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Forord

Videnregnskab 2004

I videnregnskabet kan du læse, hvad vi har gjort, og
hvad vi vil gøre for at bekæmpe kræft i Danmark:
Hvor bevæger forskningen sig hen? Hvordan går det
med at forebygge kræft, og hvordan arbejder Kræf-
tens Bekæmpelse med at lette livet for patienter og
pårørende? Disse spørgsmål prøver vi at give et aktu-
elt og overskueligt svar på.

Videnregnskabet omtaler foreningens tre hoved-
indsatsområder: Forskning, forebyggelse og patient-
støtte samt de funktioner, som dagligt understøtter

dem - lokalforeninger, fundraising, kommunikation og
økonomi.
Forskningsbevillinger på s. 44-53 er en liste over de
kræftforskere, som Kræftens Bekæmpelse i øjeblikket
yder støtte.

Årsregnskabet udgives som selvstændig publikation.

Både års- og videnregnskab kan bestilles hos Kræf-
tens Bekæmpelse på tlf. 3525 7540 eller hentes på
cancer.dk/regnskaber.
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Flere penge til kræftbehandling

Ledelsens beretning
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Ledelsens beretning

Kræftens Bekæmpelse arbejder hele tiden for at
påvirke sundhedspolitikerne. Og vi er glade for, at
der på Finansloven for 2005 er afsat 400 mio. kr.
mere til kræftområdet. Der er også flere penge til
hospicepladser og til orlov for at pleje døende. I
Kræftens Bekæmpelse glæder vi os over pengene, for
der er brug for dem. De skal bruges til flere scannere
og strålekanoner og til afdelinger, der organiserer
arbejdet bedre til gavn for kræftpatienterne.

Ny plan for den danske kræftindsats
Den første kræftplan fra 2000 øgede aktiviteten på
landets kræftcentre. Regeringen har besluttet, at der
nu skal udarbejdes en Kræftplan II. Kræftens Bekæm-
pelse deltager i dette arbejde, hvor vi bl.a. fokuserer
på, om kvaliteten af de tilbud, som kræftpatienterne
møder i behandlingen, er i orden.

Vi mener ikke, at et kræftforløb kun er tiden på
hospitalet, mens patienten er i behandling. Det er
også forebyggelse, smertelindring og rehabilitering.
Patienten har krav på, at der på alle trin i kræftfor-
løbet ligger forskningsbaseret og opdateret viden bag
indsatsen, så man opnår den bedste virkning. Det
kræver forskning, og det arbejder Kræftens Bekæm-
pelse for, at vi får.

Forskning på alle trin
I Kræftens Bekæmpelse bruger vi hvert år ca. 60 pct.
af vores budget på forskning. Det svarer til ca. 180
mio. kr. Forskningen giver mulighed for at finde årsa-
gerne til kræft og danner grundlag for forebyggelse
og behandling af sygdommen. Derfor er det helt
afgørende, at der sker forskning på alle trin i kræft-
forløbet.

Den patientnære forskning er af stor betydning for
behandlingen. Derfor har Kræftens Bekæmpelse i en
årrække ønsket og medvirket til en styrkelse af den-
ne forskning. Foreningen har bl.a. i mere end 10 år
støttet de kliniske forskningsenheder på de fem
onkologiske centre i Danmark med fem mio. kr.

• Vi vælger emnerne, der skal forskes i
• Vi står for dataindsamlingen
• Vi vælger metoden, der skal forskes efter
• Vi står for offentliggørelsen af resultaterne 
• Vi offentliggør alle forskningsresultater 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE BETINGER SIG
UAFHÆNGIGHED I AL FORSKNING:



Videnregnskab 2004 5

AT HJÆLPE DEM, DER HJÆLPER ANDRE
Livet er den største gave. En gave, som forandrer sig

fra dag til dag. Hver dag er i virkeligheden en ny gave.
En gave, der kan begejstre, bevæge og berige os. En
gave, vi skal passe på. For med gaven følger et ansvar. Vi
skal tage vare på de talenter og muligheder, vi alle har. Vi
har et ansvar for at tage hånd om vores egen og andres
sundhed. Så længe vi kan. 

Alt for mange mennesker er ramt af alvorlige sygdomme.
Her er det nødvendigt, at andre giver en hjælpende
hånd. Blandt dem, der kan gøre en forskel, er forskeren,
som hver dag bringer os et lille skridt videre i forebyggel-
sen og behandlingen af kræft. Og det er kræftrådgive-
ren, som kan give hjælp og trøst til de syge og pårøren-
de. Tallene viser desværre, at stadig flere danskere får
kræft. Men heldigvis er der også flere og flere, der vin-
der over kræften. Det er vigtigt, at vi alle er med til at
hjælpe dem, der hjælper andre…

H.K.H. Kronprinsesse Mary i folderen 
om landsindsamlingen 2005. 

årligt. I 2000 nedsatte hovedbestyrelsen en arbejds-
gruppe, der skulle komme med forslag til forbedrede
rammer og vilkår for den patientnære forskning i
bred forstand - det vil sige gennem hele kræftfor-
løbet. I Kræftstyregruppen og i Udvalget vedrørende
Kræftplan og Forskning (KOF-udvalget) har Kræftens
Bekæmpelse fortsat arbejdet for at styrke den pati-
entnære forskning.

KOF-udvalgets anbefalinger indeholder forslag til for-
bedringer og en reorganisering af indsatsen på det
patientnære forskningsområde. I foråret 2004 afsatte
regeringen 43,5 mio. kr. til implementeringen af disse
anbefalinger. Kræftens Bekæmpelse glæder sig over
den politiske vilje til at styrke området.

I dag finansierer private virksomheder ca. 80 pct. af
sundhedsforskningen i Danmark. De lægger hoved-
vægten på at forske i ny medicin, fordi de skal tjene
deres investeringer ind igen. Men der er også brug
for den basale grundforskning, som ikke forfølger et
mål om indtjening, men udelukkende drives af for-
skernes nytænkning. Derfor mener vi i Kræftens
Bekæmpelse, at det offentlige skal betale mere af den
danske sundhedsforskning. Læs mere om vores forsk-
ningsindsats i afsnittene om biologisk og epidemiolo-
gisk kræftforskning.

“

“

Det var med stor glæde, at Institut for Biologisk Kræft-
forskning i oktober 2004 modtog over 39 mio. kr. fra
Danmarks Grundforskningsfond til at etablere et nyt
forskningscenter for Gentoksisk Stress. Ansøgningen fra
Kræftens Bekæmpelse blev valgt ud af i alt 193 ansøgnin-
ger, og det er første gang, at fonden giver penge til en
privat organisation. 

Forskningscenteret skal overordnet undersøge, hvordan
hverdagens miljøpåvirkninger som sollys, tobaksrøg,
røntgenstråler, forurening, tilsætningsstoffer i maden osv.
skader kroppens celler. De tre forskere fra Kræftens
Bekæmpelse, der har modtaget pengene, har som de
første i verden udviklet en teknik, der gør det muligt at
kigge ind i en levende celle. Her kan forskerne se, hvor-
dan cellen reagerer, når den udsættes for påvirkninger,
der ødelægger arvemassen. 

CENTER FOR GENTOKSISK STRESS
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Ledelsens beretning
Røgfrihed for alle
12.000 mennesker dør hvert år af rygning i Dan-
mark. Flest fordi de selv har røget, men desværre
også en del, fordi de har været udsat for passiv ryg-
ning. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse for
røgfrihed. Det er vores opfattelse, at den danske
befolkning er ved at være positiv over for et forbud
mod røg i det offentlige rum. Rundt om i Europa og
mange andre steder i verden indfører man i øjeblik-
ket rygeforbud. Sammen med 15 andre sundhedsor-
ganisationer arbejder Kræftens Bekæmpelse også for
et hurtigt rygeforbud i det offentlige rum og på
indendørs arbejdspladser i Danmark.Alle skal kunne
bevæge sig i det offentlige rum og gå på arbejde
uden at blive generet af sundhedsskadelig røg. Læs
mere om vores indsats på tobaksområdet i afsnittet
om forebyggelse.

Nyt patienthus i Århus
Kræftens Bekæmpelse vil gerne gå nye veje for at yde
den bedste støtte til patienter og pårørende. I 2005
skal vores rådgivningscenter i Århus bygges om, og
her har vi hentet inspiration fra de skotske og engel-
ske Maggie Centre, som er tegnet af arkitekter, så de
danner de mest indbydende rammer om et behage-
ligt værested for patienter og pårørende. I det nye
patienthus bestiller man ikke tid - man går bare ind.
Patienter og pårørende kan få professionel råd-
givning og deltage i aktiviteter i huset – f.eks. stress-
håndtering, visualisering og afspænding.Vi glæder os
til at se nye tanker blive til virkelighed. Læs mere om
vores rådgivningsaktiviteter i afsnittet om patientstøtte.

Den sidste del af livet
Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at døende kræft-
patienter får mulighed for selv at bestemme, hvor de
ønsker at tilbringe deres sidste tid. Uanset, om det er
hjemme, eller på et hospice, skal alle patienter have
samme tilbud om behandling og pleje. Med finans-

lovsaftalen for 2005 får amterne pligt til at have
driftsoverenskomst med private hospicer om mini-
mum 12 hospicepladser. Det er en positiv udvikling.
Samtidig er der afsat 60 mio. kr. i 2005 og yderligere
40 mio. kr. i årene herefter til hospicepladser. Kræf-
tens Bekæmpelse har allerede nu indledt et samarbej-
de med en række amter om faglig bistand til hospice-
drift. Læs mere om vores aktiviteter på hospiceområ-
det i afsnittet om patientstøtte.

Mere viden om alternativ behandling
Halvdelen af alle danske kræftpatienter bruger alter-
nativ behandling i forbindelse med deres kræftsyg-
dom, og mange ønsker mere viden. Derfor arrangere-
de vi i 2004 fem seminarer, der hver handlede om en
specifik form for alternativ behandling, bl.a. akupunk-
tur, antioxidanter og plantehormoner. Interessen for
seminarerne var stor, og både patienter, alternative
behandlere og sundhedspersonale deltog. Men semi-
narerne viste også, at der er behov for mere viden-
skabelig dokumentation. Kræftens Bekæmpelse har
derfor oprettet en pulje på tre mio. kr. til forskning i
alternativ kræftbehandling. Læs mere om alternativ
behandling i afsnittet om patientstøtte.

Strukturreformen - 
nye opgaver og nye samarbejder
Når strukturreformen træder i kraft i 2007, vil
behandlingen af kræftsygdomme ligge i de nye regio-
ner, mens ansvaret for forebyggelse og rehabilitering
overgår til kommunerne. Samtidig bliver antallet af
kommuner færre, og kommunerne bliver større. Det
betyder nye samarbejdspartnere for os i Kræftens
Bekæmpelse. Og det får betydning for, hvordan vi i
fremtiden skal organisere det frivillige arbejde. Kræf-
tens Bekæmpelse har over 305.000 medlemmer, og
beslutninger om fremtidens struktur er en sag for for-
eningens medlemmer. Det er altafgørende for Kræf-
tens Bekæmpelse, at vi bevarer den stærke forankring
i befolkningen. Derfor vil vi i 2005 bruge tid på at
diskutere, hvordan vi bedst kan udfylde de rammer,
som den ny reform giver. Læs mere om det frivillige
arbejde i afsnittet om lokalforeninger.

Flere gør stærk - Patientforum
Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen med ni 
patientforeninger i Patientforum for at sætte patien-
ternes interesser i fokus. I Patientforum arbejder vi
bl.a. med medicin på patientens vilkår. Dvs., at medi-
cin skal gives, så den virker optimalt på den enkelte
patient, patienten skal have færrest mulige præpara-
ter, og præparaterne skal skræddersyes til den enkel-
te patients behov. Et andet resultat af arbejdet i Pati-
entforum er ni anbefalinger om patientforløb. Derud-
over arbejder vi i Patientforum med at etablere et
videncenter med det formål at samle og formidle
erfaringer og viden om patientforløb.

SAMARBEJDE MED KONGEHUSET
Det er en stor ære og glæde for Kræftens Bekæmpelse,
at H.K.H. Kronprinsesse Mary og H.H. Prinsesse Alexan-
dra har tilkendegivet interesse for kræftsagen. H.K.H.
Kronprinsesse Mary vil blandt andet hjælpe Kræftens
Bekæmpelse inden for områderne forebyggelse, sund
livsstil og patientstøtte. H.K.H. Kronprinsesse Mary med-
virkede bl.a. i en folder i forbindelse med landsindsam-
lingen 2005 og ved åbningen af forskningscenter for
Gentoksisk Stress. H.H. Prinsesse Alexandra har allerede
hjulpet Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med bryst-
kræftmåneden og underlivskræft og vil fortsat bistå med
aktiviteter om kvinder og kræft. 



Viden/værdigrundlag
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Viden/værdigrundlag

Værdier
Åbenhed
Respekt 
Engagement 
Troværdighed 
Medmenneskelighed 

Mission
Vi vil:

• stille krav til sundhedssystemet, støtte patienterne,
ændre holdninger og skabe resultater ved at værne
om den brede folkelige opbakning til kræftsagen 

• samle erfaringer fra patienter og pårørende 
• producere og samle viden gennem vores inter-

nationale kontakter 
• anvende vores viden til konkret politik og formule-

ring af mål med henblik på handling.

Mål
Vi vil bidrage til at:

• færre danskere får kræft 
• flere kræftsyge overlever 
• kræftsyge får det bedst mulige liv.

Viden
Meget arbejde i Kræftens Bekæmpelse er højt specia-
liseret. Det er baseret på videnskabelige fakta eller på
erfaring. Det gælder ikke mindst rådgivningen af pati-
enter.

Behandlingen af patienter skal være veldokumente-
ret. Det er etisk lige så uacceptabelt at tilbyde en
patient en forkert behandling, som det er at undlade
at tilbyde den rigtige.

Vision: Et liv uden kræft



Trækker kloge hjerner til Danmark

Biologi
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Når man går rundt i de labyrintiske gange på Institut
for Biologisk Kræftforskning, hører man både spansk,
russisk, tjekkisk, kinesisk eller engelsk med op mod
20 forskellige accenter. Det skyldes, at næsten hver
anden forsker på instituttet kommer fra et andet land
end Danmark. For at være præcis har instituttet
repræsentanter fra Marokko, Korea, Filippinerne, Chi-
le, Egypten,Armenien, Finland, Rusland,Tyskland,
Tjekkiet, Spanien, Portugal, Sverige, Norge, Polen,
Iran, England, Slovakiet, Kina og Danmark

I alt 20 forskellige lande samlet under ét tag i den biolo-
giske kamp mod kræft.På den måde trodser instituttet
en national tendens,hvor man ser mere hjerneflugt end
hjernetilgang. (Se artikel:Åbenhed betaler sig s. 11).

I 2004 har det sammensatte hold af forskere fundet
mange af svarene på, hvorfor normale celler bliver til
ustyrlige kræftceller, hvorfor de bliver modstandsdyg-
tige og kan overleve angreb fra både immunforsvar
og behandlinger, og hvorfor de får evnen til at til-
trække blodårer og sprede sig til andre dele af krop-
pen. Med den viden er det lykkedes forskerne i labo-
ratoriets kunstige verden at udvikle ny kræftmedicin,
der rammer kræftcellerne mere målrettet end nogen-
sinde og har effekt på mus. Det næste lange seje træk
bliver at få overført de samme behandlingsprincipper
til kræftpatienter.

Biologisk kræftforskning

Opdagelser i 2004

Tumor Immunologisk Forskningsgruppe
Kræftpatienter har et immunforsvar, der er gearet til
at gøre det af med kræftceller, der modstår kemotera-
pi. Igangværende forsøg på kræftpatienter skal vise,
om vacciner, der gør det kræftrettede immunforsvar
endnu stærkere, kan blive en hjælp til den traditionel-
le kræftbehandling.

Afdeling for Cellevækst og Kræft
Kræftceller har et beredskab, der får nogle kræftcel-
ler til at overleve strålebehandling og kemoterapi. I
laboratoriet er det lykkedes at svække beredskabet,
så kræftcellerne genvinder deres følsomhed. Det
giver håb om, at den traditionelle kræftbehandling
kan gøres mere effektiv.

Apoptoselaboratoriet
Kræftceller indeholder mange små sække fyldt med
celledræbende enzymer, og hvis sækkene lækker,
begår kræftcellerne selvmord. Opdagelsen åbner
mulighed for at angribe kræftceller fra en helt ny vin-
kel. En ny målrettet behandling, der får kræftcellernes
sække til at lække hos mus, har vist sig meget effektiv.
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Cancergenetisk Laboratorium
Et nyt gen, der fremmer udviklingen af modermærke-
kræft, er blevet kortlagt. Det kan blive et vigtigt
våben i kampen mod sygdommen.

Afdelingen for Proteomer i Kræft
Forskere har isoleret en væske i kræftsvulster fra
bryst- og blærekræftpatienter, der kan indeholde
markører - tidlige tegn på kræft. Håbet er, at man med
væsken i hånden kan finde nye markører, der kan
bruges til at spore sygdommen på et tidligere tids-
punkt, end det er muligt i dag.

Afdeling for Brystkræft
Nye laboratorieforsøg viser, at brystkræftceller, som
er modstandsdygtige og dermed overlever den tradi-
tionelle antiøstrogen behandling, ofte kan bremses af
et vitamin-D-lignende stof. Hvis forsøg i mus viser
den samme tendens, kan det blive et vigtigt supple-
ment til den nuværende behandling af brystkræft.

Afdeling for Molekylær Kræftbiologi
En russisk og to armenske forskere har udviklet et
antistof, som til dels kan forhindre kræft i at vokse og
sprede sig i mus. Næste skridt er at udvikle et nyt
antistof, der kan kurere musene fuldstændigt. Hvis
det lykkes, vil behandlingen være klar til at blive
afprøvet på mennesker. (Se artikel s. 13)

Dansk Center for Translationel
Brystkræftforskning (DCTB)
Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning,
der blev etableret i 2003 og er et samarbejde mellem
Kræftens Bekæmpelse, universiteter og hospitaler,
kører nu på skinner, og det knytter store forhåbninger
til, at resultaterne fra laboratorierne hurtigt kan
omsættes til virkelighed og komme patienter til gode.

Læs mere om biologisk kræft forskning på cancer.dk/bio

I 2005 og de kommende år vil arbejdet med at øge vores
viden på det basale område fortsætte. For første gang
har Danmarks Grundforskningsfond tildelt midler til en
ikke-statslig forskningsinstitution, og det betyder, at vi i
2005 åbner Forskningscenter for Gentoksisk Stress, som
er et samarbejde mellem to af instituttets afdelinger,
Apoptoseafdelingen og Afdelingen for Cellevækst og
Kræft. Centret skal under ledelse af Jiri Lukas undersøge,
hvordan hverdagens miljøpåvirkninger skader kroppens
celler. Centret har fået en foreløbig bevilling på over 39
mio. kr.  

FOKUSOMRÅDER 2005 

Kræftens Bekæmpelse har forskere fra mange steder i verden.
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Biologi

-Hun kunne være formand for Dyrenes Beskyttelse.

Ordene flyver ud af munden på kræftforsker Per thor
Straten, når talen falder på Ingrid Fossar Larsen, der
har været leder af dyreafdelingen gennem 26 år og i
daglig tale kaldes for Tulle. Han er i øjeblikket sam-
men med forskermakkeren Anders Meier hyppig
gæst i Tulles dyreafdeling, fordi de har sat et nyt
museforsøg i gang, hvor de prøver at få musenes
immunforsvar til at dræbe de kræftceller, som traditi-
onel kemoterapi ikke gør det af med.

-Da vi ikke - ligesom Tulle - har daglig kontakt til mus-
ene, har vi måske en tendens til at tænke mere på
resultaterne end på musenes trivsel. Men har du
mødt Tulle bare én gang, så er du ikke i tvivl om,
hvem der bestemmer. Hun fortæller venligt, men
bestemt, hvor langt forsøget kan gå, siger Per thor
Straten.

Sikrer tarv og trivsel
I dette, som i alle andre museforsøg, er Tulle garant
for, at Kræftens Bekæmpelse overholder de strenge
krav, som Justitsministeriets dyreforsøgskontrol stil-

ler, som f.eks. er, at musen aflives, hvis kræftsvulsten
når en størrelse på 12 mm. Men hvis musene på
nogen måde viser tegn på at lide før, afliver Tulle og
hendes dyreassistenter musene med det samme.

-Normalt står musenes ører lige op i luften. Så et sik-
kert tegn på, at en mus har det dårligt, er, når den
lægger ørerne bagud og ligner en, der har hovedpine.
Et andet tegn er, når musen pludselig holder op med
at holde sin pels flot og blank, og den får et pjusket
udseende. Et tredje tegn er, når en mus melder sig ud
af det intime fællesskab og bevæger sig væk fra de
andre. De og andre tegn tænder advarselslamperne
hos os, og vi sørger for, at musen aflives hurtigt og
nænsomt, siger Tulle.

Hos Tulle og hendes dyreassistenter bliver alle ca.
3.000 mus behandlet ens. Uanset om det er avlsmus
eller deres afkom, der bliver brugt til forsøg, bliver de
passet og plejet på den samme måde.

-Med mit lange liv her på stedet kan jeg godt ærgre
mig over, at musene ikke altid har haft det så godt
som i dag. For ikke mindre end otte år siden gik
vores mus kun rundt på savsmuld og må - for at sige
det ligeud - have røvkedet sig. I dag er det heldigvis
anderledes. De får redemateriale, som især hunnerne
laver de mest kunstfærdige huler ud af, og her kan en
trynet hanmus også gemme sig, hvis de andre drenge
har været for hårde ved ham, siger Tulle.

I 2004 deltog 1.306 mus i 45 forskellige forsøg.

