk kan 
du læse mere om alkoholkampagnen, blive 
opdateret om kommende Fuld af Liv-events 
og få adgang til det elektroniske kursus, der 
klæder dig på til at snakke med unge om 
alkohol og formidle Fuld af liv-kampagnens 
budskaber.

 Lokalforeninger og lokale frivillige kan

 også være med til at skabe gode 

 lokale rammer for unges alkoholkul-

 tur. I Fuld af liv-gruppen på frivillig.dk

 finder du en vejledning til lokalpoli-

 tiske indsatser.

UNGE OG ALKOHOL 

 Danske unge har ”europarekord” i 

 fuldskab og binge-drinking (det at 

 drikke 5 eller flere genstande ved 

 samme lejlighed - f.eks. til én fest).

 De fleste danske unge har deres 

 alkoholdebut allerede som 14-årige.

 Siden slutningen af 1990´erne er 

 danske unges alkoholforbrug faldet, 

 og de unge er ældre, når de begynder 

 at drikke.

FRIVILLIGE GAV UNGE  
KØBENHAVNERE EN  

FULD AF LIV-OPLEVELSE
Fredag den 1. maj inviterede Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ”Fuld af Liv” til 
mocktailfest på Farfar Bodega & Dans for at vise unge, hvordan aftenen kan være fuld af liv med lækre 
drinks som ’Free on the beach’ og ’Virgin Strawberry Daiquri’.  Unge frivillige fra København sørgede 
for, at gæsterne fik en god oplevelse.

AF SOLVEIG HØGH LARSEN   |   FOTO: SANNE VILS AXELSEN
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HAR DU EN GOD HISTORIE? 
SKRIV TIL SLOEJFEN@CANCER.DK

”Det er en vigtig sag” 
De to veninder Malene og Nanna samlede søndag den 

12. april ind til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. 

Her fortæller de deres bevæggrunde for at bruge et par 

timer på at samle ind.

– Jeg har skrevet ”for min faster”. Hun fik bryst-

kræft for nogle år siden og havde et langt og hårdt for-

løb. Men hun blev rask. Nu har hun så fået brystkræft 

igen og skal igennem det hele en gang til. Denne gang 

kan sygdommen nok holdes nede, men hun kommer 

nok ikke til at blive rask, fortæller Malene.

Nanna er også berørt af kræft: – Min mor døde af 

kræft for 6 år siden, så det er en vigtig sag for mig, 

siger hun. I alt samlede 28.500 frivillige 34,6 mio. kr. 

ind på landsindsamlingsdagen. 

Læs mere på indsamling.dkFrederikshavn har fået ny netværksgruppe for kræftramte  
og pårørende
Kræftens Bekæmpelse i Frederikshavn har oprettet netværksgruppen Spring-

brættet. Gruppen, der har til huse i De Frivilliges Hus i Frederikshavn, er tænkt 

som en social gruppe, hvor sygdommen nok er fællesnævneren, men hvor det 

sociale fællesskab spiller den vigtigste rolle. Deltagerne skal derfor selv være 

med til at definere indholdet og aktiviteterne i gruppen, der er åben for alle 

voksne kræftramte og deres pårørende. Ifølge Birthe Skov, der er en af de frivil-

lige tovholdere i gruppen, har der allerede nu været stor tilslutning til tilbuddet, 

der åbnede dørene op første gang den 27. april: – Vi har allerede haft tre møder, 

og vi kan mærke, at der er brug for tilbuddet. Der er et stort engagement fra 

deltagerne, og lige nu er der eksempelvis ønsker om både mindfulness og yoga, 

fortæller Birthe Skov. Springbrættet mødes mandag i lige uger fra klokken 19 til 

21, og tilbuddet er gratis. 

