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Fokusområder  2015- 2016 



DBO er 

• En patientorganisation med ca. 2.500 
medlemmer  

• National med 8 lokalkredse  

• Finansieret af kontingenter og fonde 
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Fokus i 2015-2016: Senfølger 
 
Kampagne i 2016 
 

Tema på årsmødet i marts 

Seminar i april 2016 samarbejde med Senfølgergruppen (vi har måttet doble antallet) 

Temanummer af dbobladet om senfølger, publiceres til årsmødet 

FAQ om senfølger på hjemmesiden, i tilknytning til temanummer  

Måske : Infomateriale til praktiserende læger/fysioterapeuter (afh. af sponsorer) 

Herefter: Løbende - artikler i DBO-bladet – hjemmeside - Facebook 
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Fokus i 2015-2016: 
Opfølgningsprogrammerne 
Egenomsorg er en væsentlig del af opfølgningsprogrammere – men ved den 

enkelte hvad der forventes? 
Tema på kredsmøde i januar 2016  

• Bestyrelsen har været til Region H’s møder 

• Kredsene er bedt om at hente information fra deres egne regioner om hvad status er 

• Diskussion af hvilken rolle DBO kan spille 

Evt. udvikling af informationsmateriale til brystkræftramte (afhængigt af sponsorstøtte) 

o Definition af egenomsorg - 
o Forventninger til dig som patient (uddrag fra opfølgningsprogrammet)  
o Skitsere alarmsignaler 
o Hvad gør du? 

DBO- bladet løbende (Cases +/-, fakta) 

Spørg eksperterne: arrangement om egenomsorg 

Deltagelse i debat på Folkemødet 2016 
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Fokus i 2015-2016:  
Yngre kvinder og deres børn 

Formål: DBO ønsker at have et relevant tilbud til de mange yngre 

brystkræftramte kvinder, som for en stor dels vedkommende er mødre til 

mindre børn 
Spor 1: Børnene og deres oplevelser i fokus Spor 2: De yngre kvinder i fokus 

Filmprojekt lanceres i 2016 : Husk børnene, når mor får brystkræft: 

• Sociale medier 

• Pressen 

• Gode råd på www.brystkræft.dk 

 

Arbejdsgruppe som ser på aktiviteter for yngre kvinder, som fx  

• Bevægelse/Motion 

• Wellness 

• Look good - feel better 

• Love life  

• Tilbud om gratis medlemskab i en periode for kvinder med mindre 

børn 

• Tilbud om legater til at finansiere psykologhjælp til børn af 

brystkræftramte 

(Sættes i værk via donation fra Estee Lauder Companies) 

• Samarbejde med Børns Vilkår 

Særligt afsnit for yngre på www.brystkræft.dk: 

 Er du ung med brystkræft? 

Artikler i dbobladet 

 

Deltagelse i debat om pårørende på Folkemødet 2016 

Fælles for alle – Indlede samarbejde med  (adresseliste på web og i blad) :Sexolog, Psykologger (børn og voksne), Socialrådgiver 
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http://www.brystkræft.dk/
http://www.brystkræft.dk/
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NÅR MOR BLIVER RAMT AF BRYSTKRÆFT 

Urpremiere på filmen  
‘Når mor får brystkræft’ 

https://vimeo.com/user11932194/review/149865974/508d03cd46
https://vimeo.com/user11932194/review/149865974/508d03cd46


Tak for opmærksomheden 

Kontakt: dbo@brystkraeft.dk 
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