Ny kræftmedicin må først afprøves på menne-
sker, når medicinen virker i dyr. Derfor var
mus også en uundgåelig del af forskningen i
2004. Dyreafdelingens leder, Ingrid Fossar
Larsen, sørger for, at musenes korte liv er
godt, og at det afsluttes så blidt som muligt

Musens advokat

Tulle har arvet kærligheden til dyr fra sin far, som desværre døde af kræft. -Derfor var jeg ikke i tvivl om,
at jeg skulle slå til, da stillingen som leder i Kræftens Bekæmpelses stald blev slået op, for her kan jeg gøre
livet lettere for mus født til en barsk tilværelse og gøre mit til, at færre i fremtiden vil lide den samme
skæbne som min far, siger Tulle.
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Åbenhed betaler sig

For 13 år siden tog de to tjekkiske forskere Jiri
Bartek og Jiri Lukas en rask beslutning og for-
lod deres hjemland, da de havde fået to stil-
linger, som Kræftens Bekæmpelse havde slået
op internationalt 

I dag driver de Afdelingen for Cellevækst og Kræft,
som er verdens førende inden for sit felt. De to for-
skere ved godt, hvorfor Kræftens Bekæmpelse klarer
sig godt internationalt.

-I Kræftens Bekæmpelse er der tradition for, at man
kigger på, hvad folk kan og ikke, hvor de kommer fra.

Det mærker man også, når man er her, hvor man bli-
ver mødt med stor åbenhed og engagement. Derfor
bliver vi og værner om det, som vi har bygget op de
sidste 13 år på trods af de mange tilbud, vi får fra
andre kanter, siger Jiri Bartek.

-Med vores nuværende position tiltrækker vi nogle af
de største talenter i verden, og det gør, at forskningen
i Kræftens Bekæmpelse bliver endnu bedre - så åben-
heden virker selvforstærkende, siger Jiri Lukas.

Tjekkiet har ikke glemt sine landflygtige landsmænd.
I 2004 modtog de to forskere tjekkiets mest prestige-
fyldte forskerpris, Gregor Mendel Æresmedaljen.

Hvid kittel, hvide træsko, hvide handsker og 
sikkerhedsbriller i lommen 

Det er den mundering, medarbejderne i Institut for
Biologisk Kræftforskning hopper i hver morgen, og
de lever på den måde op til forestillingen om rigtige
forskere, men de gør det for at passe på sig selv. For i
kampen om at komme kræft til livs arbejder de f.eks.
med gensplejsede organismer, specialdesignet virus,
radioaktivitet, ultraviolet lys og skrappe kemikalier.

Men forskerne tager ikke kun vare på sig selv. De sør-
ger også for, at arbejdet hverken skader miljøet eller
andre folks sundhed. Det vil sige, at kemikalieaffald
ikke ender i håndvasken, men i specielle beholdere,
og alt levende materiale, som f.eks. gensplejsede bak-
terier eller radioaktive kræftceller bliver tilintetgjort
og ender i biologiske skraldespande, før de afhentes
af specialuddannet personale fra Kommunekemi eller

renholdningsselskabet R98, der sørger for endelig og
korrekt destruktion. F.eks. ender det biologiske affald
i et anlæg, hvor det bliver brændt ved 850 grader.

Miljøvenlig forskning

For 13 år siden kom Jiri Bartek og Jiri Lukas fra Tjekkiet til Kræftens Bekæmpelse. I dag trækker
deres Afdeling for Cellevækst og Kræft talenter fra hele verden til Kræftens Bekæmpelse.

I 2004 afleverede instituttet ca. 900 liter kemikalieaffald til
Kommunekemi og ca. 8 ton biologisk risikoaffald til R98.
Radioaktivt affald stilles til henfald i et aflåst kælderrum,
indtil strålingen er så lav, at det også kan sendes til R98.

Instituttet råder over 33 klasse 1 laboratorier, hvor man
må arbejde med gensplejsede organismer og et klasse 2
laboratorium, hvor man også må arbejde med virus, og
kittelens farve skal skifte fra hvid til gul. Alle projekter og
laboratorier er godkendt af Arbejdstilsynet.

AFFALD I LITER OG TON 
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Om et halvt år kan humanbiolog Sine Reker
kalde sig ph.d., og det betyder, at hun på små
fem år både har opnået en kandidat- og en
ph.d.-grad med Kræftens Bekæmpelse som
base

Sine Reker tager benene op i sofaen og ligner det,
hun er. En glad studerende.

-Lige nu har jeg f.eks. et kursus i "academic writing".
Her lærer vi, hvordan man skriver en god videnskabe-
lig artikel på engelsk. Det er med en masse gramma-
tik, og det virker meget gymnasieagtigt - men også
rigtigt. For det betyder, at selve sproget ikke bliver en
begrænsning, når jeg offentliggør mine forskningsre-
sultater i internationale tidsskrifter, siger Sine Reker.

Det betyder meget for Sine Reker, at hun har fået
muligheden for at tage et ph.d.-studie med Kræftens
Bekæmpelse som base.

-Hvis jeg blot havde arbejdet her i tre år - uden at
opnå en videnskabelig grad - ville jeg mangle ph.d.-
stemplet i mit videre karriereforløb. Det stempel er
især vigtigt, når jeg i fremtiden på lige fod med andre
skal kæmpe om de få forskningsmidler, der er. Så jeg
er glad for, at Kræftens Bekæmpelse har betalt halv-
delen af, hvad det koster at blive indskrevet på

Københavns Universitet, og min chef kunne betale
både min løn og den anden halvdel af ph.d.-afgiften
med midler udefra, siger Sine Reker.

Sine Reker er den 44. medarbejder, der nyder godt af
samarbejdet mellem landets universiteter og Kræftens
Bekæmpelse, hvor den studerende på mange måder
følger et klassisk ph.d.-studieforløb på universitetet
blot med den forskel, at selve forskningsdelen - som
udgør hovedparten af studiet - foregår i Institut for
Biologisk Kræftforskning. Instituttets chef Julio Celis
er ikke i tvivl om, at de penge, det koster at indskrive
medarbejdere på universitetet, er godt givet ud.

-Det gør det nemmere for os at fastholde de unge
talenter, og på den måde kan vi skabe den nye gene-
ration af dygtige kræftforskere, som Danmark har
brug for, siger Julio Celis.

Uddanner næste generation af kræftforskere

Til december vil Sine Reker aflevere sin ph.d-afhandling, hvor hun beskriver arbejdet med at
udvikle en kræftvaccine, der kan blive et godt supplement til kræftbehandlingen i dag. 

I 2004 blev to af instituttets  ph.d.-studerende færdige
og syv nyindskrevet ved universitetet. 

Forretningsudvalget besluttede i 1997 at dække halvde-
len af den afgift på ca.100.000 kr. som det koster at have
en ph.d.-studerende indskrevet på landets universiteter.
Indtil nu har 44 unge forskere i Institut for Biologisk
Kræftforskning nydt godt af ordningen.

44 KRÆFTEKSPERTER
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En russisk og to armenske forskere har udviklet
et antistof, som til dels kan forhindre kræft i at
vokse og sprede sig i mus. Næste skridt er at
udvikle et nyt antistof, der kan kurere musene
fuldstændigt. Hvis det lykkes, vil behandlingen
være klar til at blive afprøvet på mennesker

I Afdeling for Molekylær Kræftbiologi har de opdaget
et protein, S100A4, som hjælper kræftceller til at
sprede sig. Kræftceller spreder sig bl.a. ved at nedbry-
de det væv, som omgiver dem og ved at øge blod-
tilførslen. Uden øget blodtilførsel ville kræftsvulster
ikke blive større end to millimeter.

Forskerne har derfor længe forsøgt at forhindre pro-
teinet i at fungere, og nu er det første gennembrud
kommet. De har i et samarbejde med det amerikan-
ske biotekfirma Prolifia udviklet et antistof, som kan
binde sig til og ødelægge proteinets funktion. Og det
virker. Museforsøg har vist, at antistoffet til dels kan
forhindre kræftsvulster i at vokse.

Gennembrud starter ny jagt
Afdelingens leder, Eugene Lukanidin, er glad for resul-

taterne, men han er overbevist om, at det kan gøres
endnu bedre.

-Det er tydeligt, at vi i vores museforsøg ikke får bugt
med alle de kræftfremmende S100A4 proteiner. Der-
for har vi sat en ny produktion i gang af endnu et
antistof, der skal hjælpe os med at få fat i den sidste
rest af kræftfremmende proteiner. Hvis det nye anti-
stof viser sig at være bedre til at bremse kræftsvul-
sters vækst i mus, vil vi prøve at overføre det samme
behandlingsprincip til mennesker, siger Eugene Luka-
nidin.

Hvis kræftmedicinen bliver en succes, fastslår senior-
forsker Mariam Grigorian, at det bliver en tillægsbe-
handling.

-Vores antistofbehandling vil aldrig komme til at stå
alene. For det er mest effektivt at angribe kræftceller
fra mange sider. Sammen med den traditionelle
behandling (f.eks. kemoterapi) er der større chance
for at komme af med alle kræftcellerne, siger Mariam
Grigorian.

Opdagelserne blev offentliggjort i to internationale
tidsskrifter i 2004.

• I 2004 offentliggjorde instituttet 61 videnskabelige
artikler i førende internationale fagtidsskrifter. Institut-
tet har som en del af forskningen i 2004 haft 17 ph.d.-
studerende, hvoraf to afsluttede deres afhandling og
opnåede ph.d. grad i 2004. 

• Instituttet udarbejder hver fjerde år en detaljeret
videnskabelig rapport på engelsk. Rapporten fra 2000
til 2004 vil blive offentliggjort på internettet i 2005,
bl.a. med en liste over instituttets videnskabelige pub-

likationer (cancer.dk/bio).
• Bevillinger fra nationale og internationale fonde

udgjorde i 2004 26,3 mio. kr., hvilket er en stigning fra
2003 på 3,6 mio. kr. De eksterne midler er absolut
nødvendige for at kunne bevare forskningsaktiviteter-
ne på et uændret højt niveau, og da det kan betragtes
som en blåstempling af forskningsprojekternes kvalitet,
er det instituttets mål at fastholde og om muligt forøge
bevillingernes antal og størrelse.

RESULTATER I TAL

Ny kræftmedicin nærmere patientforsøg
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Epidemiologisk kræftforskning

-Det vigtigste våben i kampen mod kræft er viden,
siger forskningschef, dr.med. Jørgen H. Olsen. Han er
leder af Kræftens Bekæmpelses Institut for Epidemio-
logisk Kræftforskning, hvor ca. 70 forskere er beskæf-
tiget med at finde frem til alle årsager til kræft. Deres
vision er et samfund, hvor kræft ikke længere findes.

Det er jagten på denne viden om kræftsygdommes
årsager, der er den epidemiologiske kræftforsknings
vigtigste arbejdsområde. Denne forskning er derfor
den nødvendige forudsætning for al kræftforebyggel-
se.

Den epidemiologiske forskning i Kræftens Bekæm-
pelse har et dobbelt mål:

1: At finde den viden, der gør det muligt at undgå
kræft i fremtidens samfund

2: At bidrage med viden, som kan forbedre overlevel-
sen og livskvaliteten hos de mennesker, der får
kræft.

En anden vigtig opgave for Kræftens Bekæmpelses
epidemiologiske forskere er at kunne fjerne grundløs
frygt for kræft. Det sker, når forskningen kan tilbage-
vise risikosammenhænge. F.eks. har forskerne i Kræf-
tens Bekæmpelse kunnet tilbagevise den meget

udbredte opfattelse, at stress kan være en medvirken-
de årsag til, at kræft opstår.

Vi kunne undgå over 10.000 kræfttilfælde
herhjemme hvert år

Forskerne mener, at vi i dag kender årsagerne til godt
en tredjedel af alle kræfttilfælde. Og når man kender
årsagerne til en sygdom, kan man i princippet også
forebygge den. Derfor ville vi med vores nuværende
viden i princippet kunnet have forebygget ca. 10.000
af de ca. 34.000 kræfttilfælde, der vil opstå herhjem-
me i år. Det drejer sig især om kræft, der skyldes to-
bak, stoffer i arbejdsmiljøet, radioaktiv stråling, over-
vægt, solskoldninger, radonstråling i indeklimaet,
infektioner, for lidt motion og uhensigtsmæssig kost.

Fem pct. af de 34.000 kræfttilfælde er arvelige, hvori-
mod de resterende 60 pct. eller godt 20.000 årlige
tilfælde skyldes faktorer, som vi ikke kender i dag,
eller som vi kun har en svag formodning om. Det er
jagten på disse i dag ukendte årsager, der står helt
centralt i den epidemiologiske forskning.

Kræftens Bekæmpelses epidemiologiske forskere
leder efter årsagerne til kræft i kosten, i generne, mil-
jøet, på arbejdspladsen, i psyken og i vores livsstil.
Den store spændvidde i forskningen er årsag til, at
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Kræftens Bekæmpelse fortsat tiltrækker nye epide-
miologiske forskere. I 2004 blev fem nye forskere
således tilknyttet Institut for Epidemiologisk Kræft-
forskning.

Den epidemiologiske forskning i Kræftens Bekæm-
pelse fokuserer for tiden på syv hovedområder:

1.Vaccine
Kan livmoderhalskræft udryddes eller forebygges
med en vaccine?

2. Psykens rolle 
Hvilke psykosociale faktorer har betydning for
overlevelse og helbredelse?

3. Kræftbehandling af børn
Kræftbehandlede børn har forhøjet risiko for at

udvikle kræft senere i livet. Det kræver overvåg-
ning. Men der kommer heldigvis ikke skader på
næste generation.

4. Kost og motion
Kan den rigtige kost og motion fungere som forsik-
ring mod kræft?

5. Miljø som forebyggelse
Kan trafikforurening medføre lungekræft?

6. Forstyrret døgnrytme
Kan natarbejde øge risiko for kræft i bryst, prostata
og tyktarm?

7. Mobiltelefoni og radar
Giver mobiltelefoner øget risiko for hjernekræft
hos børn og unge?
Kan militære radaranlæg give øget risiko for kræft?

I august måned var Afdeling for Psykosocial Kræftforsk-
ning vært for den 7. verdenskongres i International
PsychoOncology Society (IPOS). Kongressen samlede
550 deltagere fra mere end 40 lande på Det Kongelige

Kunstakademi på Holmen i København. Afdelingens
leder, overlæge  Christoffer Johansen er præsident for
IPOS frem til udgangen af 2006.

PSYKOSOCIAL KRÆFTFORSKNING

Forskningsleder Ole Raaschou-Nielsen undersøger, om luftforurening kan give kræft.
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Den viden, som frembringes ved Kræftens Bekæmpelses
forskningsprojekter, skal have en standard, så den uden
undtagelse kan offentliggøres i anerkendte, internationa-
le, videnskabelige tidsskrifter. Det er et vigtigt særkende
for forskningen, som er fri, dvs. uafhængig af industrielle
interesser, at forskerne sørger for, at resultaterne er til-
gængelige. Tidsskrifterne og de tilhørende elektroniske
publikationsdatabaser er altså en slags "markedsplads",
hvor alle, der ønsker det, uden omkostninger kan følge
med i de nyeste forskningsresultater om kræft på ver-
densplan. Det er vigtigt, at forskere i Kræftens Bekæm-
pelse bidrager med viden internationalt, fordi det er
internationale forskningsnyheder, som skal til for at styr-

ke forebyggelsen af kræft i hverdagen og forbedre
behandlingen af dem, som rammes. 

I 2004 publicerede Kræftens Bekæmpelses Institut for
Epidemiologisk Kræftforskning 80 videnskabelige artik-
ler, og yderligere 25 var i trykken ved årsskiftet. Det er
en fremgang på godt 20 pct. i forhold til 2003. 

Instituttets publikationsliste for 2004 kan ses på
cancer.dk/epi. 

Det er instituttets politik, at forskere og øvrige medarbej-
dere i videst muligt omfang skal bidrage til den almindeli-
ge debat på kræftområdet. I 2004 holdt de 16 foredrag
på lokalforeningsmøder, 10 foredrag i fagforeninger og
faglige klubber, 24 foredrag i andre organisationer (fra
f.eks. den amerikanske ambassade til menighedsråd), og
32 foredrag på internationale konferencer. Forskerne har

regelmæssigt indlæg med fagligt indhold i fagblade og
dagblade. De er i jævnlig kontakt med journalister om
dagsaktuelle emner som radaranlæg, højspændingsled-
ninger, vaccination, østrogenlignende stoffer, radon,
kræftrisiko i Forsvaret, børnekræft, mobiltelefoner, mobil-
master, kostspørgsmål og meget andet. 

De eksterne fondsmidler var i 2004 på 19,4 mio. kr., hvil-
ket skal ses på baggrund af et foreningsfinansieret drifts-
budget for instituttet på samlet 17,7 mio. kr. Det betyder,
at instituttets forbrug for 2004 var sammensat af  52 pct.

eksterne midler og 48 pct. interne. Det samlede regn-
skab for instituttet giver en stykpris pr. publikation på
489.000 kr.

I 2004 forsvarede Jane Bigaard sin ph.d.-afhandling om
kroppens fedtfordeling og risiko for tidlig død. Anja
Olsen forsvarede en ph.d.-afhandling om kost og østro-

gentilskud i forhold til østrogenreceptor-positiv bryst-
kræft, og Christoffer Johansen forsvarede sin doktordis-
putats om elektromagnetiske felter og risiko for sygdom.

BIDRAG TIL SAMFUNDSDEBATTEN

TRE VIDENSKABELIGE GRADER

HVAD KOSTER DET?

VIDEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG FOR ALLE
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Mennesker kan dø af luftforurening, det er der ingen
tvivl om. Men hvor mange dør faktisk på grund af
luftforurening? Hvilke partikler i den forurenede luft
er skadelige? Hvor i kroppen gør partiklerne mest
skade? Hvem er mest udsatte for at blive syge af luft-
forureningen? Spiller en persons genetiske forhold
en rolle? Kan kost og livsstil have indflydelse på, om
man bliver syg af luftforurening eller ej? Det er nogle
af de spørgsmål, som Kræftens Bekæmpelses Institut
for Epidemiologisk Kræftforskning vil søge at finde
svar på i den kommende tid.

Forskningsresultater tyder på, at luftforurening fra
især dieselbiler kan give kræft. Desuden kan trafikfor-
urening sandsynligvis også forværre hjerte-kar- og
luftvejssygdomme.

-Vores bedste bud er, at man kunne spare ca. 450 for
tidlige dødsfald hvert år i Danmark, hvis der kom par-
tikelfiltre på alle busser og lastbiler, siger Ole Raa-
schou-Nielsen, der leder Kræftens Bekæmpelses
forskning i miljø og kræft.

Aktuelt deltager Kræftens Bekæmpelse i tre forsk-
ningsprojekter om luftforurening:

1. Luftforurening og risiko for kræft, død og hospitals-
indlæggelse

2. Kan luftforurening give lungekræft?

3. Kan lungeforurening give kræft i tyktarm og ende-
tarm?

Forskerne tager udgangspunkt i de 57.000 danskere,
der også deltager i Kræftens Bekæmpelses store
undersøgelse Kost, kræft og helbred. Det er en velbe-
skrevet gruppe, som man ved ret meget om, fordi del-
tagerne har udfyldt detaljerede spørgeskemaer om
deres kostvaner og livsstil. På den måde kan man
også undersøge, om kost og livsstilfaktorer som 
f. eks. rygning og fysisk aktivitet har en indflydelse 
på luftforureningens skadevirkninger.

På grund af de enestående registre, der findes i Dan-
mark, kan man kortlægge deltagernes bopælsmønstre
de seneste 30 år, og fordi folk flytter, drejer det sig
ikke om 57.000 adresser, men om over 200.000.
Dernæst undersøges det, hvor stor luftforureningen
har været ved bopælen igennem perioden.

Deltagerne har også afleveret en blodprøve, så man
kan undersøge, om naturlige genetiske variationer hos
mennesker kan spille sammen med luftforureningen.

Det er meget omfattende undersøgelser, der skal til
for at kunne belyse, hvad luftforurening over længere
tid gør ved menneskers helbred. Hertil er det nød-
vendigt at anvende mange forskellige discipliner
inden for videnskabens verden. Derfor indgår Kræf-
tens Bekæmpelses forskning i luftforureningens ska-
devirkninger i et tværfaglig samarbejde, der omfatter
ikke mindre end 11 forskningsinstitutter.

-Vi ved endnu ikke, hvilke elementer i trafikforure-
ningen der volder mest skade. Jo mere vi forsker, og
jo mere vi ved om skadevirkningerne, jo bedre kan vi
forebygge, understreger Ole Raaschou-Nielsen.

Kan luftforurening give kræft? 

Læs mere om arbejdet på Kræftens Bekæmpelses Institut for Epidemiologisk Kræftforskning på cancer.dk/epi.
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Kræftens Bekæmpelse arbejder med at få flere dan-
skere til at følge gode råd om en bedre livsstil. Og
det er der god grund til. I dag har man nemlig viden
til at kunne forebygge mindst en tredjedel alle kræft-
tilfælde, hvis rådene blev fulgt.Alene ved rygestop
kunne man undgå 4.500 dødsfald af en række for-
skellige kræftformer.

En fjerdedel af alle kræfttilfælde kunne undgås, hvis
alle holdt op med at ryge. Rygning kan føre til kræft-
sygdomme i blandt andet lungerne, mundhulen, svæl-
get, livmoderhalsen, urinblæren, bugspytkirtelen,
nyrerne, mavesækken og til akut myeloid leukæmi.