Nordfyn satte spot på kræftsymptomer
Der er mange menneskeliv at redde, hvis danskerne 

bliver bedre til at komme til lægen i tide. Derfor satte 

Nordfyns Kommune og Kræftens Bekæmpelses lokal-

forening i Nordfyns Kommune fokus på ”De 7 tegn”, 

som skal få danskerne til at blive opmærksomme på 

symptomer, som kunne tyde på kræft, og ikke mindst 

at søge læge i god tid.

Onsdag den 3. juni blev der afholdt temaaften om 

tegn på kræft på Søndersø Rådhus. På mødet fortalte 

konsulent i Kræftens Bekæmpelse Bruno Langdahl 

om ”De 7 Tegn”. Praktiserende læge Agnete Sjøholm 

satte ord på, hvad der sker, når man henvender sig til 

sin læge med tegn på kræft, og fra Nordfyns Kom-

mune beskrev man de lokale tilbud på kræftområdet. 
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Viborg har fået kræftgruppe  
for mænd
Kræftens Bekæmpelses lokalforening i 

Viborg og Sundhedscenter Viborg har 

oprettet en mandegruppe for kræft-

ramte mænd samt mænd, der tidligere 

har haft kræft. 13 mænd mødte op til 

første netværksaften i Sundhedscenter 

Viborg, hvor Claus Nordentoft fra Kræf-

tens Bekæmpelse i Aarhus fortalte om 

mandegruppen i Aarhus. Herefter var der 

en lille ølsmagning fra Viborg Bryghus, 

og aftenen blev rundet af med dialog 

omkring oprettelsen af mandegruppen.

Der er plads til flere mænd, og alle 

kræftramte mænd samt mænd, der tidli-

gere har haft kræft, er velkomne.

Ta’ Cyklen på indkøb
Glade børneansigter mellem grønne balloner, gratis cykeltasker pakket med indkøbsva-

rer og munter snak om fordelene ved at tage cyklen. Det var, hvad Rema 1000’s kunder 

blev mødt af i 17 butikker fordelt i Aarhus, Middelfart, Odense og Frederiksberg sidste 

weekend i marts. Kampagnen Ta’ Cyklen Danmark var nemlig rykket ud i landet for at 

sætte fokus på alt det gode ved at vælge den pedaldrevne cykel frem for benzinslugeren til 

indkøbsturen. Kampagnen fik liv, ansigt og stemme af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, 

Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, som dannede fælles front i forebyggelsens tegn. 

Kampagnen Ta’ Cyklen Danmark er skabt af et partnerskab, som Kræftens Bekæmpelse 

er med i, fordi cykling kan være med til at forebygge nogle kræfttyper. Du kan læse  

mere om at være frivillig på Ta’ Cyklen Danmark, og hvordan du selv kan være med 

på www.tacyklen.dk/frivillig

ØRERINGE I PORCELÆN
Øreringe i porcelæn og sterling 
sølv med blomsterdesign. Fås i 
flere farver. 

Pris: 225,- kr.

SOMMERPLAID 
Indbydende plaid til de lune 
eftermiddage på terrassen, 
altanen eller picnic til som-
mer. Design med fine orange 
detaljer.

Pris: 199,- kr..

DEN NYE KÄHLERVASE
Kählers nyeste udgave af den 
klassiske Omaggio-vase er med 
elegante sølvfarvede striber, så 
den smukt kan favne blomster 
i alle farver. 
Fås i 3 størrelser

Pris fra 199,- kr.

POWERBANK TIL  
OPLADNING AF MOBIL
Smart opladningsmulighed til 
smartphonen, når man er på 
farten og ikke lige nær en stik-
kontakt. Fås i flere farver. 

Pris: 99,- kr.

SKØNT TØRKLÆDE
Tørklæde i flot blåt og hvidt 
mønster krydret med pink 
detaljer. 
Måler 100 x 180 cm. 

Pris: 119,- kr.

