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Hvem eller hvad er Kræftens Bekæmpelse? 

 
Forskningscenter 

Patientstøtte og Lokal Indsats 

Forebyggelse 

Frivilligindsats (lokalforeninger og frivillige) 

Kvalitet og Patientsikkerhed 

Kommunikation 

Marketing (medlemmer og fundraising) 

Driftsafdeling 

Ledelsessekretariat 

 



Hvem eller hvad er Kræftens Bekæmpelse? 



Patientstøtte og Lokal Indsats er det 

primære kontaktled til patientforeningerne 

Patienter og pårørende har flere veje til vores tilbud 

•Kræftlinjen – gratis telefonisk rådgivning 

•Netbrevkassen www.cancer.dk/brevkasse  

•CancerForum 

•Dallund 

•Og ikke mindst via 14 kræftrådgivninger  + filialer  

 

http://www.cancer.dk/brevkasse


Patientstøtte og Lokal Indsats er det 

primære kontaktled til patientforeningerne 



Kræftens Bekæmpelse samarbejder 

med mange patientforeninger 

• Stomiforeningen COPA 

• Dansk Brystkræft Organisation (DBO) 

• KIU - Kræft i Underlivet 

• Dansk Myelomatose Forening 

• Foreningen Cancerramte Børn   

• Prostatakræftforeningen PROPA   

• Patientforeningen Lungekræft 

• LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi 

• Blæreforeningen 

• Netpa 

• Osv. 

 

 

 



Samarbejdet mellem  

Netpa og Kræftens Bekæmpelse 

Eksempler på det kræftpolitiske arbejde: 

• Deltagelse (med flere patientforeninger) i 
arbejdsgrupper mv. vedrørende Kræftplan II og III 

• Gennemførelse af konferencer (f.eks. Den nordiske 

rehabiliteringskonference i København i 2012 eller 

Senfølgekonferencen, som kommer i 2013) 

• Politisk påvirkning – kræft er en akut sygdom 

• Samarbejdsprojekter med de fagprofessionelle 

• Formidling af forskningsresultater 



Samarbejdet mellem  

Netpa og Kræftens Bekæmpelse 

• Hvad kan Kræftens Bekæmpelse tilbyde Netpa?  

• hjælp med synliggørelse 

• hjælp til at designe og vedligeholde hjemmesiden  

• større gennemslagskraft pga. KBs status 

• økonomisk støtte 

• adgang til viden om, hvad der sker på kræftområdet 

• kurser og anden kvalificering af medlemmer, f.eks. de 

som fungerer som kontaktpersonerne 

• fremme erfaringsudvekslingen mellem foreningerne 

• hjælp til kræftpolitisk indflydelse 



Samarbejdet mellem  

Netpa og Kræftens Bekæmpelse 

Hvad forventer Kræftens Bekæmpelse af Netpa og 

andre patientforeninger? 

• en samarbejdsaftale, der bl.a. omhandler centrale 

politikker, tobaksindustrien og medicinalindustrien 
 

• at foreningerne deltager i de fire årlige møder og 

er interesserede i at samarbejde  
 

• at foreningerne har fokus på at tilbyde deres 

medlemmer konkrete aktiviteter, der kan 

informere og støtte dem 

 



Samarbejdet mellem  

Netpa og Kræftens Bekæmpelse 

 

 Tak for ordet! 
  

 Spørgsmål? 
 

 Hvilke ideer og forslag har I til et 

samarbejde? 