VI FOREBYGGER KRÆFT MED UDGANGS-
PUNKT I DE EUROPÆISKE KRÆFTRÅD:

• Undgå røg
• Undgå overvægt
• Vær fysisk aktiv
• Spis mere frugt og grønt
• Pas på solen
• Undgå kræftfremkaldende stoffer
• Deltag i screening for tarm-, bryst- og livmoder-

halskræft

En vigtig del af forebyggelsesarbejdet er dokumentation. 
Ved hjælp af data fra Cancerregistret vurderer forskerne
forekomst, død og overlevelse efter kræft. Resultaterne
af den samlede indsats mod kræft vurderes i samarbejde
med de øvrige nordiske lande. Vi sammenligner overle-
velsen og behandlingen af de største kræftformer lande-
ne imellem, og vi vurderer, om udviklingen går mod bed-
re resultater. 

Det står f.eks. klart, at de forhold, Sverige byder sine
brystkræftpatienter med screening og behandling, bety-
der, at svenske kvinders muligheder for at overleve syg-
dommen er bedre end danske kvinders. Lige nu arbejder
vi på at indsamle og analysere data for andre store kræft-
former: Tyktarms-, endetarms- og prostatakræft.

Væk med røgen

GÅR KRÆFTINDSATSEN 
I DEN RIGTIGE RETNING?
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Rygeforbud: Det er ikke kun rygerne selv, der er i
risikozonen – det er også alle andre, der udsættes for
røg. Derfor er et af Kræftens Bekæmpelses allervigtig-
ste mål: Rygeforbud på indendørs arbejdspladser og i
det offentlige rum. En stor del af Europa tog i 2004
konsekvensen af vor viden om, at passiv røg er sund-
hedsskadelig og blandt andet kan medføre kræft, og
indførte rygeforbud. Den udvikling skulle gerne nå til
Danmark, og Kræftens Bekæmpelse har taget initiativ
til et netværk med andre sundhedsfremmende orga-
nisationer for at få en lov, der effektivt kan beskytte
danskerne mod passiv røg.

Færre ryger: Ved udgangen af 2004 røg 25 pct. af
danskerne hver dag. Året før var det 27 pct. Men tal-
let skal endnu længere ned. Og et krav om rygefor-
bud skal naturligvis følges op af tilbud om hjælp til
rygeafvænning. Det har længe været og er fortsat en
vigtig del af arbejdet i Kræftens Bekæmpelse.

Rygestopinstruktører: Kræftens Bekæmpelse uddan-
ner sundhedspersonale til at hjælpe patienter og bor-
gere med at holde op med at ryge. I 2004 blev der
udviklet to nye mere målrettede, videregående kur-
ser: Det ene er rettet primært mod jordemødre, der
rådgiver gravide rygere. Det andet til rygestopinstruk-
tører, der rådgiver borgere, der er dårligt stillet socialt
og økonomisk.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen: En arbejds-
plads med 600 medarbejdere var udgangspunktet for
et nyt forskningsprojekt, der blev sat i søen i 2004.
De ansatte har deltaget og arbejdet med passiv røg
og røgpolitik, og på baggrund af det skal det under-
søges, om initiativer og varige ændringer på arbejds-
pladsen kan fremme sundheden på både kort og lang
sigt. De foreløbige resultater tyder på, at forståelsen
af passiv røg som sygdomsfaktor er ændret markant.

NÅET I 2004 MÅL FOR 2005

28 tredages grundkurser Ny grundbog til uddannelse
for rygestopinstruktører af rygestopinstruktører

Udvikling af to nye kurser Nyt koncept til kort 
rådgivning om rygestop

NÅET I 2004 MÅL FOR 2005

30 pct. færre rygere Flere resultater
på aktuel arbejdsplads af forskningsprojektet

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at børn er fysisk aktive mindst en time om dagen.
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Forebyggelse
Snak om tobak: Rygning er blevet sat på dagsorde-
nen på forældremøderne i skolernes 6.- 8. klasser
med et nyt materiale om, hvad forældre kan gøre for
at støtte deres børn i ikke at begynde at ryge. Materi-
alet indeholder en film, som afspejler holdninger til
tobaksrøg i 2004. Her kan forældrene også få sig et
lille tilbageblik til holdningen i deres egen skoletid i
70’erne og 80’erne og opleve, hvor meget der har
ændret sig. I materialet findes også fakta om unges
sårbarhed for tobaksrøg. Forældrene opfordres blandt
andet til at aftale, hvilke regler for rygning der skal
gælde for klassens børn.

Gi’ alle et røgfrit valg: Børn og unge skal kunne dyr-
ke idræt uden først at skulle drible sig gennem røg-
tåger. Det er baggrunden for en kampagne, der skal få

sportshaller og –klubber til at gennemgå deres ryge-
regler. Materialet giver gode råd til, hvordan man får
taget hul på debatten om rygeregler, og om hvordan
man kan indrette hallen, så der er plads til alle.

Når Kræftens Bekæmpelse kræver rygeforbud på
indendørs arbejdspladser og i det offentlige rum,
handler det om at sikre alle mulighed for at undgå at
indånde kræftfremkaldende stoffer. Et eksempel er en
restaurant. Kunden kan godt vælge at blive væk, hvis
der ryges, men det kan tjeneren ikke. Derfor er det
vigtigt at forbyde rygning på alle arbejdspladser.

-Vi vil give alle et ægte frit valg af, hvor de vil søge
arbejde, hvor de vil være i det offentlige liv, uden at de
skal spekulere over, hvad de udsætter sig selv for, når
de indånder andres røg. Sådan siger Inge Haunstrup
Clemmensen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse og for-
eningens faglige ansigt udadtil i rygedebatten.

Gør ikke forskel
Hver dag bliver Inge Haunstrup Clemmensen ringet
op af adskillige virksomheder, der gerne vil have
gode råd til, hvordan de kan lave rygeregler. For så
længe rygning ikke er reguleret af lovgivning, må
arbejdspladserne selv stå for det. Et af de gode råd,
hun giver, er: Sørg for, at der ikke bliver gjort forskel
på rygere og ikkerygere.

-Rygere og ikkerygere vil jo gerne være sammen. Der-

for er det nødvendigt at fortælle folk, at hvis de skal
undgå at udsætte hinanden for risiko, så er de nødt til
at løse både de fysiske og de sociale problemer ved
rygeforbud. For det skaber jo sociale problemer, hvis
man ødelægger folks netværk ved f.eks. at lave ryge-
kantine og dermed skille de ansatte ad, siger Inge
Haunstrup Clemmensen.

Gå efter røgen – ikke rygerne
Inge Haunstrup Clemmensen er ikke bange for, at det
vil blive opfattet som en hetz mod rygerne, når Kræf-
tens Bekæmpelse nu går ud med en endnu mere
målrettet indsats mod passiv røg.

-Kræftens Bekæmpelse ville jo være utroværdig, hvis
vi ikke arbejdede for lovgivning, der sikrer, at alle kan
undgå at indånde kræftfremkaldende stoffer fra røg.
Det ville nærmest være uhyggeligt, hvis vi ikke gjorde
det. Men det er også vigtigt for os, at rygerne ikke
føler, de skal forsvare, at de ryger. Det er jo ikke det,
at de ryger, men hvor de ryger, det handler om.
Rygerne skal heller ikke sidde i lokaler, hvor der bli-
ver røget. De har måske endnu mere brug for ikke at
indånde de kræftfremkaldende stoffer, når de ikke
lige selv har tændt en cigaret, siger hun.

Frit valg for alle – både rygere og ikkerygere

MENINGSMÅLING OM RYGNING I
SPORTSHALLER OG KLUBBER:
• 59 pct. af besøgende i ikke-røgfri haller ønsker, at alle

indendørs områder er røgfri.
• 95 pct. mener, det bør være forbudt at ryge i omklæd-

ningsrummet.
• 95 pct. mener, at indendørs tilskuerpladser bør være

røgfri.

Foto: Jens Bach
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• Gøre det lettere at være fysisk aktiv i hverdagen 
• Børn skal være fysisk aktive mindst en time om dagen – voksne mindst en halv time 
• Indsamle viden om, hvordan man får folk til at ændre adfærd og bevæge sig mere 
• Indsamle viden om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og kræft 
• Sikre alle kræftpatienter mulighed for at være fysisk aktive under indlæggelse
• Give sundhedspersonalet viden om, hvilke typer fysisk aktivitet der egner sig til forskellige typer af kræftpatienter 
• Samle viden om effekten af fysisk aktivitet under kræftbehandling 
• Fysisk aktivitet bliver en del af rehabiliteringen af færdigbehandlede kræftpatienter
• Forske i effekten af fysisk aktivitet under rehabilitering

Fem-seks pct. af alle kræfttilfælde kunne undgås, hvis alle var fysisk aktive. De seneste år har
forskerne dokumenteret, at fysisk aktivitet kan forebygge flere former for kræft. Derfor har
Kræftens Bekæmpelse i 2004 vedtaget en politik om fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet

Børn og unge: Arbejdet har i årets løb i høj grad
handlet om at få danske børn og unge til at bevæge
sig mere. Sæt gang i legen er et projekt, der har som
mål at få børnene ud at bevæge sig i skolegården via
gamle og nye lege.Alle landets skoleklasser indtil 
5. klasse kunne deltage i en konkurrence ved at finde
på nye lege eller videreudvikle gamle. Kræftens
Bekæmpelse arbejder også med at dokumentere
unges fysiske aktivitetsniveau.

Konference om fysisk aktivitet og kræft: 150
deltagere fra ni lande deltog i en konference i
november med dette emne. Der var enighed om, at
der er mange sparede kræfttilfælde at hente ved at få
folk til at bevæge sig mere. Desuden blev der præsen-

teret undersøgelser, der viste, at fysisk aktivitet kan
forbedre livskvaliteten og muligvis resultaterne i for-
bindelse med kræftbehandling og rehabilitering.

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet:
Noget af det, der skal undersøges nærmere i 2005, er
omgivelsernes betydning for, hvor meget folk
bevæger sig. I et internationalt samarbejde, IPEN
(International Physical activity and the Environment
Network) vil Kræftens Bekæmpelse bidrage med
viden om, hvad byplanlægning betyder. Desuden sam-
arbejdes der med Syddansk Universitet, Sundhedssty-
relsen, Socialforskninginstituttet og Sociologisk Insti-
tut på Københavns Universitet om at undersøge soci-
ale miljøers betydning for unges sundhedsadfærd.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at få børn til at bevæge sig mere. 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ARBEJDER FOR AT: 

Foto Jens Bach
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Forebyggelse
Der findes en gruppe borgere, som ikke får den infor-
mation om kræft og sundhed, som Kræftens Bekæm-
pelse producerer. Nemlig de flygtninge og indvandre-
re, som ikke læser og forstår dansk. Det seneste år
har vi arbejdet med at finde ud af, hvor meget de
etniske minoriteter ved om kræft, og hvor stort beho-
vet er for mere information. Og det er stort. Det står
klart efter en nordisk konference om emnet, som
Kræftens Bekæmpelse var med til at arrangere.

-Det overraskede mig, at behovet for information var
så massivt.Vi lærte også, at vi er nødt til at komme
længere ud i de etniske minoriteters kredse, hvis vi
vil sørge for, at informationen kommer ud til dem,
der ikke er så fremtrædende, siger Iben Holten, over-
læge i Kræftens Bekæmpelse og medarrangør af kon-
ferencen.

Grundlæggende viden
Det handler bl.a. om basal information om kræft og
om, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer.
Ofte er det så noget så banalt som sprogproblemer,
der gør, at for eksempel breve om screeningsunder-
søgelser ikke bliver læst. Iben Holten understreger, at
konferencen også satte fokus på de mange ressour-
cer, der findes blandt flygtninge og indvandrere, og
som kan bruges til at skabe bedre kommunikation.

Brochurer på vej
De første konkrete resultater af arbejdet med infor-
mation til etniske minoriteter kommer i løbet af
foråret 2005. Det drejer sig om to brochurer på tyr-
kisk, der også ventes oversat til flere sprog. Den ene

brochure handler om advarselstegn på kræft, og hvad
man skal reagere på. Den anden brochure handler
om mammografiscreening, hvad undersøgelsen inde-
bærer, og hvor i Danmark der tilbydes screening.

Screening  

For få danske kvinder deltager i screeningsunder-
søgelser for livmoderhalskræft. Kræftens Bekæmpelse
har undersøgt, hvorfor nogen bliver væk. Også på
mammografiområdet er danske kvinders viden om
og opfattelse af screeningen undersøgt. 87 pct. af
danske kvinder svarer, at de vil deltage, hvis de får til-
budt mammografiscreening.

Information til etniske minoriteter

NÅET I 2004 MÅL FOR 2005

Forslag til rykkerskrivelse 
til kvinder, der ikke 
deltager i screenings-
undersøgelse for
livmoderhalskræft.

Forslag til nye invitationer
til screeningsundersøgelser
for livmoderhalskræft.

Afdække viden om og
holdninger til mammografi-
screening.

Undersøge muligheden for
at gennemføre screening
for tyk- og endetarmskræft.
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Børn og sorg  

Når flere tusinde børn hvert år mister en eller to
forældre på grund af kræft, er det en vigtig opgave
for Kræftens Bekæmpelse at hjælpe børnene med at
håndtere deres sorg.

OmSorg-handleplaner: I ni år har projektet søgt at
inspirere og støtte lærere og pædagoger til at kunne
varetage den svære opgave at komme børnene i
møde. I februar 2004 konstaterede vi, at hele 86 pct.
af landets skoler har udarbejdet en OmSorg-handle-
plan.

Sorgens Ansigt: Kræftens Bekæmpelse har i 10 år
tilbudt samtalegrupper for børn og unge, hvor de kan
møde andre jævnaldrende i samme situation.

Internationalt perspektiv: WHO og WFMH (World
Federation for Mental Health) udgav i 2004 en
beskrivelse af 35 indsatser rettet mod fremme af
mental sundhed, til inspiration for alle, der arbejder
med sundhedsfremme. En af teksterne er en beskri-
velse af projekt OmSorg.

Kræftens Bekæmpelse har i 10 år tilbudt
samtalegrupper for børn og unge. 



Vi lytter til patienten

Patientstøtte

Patientstøtte
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Kræftens Bekæmpelse er hvert år i kontakt med et
meget stort antal kræftpatienter.

Erfaringer fra de mange samtaler med dem og deres
pårørende er grundlaget for vores arbejde med at for-
bedre vilkårene for denne gruppe mennesker. Men vi
vil gerne have et endnu bedre billede af, hvilken
information, rådgivning og støtte kræftpatienter har
brug for.

-Derfor er vi gået i gang med at lave en undersøgelse
af kræftpatienters behov under og efter sygdommen,
siger Anne Nissen, chef for patientstøtteafdelingen.

Denne undersøgelse bliver den første samlede
beskrivelse af, hvad der er kræftpatienters vigtigste
behov.

-Vi håber at kunne se, hvilke aktiviteter og tilbud der
skal fastholdes, hvilke vi skal videreudvikle, og hvor
der er behov for nye tilbud, siger Anne Nissen og
tilføjer, at sidst, men ikke mindst skal resultaterne
bruges, når foreningen skal diskutere med politikere
og andre beslutningstagere, hvordan kræftpatienter
og pårørende bedst kan støttes under hele sygdoms-
forløbet.

Undersøgelsen er delt op i tre faser: Fase et er en
gennemgang af den eksisterende litteratur om kræft-
patienters behov. Fase to består af interviews med
enkeltpersoner og fokusgrupper blandt 78 personer
(patienter, pårørende, frivillige og eksperter). Fase tre
bliver en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.500
kræftpatienter fra tre amter.

Resultaterne offentliggøres i løbet af sommeren og
efteråret 2005.

Indsatsområderne i 2004

Sundhedsvæsenets møde med patienterne 
Flere og flere får kræft. Samtidig tilbyder man mere
behandling til flere patienter end tidligere. Det bety-
der et stort pres på de afdelinger, der behandler 
kræftpatienterne. Derfor har det været vigtigt at være
med til at sikre, at sundhedspersonalet og beslut-
ningstagere tager ansvar for at varetage de såkaldte
bløde værdier.Vi samler patienternes erfaringer og
bruger dem. Først og fremmest i vores arbejde i
kræftstyregruppen, hvor Kræftens Bekæmpelse er
med til at udarbejde et oplæg til Kræftplan II. Men
patienternes erfaringer indgik sidste år også i en kon-
ference om Palliation i udvikling for sygeplejersker,
læger og rådgivere.
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Alternativ behandling 
I 2004 var der øget fokus på at sikre viden og støtte
til kræftpatienter, der overvejer alternativ behandling.
Vi har arbejdet på at fremme dialogen mellem forske-
re, professionelle og alternative behandlere. Kræftens
Bekæmpelse har holdt fem seminarer for kræftpatien-
ter og pårørende, hvor alternative behandlere og
sundhedspersonale også deltog. Kræftens Bekæmpel-
se har endvidere oprettet en forskningspulje, som i
en toårig periode skal sikre penge til projekter om
alternativ kræftbehandling. I løbet af efteråret 2004
gennemførte Kræftlinien en undersøgelse af, hvilke
informationer om alternativ behandling kræftpatien-
terne efterspurgte. Resultaterne forventes klar i løbet
af foråret 2005.

Bedre overblik på cancer.dk
Antallet af besøgende på www.cancer.dk er stigende.
Mange klikker sig ind på sider med særlige temaer,
som f.eks. reaktioner på at få kræft, rettigheder, arbej-
de, børn, samtalen med lægen, mad til kræftpatienter
m.v. Og når det gælder “Debat og kontakt”, som er
sider, hvor kræftpatienter og pårørende kan stille
spørgsmål til og dele erfaringer med andre kræftpati-
enter og pårørende, er antallet af henvendelser næsten
fordoblet fra ca. 3.000 til ca. 6.000 pr. måned. Den mar-
kante stigning vidner om det behov, mange kræftpati-
enter har for at dele erfaringer med ligestillede.

Derfor er der brugt ekstra ressourcer til at udvide
hjemmesiden med flere patienterfaringer, med flash-
filer, hvor patienter og pårørende i ord og billeder
fortæller deres historie, og med sider, der især retter
sig til yngre kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse pri-
oriterer fortsat udbygningen af www.cancer.dk i
2005.

En tovholder gennem forløbet
Forslaget om en guide eller tovholder til kræftpatien-
ter under behandlingsforløbet er blevet videreudvik-
let og konkretiseret i det Patientforum, som Kræftens
Bekæmpelse deltager i. Den aktuelle undersøgelse af
patienternes behov vil give viden om, hvordan man
mest hensigtsmæssigt kan udforme tovholderfunktio-
nen.

Så mange fik hjælp

I 2004 modtog Kræftlinien, Kræftens Bekæmpelses
landsdækkende telefonrådgivning, sammen med de
13 kræftrådgivninger og konsulentfunktionen for
Børn og Sorg i alt 18.000 henvendelser fra kræftpati-
enter, pårørende, professionelle og andre brugere.
Antallet af henvendelser svarer til niveauet i 2003.

Gospelaften hos kræftrådgivningen i Lyngby.
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Patientstøtte
14.500 af henvendelserne var nye henvendelser. Det
vil sige, at de kom fra brugere, som ikke havde hen-
vendt sig inden for det seneste halve år.Alt i alt gav
henvendelserne anledning til 3.700 rådgivningsforløb
og 29.000 rådgivningssamtaler svarende til en stigning
i antallet af samtaler på otte pct. i forhold til 2003.

Herudover var der 26.200 henvendelser om rådgiv-
ning, aktiviteter og pjecer.

Patientstøtteafdelingen stod i løbet af året desuden
for en lang række aktiviteter i form af undervisning,
kurser, foredrag, åbne arrangementer, informations-

møder, netværksskabende tilbud, besøgstjeneste, for-
midling af kontakt til ligestillede, frivillig-aktiviteter
på sygehuse samt gruppeaktiviteter ledet af rådgivere
eller frivillige. I løbet af 2004 deltog 19.500 menne-
sker i disse aktiviteter.

Herudover modtog 2.950 kræftpatienter et legat på
3.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse.Alt i alt blev der i
2004 bevilget legater for 8,8 millioner kroner.

RehabiliteringsCenter Dallund havde i løbet af 2004
650 kursister.

Kræftens Bekæmpelse åbner i 2006 en ny rådgivning ved
indgangen til Århus Sygehus, tegnet af den amerikanske
arkitekt Frank Gehry. Huset bliver inspireret af de skotske
Maggie Centre, hvor patienter og pårørende ikke skal
bestille tid men kan træde direkte ind i et stort, lyst rum
med køkken til fri afbenyttelse. I huset vil man kunne
slappe af med en kop te, læse aviser og tale med andre.

Man kan få professionel rådgivning og afklaring af hand-
lemuligheder. Der vil være løbende aktiviteter  - f.eks. til-
bud om stresshåndtering, visualisering og afspænding,
og der vil blive tilbudt workshops om kost, sundhed og
kunst som udtryksform. Derudover vil Buen, som rådgi-
ver om alternativ behandling, blive en del af  huset.

I alt Kræftlinien Kræftrådgivningerne
Henvendelser om rådgivning 17.900 10.850 7.050
Heraf fra nye brugere 14.500 8.100 6.400
Rådgivningsforløb 3.700 3.700
Rådgivningssamtaler 28.900 10.850 18.050
Øvrige henvendelser *26.200 600 24.600
Deltagere i aktiviteter **19.500 15.600
Modtagere af legat 2.950
Rehabiliteringscenter Dallund 650

* Incl. henvendelser til Patientstøtteafdelingens sekretariat og til Vejledergruppen De Brystopererede.