WEBSHOPPEN
I webshoppen har vi fundet både sommerhyggen og de gode gaveideer frem. En blød plaid til de kommende lune aftener, den 
eftertragtede Kählervase til værtinden til sommerens grillfest eller en smart powerbank til din mobiltelefon, så du ikke står uden 
strøm, når du er langt fra en stikkontakt. Se de mange nye varer i vores webshop på www.købogstøt.dk
Alle varer købt i webshoppen støtter Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

WEBSHOP

DANMARK



Sådan siger Anni Svane Pedersen, 45 år, der som 
frivillig i Stafet For Livet i Gribskov har succes 
med at rejse penge – også kaldet at fundraise.

Anni er holdkaptajn for holdet Team Spirit, 
der er med i Stafet For Livet Gribskov for fjerde 
år i træk. Udover at fundraise til holdets indsam-
ling er hun også med til at skaffe sponsorer til 
selve stafetten.

– Det startede egentlig ved et tilfælde. Min 
datter og jeg kom forbi stafetten i Ramløse og var 
nysgerrige på, hvad der foregik. Det endte med, 
at min datter deltog i børnerunden. Min far var 
død af kræft to år forinden. Siden oplevelsen i 
Ramløse vidste jeg bare, at jeg skulle være med i 
Stafet For Livet. Første år var vi ti, der deltog på 
mit hold Team Spirit. I år er vi 40. Og vi har ind-
til videre indsamlet 13.200 kr. i år, siger Anni.

Da Anni gik i gang med fundraising, så hun 
indgående på sit netværk:

– Jeg satte mig ned og gennemgik mit net-
værk. Hvem kender jeg, hvem er mit netværks 
netværk? Jeg har skrevet til mange, og kun ganske 
få gange har jeg intet svar fået. Man skal bare 
åbne munden og spørge. Rigtig mange vil gerne 
hjælpe, når de bliver spurgt. 

   
Sponsorgaver og online auktioner
Nogle af de leverandører, som Anni er i kontakt 
med i sit job som butikschef for en tøjbutik, har 
sponsoreret gaver. 

– Vi har hvert år haft en fiskedam for voksne, 
hvor man kan fiske en pakke for 25 kr.

Men Anni lader sig også inspirere til andre 
måder at fundraise på. 

– Jeg havde set, at en holdkaptajn fra stafetten 
i Frederikssund havde succes med at lave auktio-
ner på Facebook. Jeg tog derfor kontakt til hende 
og spurgte, hvordan man gjorde. Så nu har vi 

auktioner på Facebook til fordel for Team Spirits 
indsamling. Vi har fx et armbånd, der starter på 
et minimumsbeløb og et sluttidspunkt, og så kan 
folk ellers byde på det. På den måde får vi støtte 
alle mulige steder fra – og ikke kun fra folk i 
Gribskov, fortæller Anni.

Det giver tifold igen
Anni bruger meget tid på Stafet For Livet. Men 
det giver tifold igen:

– De, der er med på holdet, giver også meget. 
Det er en holdindsats. Det er derfor, vi hedder 
Team Spirit. Fx er det min veninde, som kører 
auktionerne på Facebook, og min søster har  
skaffet os et holdbanner, siger Anni og slutter  
af med at fortælle, hvorfor hun er så engageret:

– Selvfølgelig bliver man ked af det på en 
stafet, men det er også livsbekræftende. At se 
Fighterne i gule trøjer have en fest og vise, at 
man kan. Stafet For Livet har gjort en kæmpe 
forskel i mit liv.

I HVERT NUMMER AF SLØJFEN TEGNER VI ET PORTRÆT AF EN FRIVILLIG. HAR DU IDÉER TIL EN FRIVILLIG, DER HAR 
GJORT EN SÆRLIG BEMÆRKELSESVÆRDIG INDSATS, HØRER VI MEGET GERNE FRA DIG PÅ SLOEJFEN@CANCER.DK

 
EN FRIVILLIG 

I FOKUS

”ÅBN MUNDEN OG SPØRG” 

AF TRINE PORRET RANDAHL LARSEN
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