** Incl. 3.900 deltagere i aktiviteter arrangeret af Vejledergruppen De Brystopererede.

NY ÅBEN RÅDGIVNING I ÅRHUS

SÅ MANGE FIK HJÆLP

1. Behovsundersøgelsen
Se omtalen s. 24

2. Udvikling af patientstøttetilbuddene
Kræftpatienter skal kunne føle sig sikre på, at den
støtte, vejledning og information, de får hos Kræftens
Bekæmpelse, er i orden.Vi ønsker at fastholde og
udvikle den høje kvalitet, og vi ønsker samtidig at
gøre vores tilbud og aktiviteter mere bredt tilgængeli-
ge. Derfor satser vi i 2005 på at udvikle rådgivnings-
tilbud, som er mere inviterende og åbne for en bre-
dere kreds af patienter og pårørende.

De planlagte initiativer omfatter bl.a.
• Indretning af tre kræftrådgivninger i Vejle, Holbæk

og Århus ud fra et nyt rådgivningskoncept

• Tilbyde professionel rådgivning via nettet til lunge-
kræftpatienter og til andre grupper med særlige
behov

• Etablere netbrevkasse på www.cancer.dk 
• På cancer.dk skal det være nemmere at finde infor-

mationer for patienter og pårørende. Der skal være
flere tilbud til unge som en særlig målgruppe, og
“Erfaringer med kræft”, som er kræftpatienters og
pårørendes eget erfaringsforum, skal udbygges

• Brugerevalueringer af patientstøttetilbud.

3. Bedre hjælp i den sidste del af livet 
Med vedtagelsen af den seneste finanslov er amterne
nu forpligtet til at indgå en driftsaftale om minimum
12 hospicepladser, hvis en selvejende institution

Fokuspunkter i 2005
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Kræftrådgivningen i Århus Amt tilbyder
rådgivning til familier, hvor en forælder har
fået kræft. Erfaringer viser, at ganske få sam-
taler med rådgivere har stor effekt

Når far eller mor bliver syg, går det ud over hele
familien. Børnene reagerer på vidt forskellige måder.
Nogle børn lukker sig inde i sig selv.Andre gør alt for
ikke at være til besvær, mens andre igen laver ballade
for at få opmærksomhed. Uanset hvordan og hvorle-
des, så skaber alvorlig sygdom altid voldsomme foran-
dringer i familien.

Hvordan beskytter man børnene? Hvordan er det
bedst at fortælle dem om sygdommen? Hvordan hjæl-
per man dem bedst?

Rådgivere fra Kræftrådgivningen i Århus har indtil
videre hjulpet og støttet 30 familier med børn mel-
lem otte og 15 år i Århus Amt.Tilbuddet gøres nu
permanent.

-Familierådgivningen virker. Den går først og frem-
mest ud på at støtte forældrene, så de bedre kan tage
vare på børnenes trivsel, siger rådgiver Ulla Juel-
Blicher fra Kræftrådgivningen i Århus.

Rådgiverne kommer hjem til familien og møder dem
i deres vante omgivelser.

-Det er noget, som børnene har glæde af. De kan
komme og gå, mens vi er der, og alligevel kan de
høre, hvad der bliver talt om.Voksne udeboende
børn er i øvrigt også velkommne til at være med. De
føler jo mange gange et særligt ansvar i forhold til
deres mindre søskende, siger Ulla Juel-Blicher.

Familierne får besøg af to familierådgivere i alt fem
gange. Under det første og det sidste besøg taler
rådgiverne med forældrene alene. I de tre mellemlig-
gende besøg deltager hele familien. Hver især bliver
for eksempel spurgt om, hvad sygdommen betyder
for dem. På den måde komme alle til orde, og alle bli-
ver hørt om, hvordan sygdommen påvirker de andre
familiemedlemmer. Har børnene behov for mere
hjælp og støtte, får de tilbud om at deltage i en teen-
agegruppe for unge mellem 12 og 18 år.

-Børn har fortalt, at det er dejligt, at nogen interesse-
rer sig for dem, f.eks. om de trives i skolen. Det hav-
de de savnet. For de havde svært ved at tale om det.
Andre havde svært ved at koncentrere sig i skolen,
mens andre havde udviklet spiseforstyrrelser, siger
Ulla Juel-Blicher.

Hvad har kræftpatienters børn behov for?

ønsker at etablere et hospice i amtet. Kræftens
Bekæmpelse har tilbudt at hjælpe med at drive de
nye hospicer.

Indsatsen vil bl.a. omfatte:
• fremme etableringen af hospices og palliative

teams i alle amter
• sikre et tæt samarbejde mellem de forskellige

aktører i den palliative indsats
• indgå i driften af hospices i amter, der ønsker 

Kræftens Bekæmpelse hjælp.

4. Alternativ behandling
Kræftens Bekæmpelse tog i 2004 alternativ behand-

ling op som et særligt område. Det sker igen i 2005.
Vi skal formidle vores viden om patienters holdnin-
ger og ønsker til sundhedspersonalet, støtte til forsk-
ningsprojekter og holde en ny seminarrække med
udvalgte temaer. Desuden er det planen at redigere
og udbygge de oplysninger og råd, der findes på
www.cancer.dk om alternativ behandling, så de bli-
ver så brugervenlige som mulig.

Undersøgelsen om alternativ behandling i 2004 og
behovsundersøgelsen i 2005 bliver værdifulde bidrag
til arbejdet for at sikre kræftpatienter og pårørende
så gode handlemuligheder som muligt, når det drejer
sig om alternativ behandling.

Kræftens
Bekæmpelses
rådgivningstil-
bud skal ud-
vikles, så de er
mere invite-
rende og åbne
for en bredere
kreds af pati-
enter og
pårørende.
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Vi baner vejen for offentlig omtale, når en kræftpati-
ent kommer i klemme, når foreningen har forsknings-
resultater eller nye tilbud til syge, og når ny viden
giver anledning til adfærdsændringer eller kan påvir-
ke befolkningens holdning til kampen mod kræft i
positiv retning.

Vi kommunikerer efter to grundlæggende princip-
per: Åbenhed og troværdighed.Vi holder ikke viden
tilbage. Og vi fortæller både, hvad vi ved, og hvad vi
ikke ved.

Det er med til at sikre foreningens stærke forankring i
befolkningen.Vi kommunikerer mål, resultater og hold-
ninger. Ligesom vi sikrer, at vi bliver spurgt og hørt, så
vores holdninger og viden får indflydelse på de politi-
ske beslutninger til gavn for kræftpatienterne.

Bred offentlig omtale og synlighed i befolkningen er
afgørende for en privat forening som Kræftens
Bekæmpelse. Uden positiv opmærksomhed er det
ikke muligt at skaffe penge til det fortsatte arbejde
med forskning, forebyggelse og hjælp til kræftpatien-
ter og deres pårørende.

Kræftens Bekæmpelse var i 2004 mere synlig i medi-
erne end nogensinde tidligere. Det blev til flere end
20.000 avisartikler, radio- eller TV-indslag. Og besøgs-

tallet på foreningens hjemmeside www.cancer.dk
blev fordoblet til 1,6 millioner på et enkelt år.

www.cancer.dk
Internetportalen cancer.dk er platform for 14 hjem-
mesider, som skal sørge for information til kræftsyge
og deres pårørende. Og hjælpe med til at forebygge
sygdom. Det er via portalen, vi har den hurtige og
brede kontakt til befolkningen.

Målet for 2004 var et besøgstal på en million.Vi nåe-
de over 1,6 mio. En fordobling i forhold til året før.
Målet er to millioner besøgende i 2005.

Indholdet på hjemmesiderne vokser stadig i omfang,
så det er vigtigt at have et system, hvor man løbende

Giver større synlighed

Kommunikation
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kan skaffe et samlet overblik. Desuden skal hjemme-
siderne rent teknisk kunne håndtere det stigende
antal brugere.

Vi udvikler løbende www.cancer.dk's debat- og kon-
taktforum, fordi hjemmesidens brugere ønsker at
udveksle erfaringer. Både i grupper, én til én, og med
rådgiveres hjælp. I 2005 åbner vi en internet-brevkas-
se, hvor patienter og pårørende kan få svar fra Kræft-
liniens rådgivere. Både som individuelle svar pr.
e-mail og præsentation af spørgsmål og svar for andre
i anonymiseret form.

I 2005 vil vi udbygge vores omtale af alternativ
behandling, da brugerne har en forventning om, at vi
i stigende grad skal kunne vejlede dem gennem jung-
len af tilbud. Desuden vil vi udbygge siderne for
yngre kræftpatienter og for uhelbredeligt syge.

Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse arbejder målrettet på at øge
synligheden i medierne via avisartikler, kronikker og
indslag i radio og TV.

I november 2004 var ord som kræft, rygestop eller
Kræftens Bekæmpelse nævnt i 2.190 artikler og 218
radio- eller TV-indslag. Det højeste tal nogensinde på
en enkelt måned.

Det betyder, at vi har været omtalt ca. 20.000 gange i
det seneste år, hvilket svarer til 54 avisartikler, radio-
eller TV-indslag hver eneste dag året rundt.

Kræftens Bekæmpelse er altid åben og parat med
information.Vi svarer 24 timer i døgnet året rundt.

Vi sender dagligt det elektroniske nyhedsbrev
c@ncernyt til journalister, meningsdannere og profes-
sionelle i sundhedsvæsenet.Antallet af abonnenter på
nyhedsbrevet er i 2004 steget med 1.000 til 2.500.

Cancernyt har hver dag mindst én historie fra eller
om Kræftens Bekæmpelse. Det er regulære nyheder
eller holdninger til en aktuel sag. Med nyhedsbrevet
udsendes et resume af dagens vigtigste nyheder i
pressen.

Medlemsbladet tætpåkræft udkommer fire gange
årligt. Oplaget er 110.000 og stigende. Målet for 2005
er 120.000 eksemplarer. Bladet udsendes gratis til for-
eningens medlemmer.

Viden- og årsregnskab Det er her, vi gør status og
angiver mål for, hvor foreningen vil hen, hvordan vi
gør det, og hvor hurtigt det skal ske.

Nyheder om kræft sendes dagligt ud i Kræftens Bekæmpelses elektroniske nyhedsbrev c@ncernyt.
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Mere end 1.700 personer gør en frivillig indsats i
Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger og genbrugs-
butikker. Der er et kæmpe netværk af aktive, der
ønsker at gøre en forskel, så færre får kræft, og så de,
der rammes, får den bedst mulige behandling.

I 2004 formåede de lokale kræfter at organisere mere
end 23.000 frivillige indsamlere, der i løbet af få
timer den 28. marts indsamlede 21,1 mio. kr. netto til
kræftsagen. Og i alt har lokalforeningerne gennem-
ført 1.100 aktiviteter inden for indsamling, forebyg-
gelse, oplysning og hjælp til kræftramte.

Indsatsområder i 2004:

Demokrati i Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse er repræsenteret i alle landets
kommuner, og den kommende kommunalreform får
betydning for, hvordan lokalforeningerne skal organi-
seres i fremtiden. Derfor var kommunalreformen på
dagsordenen ved møder med lokalforeningerne i sep-
tember. Lokalforeningerne er nu gået i tænkeboks og
dialog med hinanden for at forberede sig på at disku-
tere kommunalreformens konsekvenser på repræsen-
tantskabsmøderne i 2005 og 2006.

Lokalforeningernes indflydelse
Repræsentantskabet, som er Kræftens Bekæmpelses
øverste myndighed, besluttede i 2004, at alle lokalfor-
eninger fremover kan deltage med to delegerede på
repræsentantskabsmødet. Før afhang det af medlems-
tallet i hver lokalforening, hvor mange personer de
måtte sende til repræsentantskabsmødet.

Sunde arrangementer
Lokalforeningerne har taget forebyggelse til sig.
Blandt andet i form af stavgang, hvor 20 personer har
uddannet sig til instruktører og igangsættere af stav-
gangsaktiviteter. I seks kommuner er der nu
regelmæssig stavgang under lokalforeningens ledelse,
og 40 lokalforeninger deltog med gangaktiviteter
under mottoet "Gang i foråret" den 9. juni.

Flere igen-butikker
I 2004 forberedte man åbningen af en ny genbrugs-
butik i Snekkersten. Da det trak ud med at få det
endelige tilsagn fra kommunen, åbnede butikken
først den 29. januar 2005. Butikken holder til i den
gamle stationsbygning i Snekkersten og drives af 31
frivillige. I igen-butikkerne har vi også mulighed for
at ansætte medarbejdere på offentlige lønstøtteord-
ninger.

Lokalforeninger
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Fokuspunkter i 2005

Landsindsamling
Kræftens Bekæmpelse samler ind i stort set alle kom-
muner.Vi arbejder også med nye metoder til at ind-
drage erhvervslivet i landsindsamlingen.

Frivillige formidler kontakt til støtte
De frivillige i lokalforeningerne vil få tilbudt kurser i
at sikre, at de kræftpatienter og pårørende, der har
behov for det, hurtigt sættes i forbindelse med Kræf-
tens Bekæmpelses professionelle rådgivere.

Mødefrugt
Lokalforeningerne vil i efteråret appellere til, at lokal-
områdets offentlige og private virksomheder indfører
mødefrugt. Dette vil ske ved mindre frugtuddelinger
i virksomhederne. Lokalforeningerne har gode erfa-
ringer fra tidligere år med at dele frugt ud på skoler-
ne.

Udvidelse af igen-kæden
Kræftens Bekæmpelse har nu otte genbrugsbutikker
med navnet igen. Mange danskere donerer gode gen-
brugsting til butikkerne, og vi arbejder på at udvide
med nye butikker på Fyn og i Jylland.

Aktiviteter i året der gik

Open Night i Rødding
Den 6. august holdt alle forretninger i Rødding cen-
trum åbent, og der var underholdning og sjove ind-
slag. Kræftens Bekæmpelse var også med.Vi solgte
seks på stribe. Gevinsterne var sponsoreret via Kræf-
tens Bekæmpelse og af det lokale erhvervsliv. Salget
af lodder gik over al forventning. På fire timer blev
der solgt lodder for over 4.000 kr.

Natur, motion og musik
De tre lokalforeninger i Hjørring, Sindal og Hirtshals
gik i august sammen om et stort arrangement i Tolne
Skov. Der var mulighed for at deltage i tre forskellige
gåture. Efter det var der "High Tea" med kaffe og the,
muffins, scones og agurkesandwich. Der var musi-
kalsk underholdning ved Hirtshals harmonikaklub,
og senere underholdt Tina Siel med sin smukke
sangstemme. SPARNORD-fonden var hovedsponsor.

Appelsiner og pølser på torvet i Stenløse
Frederiksborg Amts Avis var på pletten da Stenløse
lokalforening delte frugt ud på torvet en lørdag i
juni. Og det kom der en skæg artikel ud af.Avisen
skriver således: ”Appelsiner i nærkamp med fede pøl-

Stavgang er populært i mange af Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger.
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ser. I skarp konkurrence med Stenløse Centers grill-
pølser forsøgte foreningen Kræftens Bekæmpelse at
sælge et budskab om mere frugt.” Formanden i Sten-
løse Marianne Karstensen udtalte til avisen: ”Jeg har
skam ikke noget imod pølser" og mente, at det gik
ganske udmærket med at tømme boden og sælge
budskabet.

Lørdagsgulerødder i Randers
Den 4. september havde lokalforeningen i Randers
en stadeplads på lørdagstorvet. Randers Fjords Gule-
rødder havde sponsoreret to sække frisk opgravede
gulerødder. Der var også brochurer om kræftsagen,
balloner, badges og nåle samt masser af indmeldelses-
blanketter.

Maribos motionsaften
Den 10. august havde Maribo lokalforening sin årlige
motionsaften. Der var gå- og løbeture på fem og 10
km. Og to cykelture på 12 og 25 km. Lokalforeningen
fik sponseret sodavand, kaffe og småkager og ca. 20
gaver, som der var lodtrækning om.Alle deltagere
betalte 20 kr. for at være med. I år var der 127 der
deltog. Det gav et overskud på 2.375 kr.

Kræftens Bekæmpelses nyeste genbrugsbutik ligger i den gamle stationsbygning i Snekkersten i Nordsjælland.
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Da den nye igen-butik åbnede lørdag d. 29 januar
2005, solgte den for 47.000 kr. på en dag.



Hjælpe mere eller støde mindre 

Marketing

34 Videnregnskab 2004

Marketing

På den ene side er der et stort behov for mere
forskning, mere forebyggelse og langt mere
patientstøtte og rådgivning - noget der alt
sammen koster mange penge - på den anden
side må det gode image ikke sættes over styr

Antallet af kræftpatienter er stadigt stigende, og Kræf-
tens Bekæmpelses mange og omfangsrige opgaver
kræver mange penge. Den første krone er forholdsvis
let at hente hos dem, der står kræftsagen nær, og dem
kan vi næsten nøjes med at hviske til. Den sidste kro-

ne skal ofte hentes der, hvor kræftsagen ikke er så
nærværende, og her skal der tales højere og måske
anderledes for at trænge igennem.

-Men når vi gør det, risikerer vi, at de første føler sig
lidt trådt over tæerne, for sådan er de ikke vant til at
se og høre Kræftens Bekæmpelse. Dette er en kon-
stant etisk udfordring, siger marketingchef 
Poul Møller.

Poul Møller skriver gerne forklarende mails til de
borgere, som indimellem føler sig lidt stødt over en
kampagne, og i afdelingen hænger et skilt, som siger;

M
Kræftens Bekæmpelse

V
ur

de
rin

g

Kendskab

Generelt omdømme i befolkningen

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Figuren viser de største danske velgørende foreninger
fordelt efter kendskab og vurdering. Et stort kendskab
giver en placering langt til højre i figuren, og en høj, posi-
tiv vurdering giver en placering højt op i figuren. Kilde:
ACNielsen AIM A/S (Almennyttige Foreningers Image)

Hvert år måler AIM*ACNielsen Kræftens Bekæmpelses
image imod de øvrige humanitære organisationer, og for
4. år i træk ligger Kræftens Bekæmpelse i top med den
bedste vurdering.  Det er en placering som forpligter,
også når der skal indsamles penge. 

GENERELT OMDØMME I BEFOLKNINGEN
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"Du skal bede om et bidrag på en sådan måde, at du 
i morgen er velkommen til at komme tilbage."

-Det skal vi nemlig altid holde os for øje, men for en
forening med over 300.000 medlemmer er vejen i vir-
keligheden ganske smal. Nogle vil gerne have friske
og sprælske kampagner, som går lige til stregen, mens
andre mener, at kræftsagen i sig selv er så vigtig, at det
ikke burde være nødvendigt med andet end oplys-
ning om vores gironummer, siger Poul Møller.

Klart definerede målgrupper
Løsningen på problemet, mener han, skal findes ved
at målrette de fleste af Kræftens Bekæmpelses kam-
pagner mod klart definerede grupper. Så det kun er
de store kampagner som eksempelvis den årlige
landsindsamling, der skal være så bred, at den kan
rumme alle grupper.

-Når vi så målretter kampagnerne og f.eks vælger at
lave en farvestrålende og lidt provokerende kampag-
ne i et ungdomsmagasin som Chili, så må vi løbe den
risiko, at en person uden for målgruppen tilfældigvis
falder over bladet og bliver forarget over både ord og
billedvalg, erkender Poul Møller.

-Vi har stadig et lidt støvet image og må hele tiden
være med til at flytte grænser. Både for at være med,

men også for at have fingeren på pulsen.Vi hverken
kan eller må halte bagefter alle de andre organisatio-
ner, fordi vores arbejde er så vigtigt og berører så
mange mennesker, siger Poul Møller.

Indsatsområder i 2004

Kræftens Bekæmpelse har 
rundet 300.000 medlemmer
I 2004 lykkedes det igen at overgå målet om en årlig
netto medlemstilvækst på tre pct. Den øgede nettotil-
vækst kan primært tilskrives to forhold: At det er lyk-
kedes at fastholde flere eksisterende medlemmer end
forudsagt efter kontingentstigningen for 2004, og at
der ved gennemførte hvervekampagner har været en
stor tilgang af familiemedlemskaber, som indgår med
to medlemmer i medlemsopgørelsen.

Fald i indtægterne fra arvesager 
Mere end en tredjedel af Kræftens Bekæmpelses ind-
tægter stammer fra arv fra privatpersoner, hvilket gør
arv til foreningens største selvstændige indtægtskilde.
Den faldende tendens fra tidligere år er fortsat i
2004, hvor antallet af afsluttede sager lå på 270 mod
314 i 2003. I 2004 faldt den gennemsnitlige værdi af
arvesagerne for andet år i træk, hvilket - kombineret

Charlotte Englev, 33 år, samlede flest penge ind på indsamlings-hjemmesiden stoetbrysterne.dk.
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med faldet i antallet af arvesager - betød, at de samle-
de arveindtægter faldt til 111,7 mio. kr. i 2004.

Sundere livsstil - fokus på fysisk aktivitet
Projektet For Life er med til at skabe opmærksomhed
omkring sammenhængen mellem fysisk aktivitet og
kræft. Kernen i For Life er Team for Life, som består
af danskere, der rejser penge til Kræftens Bekæmpel-
se i forbindelse med forskellige sportsarrangementer.
For Life henvender sig til en yngre målgruppe. Kræf-
tens Bekæmpelse har indgået et partnerskab med
Intersport, der betyder, at Intersport fra 2005 bliver
officiel hovedsponsor for For Life.

Pink Cup - kvindegolf til fordel for brystkræft
Pink Cup, Danmarks største landsdækkende golftur-
nering for kvinder, blev gennemført for andet år i
træk med ikke færre end 83 golfklubber og ca. 3.300
deltagere. Golfturneringen gav i 2004 over 
800.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse. I København
deltog H.K.H. Kronprinsesse Mary i turneringen.

Follow your heart t-shirts
Med den amerikanske skuespiller Kristin Davis fra
serien Sex and the City som ambassadør var tøjfirma-
et B-Young med til at sætte fokus på brystkræftsagen
i Europa. Der blev solgt en specialdesignet t-shirt,
hvor en tredjedel af beløbet gik ubeskåret til kampen
mod brystkræft. I Danmark indsamlede t-shirten
213.800 kr. til forskning i brystkræft.

GOSH støtter børn i sorg
Kosmetikfirmaet GOSH har valgt at forlænge sin støt-
te til projekt OmSorg, der har til formål at udarbejde

handleplaner for de over 4.000 børn, der mister en
forælder hvert år. GOSH har indtil nu bidraget med
ca. tre mio. kr. til projektet.

Succes med ny 
indsamlingskampagne på internettet
I forbindelse med den internationale brystkræft-
måned i oktober gennemførte Kræftens Bekæmpelse
en helt ny type indsamling på internettet: På adres-
sen www.stoetbrysterne.dk kunne man starte en ind-
samling blandt venner og bekendte. Det gjorde 377
privatpersoner og virksomheder, som i alt samlede
703.000 kr. ind til forskning i brystkræft.

Samarbejde med Danske Bank
Kræftens Bekæmpelses nye indsatsområde med titlen
Sundhedsfremme til erhvervslivet omfatter forebyg-
gende aktiviteter blandt medarbejdere på virksomhe-
der - med fokus på kost, tobak, fysisk aktivitet, sol og
beredskab i forhold til kritisk sygdom.

Ca. 600 medarbejdere har testet ideen med fokus på
tobak og fysisk aktivitet, og resultaterne ser lovende
ud. Fra 2005 er konceptet klar til at blive udbredt til
flere virksomheder.

Kostpjece til kræftpatienter
I sommeren 2004 indgik virksomheden Nutricia A/S
et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om at
udgive den populære pjece Kostråd til kræftpatien-
ter. Pjecen besvarer de mest almindelige spørgsmål
om kost og ernæring til voksne med kræft. Den
beskriver også nogle af de spiseproblemer, der kan
opstå ved sygdom og behandling.

Flere virksomheder ønsker at være en del af den gode
sag og indgå i et såkaldt sundt samarbejde. Tanken om,
at en virksomhed kan forbedre konkurrenceevnen, hvis
de tager et socialt ansvar, vinder stadig større udbredel-
se. Virksomheder som GOSH, Friendtex, FIAT, B-Young
og Nutricia har i 2004 arbejdet sammen med Kræftens
Bekæmpelse. Det er Kræftens Bekæmpelses mål at gøre
foreningen til erhvervslivets foretrukne samarbejdspart-
ner inden for sociale sponsorater.

Flere undersøgelser peger på sponsorater som det mest
interessante marketingværktøj for de virksomheder, der
ønsker at profilere sig på andet end pris. Og her er det
netop sociale sponsorater (i modsætning til kultur og
sportssponsorater), der skaber den mest positive indstil-
ling til sponsoren. Det viser en sponsoranalyse, som
Kræftens Bekæmpelse har gennemført sammen med
Handelshøjskolen i København. 

SOCIALE SPONSORATER SPÅS STOR FREMTID
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2002 2003 2004
Antal private medlemmer 266.246 280.777 305.611
Indgået medlemskontingent mv i t.kr. 33.487 41.818 49.327
Gennemsnit 126 149         161
Arveindtægter i t.kr. 121.297 130.248 111.676
Antal afsluttede sager 274 314 270
Overskud ved lotteri i t.kr. 37.479 39.676 40.100
Antal indsamlere ved landsindsamling 23.000 23.000 23.000
Overskud ved landsindsamling i t.kr. 22.400 21.359 21.145
Overskud pr. indsamler i kr. 974 929 919
Antal frivillige i igen-butikkerne 250 285 315
Overskud fra igen-butikkerne i t.kr. 1.870 1.000 1.742
Overskud pr. frivillig i kr. 7.480 3.510 5.530
Virksomheder mod Kræft:
Antal medlemmer 3.164 3.070 2.871
Indtægter i t.kr. 6.374 5.998 5.710
Gennemsnitlig indbetaling i kr. 2.015 1.954 1.989
Forskningsgaver:
Antal forskningsgaver 1.765 1.968 1.292
Indtægter i t.kr. 1.792 2.573 1.969
Gennemsnitlig indbetaling i kr. 1.015 1.307 1.522

Fokuspunkter i 2005

1. Fastholde og tiltrække nye medlemmer, bidragyde-
re, erhvervspartnere og andre støtter

2. Øge gennemsnitsbidraget fra de nuværende støtter

3. Markedsføre foreningen over for den del af befolk-
ningen, som er i berøring med kræft eller ikke støt-
ter Kræftens Bekæmpelse aktivt

4. Udvikle nye bidragsformer målrettet den del af
befolkningen, som ikke støtter via de eksisterende
muligheder (medlemskab, lotteri mv.)

5. Øge folks opmærksomhed på muligheden for testa-
mentariske gaver til Kræftens Bekæmpelse

6. Forbedre samarbejdet med erhvervslivet - bl.a. ved
at tilbyde foreningens kernekompetencer inden for
forskning, patientstøtte og forebyggelse som mod-
ydelse

7.Afdække relevante og etisk korrekte muligheder
for markedsføring og produktsalg, der kan give en
ekstra indtjening til Kræftens Bekæmpelse

8.Videreudvikle modydelser og andre tilbud til
erhvervslivet.

RESULTATER 2002-2004

Flere kendte
kvindelige poli-
tikere støttede
indsamlings-
hjemmesiden
www.stoetbry-
sterne.dk til 
fordel for forsk-
ning i bryst-
kræft. Læs mere
om indsamlin-
gen på s. 36.



En fornuftig økonomi er forudsætningen for forenin-
gens arbejde. Det er befolkningens økonomiske
bidrag, der gør, at vi kan arbejde for visionen om et liv
uden kræft. Derfor er det vigtigt, at vi økonomisk set
bliver ved med at arbejde socialt og etisk ansvarligt.

-Vores støtter skal føle sig trygge ved at donere deres
penge til os. De skal vide, at deres penge bliver brugt
ansvarligt og i overensstemmelse med vores overord-
nede vision om et liv uden kræft, siger økonomichef
Ole Reinbach.

I 2005 sætter vi særligt fokus på etik og social ansvar-
lighed. Disse aspekter angår både måden, vi investe-
rer pengene på, og måden, hvorpå vi til daglig driver
foreningen.

Hovedtal 2004 
2004 var på mange måder et positivt år for forenin-
gen.Antallet af medlemmer steg til 305.611, og det
har betydet, at medlemsindtægterne steg fra 41,8 til
49,3 mio. kr. En økonomisk begivenhed skiller sig
dog ud i 2004:

- Den største begivenhed var de knap 40 mio. kr., vi
fik fra Dansk Grundforskningsfond til oprettelse af
forskningscentret for gentoksisk stress. Det var en
enorm stor anerkendelse af vores forskningsarbejde,
fortæller Ole Reinbach.

Kræftens Bekæmpelses primære indtægtskilde, arv,
faldt i forhold til 2003 fra 130,3 mio. kr. til 111,7 mio.
kr. Faldet skal ses i lyset af rekorden i 2003, der var
præget af en ekstraordinær stor arvesag på 16,6 mio.
kr. Nedadgående arveindtægter er et incitament for
os til at blive ved med at gøre opmærksom på, at vi
arbejder for en vigtig sag.

I 2004 bidrog foreningen med følgende beløb til
kræftformål:

• 173,1 mio. kr. til forskning
• 73,8 mio. kr. til patientstøtte
• 51,1 mio. kr. til oplysning og forebyggelse 

Større fokus på etisk adfærd og arbejdsmiljøet 
Foreningen har altid investeret penge i gedigne fore-
tagender, der ikke står i modsætning til vores værdier
og synspunkter. I 2002 begyndte vi at formulere kon-
krete retningslinjer for vores investeringer, og i 2004
blev disse offentliggjort og efterlevet.Vores porte-
føljeforvaltere skal overholde visse retningslinjer, når
de investerer foreningens midler. Det gælder, at:

• International lovgivning og konventioner vedtaget
af de Forenede Nationer skal overholdes

• Omsætningen må ikke komme fra produktion eller
handel med våben

• Omsætningen må ikke komme fra fremstilling af
tobak

• Basale menneskerettigheder skal overholdes
• Der skal udvises ansvarlig omgang med naturens

ressourcer og miljøet
• Samarbejdspartneren har en kollektiv overens-

komst for personalet.

Arbejdsmiljø 2005
Ved udgangen af 2004 havde Kræftens Bekæmpelse
458 heltidsansatte, hvilket er en stigning siden 2003.
Foreningens arbejde for en vision om et liv uden
kræft kan kun løftes, hvis vi ansætter tilstrækkelig
med kompetente folk.
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Gode medarbejdere er en investering. Derfor vil fore-
ningen give medarbejderne gode forudsætninger for
at varetage deres arbejde. Følgende tilbud blev givet i
2004:

• En ergoterapeut/fysioterapeut tilknyttet for at sikre
at borde og stole giver den rette arbejdsstilling

• Tilbud om gymnastik en gang om ugen
• En tilknyttet optiker som checker syn i relation til

skærmarbejde og foreningen betaler eventuelle
skærmbriller.

I 2005 vil vi yderligere sætte fokus på arbejdsmiljøet
og:

• Etablere en frugtordning for medarbejderne samt
• Give tilskud til fitnesstræning.

Mål for medarbejderne
Vi stiller høje krav til vores medarbejdere. Det er vig-
tigt, at vi har dedikerede medarbejdere, der er deres
ansvar bevidst. Derfor arbejder vi med:

• Klare mål, succeskriterier og præcise krav til med-
arbejderne

• At uddelegere opgaver, ansvar og kompetence
under hensyntagen til medarbejdernes viden, erfa-
ring og potentiale

• At give hyppig og konstruktiv feedback

• At sikre åbenhed, dialog og konstruktiv kommuni-
kation om mål, udfordringer, problemer og resulta-
ter

• At kvalificere beslutninger ved at involvere relevan-
te medarbejdere

• At skabe grundlaget for et udfordrende, interessant
og tværfagligt arbejdsmiljø

• At afholde årlige medarbejderudviklingssamtaler.

I 2005 sætter vi fokus på medarbejdernes udvikling,
bl.a. ved at tilbyde mellemlederne videreuddannelse.
Vi tror på, at videreuddannelse gør medarbejderne
tilfredse, og at tilfredshed øger motivationen.

Miljø
Kræftens Bekæmpelse vil gerne spare på energien.
Derfor har vi gjort en række tiltag for at nedsætte
vores energiforbrug på Strandboulevarden:
• Udskiftning af maskiner med en energibesparelse

på 15 pct., hvilket svarer til en årlig besparelse på
150.000 kr.

• Dele af foreningens bygning er ved at få højisolere-
de glas og termoglas, der vil give en betydelig var-
mebesparelse samt et arbejdsmiljø uden trækgener.
Om sommeren vil vinduernes solstoppende glas
mindske behovet for åbne vinduer samt brug af
køleapparaturer.

• Gamle lysarmaturer bliver løbende udskiftet. Det
giver bedre lysforhold og sparer samtidig strøm.

Administration 6 pct.
Oplysning 16 pct.

Patientstøtte 23 pct.

Forskning  55 pct.

>
Udgifter 2004>
>

Konkrete K
projekttilskud K
12 pct.

Offentlige tilskud 7 pct.

Medlemskontingenter 13 pct.

Arveindtægter K
31 pct.

Lotterier 11 pct.

Øvrige indtægter 7 pct.

Kapitalindtægter 11 pct.

Bidrag fra fonde 2 pct.

Landsindsamling 6 pct.

>
Nettoindtægter 2004

Likvider 6 pct.

Ejendomme 16 pct.

Tilgodehavender 5 pct.

Værdipapirer K
73 pct.

Aktivernes sammensætning�
Aktiver i alt 670 mio. kr.

Endnu ikke anvendte K
bevillinger tilK
videnskabelige K
arbejder 19 pct.

Skyldige K
udgifter og K
acontoarvebeløb K
20 pct.

Egenkapital og K
hensættelser 61 pct.

Passivernes sammensætning�
Passiver i alt 670 mio. kr.
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Resultatopgørelse 1.000 kr. 2000 2001 2002 2003 2004

Indsamlede midler 214.154 225.359 236.666 272.763 251.908
Lotterier, genbrug, varesalg m.v. 44.188 42.226 47.838 48.574 49.762
Kapitalindtægter 44.108 37.836 31.710 31.188 40.720
Offentlige tilskud 16.776 17.252 22.420 23.512 25.743

Indtægter i alt 319.226 322.673 338.634 376.037 368.133

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed -29.217 -30.337 -32.460 -35.247 -36.774

Nettoindtægter i alt 290.009 292.336 306.174 340.790 331.359

Forskning 162.797 182.902 154.390 177.703 173.065
Patientstøtte 63.201 60.929 67.597 68.925 73.820
Oplysning 41.534 42.974 40.710 47.786 51.051
Administrationsudgifter 19.429 19.253 16.622 20.126 19.971
Forbedring af bygninger til egne aktiviteter 9.262 7.821 1.090 1.421 2.990
Afskrivninger 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375

Udgifter i alt 298.598 316.254 282.784 318.336 323.272

Til anvendelse i efterfølgende år -8.589 -23.918 23.390 22.454 8.087

Balance 1.000 kr. 2000 2001 2002 2003 2004

Ejendomme 119.018 116.129 113.754 111.379 108.933
Øvrige anlægsaktiver 0 0 1.272 636 0
Værdipapirer 477.914 443.539 422.447 453.198 484.821
Likvide beholdninger 36.605 22.949 22.477 20.709 40.419
Diverse tilgodehavender 23.117 27.050 30.254 30.215 35.710

Aktiver i alt 656.654 609.667 590.204 616.137 669.883

Egenkapital og hensættelser 418.262 367.823 353.187 388.658 407.141
Endnu ikke anvendte bevillinger 
til videnskabeligt arbejde 138.789 138.355 131.602 125.237 126.644
Diverse skyldige udgifter og acontoarvebeløb 99.603 103.489 105.415 102.242 136.098

Passiver i alt 656.654 609.667 590.204 616.137 669.883
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Resultatopgørelse i pct. 2000 2001 2002 2003 2004

Fordeling af indtægter i pct.
Indsamlede midler 67 70 70 73 68 
Lotterier, genbrug, varesalg m.v. 14 13 14 13 14 
Kapitalindtægter 14 12 9 8 11 
Offentlige tilskud 5 5 7 6 7 

100 100 100 100 100 

Fordeling af udgifter i pct.
Forskning 57 60 55 57 55 
Patientstøtte 22 20 24 22 23 
Oplysning 14 14 15 15 16 
Administrationsudgifter 7 6 6 6 6 

100 100 100 100 100 

Udvalgte nøgletal Beløb i 1.000 kr. 2000 2001 2002 2003 2004

Antal ansatte omregnet til årsværk 408 423 427 414 458 

Medlemsantal 236.962 249.593 266.246 280.777 305.611 
Indgået medlemskontingent mv. 24.723 29.543 33.487 41.818 49.327 
Bidrag pr. medlem i kr. 104 118 126 149 161 

Arveindtægter 117.468 117.649 119.952 130.263 111.676 
Antal afsluttede arvesager 326 281 272 314 270 
Provenu pr. arvesag 360 419 441 415 414 

Eksterne tilskud til konkrete 
forskningsprojekter 36.015 36.923 36.568 48.545 43.762 

Antal indsamlere ved landsindsamling 21.000 21.000 23.000 23.000 23.000
Overskud ved landsindsamlinger 16.861 18.098 22.416 25.587 21.146 
Overskud pr. indsamler i kr. 803 862 975 1.113 919 

Overskud ved lotterier 36.033 36.456 37.479 39.675 40.070

Overskud ved skrabespil 1.089 - - - -

Overskud ved arrangementer og salg af julekort 5.320 4.215 8.489 7.889 7.949

Offentlige tilskud 16.776 17.252 22.420 23.512 25.743 

Afkast af værdipapirbeholdning
inkl. kursreguleringer i pct. 7,4 0,7 -4,2 6,4 7,0

Afkast af udlejningsejendomme i pct. 7,9 8,5 9,2 9,6 10,0 

Soliditetsgrad (Egenkapital i 
pct. af samlede aktiver) 64 60 60 63 61

Økonomi



Protektor
Hendes Majestæt Dronningen

Repræsentantskab
Repræsentantskabet er Kræftens Bekæmpelses øverste myndig-
hed. Det fastsætter foreningens vedtægter og vælger hovedbesty-
relsen. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år
inden udgangen af maj måned. Repræsentantskabet består af:

• Repræsentanter fra  lokalforeningerne. Hver lokalforening har
ret til at lade sig repræsentere af to personer, der udpeges af
lokalforeningens bestyrelse. For hver 3.000 medlemmer kan
en lokalforening udpege yderligere en repræsentant

• Medlemmerne af repræsentantskabets præsidium
• Hovedbestyrelsens medlemmer

Præsidiet
• Præsident Niels Pontoppidan, fhv. højesteretspræsident
• Vicepræsident Michala Petri, blokfløjtenist
• Vicepræsident Ebbe Sand, prof. fodboldspiller

Hovedbestyrelsen
• Formand Anne Rahbek Thomassen, cheflæge, dr.med., Malling
• Næstformand Jørgen Nørgaard, økonomikonsulent, Nakskov
• Jette Hansen, prokurist, Holbæk
• Ole Mortensen, formand for Propa,

fhv. vicedirektør,Vallensbæk Strand
• Mikael Rørth, professor, overlæge, dr.med., Charlottenlund

• Grete Andersen, sekretær, Frederiksberg
• Kamma Berthelsen, adm. overlæge, dr.med., Odense
• Ane Bonderup, sygeplejerske, Risskov
• Kurt Bøtting, lokalforeningsformand, Køge
•  Tom Kamp Eriksen, eksportkoordinator, Odense
• Bodil Lykke Holm, konsulent, Fakse Ladeplads
• Anders Jakobsen, professor, overlæge, dr.med., Brabrand
• Edna Jessen, fhv. borgmester, Oksbøl
• Kirsten Jørgensen, adm. direktør,Vedbæk
• Bent Knie-Andersen, adm. direktør, Charlottenlund
• Lillian Knudsen, forbundsformand, Dragør
• Lars Kofoed, cand.jur., (medarbejderrepræsentant)
• Vera Kristensen, sygeplejerske, Hvide Sande
• Mogens Rørbæk Madsen, overlæge, Herning
• Arvid B. Maunsbach, professor, dr.med., Risskov
• Roar Ruby Maagaard, praktiserende læge, Skødstrup
• Birgitte Nielsen, ældrechef, Solrød Strand
• Tove Pedersen, lokalforeningsformand,V. Hassing
• Marie Lykke Rasmussen, ledende lægesekretær, Odense
• Catherine Rechnitzer, overlæge, dr.med.,Vedbæk
• Ruth Scharling, 1. viceborgmester,Thisted
• Walter Schwartz, adm. overlæge, Kerteminde
• Janne Sinding Nielsen, direktionsassistent, København Ø
• Lona Skjørbæk, sekretær, (medarbejderrepræsentant)
• Birte Thyssen, fhv. borgmester,Toftlund
• Birgitte Uldall, hjemmesygeplejerske, Nordborg
• Karen Veien, lægesekretær,Aalborg

Ledelse, udvalg og organisation
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Organisation
Forretningsudvalget
• Formand Anne Rahbek Thomassen, cheflæge, dr.med.
• Næstformand Jørgen Nørgaard, økonomikonsulent
• Jette Hansen, prokurist, Holbæk
• Ole Mortensen, formand for Propa, fhv. vicedirektør
• Mikael Rørth, professor, overlæge, dr.med.

Direktion
• Arne Rolighed, adm. direktør

Afdelingschefer
• Julio Celis, institutchef, professor, ph.d.
• Kurt Damsgaard, kommunikationschef, journalist
• Bjarne Heide Jørgensen, landssekretær
• Poul Møller, marketingchef, cand.phil.
• Anne Nissen, afdelingschef, cand.scient.soc.
• Jørgen H. Olsen, institutchef, overlæge, dr.med.
• Ole Reinbach, økonomichef, cand.phil.
• Hans Henrik Storm, afdelingschef, overlæge

Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg
• Formand Ole Steen Nielsen, adm. overlæge, dr.med.

Onkologisk Afd. D, Århus Kommunehospital
• Næstformand, professor, med.dr. Lars-Inge Larsson, Inst. f.Ana-

tomi og Fysiol., Den Kgl.Veterinær- og Landbohøjskole
• Lauri Aaltonen, M.D., ph.d., Dep. of Medical Genetics,

Biomedicum Helsinki, University of Helsinki
• Anders Ahlbom, professor, ph.d. Inst. för miljö-med. og

Enheten for epidemiologi, Karolinska Inst., Stockholm
• Åke Borg, professor, ph.d., Stamcelleinstituttet,

Lund Universitetshospital
• Gedske Daugaard, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik,

Rigshospitalet
• Liselotte Højgaard, professor, klinikchef, overlæge, dr. med.,

Klinik f. Klin. Fysiol. og Nuklearmed., Rigshospitalet
• Bertil Johansson, professor, overlæge, Genetiska Kliniken,

Universitetsjukhuset i Lund
• Hans Erik Johnsen, professor, overlæge, dr.med., Hæmatolo-

gisk Afd. L, Herlev Amtssygehus
• Marja Jäättelä, professor, dr.med., Institut for Biologisk Kræft-

forskning, Kræftens Bekæmpelse
• Torben Kruse, professor, lic.scient.,Afd. for Klinisk Biokemi

og Genetik, Odense Universitetshospital
• Susanne Krüger Kjær, overlæge, dr.med., Institut for Epidemio-

logisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
• Søren Laurberg, professor, overlæge, dr.med., Kir. Gastroente-

rol.Afd. L, Århus Amtssygehus
• Finn Skou Pedersen, professor, ph.d., Inst. for Molekylær- og

Strukturbiologi,Aarhus Universitet

Det Psykosociale Forskningsudvalg
• Formand Helle Johannessen, lektor, mag.scient., ph.d.,

Institut f. Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense
• Karen Albertsen, cand.psych., ph.d.,Arbejdsmiljøinstituttet,

København
• John Sahl Andersen, praktiserende læge, lektor, ph.d.,

Københavns Universitet
• Yvonne Brandberg, docent, cand.psych., Inst. f. Onkologi-

patologi, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
• Anette Damkier, overlæge, lektor, ph.d., Onkologisk Afd.,

Odense Universitetshospital
• Marianne Jensen Hjermstad, seniorforsker, ph.d.,

Inst. f. Medisinske Atferdsfag, Universitet i Oslo
• Lene Koch, forskningsprofessor, dr.phil., Inst. for Folkesund-

hedsvidenskab, Panum Instituttet
• Preben Bo Mortensen, professor, dr.med.,

Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
• Vibeke Steffen, lektor, ph.d., mag.scient., Inst. f.Antropologi,

Københavns Universitet

Forebyggelsesudvalget
• Formand Carsten Koch, adm. direktør,

Dansk Invest Administration A/S
• Karin Pryds, praktiserende læge, Skødstrup Lægepraksis
• Hanne Hegaard, jordemoder, Rigshospitalet
• Ole Fredslund, adm. direktør, partner,

Effector Communications A/S
• Finn Berggren, forstander, Gerlev Idrætshøjskole
• Torben Jørgensen, centerchef, dr.med., Københavns Amts

Center for Forebyggelse
• Jan Hansen, vicedirektør/skolechef, Gentofte Kommune
• Lillian Knudsen, gruppeformand,

Den Private Servicegruppe 3F

Patientstøtteudvalget
• Formand Erik Rasmussen, chefredaktør
• Jørn Andersen, overlæge, dr.med.
• Christian Juul Busch, sygehuspræst
• Inge Pia Christensen, sygeplejerske
• Birgitte Kjærgaard, socialrådgiver
• Julie Damgaard Nielsen, praktiserende læge
• Per Reipurth, journalist

Udvalg for lokalforeningsarbejdet
• Formand Helen Lykke Møller, udstillingsinspektør
• Hans Henrik Goth, adm. dir.
• Niels Jørgen Soldbro, direktør
• Else Madsen, marketingkoordinator
• Erik Martinussen, sales manager
• Karen Nøhr, fhv. amtsborgmester
• Nina Rasmussen, logistikassistent
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Kledal,Thomas N  . . . . . . . . . . . . . . .25
Krejsgaard,Thorbjørn Frej  . . . . . . . .108
Kruse,Torben A . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Krølner, Rikke . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Kundsen,Astrid . . . . . . . . . . . . . . . .109
Kyng, Kasper . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
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NB:
NB: Oversigten omfatter igangværende projekter i 2005, der
har fået bevilget støtte i 2004 eller tidligere, samt projekter, der
har fået bevilget støtte i 2004 til brug i 2004.

* Bevillinger, der er givet før 2004 og udgiftsført i tidligere
regnskaber.

Bevillinger til forskningsprojekter, der udføres ved Kræftens
Bekæmpelse egne forskningsafdelinger.

Bevillinger til forskningsprojekter, der udføres ved andre
forskningsafdelinger.



Bevillingshavere

*1. Den molekylære mekanisme bag den omvendte
korrelation mellem ekspression af E-cadherin og meta-
stase associeret Mts1/S100A4.
Cand.scient. Henriette Andersen
Afd. for Molekylær Kræftbiologi,
Inst. f. Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 351.000 kr.

*2. Det molekylære grundlag og udnyttelsen af
checkpoint funktionsfejl i kræft.
Ph.d., MD. Jiri Bartek
Afd. f. Cellevækst og Kræft,
Inst. f. Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2006: 5.200.000 kr.

3 Signaltransduktion i cancer og programmeret celledød:
Involvering af de calcium bindende proteiner ALG-2 og
calmodulin samt co-chaperon proteinet p23.
Professor, ph.d. Martin W. Berchtold 
Afd. for Mol. CelleBiologisk, MolekylærBiologisk Inst.,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005-2007: 1.200.000 kr.

4. Regulering af EGF og FGF-receptorernes funktion ved
hjælp af NCAM: Udvikling af peptider med hæmmen-
de virkning på kræftceller. 
Professor, dr.med.h.c. Elisabeth Bock
Proteinlaboratoriet, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005-2006: 900.000 kr.

*5. Forbedring af overlevelsen for brystkræftpatienter: en
integreret molekylær indfaldsvinkel i et translationelt
forskningsmiljø.
Professor, ph.d. Julio E. Celis
Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 400.000 kr.

*6. Brug af små interferende ribonucleinsyrer (siRNA´er)
til specifik nedlukning af PML-RAR-alpha og BCR-ABL-
1 onkogen ekspression.
Cand.scient. Christian Kroun Damgaard
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi,Aarhus 
Universitet
Bevilget for 2005: 400.800 kr.

*7. Betydningen af caveolae og lipid "rafts" for vækst-
faktor signalering.
Professor, dr.med., ph.d. (scient.) Bo van Deurs
Med.Anatom. Institut, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2004-2005: 1.100.000 kr.

8. Nøglemediatorer i tumorinduktion ved vækstfaktorer,
PTEN og Ras: Identifikation, validering som "drug
targets" og rolle i cancer.
Lektor, cand.scient., ph.d. Morten Frödin
Biotech Research & Innovation Centre, København
Bevilget for 2005: 492.000 kr.

*9. Multidrug-resistens transporteres molekylære funktion.
Dr.med. Ulrik Gether 
Med. Fysiol. Inst., Panum Inst., Københavns Universitet
Bevilget for 2004: 600.000 kr.

*10. Betydningen af Tlk kinaser i genom integritet check-
points, kromatin modulering, og kræft.
Cand.scient., ph.d.Anja Groth
Afd. f. Cellevækst og Kræft, Inst. f. Biologisk Kræft-
forskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2006: 774.000 kr.

*11. Kontrolpunkt-signalveje ved DNA-beskadigelse:
Forbindelse mellem DNA-beskadigelse og regulation
af Chk1 kinasen via den regulatoriske 
subunit af CK2.
M.Sc., ph.d. Barbara Guerra
Biokemisk Inst., Syddansk Universitet, Odense
Bevilget for 2005-2006: 1.000.000 kr.

12. Funktionelle studier af gener involveret i udviklingen
af modermærkekræft (malignt melanom).
Professor, cand.scient., ph.d. Per Guldberg
Afd. f. Celle Biologisk og Kræft, Inst. f. Biologisk Kræft-
forskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2007: 2.400.000 kr.

13. Udvikling af nye radiomærket PET-ligander til den
cancerspecifikke epidermal vækst factor receptor og
deres anvendelse til cancerdiagnostik.
Cand. scient. Charlotte Lund Hansen
Cyklotron- og PET afsnit, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2007: 1.350.000 kr.

*14. Genkendelse af DNA skade: mod en forståelse af
kræftassocieret genetisk instabilitet.
Cand.scient. Jacob Falck Hansen
Inst. of Cancer and Developmental Biology, Cambridge 
University, England
Bevilget for 2005: 430.000 kr.

15. Til 5 projekter:
1. Polycomb gruppe geners rolle i cellevækst og cancer.

M.Sc., ph.d. Kristian Helin
Biotech Research & Innovation Centre, København

2. E2F og E2F regulerede geners rolle i cellevækst og 
cancer.
M.Sc., ph.d. Kristian Helin
Biotech Research & Innovation Centre, København

3. Karakterisering af MMSET genet, der er involveret i 
myelomatose.
Cand.scient. Heidi Rye Hudlebusch
Biotech Research & Innovation Centre, København

4. Identifikation af gener der regulerer DNA skade kon-
trolmekanismer ved hjælp af genomiske teknikker.
Cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research & Innovation Centre, København

5. Karakterisering af CBX7 polycomb protein komplek-
ser og deres betydning i kræft.
Cand.scient. Nikolaj Dietrich
Biotech Research & Innovation Centre, København

Bevilget for 2005: 2.000.000 kr.

*16. Kræft og programmeret celledød: Protein 
kinase CK2 under stress, overlevelsen og vækst.
Professor, dr.rer.nat.habil Olaf-Georg Issinger
Biokemisk Inst., Syddansk Universitet, Odense
Bevilget for 2005-2006: 1.400.000 kr.
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17. Multidrug-resistens transporteres molekylære funk-
tion ATP binding cassette (ABC) halv-transporteren
ABCG2.
Cand.scient. Ulla Jensen
Farmakologisk Institut, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005: 93.000 kr.

18. Til 2 projekter:
1. Regulering af kræftcellens overlevelse, vækst og 

invasion af lysosomer og stressproteiner.
Professor, dr.med. Marja Helena Jäättelä
Apoptoselab., Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse

2. Kræft og døds-associerede ændringer i vesikulære
kompartments i cellen.
Cand.scient., ph.d. Jesper Nylandsted Larsen
Apoptoselab., Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse

Bevilget for 2005-2007: 3.000.000 kr.

19. Udnyttelse af JKN stress signalvejen i cancer terapi.
Docent, ph.d., D.Sc.Tuula Anneli Kallunki
Apoptoselab., Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 650.800 kr.

20. Identifikation af en plasmamembranreceptor, der
medierer ekstracellulære effekter af S100 protein-
familiens forbundet med udvikling af cancer.
Cand.scient. Daray Kiryushko
Proteinlaboratoriet, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005-2007: 1.307.400 kr.

*21. Udvikling og anvendelse af RNA interferens (RNAi) i
behandlingen af cancer.
Lektor, ph.d. Jørgen Kjems
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi,
Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 300.000 kr.

22. Luftforurening og arvelige mutationer I ”expanded
simple tandem repeats (ESTR)”.
Stud.scient. Sanna Lemming Kjær
Environmental Health Centre, Canada
Bevilget for 2005: 27.600 kr. (Studieophold)

*23. Urokinase plasminogen aktivator receptoren og dens
transmembrane partnerproteiner i cancercellemigra-
tion og invasion.
Cand.scient., ph.d. Lars Kjøller
Finsenlaboratoriet, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2004: 462.000 kr.

*24. Kontrol af cellecyklus under myeloid celledifferen-
tiering og betydning af den cyklinafhængige kinase-
hæmmer p27kip1.
Cand.scient. Pia Klausen
Granulocytlab., Hæmatol.Afd., Finsencentret,
Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 500.800 kr.

*25. Karakterisering af signal transduktion og transfoma-
tions egenskaber af BILF1, en ny Epstein-Barr Virus
kodet G protein-koblet receptor.
Cand.scient., ph.d.Thomas N. Kledal

Infektionsmedicinsk Lab., Hvidovre Hospital
Bevilget for 2005: 654.000 kr.

26. Cellefusioner i forbindelse med kræft og normal
fosterudvikling.
Professor, med.dr. Lars-Inge Larsson
Inst. f.Anatomi og Fysiologi, Den Kgl.Veterinær- og 
Landbohøjskole
Bevilget for 2005-2006: 973.200 kr.

*27. Neuroinvasive maligne uveale melanomer.
Cand.med. Jens Lindegaard
Øjenklinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 351.000 kr.

*28. Kromatinstruktur modificerende proteiner og tumor
suppression.
Cand.scient., ph.d.Anders Lade Nielsen
Inst. for Human Genetik,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 250.000 kr.

*29. Analyse af checkpoints i en flercellet organisme.
Cand.scient., M.S.c. ph.d.Anders Olsen
Buck Institute, Novato, Californien ,USA
Bevilget for 2005-2006: 720.000 kr.

*30. Murin leukæmivirus-baserede onkogenesemodeller.
Professor, cand.scient., ph.d. Finn Skou Pedersen
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi,
Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 1.000.000 kr.

*31. Den funktionelle rolle af normale og muterede epider-
mal growth factor receptor i humane hjernetumorer.
Cand.scient., ph.d. Mikkel Wandahl Pedersen
Strålebiologisk Lab., Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2007: 1.500.000 kr.

*32. Identifikation af celler og gener for brystkirtel
modning og neoplasi.
Lektor, dr.med. Ole William Petersen
Med.Anatom. Institut, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005: 450.000 kr.

33. Funktionen af C/EBPa i vækstrepression og i 
udvikling af leukæmi.
Cand.scient., ph.d. Bo Torben Porse
Laboratorium for Genterapiforskning, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2007: 1.971.000 kr.

*34. Nukleær og mitokondriel DNA reparation som
risikofaktor for kræft.
Lektor, civiling., ph.d. Lene Juel Rasmussen
Inst. for Biologi og Kemi, Roskilde Universitetscenter
Bevilget for 2005: 350.000 kr.

*35. Etablering af E2F4s rolle i kontrol af celle cyklus og
tumorgenese.
Cand.scient. Henrijette Elsebeth Richter
Massachusetts Inst. of Tech, Cambridge, England
Bevilget for 2005: 387.000 kr.

*36. Identifikation af protein tyrosin phosphataser, som
kontrollerer IGF-1 (insulin-like growth factor 1)
signalering. 
Lektor, M.sc., ph.d. Jan Sap
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Inst. for Biologi og Kemi, Roskilde Universitetscenter
Bevilget for 2005-2007: 1.600.800 kr.

*37. Telomeres to-sidede rolle i udviklingen af mesenchy-
male tumorer.
Cand.scient., ph.d. Nadime Seraknici
Inst. for Human Genetik,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 572.000 kr.

*38. Nukleær og mitokondriel DNA reparation som en
risikofaktor for kræft.
Lektor, cand.scient., ph.d.Tinna Stevnsner
Molekylærbiologisk Inst.,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 300.000 kr.

*39. Identifikation af kandidatgener for udvikling og
progression af primær prostata cancer: Applikation af
highthroughput genomisk screening og 
ekspression-array. 
Cand.scient., ph.d. Niels Tørring
Klinisk Biokemisk Afd., Skejby Sygehus
Bevilget for 2006: 704.000 kr.

*40. Cellulære Mål i Kræft Behandling.
Docent, mag.scient. Ole Westergaard
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi,
Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 1.200.000 kr.

*41. Udforskning af de molekylære årsager til udvik-
ling af kræft hos patienter med lymfekræft i 
huden.
Professor, dr.med. Niels Ødum
Inst. f. Med. Mikro Biologisk & Immunol. (IMMI),
Panum Instituttet, Københavns Universitet
Bevilget for 2005-2007: 900.000 kr.

DLNU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. for 2004: 21.085.800 kr.
- * Bev. før 2004 og udgiftsført i tidligere regnskaber.

Grundforskning og klinisk forskning

*42. Terapeutiske målmolekyler på tumor-vært 
grænsefladen.
Lektor, dr.scient. Peter André Andreasen
Molekylærbiologisk Inst.,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005-2006: 1.900.000 kr.

*43. Proteolytiske mekanismer ved cancerinvasion.
Professor, overlæge, dr.med. Keld Danø
Finsenlaboratoriet, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2004-2005: 4.000.000 kr.

44. Cerebrale aquaporiner og ændringer i blodhjerne
barriere proteiner ved tumorødem. Studie af gliobla-
stoma multiforme og eksperimentelt induceret
hjerneødem.
Professor, overlæge, dr.med. Flemming Gjerris
Neurokirurgisk Afd., Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 437.080 kr.

*45. Molekylære forandringer ved maligne myeloide lidelser.
Professor, overlæge, dr.med. Peter Hokland
Medicinsk-Hæmatologisk Afd., Århus Amtssygehus
Bevilget for 2004-2005: 1.956.000 kr.

*46. De metastase inducerende gener mts1 (S100A4) og
semaphorin3E: Basale og prækliniske studier.
Professor, M.D., D.Sc. Eugene Lukanidin
Afd. f. Molekylær Kræftbiologi, Inst. f. Biologisk Kræft
forskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 1.200.000 kr.

*47. Antiøstrogen og aromatasehæmmer behandling af
human mammacancer: Mekanismer involveret i vækst-
hæmning og resistens.
Lic.scient., dr.scient.Anne E. Lykkesfeldt
Afd. f. for Brystkræft, Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 900.000 kr.

48. Genterapi og småcellet lungecancer.
Overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen
Strålebiologisk Lab., Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2006: 1.600.000 kr.

49. Genetisk analyse af non-Hodgkin lymfom med cDNA
arrays, matrix-CGH og laser assisteret mikrodissek-
tion.
Lektor, overlæge, dr.med. Elisabeth Ralfkiær
Patologiafd., Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2006: 984.000 kr.

50. Molekylær klassifikation af myelomatose.
Cand.scient., ph.d Thomas Rasmussen 
Medicinsk Hæmatologisk Afd.,Amtssygehuset i Herlev
Bevilget for 2005-2007: 2.400.000 kr.

51. Transimmunisering: Anvendelse af autologe monucyt-
deriverede dendritiske celler til tumor immunterapi.
Stud.med. Maria Luise Salskov-Iversen
Dermatology afd.,Yale Universitet, USA
Bevilget for 2004: 43.500 kr. (Studieophold)

*52. Patogenese og tidlig diagnostik af carcinoma insitutes-
tis i relation til testikulært dysgenese syndrom (TDS).
Professor, dr.med. Niels E. Skakkebæk
Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Bevilget for 2004-2005: 1.200.000 kr.

DLNU bev. i 2004 og udgiftført i regnsk. for 2004: 5.464.580 kr.
- * Bev. før 2004 og udgiftsført i tidligere regnskaber.

Klinisk forskning

*53. Molekylær klassifikation med blære tumorer, et pro-
spektivt studie med microarrays og undersøgelse af
den biologiske funktion af vigtige classifier proteiner.
Cand.scient. Lars Dyrskjøt Andersen
Klinisk Biokemisk Afd., Skejby Sygehus
Bevilget for 2005-2006: 1.000.000 kr.

*54. PC-projektet. Prognostiske markører hos patienter
med klinisk lokaliseret prostata cancer.
Dr.med., ph.d. Michael Borre
Urinvejskirurgisk Afd., Skejby Sygehus
Bevilget for 2005-2006: 514.000 kr.

*55. Forbedring af overlevelsen for patienter med kræft i
tyk- eller endetarm: Et integreret projekt.
Professor, overlæge, dr.med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 1.100.000 kr.
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*56. Analyse af T/NK cellers genekspression til monitore-
ring af den antitumorale immunrespons og karakteri-
sering af den neoplastiske transformation ved maligne
lymfomer.
Overlæge, lektor, dr.med. Francesco d´Amore
Medicinsk-Hæmatologisk Afd., Århus Amtssygehus
Bevilget for 2004-2005: 980.000 kr.

57. DNA microarray som diagnostisk værktøj hos
patienter med ukendt primær tumor (UPT).
Overlæge, dr.med. Gedske Daugaard
Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2006: 480.000 kr.

58. Effekt af statiner på knogleresorptionsmarkører 
og genekspression i veldefinerede celler fra myeloma-
tose knoglemarv udtaget ved laser mikrodissektion.
Professor, ph.d. Jean-Marie Delaisse
Klinisk Forskningsenhed,Vejle Sygehus
Bevilget for 2005-2007: 1.762.400 kr.

59. Optimering af intensitet moduleret strålebehandling
(IMRT) med gating og image fusion teknikker.
Overlæge, dr.med. Svend Aage Engelholm
Radioterapiklinikken, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 300.000 kr.

60. En randomiseret undersøgelse af axildissektionversus
ingen axildissektion ved mikrometastaser i sentinel
node hos kvinder med primær brystkræft.
Overlæge, cand.med. Hanne Galatius
Hørsholm Sygehus, Brystkirugisk Klinik
Bevilget for 2005-2007: 300.000 kr.

61. Mantle Cell Lymfom: Induktion og opretholdelse
af molekylær remission: Betydning for klinisk
forløb og overlevelse.
Professor, overlæge, dr.med. Christian H. Geisler
Hæmatologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2006: 826.300 kr.

*62. Optimering af strålebehandling af hoved-hals cancer.
Professor, overlæge, dr.med. Cai Grau
Onkologisk Afd., Århus Kommunehospital
Bevilget for 2005-2006: 800.000 kr.

*63. Bestemmelse af strålebehandlet volumen ved
strålebehandling af blærekræft.
Overlæge, ph.d. Morten Høyer
Onkologisk Afd., Århus Kommunehospital
Bevilget for 2005: 468.300 kr.

*64. Forbigående og permanente skader i mundhul
hos brystkræftpatienter efter kemoterapi.
Tandlæge Siri Beier Jensen
Afd. f. Klin. Oral Fysiol.,Anat., Pat. & Med.,Tandlæge-
skolen i København
Bevilget for 2004: 65.000 kr.

*65. Identifikation af nye tumormarkører hos patienter 
med germinative tumorer ved hjælp af proteomics.
Lic.scient., dr.scient.Anders H. Johnsen
Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 450.000 kr.

*66. Identifikation og kvantitering af stamceller og forsta-
dier ved AML vha. flowcytometri på diagnosetids-

punktet og efter behandling.
Professor, overlæge, dr.med. Hans Erik Johnsen
Hæmatologisk afd., KAS Herlev
Bevilget for 2005-2007: 1.202.400 kr.

67. Cholangiocarcinom- og hepatomdiagnostik med PET-
skanning hos patienter med primær skleroserende
cholangitis, accepteret for levertransplantation.
Overlæge, dr.med. Susanne Keiding
PET-centret, Århus Kommunehospital
Bevilget for 2004: 120.000 kr.

*68. Genom og proteom profiler i diagnose og prognose af
kvinder med æggestokkræft.
Professor, lic.scient.Torben A. Kruse
Afdeling KKA, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2005: 600.000 kr.

*69. Diagnostisk strategi ved colorectal cancer. Del I: Over-
sete cancere. Del II: Ændret human DNA i afføringen
hos patienter undersøgt for colorectal cancer.
Professor, overlæge, dr.med. Søren Laurberg
Kirurgisk Afdeling, Århus Amtssygehus
Bevilget for 2005: 474.000 kr.

*70. Undersøgelser af T-lymfocyt celle-linie ved behandling
af patienter med metastatisk malignt melanom -
klinisk og immunologisk respons. 
Professor, overlæge, dr.med. Hans von der Maase
Onkologisk Afd., Århus Kommunehospital
Bevilget for 2005: 450.000 kr.

*71. Epidermal vækstfaktorreceptor og ligander hos 
patienter med blærecancer.
Professor, dr.med. Ebba Nexø
Klinisk Biokemisk Afd., Århus Kommunehospital
Bevilget for 2004-2006: 1.235.500 kr.

72. Prognostiske og prædiktive faktorer for stråleterapi til
patienter med høj-risiko brystkræft - 
analyse af DBCG 82bc.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard
Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus 
Kommunehospital
Bevilget for 2005-2006: 1.200.000 kr.

73. Til 3 projekter:
1. Prædiktive og prognostiske faktorer i radioterapi.
2. Betydningen er svulsters mikromiljø og blodforsy-

ning for virkningen af kræftbehandling.
3. Behandlignsrelateret bivirkninger i forbindelse med 

strålebehandling for kræft.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard
Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi,
Århus Kommunehospital
Lektor, ph.d. Jan Alsner
Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi,
Århus Kommunehospital
Lektor, ph.d., dr.med. Michael R. Horsman
Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi,
Århus Kommunehospital
Bevilget for 2005-2007: 7.200.000 kr.

*74. Frit og total TIMP-1 som prognostiske markører 
og monitoreringsmarkører ved cancer mammae.
Cand.scient.Anne-Sofie Schrohl Rasmussen
Inst. for Farmakologi og Patobiologi, Den Kgl.Veterinær- 
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og Landbohøjskole
Bevilget for 2005-2006: 702.000 kr.

*75. Regulation af alloreaktivitet efter allogen knogle-
marvstransplantation.
Cand.med. Søren Lykke Petersen
Lymfocytlaboratoriet, Hæmatol. klinik, Finsencentret
Bevilget for 2005: 400.800 kr.

*76. Sekundær akut myeloid leukæmi og myelodysplasi
efterbehandling for akut lymfatisk leukæmi hos børn.
Overlæge, dr.med. Kjeld Schmiegelow
Pædiatrisk Klinik II, Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2006: 513.750 kr.

*77. Åndedræts-tilpasset strålebehandling af lungekræft.
Overlæge, dr.med. Lena Specht
Onkologisk Afd.,Amtssygehuset i Herlev
Bevilget for 2005-2006: 810.000 kr.

*78. Monitorering og karakterisering af anti-tumor T celle
responser i cancer patienter.
Cand.scient., ph.d. Per thor Straten
Afd. f. Celle Biologisk og Kræft, Inst. f. Biologisk Kræft
forskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2006: 1.200.000 kr.

*79. Klinisk implementering af cancer vaccine terapi 
med onkopeptid-pulsede dendritiske celler.
Cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Onkologisk Afd.,Amtssygehuset i Herlev
Bevilget for 2005: 188.000 kr.

*80. Klinisk implementering af terapeutisk brystcancer
vaccine med p53-pulsede dendritiske celler.
Cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Onkologisk Afd.,Amtssygehuset i Herlev
Bevilget for 2005: 624.000 kr.

*81. Højtopløselig kimærismebestemmelse efter allogen
transplantation af knoglemarv med reduceret kondi-
tioneringsintensitet (mini-KMT).
Overlæge, dr.med. Lars Vindeløv
Lymfocytlab., Hæmatol. klinik, Finsencentret,
Rigshospitalet
Bevilget for 2005-2006: 774.000 kr.

82. Til 3 projekter:
1. Molekylær analyse af blærekræft: studier af det funk-

tionell genom, studies, identificering af udviklings 
pathways og fremstilling af arrays til LOH analyse.

Professor, overlæge, dr.med.Torben F. Ørntoft
Klinisk Biokemisk Afd., Skejby Sygehus
2. Et prospektivt klinisk studie af nye molekylære mar-

kører til diagnosticering, stadieinddeling og prediktion
af blærekræft.

Overlæge, dr.med. Klaus Møller-Ernst Jensen
Urologisk Afd., Skejby Sygehus
3. Identificering af molekylære faktorer, der kan forudsige

resultatet af blærekræft behandling.
Professor, overlæge, dr.med. Hans von der Maase
Onkologisk Afd., Århus Sygehus
Bevilget for 2005-2007: 5.550.000 kr.

DLNU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. for 2004: 19.604.850 kr. -
* Bev. før 2004 og udgiftsført i tidligere regnskaber.

Klinisk og epidemiologisk forskning

*83. Evaluering af prædiktive værdier af HPV testning i
screening mod cervixcancer. En klinisk undersøgelse
af HPV type, virusmængde og multiple infektioner.
Overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær
Afd. f.Virus, Hormoner og Kræft, Inst. f. Epidemiologisk
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2006: 1.200.000 kr.

*84. Fødselsudfald og udvalgte graviditetskomplikationer
hos kvinder med tidligere kræftsygdom eller kræft
under graviditeten.
Cand.med.Vivian Langagergaard
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital
Bevilget for 2005: 447.000 kr.

*85. Mammografiscreening – virker det?
Professor, mag.scient.soc. Elsebeth Lynge
Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005-2007: 1.809.000 kr.

*86. Fysiske og psykosociale problemer hos brystkræft-
overlevere med fokus på langvarige smerter.
En epidemiologisk undersøgelse.
Cand.med.Vera Peuckmann
Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 460.000 kr.

*87. Hyppige genetiske variationers betydning for udviklin-
gen af familiær bryst- og tarmkræft.
Lic.scient. Friedrik Wikmann
Klinisk Biokemisk Afd., Skejby Sygehus
Bevilget for 2004: 600.000 kr.

DLNU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. for 2004: 2.269.000
kr. - * Bev. før 2004 og udgiftsført i tidligere regnskaber.

Epidemiologisk forskning

88. Er nedsat forsvar overfor oxidative skader en risiko-
faktor for cancer coli?
Professor, cand.scient., ph.d. Herman Autrup
Inst. for Miljø og Arbejdsmedicin,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 585.400 kr.

89. Ventrikelcancer blandt Inuit - betydningen af Epstein-
Barr virus.
Cand.med. Jeppe Friborg
Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum 
Institut
Bevilget for 2005: 399.200 kr.

*90. Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for
at udvikle cancer hos kvinder. Danish sex hormone
register study (DaHoRS).
Overlæge, dr.med. Øjvind Lidegaard
Gynækologisk/Obstetrisk Afd.,Amtssygehuset i Herlev
Bevilget for 2005: 600.000 kr.

*91. Familie- og miljørelaterede risikofaktorer for kræft i
tyk- og endetarm, samt brystkræft.
Overlæge, dr.med. Jørgen H. Olsen
Inst. for Epidemiologisk Kræftforskning,
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Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2006: 3.060.000 kr.

92. Præ- og perinatale faktorers betydning for malignt
melanom og testiscancer.
Professor, MD, ph.d. Jørn Olsen
Center for Epidemiologisk Grundforskning,
Aarhus Universitet
Bevilget for 2005-2007: 1.515.880 kr.

*93. Odontologisk langtidsfølger af cancer og cancer-
behandling af børn på caries, tandlægeangst og oral
health related quality of life.
Professor, lic. et dr.odont. Sven Poulsen
Afd. for Samfundsodontologi og Pædodonti,
Aarhus Universitet
Bevilget for 2005-2007: 1.050.000 kr.

DLNU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. for 2004: 3.550.480
kr. - * Bev. før 2004 og udgiftsført i tidligere regnskaber.

DLNU-scholarstipendier

94. Karakterisering og sammenligning af glykosylerings-
mønster af rask og cancer tissue inhibitor af metallo-
proteinases 1 (TIMP-1) ved massespektrometri.
Stud.scient. Morten Thaysen Andersen
Inst. f. Biokemi og Mol. Biologisk, Syddansk Universitet,
Odense
Bevilget for 2005: 70.000 kr.

95. Identifikation af kinaser som fosforylerer det 
humane mismatch repair protein hEXO1 og konse-
kvensen af dette for proteinets nukleaseaktivitet.
Stud.scient. Sofie Dabros Andersen
Inst. for Biologi og Kemi, Roskilde Universitetscenter
Bevilget for 2005: 84.000 kr.

96. CD25+CD4+ Tumor Infiltrende Lymfocytter hæmmer
effektor funktionen af et celle medieret immun-
response mod cancer.
Stud.scient. Monica Bartholomaeussen
New York University School of Medicine, New York
Bevilget for 2004: 77.000 kr.

97. Analyse af cancerrelaterede gener via ekspres-
sionsregulering samt oligonucleotide microarrays.
Stud.scient. Birgitte Søndergaard Braüner
Klinisk Biokemisk Afd., Skejby Sygehus
Bevilget for 2005: 84.000 kr.

98. Stereologisk kvantitering af tumorvolumen, total
tumorcelleantal, celle- og kernevolumen - sammen-
holdt med rediciv og mortalitet for pt. med malignt
melanom.
Stud.med. Marie Louise Bønnelykke
Patologisk Institut, Århus Amtssygehus
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

99. Leucin-rig-G-protein-koblet receptors (LGR8)
indflydelse på tumorudvikling, vækst og spredning.
M.Sc.Tanguy Corre
Inst. for Human Genetik,Aarhus Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

100. Teknisk evaluering og optimering af microarray
analyse af små mængder væv.

B.Sc. Freyja Eiriksdottir
Afd. f. Klin. Biokemi og Klinisk Genetik,
Odense Universitetshospital
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

101. Døds-associerede ændringer i vesikel populationer 
i celler behandlet med kemoterapeutiske stoffer.
stud.scient. Line Groth-Pedersen
Apoptoselab., Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 70.000 kr.

102. Intraspinal Gen Terapi af Intractable cancer smerter.
Stud.med. Nina Majlund Harder
Mount Sinai School of Medicine, Hæmatologi/Onkologi,
New York
Bevilget for 2004: 77.000 kr.

103. Uveale melanomer med CNS metastaser.
Stud.med. Stig Kraglund Holfort
Øjenpatologisk Inst., Københavns Universitet
Bevilget for 2005: 42.000 kr.

104. Clearence af rekombinante adenovirus og adenoviru
udtrykkende humant herpesvirus 8 indkodede kemokin
elementer.
Stud.med. Peter Johannes Holst
Inst. f. Med. Mikro Biologisk & Immunol. (IMMI), Panum
Instituttet, Københavns Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

105. Hsp70-2's rolle i kræft.
Stud.scient. Mette Hartvig Jensen
Apoptoselab., Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

106. Effekten af forøget IGFBP-2 i antiøstrogenresistente
brystkræftcellelinier.
Stud.scient.Anna Juncker-Jensen
Afd. f. Brystkræft, Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 63.000 kr.

107. Identifikation og karakterisering af PKA substrater
involveret i apoptose med hensyn til phosphorylering
og biologisk funktion i cancer celler.
Stud.scient. Stine Jørgensen
Klinisk Biokemisk Afd.,Amtssygehuset i Glostrup
Bevilget for 2004: 56.000 kr.

108. Tab af negativ regulatorisk kontrol i kutan T celle
lymfom.
Stud.scient.Thorbjørn Frej Krejsgaard
Inst. f. Med. Mikrobiologisk & Immunol.,
Panum Instituttet, Københavns Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

109. Effekten af IKAP (IkB-kinase complex associated
protein) på JNK (c-Jun N-terminal kinase) medieret
aktivitet samt overlevelse og programmeret celledød i
fibroblastceller.
Stud.scient.Astrid Kundsen
Apoptoselab., Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 84.000 kr.
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110. Karakterisering af DNA-skade induceret reprogram-

mering af gen-ekspression og effekt af PARP inhibiti-
on, en lovende tilgang til cancer terapi.
Stud.med. Kasper Kyng
Inst. for Human Genetik,Aarhus Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

111. Karakterisering af T celle klono- og fænotyper i knogle-
marvstransplanterede hæmatologiske kræftpatienter.
Stud.scient.Tania Køllgaard
Inst. for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

112. Undersøgelse af mekanismer der kan lede til øget sta-
bilitet af phosphatasen cdc25A i brystkræft cellelinier.
Stud.scient. Dorthe Helena Larsen
Inst. for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 56.000 kr.

113. Funktionelle studier af to proteiner, MeCP2 og Kaiso,
involveret i metylerins-afhængig geninativering.
Stud.scient.Anders Lorentzen
Inst. for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

114. Apoptotiske effekter af de to typer i interferon-
inducerede membranproteiner, ISG12 og 6-16.
Stud.scient. Lotte Markert
Molekylær Biologisk Inst.,Aarhus Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

115. Stimulering af matrix metalloproteinase (MMP)
aktivitet med metastase-inducerende S100A4 i
humane tumor celler.
Stud.scient. Gitte Helle Nielsen
Afd. for Molekylær Kræftbiologi, Inst. f. Biologisk Kræft-
forskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

116. Analyse af proliferation og apoptose i testikulære
carcinoma in situ celler.
Stud.med. Mette Louise Nissen
Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 42.000 kr.

117. Karakterisering af domæner i Schizosaccaromyces
pombe Ddb1.
Stud.scient. Pernille Hejner Pedersen
Genetisk Afd., Molekylærbiologisk Institut,
Københavns Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

118. Karakterisering af EphA2's rolle EGFR/EGFRvIII
medieret tumor transformation.
Stud.scient.Alice Bjerregård Petersen
Stråle Biologisk Lab., Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2004: 70.000 kr.

119. Retroviral envelope proteins as cancer vaccine?
Stud.scient.Anders Petersen 
Molekylær Biologisk Inst.,Aarhus Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

120. Molekylær biologisk karakterisering af Cockayne syn-
drom gruppe B proteintes rolle i genomisk instabilitet.
Stud.scient. Lotte Poulsen
Molekylær Biologisk Inst.,Aarhus Universitet
Bevilget for 2004: 42.000 kr.

121. Karakterisering af det humane antistofrepertoire mod
brystcancer associerede antigener i tumordrænerende
lymfeknuder.
Stud.scient. Nicolaj Rasmussen
Immunologi og Mikrobiologi, Syddansk Universitet,
Odense
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

122. Kvalitativ og kvantitativ karakterisering af kromatin-
proteomet i et brystcancer model med fokus på kon-
sekvenserne af transformation.
Stud.scient. Lau Sennels
The Firc Institute og Molecular Oncology Foundation,
Italien
Bevilget for 2005: 56.000 kr.

123. Betydningen af endocytosereceptorer for cancer-
cellers invasion.
Stud.scient. Sune Skeldal
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi (IMSB),Aarhus
Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

124. Myeloide leukæmier: Molekylær biologi og terapier.
Interagerende partnere til C/EBPalpha, C/EBPepsilon,
PLZF og siRNA medieret knockdown af M11-AF9.
Stud.scient.Anton Willer Skov
Laboratorium for Genterapiforskning, Rigshospitalet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

125. Molekylærbiologisk og biokemisk karakterisering af
interaktionen mellem Cockayne Syndrom 
gruppe B proteinet og p53 proteinet.
Stud.scient. Mette Sørensen
Molekylær Biologisk Inst.,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005: 63.000 kr.

126. Betydningen af signalering via ErbB receptorer for
antiøstrogen resistent cellevækst.
Stud.scient. Nils Sørensen
Afd. f. Brystkræft, Inst. f. Biologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 84.000 kr.

127. Identifikation og karakterisering af en potentiel
human brystkirtelstamcelle og dens relationer til
brystcancer.
Stud.scient. Ellen Villadsen
Med.Anatom. Institut, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

128. Evaluering af den prognostiske værdi af frit 
TIMP-1 i cancer mammae.
Stud.scient. Sidse Ørnbjerg Würtz
Inst. f.Veterinær Patobiologi, Den Kgl.Veterinær- og
Landbohøjskole
Bevilget for 2004: 49.000 kr.

129. Lactadherin som en noninvasiv imaging agent til
detektion af apoptose i cancer.
Stud.scient Lasse Neumann Wæhrens
Laboratorium for Proteinkemi,
Institut for Molekylær Biologi,Aarhus Universitet
Bevilget for 2004: 84.000 kr.

130. Ekspression af gener relateret til apoptose og 
resistens mod kemoterapeutika ved primær 
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brystcancer.
Stud.scient. John Robert Zibert
Onkologisk Afd.,Amtssygehuset i Herlev
Bevilget for 2005: 84.000 kr.

DLNU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. i alt 2.765.000 kr. til
scholarstipendier.

Bevillinger fra Det
Psykosociale Forsk-
ningsudvalg (PSU)

Psykosocial forskning

131. Krop & Kræft. En kropsorienteret indsats til kræft-
patienter i kemoterapi – et klinisk kontrolleret forsøg.
Sociolog, ph.d., sygeplejeske Lis Adamsen
Univ. hosp. Center f. Sygepleje- og omsorgsforskn.
Bevilget for 2005-2006: 550.000 kr.

*132. Hvilke konsekvenser har det for kvinder at få et falsk
positivt mammografisvar? - udvikling af et egnet og
dækkende spørgeskema, samt en spørgeskema-
undersøgelse.
Praktiserende læge, cand.med. John Brodersen
Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Bevilget for 2005-2006: 675.320 kr.

133. Social ulighed og risiko for kræft. Resultater fra en
dansk befolkningsbaseret prospektiv kohorte Kost,
Kræft og Helbred.
Cand. med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Afd. f. Psyk.soc. Kræftforskning, Inst. f. Epidemiol. Kræft-
forskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005-2006: 737.700 kr.

134. Bioetik i teori og praksis.
Cand.scient., M.A. Mette Ebbesen
Center for Bioetik,Aarhus Universitet
Bevilget for 2005-2006: 600.000 kr.

135. Kognitiv funktion hos patienter med cancer 
mammae i relation til adjuverende behandling.
Overlæge, dr.med. Marianne Ewertz
Onkologisk Afd.,Aalborg Sygehus
Bevilget for 2005: 450.000 kr.

*136. Evaluering af symptomer og problemer blandt patien-
ter i palliativ behandling: Overensstemmelse mellem
patient og læge og håndtering af manglende patient-
svar.
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Grønvold
Palliativ Med.Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2005: 219.100 kr.

137. Implementering og evaluering af Dignity Therapy i
Danmark.
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Grønvold
Palliativ Med.Afdeling, Bispebjerg Hospital

Bevilget for 2005: 704.800 kr.

*138. Smertebehandling af cancerpatienter. Hvem behand-
ler, med hvad og hvordan gøres det i relation til
gældende retningslinier? 
Cand.med. Lene Jarlbæk
Inst. f. Sundhedstjenesteforskn., Klin. Farmakol.,
Syddansk Universitet, Odense.
Bevilget for 2004: 254.875 kr.

*139. Omsorgspraksis i et dødsforløb.
Cand.scient., sygeplejerske Karen M. Dalgaard Jeppesen
Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje,
Aalborg Sygehus
Bevilget for 2005: 342.000 kr.

140. Etablering af et psykosocialt interventionsstudie
blandt skandinaviske kræftpatienter, som lider af
angst og/eller depression - et pilotstudie.
Overlæge, dr.med., ph.d. Christoffer Johansen
Afd. f. Psyk.soc. Kræftforskning, Inst. f. Epidemiol.
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2005: 138.500 kr.

141. Skolebørns frugt- og grøntindtag: Et multilevel studie
af betydningen af tilgængelighed i familie, skole,
lokalsamfund og land.
Cand.scient.san.publ. Rikke Krølner
Socialmedicinsk Afdeling, Københavns Universitet
Bevilget for 2005: 360.000 kr.

*142. Krop, kræft og psykisk velbefindende.
Cand.psych. Julie Midtgaard
Klinisk Mikrobiologisk Afd., Rigshospitalet
Bevilget for 2005: 180.000 kr.

*143. Sundhedsadfærd og psykosociale reaktioner som
følge af genetisk udredning og rådgivning hos kvinder
med familiær disposition for bryst- og/eller æggestok-
kekræft.
Sygeplejerske Ellen M. Mikkelsen.
Klin. Epidemiol.Afd., Århus Universitetshospital,
Aarhus Universitet.
Bevilget for 2005: 165.750 kr.

144. Virkningen af "expressive writing" på psykosocial til-
pasning efter behandling for brystkræft - en populati-
onsbaseret, randomiseret, kontrolleret undersøgelse.
Professor, dr.med., cand.psych. Bobby Zachariae
Psykoonkol. Forskningsenhed, Århus Kommunehospital
Bevilget for 2005-2006: 1.228.030 kr.

PSU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. for 2004: 4.769.030 kr. -
* Bev. før 2004 og udgiftsført i tidligere regnskaber.

PSU-forberedelsesstipendier

145. Menneskesyn i det traditionelle og alternative
behandlingssystem.
Cand.scient. Majken Belusa
Inst. f. Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,
Odense
Bevilget for 2004: 66.859 kr.

PSU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. i alt 66.859 kr. til forbe-
redelsesstipendier.
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Bevillingshavere
PSU-scholarstipendier

146. Påvirker "sense of coherence" og "psykisk sårbarhed"
oplevelsen af en ægtefælles kolorektal cancer.
Stud.psych. Karina Winther Hansen
Afd. f. Psyk.soc. Kræftforskning, Inst. f. Epidemiol.
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2004: 40.000 kr.

147. Virkning og bivirkning i kræftbehandling.
Stud.scient. Kamilla Nielsen
Inst. for Antropologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2004: 120.000 kr.

PSU bev. i 2004 og udgiftsført i regnsk. i alt 160.000 kr. til
scholarstipendier.
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Samlet oversigt

Samlet oversigt 2004

Bevilget i 2004 Det Psyko- Det Læge- og 
til forskningsprojekter sociale Forsk- Natur viden- 
jf. bevillingsoversigt ningsudvalg skabelige Udvalg I alt

Bevillinger fra Det Læge- og Naturvidenskabelige 
Udvalg (DLNU) og Det Psykosociale Forskningsudvalg (PSU)
(1000 kr.)

Grundforskning 21.086 21.086
Grundforskning og klinisk forskning 5.465 5.465
Klinisk forskning 19.605 19.605
Klinisk og epidemiologisk forskning 2.269 2.269
Epidemiologisk forskning 3.550 3.550
Psykosocial forskning 4.769 0 4.769
Projekter i alt 4.769 51.975 56.744

Bevilget til projekter jf. ovenstående 4.769 51.975 56.744
Patient-pårørendearrangement 28 0 28
Bevilget til forberedelsesstipendier 67 0 67
Bevilget til scholarstipendier 160 * 2.769 2.929
Bevilget til rejser under 1 måned 121 595 716
Bevilget i alt 5.145 55.339 60.484

Reguleringer af bevillinger -174 107 -67
Årets samlede forbrug jf. note 8 i regnskabet 4.971 55.446 60.417

Bemærkninger:
1.   Senior- og juniorstipendier er indregnet under projektbevillinger
2.   Fordelingen på faggrupper er foretaget ved, at ansøger har afkrydset en eller flere af følgende rubrikker:

Grundforskning, klinisk forskning, epidemiologi, psykosocial forskning og andet
*  Inkl. Arbejdsgivernes Elevrefusion



Mathias Achner
Nørre Rangstrup lokalforening

Lensgreve
Preben Ahlefeldt-Laurvig
Langeland lokalforening

Byrådsmedlem
Jill Andersen
Fredericia lokalforening

Byrådsmedlem
Bente Ankersen
Fredericia lokalforening

Boghandler 
Søren Barslund
Lyngby-Taarbæk lokalforening

Fhv. borgmester
Signe Bartel
Fakse lokalforening

Amtsrådsmedlem
Karen Baungaard
Esbjerg lokalforening

Fhv. borgmester
Jens J. Besser
Kjellerup lokalforening

Holdkaptajn  for "Blue Fox"
Todd Bjorkstrand
Herning lokalforening

Ebbe Blichfeldt
Holmsland lokalforening

Adm. direktør, chefredaktør
Mette Boch
Esbjerg lokalforening

Kunstmaler
Alfio Bonanno
Langeland lokalforening

Lisbeth Bonefeld
Sydals lokalforening

Forfatter
Jytte Borberg
Lemvig-Harboøre 
Thyborøn lokalforening

Borgmester
Anker Boye
Odense lokalforening
Amtsborgmester
Jan Boye
Odense lokalforening

Biografejer
Helle og Lars Broen
Middelfart lokalforening

Borgmester
Ole Brøkner
Hammel lokalkomite

Fhv. balletdanser
Kirsten Bundgård
Gentofte lokalforening

Borgmester
Britta Christensen
Hvidovre lokalforening

Fhv. folketingsmedlem
Carl Martin Christensen
Otterup lokalforening

Direktør
Emil Christensen
Fredericia lokalforening

Borgmester
Erik Christensen
Ullerslev lokalkomite

Borgmester
Henrik  Christensen
Haslev lokalforening

Kommunalbestyrelsesmedlem
Kurt Bork Christensen
Værløse lokalforening

Lars Christiansen
Sønderborg lokalforening

Borgmester
Knud B. Christoffersen
Frederikssund lokalforening

Turistchef
Wolfgang Classen
Tørring-Uldum lokalforening

Søren Clemmensen
Randers lokalforening

Viceborgmester
Anna Grethe Dahl
Hadsten lokalforening

Borgmester
Ove E. Dalsgaard
Ledøje-Smørum og 
Ballerup lokalforening

Direktør og restauratør
Bitten Damgaard
Herning lokalforening

Viceamtsborgmester
Conny Diderichsen
Græsted-Gilleleje
lokalforening

Borgmester
Tommy Dinesen
Kalundborg lokalforening

Biskop
Kresten Drejergaard
Odense lokalforening

Chef for Sund-By Butik
i Løgstør
Torben Duelund
Løgstør lokalforening

Fhv. MF
Peter Duetoft
Sindal lokalforening

Borgmester
Bent Dyssemark
Otterup lokalforening

Fhv. borgmester
Hanne Falkensteen
Hørsholm lokalforening

Direktør
Ole Fausø
Næstved lokalforening

Jane Findahl
Fredericia lokalforening

Sognepræst
Jørgen Gleerup
Rønde lokalforening

Borgmester
A. P. Hansen
Sønderborg lokalforening

Borgmester
Claus Hansen
Ejby lokalforening

Borgmester, gdr.
Ole Hansen
Skovbo lokalforening

Leder af Team Teatret
Michael Helmuth
Herning lokalforenng

Socialudvalgsformand
Marianne Helslev
Farum lokalforening

Borgmester
Jørgen Henningsen
Svendborg lokalforening

Advokat
Peter Hesselholt
Ledøje-Smørum og 
Ballerup lokalforening

Patientkonsulent
Ib Hoch
Skanderborg lokalforening

Borgmester
Kurt Hockerup
Vallensbæk lokalkomité

Borgmester
Virginia Holst
Hvalsø lokalkomite

Skoleinspektør
Markvard Hovmøller
Vojens lokalforening

Svend Hørsmann
Skørping lokalforening

Evy Ibsen
Aaskov lokalforening

Fhv. borgmester
John Jakobsen
Vissenbjerg lokalforening

Fhv. bydelsrådsformand
Ejner Jensen
Københavns lokalforening

Borgmester
Flemming Jensen
Bramsnæs lokalkomite

Flemming Jensen
Humlebæk lokalforening

Borgmester
Henning Jensen
Næstved lokalforening

Borgmester
Henning G. Jensen
Aalborg lokalforening

Borgmester 
Per B. Jeppesen
Skive lokalforening

Borgmester
Jan Prokopek Jensen
Nordborg lokalforening

Skoleinspektør
Jess Ole Jensen
Møldrup lokalforening

Borgmester
Uffe Steiner Jensen
Fredericia lokalforening

Albert Johannsen
Tinglev lokalforening

Lensbaronesse
Molise Juel-Brockdorff
Svendborg lokalforening

Fhv. borgmester
Birthe Juel-Jensen
Bornholm lokalforening

Ambassadører

54 Videnregnskab 2004

Ambassadører



Ambassadører
Direktør
Bent Jørgensen
Bornholm lokalforening

Borgmester
Jørgen Jørgensen
Aaskov lokalforening

Kommunalbestyrelsesmedlem
Leif Jørgensen
Aaskov lokalforening

Susanne Grue Jørgensen
Nakskov lokalforening

Borgmester 
Mikael  Klitgaard
Dronninglund lokalforening

Kommunaldirektør
Per Knudsen
Helsinge lokalforening

Lensgrevinde
Charlotte Knuth
Maribo lokalforening

Bent Krog
Holstebro lokalforening

Entertainer
Flemming Krøll
Nykøbing Falster lokalfore-
ning 

MF
Per Kaalund
Hvidovre lokalforening

Fhv. bydelsrådsformand
Jesper Langebæk
Københavns lokalforening

MF
Flemming Damgaard Larsen
Bramsnæs lokalforening

Borgmester
Poul Larsen
Nørager lokalforening

Borgmester
Vagn Ytte Larsen
Nykøbing S./Rørvig lokalfore-
ning

Byrådsmedlem
Christa Laursen
Vejle lokalforening

Borgmester
Mads Lebech
Frederiksberg lokalforening

Sognepræst
Birgitte Lerche
Assens lokalforening

Kommunalbestyrelsesmedlem
Karl Aage Leth
Ullerslev lokalkomite

Social- og arbejdsmarkedsud-
valgsformand
Henning Due Lorentzen
Fredericia lokalforening

Amtsrådsmedlem
Kirsten Lorenzen
Sundeved lokalforening

Byrådsmedlem
Hanne Lumbye
Fredericia lokalforening

Oberst
Jens Christian Lund
Viborg lokalforening

Forfatter
Vagn Lundbye
Langeland lokalforening

Skuespiller
André Lundemann
Nyborg lokalforening

Skuespiller
Arne Lundemann
Nyborg lokalforening

Sanger og entertainer
Jesper  Lundgaard
Herning lokalforening

Christel Lüttichau
Maribo lokalforening

Bankdirektør
Børge Madsen
Sorø lokalforening

Postmester
Gert A. Madsen
Middelfart lokalforening

Astrid Melchart
Nørre Rangstrup lokalforening

Journalist
Camilla Miehe-Renard

Borgmester
René Milo
Greve lokalforening

Byrådsmedlem
Inge Milbrat
Vallø lokalforening

Kgl. skuespiller
Marianne Mortensen
Ledøje-Smørum og 
Ballerup lokalforening

Socialdirektør
Erik  Mouritsen
Randers lokalforening

Fr. Marianne Muus
Tinglev lokalforening

Skuespiller
Peter Mygind

Fhv. borgmester
Ole Mølgaard
Ringsted lokalforening

Adm. chefredaktør
Erik  Møller
Holstebro lokalforening

Fhv. Borgmester, amtsrådsmed-
lem
Poul Møller
Dronninglund lokalforening

MF
Tina Nedergaard
Sæby lokalforening

Thomas Nicolaisen
Trundholm lokalforening

Skattechef
Bent Nielsen
Brørup lokalforening

Fhv. byrådsmedlem
Bjørn Medom Nielsen
Fredericia lokalforening

Borgmester
Gunnar Korsbæk 
Nielsen
Møldrup lokalforening

Borgmester
Hanne Nielsen
Langå lokalforening

Fodbolddommer
Kim Milton Nielsen
Ledøje-Smørum og 
Ballerup lokalforening

Borgmester
Knud Munk Nielsen
Ikast lokalforening

Fhv. borgmester
Thorkild Dahl Nielsen
Tinglev lokalforening

Borgmester
Vagn Ry Nielsen
Horsens lokalforening

Borgmester
Ole Østvig Nissen
Nørre Rangstrup lokalforening

Sognepræst
Else Nygaard
Humlebæk lokalforening

Borgmester
Jens Jørgen Nygaard
Ledøje-Smørum og 
Ballerup lokalforening

Fhv. amtsborgmester
Karen Nøhr
Odense lokalforening

Konsulent,
fhv. amtsrådsmedlem
Hugo Odgaard
Stenløse lokalforening

Forfatter, journalist
Peter Olesen

Fhv. borgmester
Knud Olsen
Skive lokalforening

Fhv. borgmester
Egert Pedersen
Aulum-Haderup lokalforening

El-installatør
John Høj Pedersen
Nr. Snede lokalforening

Sonja Petersen
Nørre Rangstrup lokalforening

Landstræner
Jan Pytlick
Svendborg lokalforening

Pens. overlæge
Rarain Rajani
Skanderborg lokalforening

Fhv. borgmester
Carsten Rasmussen
Bramsnæs lokalkomite

Bladchef
Klaus W. Rasmussen
Albertslund lokalforening

Borgerrepræsentant
Finn Rudaizky
Københavns lokalforening

Borgmester, MF
Preben Rudiengaard
Ribe lokalforening

Områdedirektør 
Knud K. Sandager
Ringsted lokalforening

Fhv. borgmester
Ruth Scharling
Thisted lokalforening
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Fhv. borgmester
Erik Schmidt
Augustenborg lokalforening

Borgmester
Kristian Schnoor
Sejlflod lokalforening

Byrådsmedlem
Lars Stampe
Holstebro lokalforening

Hanne Stannow
Sønderborg lokalforening

Bjarne Stenbæk
Sorø lokalforening

Margrethe Stenger
Nørre Rangstrup lokalforening

Fhv. kommunalbestyrelses-
medlem
Knud Erik Søndergaard
Ullerslev lokalkomite

Pensionist
Ester Sørensen
Tinglev lokalforening

Borgmester
Ole Bronné Sørensen
Stubbekøbing lokalkomite

Sven Tarp
Tinglev lokalforening

Kroejer
Hans Bech Thomsen
Blåbjerg lokalforening

Kunstmaler
Hans Christian Thomsen
Silkeborg lokalforening

Fhv.TV-vært
Poul Thomsen
Nørhald lokalforening

Ole Toft
Nørre Rangstrup lokalforening

Fhv. overbibliotekar
Ernst Tursø
Fredensborg-Humlebæk
lokalforening

Borgmester 
Per  Tærsbøl
Helsingør lokalforening

Fodboldspiller
Kim Vilfort
Brøndby lokalforening

Byrådsmedlem
Else Marie Vind
Fredericia lokalforening

Lufthavnschef
Jørn Westberg
Lunderskov lokalforening

Borgmester
Anny Winther
Støvring lokalforening

Fhv. borgmester
John Winther
Frederiksberg lokalforening

Stiftamtmand
Ninna Würtzen
Odense lokalforening

Civilingeniør og
byrådsmedlem
Michael Ziegler
Høje-Taastrup lokalforening

Fhv. borgmester
Gina Øbakke
Stevns lokalforening

Borgmester
Rolf Aagaard-Svendsen
Lyngby Taarbæk lokalforening

Forfatter, journalist
Jane Aamund
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Albertslund
Britta Hansen
tlf. 43 62 55 58

Allerød
Helle Andersen
tlf. 48 17 57 40

Assens
Ulla Ettrup Storm
tlf. 66 14 46 57

Augustenborg
Andreas J.Asmussen
tlf. 74 47 13 55

Aulum-Haderup
Helle Vester Christensen 
tlf. 97 45 66 65

Ballerup
se Ledøje-Smørum

Billund 
Hans Hansen
tlf. 75 33 19 57

Birkerød
Lars Topgaard
tlf. 20 95 06 70

Bjerringbro
Hanne Falk Mikkelsen
tlf. 86 68 41 04

Blaabjerg
Kirsten Sørensen
tlf. 76 52 29 25

Blåvandshuk
Edna Jessen
tlf. 75 27 13 87

Bogense
Inge Sørensen
tlf. 64 81 35 51

Bornholm
Lisbeth Boss
tlf. 56 49 71 49

Bov
Marius Nørgaard
tlf. 40 60 79 06

Bramming
Dorthea Jensen 
tlf. 75 17 36 77

Brande
Tove Lis Schmidt Hansen
tlf. 97 18 14 40

Broager
Anette Christiansen
tlf. 74 44 21 64

Broby
Jette Nøhr
tlf. 62 63 18 91

Brovst
Jane Nørgaard
tlf. 98 23 51 01

Brøndby
Grethe Borsholt
tlf. 43 96 94 85

Brønderslev 
Hanne Brandt
tlf. 98 82 45 50

Brørup
Ann Lønborg Madsen
tlf. 75 38 43  94

Børkop
Karen Anna Sørensen
tlf. 75 86 66 01

Christiansfeld
Villy Marek
tlf. 74 56 61 07

Dragsholm
Dora Bjerrum
tlf. 59 65 92 16

Dragør 
Ole Morten Landsmann
tlf. 32 53 33 63

Dronninglund
Henny Amby Vittrup
tlf. 98 28 10 79

Ebeltoft
Ole Egebjerg
tlf. 86 34 33 11

Egtved 
Karsten Barfoed
tlf. 75 55 30 11

Egvad
Lilly Jeppesen
tlf. 97 37 15 29

Ejby
Lis Samsøe Nielsen
tlf. 64 46 27 83

Esbjerg
Margrethe Gammelgaard
tlf. 75 45 04 78

Oversigt over lokalforeninger
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Fakse 
Peer Mogensen
tlf. 56 72 52 45

Fanø 
Nina Sonnichsen
tlf. 75 16 23 76

Farsø 
Dorte Byrialsen
tlf. 27 15 23 05

Farum
Mette Vingaard
tlf. 44 95 76 96

Fjerritslev
Mogens Elgaard
tlf. 98 21 36 21

Fladså 
Inga Nielsen
tlf. 55 76 12 99

Fredensborg-Humlebæk
Ingrid Fossar Larsen
tlf. 48 48 41 80

Fredericia 
Else Madsen
tlf. 75 94 20 75

Frederiksberg
Grete Andersen
tlf. 33 31 77 89

Frederikshavn 
Ella Fredborg
tlf. 25 27 11 45

Frederikssund
Ingrid Nielsen
tlf. 47 31 19 22

Frederiksværk
Lis Bill
tlf. 47 72 20 05

Fuglebjerg
Vibeke Fongyllen
tlf. 55 45 67 61

Fåborg
Torsten Dilling
tlf. 62 65 19 20

Galten 
Laila Møller
tlf. 86 94 41 71

Gentofte
Birthe Philip
tlf. 39 62 42 62

Give
Rita Pedersen
tlf. 75 80 35 17

Gjern 
Poul Laursen
tlf. 86 87 13 17

Gladsaxe
Marianne Tofte 
tlf. 39 69 13 67

Glamsbjerg
Margrethe Hansen
tlf. 64 72 22 57

Glostrup
Else Wellings
tlf. 43 63 25 64

Gram
Anna Christine Termansen
tlf. 74 82 10 67

Grenaa
Charlotte Magnus
tlf. 86 32 11 45

Greve
Michael Jensen
tlf. 46 15 50 20

Grindsted
Tove Gejl
tlf. 75 32 41 18

Græsted-Gilleleje
Bente Ehlers
tlf. 48 71 77 72

Gørlev
Kirsten Agerlund Pedersen
tlf. 58 85 57 01

Haderslev 
Else Petersen
tlf. 74 52 06 72

Hadsten 
Folmer Ramsing
tlf. 86 91 42 97

Hadsund
Titi Busk
tlf. 98 58 57 97

Hals
Tove Pedersen
tlf. 98 25 95 00

Hanstholm
Else Dahl 
tlf. 97 96 13 52

Hashøj
Ebbe W. Hansen
tlf. 58 18 83 98

Haslev
Aase Dahl
tlf. 56 36 34 30

Hedensted
Marianne Nielsen 
tlf. 75 89 32 77

Helle 
Cathrine Duborg
tlf. 75 19 20 35

Helsinge
Kirsten Nielsen
tlf. 48 79 55 08

Helsingør
Hanne Blegvad Jensen
tlf. 49 13 44 82

Herlev
Pia Søegaard Andersen
tlf. 21 79 86 96

Herning
Ingrid Suhnsen 
tlf. 97 12 96 42

Hinnerup
Ellen Rasmussen
tlf. 86 98 54 85

Hirtshals 
Kamma Sproegel
tlf. 98 94 14 36

Hjørring
Claus Foged
tlf. 98 91 03 01

Hobro 
Mette Pedersen
tlf. 98 51 07 24

Holbæk
Jette Hansen
tlf. 59 43 47 94

Holmsland
Vera Kristensen
tlf. 97 31 11 10

Holstebro
Niels Jørgen Lundsgaard
tlf. 97 41 42 53

Holsted 
Gudrun Andersen
tlf. 75 39 26 28

Horsens
Bjarne Mortensen
tlf. 75 64 13 24

Hvidovre
Grete Hansen
tlf. 36 49 14 43

Hvorslev
Ruth Kjærside Madsen
tlf. 86 96 65 12

Høje Taastrup
Marie Hansen
tlf. 43 99 32 52

Højreby
Anne Marie Marcussen
tlf. 54 95 20 52 

Hørning
Birgit Jørgensen
tlf. 86 92 22 02

Hørsholm
Marianne Fenn
tlf. 45 80 76 30

Ikast
Jørgen Faxholm
tlf. 86 86 12 97

Jelling
Arne Aggerholm
tlf. 75 87 13 86

Juelsminde
Kirsten Blume Schmidt
tlf. 75 69 33 25

Kalundborg
Lea Thorslund
tlf. 59 56 34 32

Karlebo
Louise Brouer
tlf. 49 14 44 90

Karup 
Lone Maagaard
tlf. 86 66 21 49

Kjellerup
Lena Mortensen
tlf. 86 88 24 20

Kolding
Bent Bruun
tlf. 21 25 88 08

Korsør 
Svend Erik Pontoppidan
tlf. 58 38 20 34

København
Kirsten Rasmussen
tlf. 32 95 34 85

Køge 
Kurt Bøtting
tlf. 56 82 02 91

Langeland
Inga Hansen
tlf. 62 51 28 90

Langeskov 
Kaj Poulsen 
tlf. 65 38 12 22
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Langå
Annelise Philipsen
tlf. 86 46 17 62

Ledøje-Smørum
Amalie Klindienst Nielsen
tlf. 32 94 39 37

Lemvig
Martha Kramer 
tlf. 97 88 53 93

Lunderskov
Jørn Westberg
tlf. 75 58 53 09

Lundtoft
Sonja Damm
tlf. 74 68 51 26

Lyngby-Taarbæk
Nina Boserup
tlf. 39 63 02 00

Læsø 
Sven Thyø
tlf. 98 49 14 80

Løgstør
Anne Marie H. Mosegaard
tlf. 98 68 30 90

Løgumkloster
Anni W. Iversen
tlf. 74 74 51 15

Løkken-Vrå
Gerda Frøstrup
tlf. 98 99 16 77

Mariager
Gitte Johansson 
tlf. 98 54 19 18

Maribo 
Ruth Kromann Hansen
tlf. 54 78 42 16

Middelfart
Else Liltorp
tlf. 64 41 57 47

Midtdjurs
Jenny Hawkins
tlf. 86 39 48 01

Morsø
Ellen Jacobsen
tlf. 97 72 03 06

Munkebo
Marianne Høj
tlf. 65 97 68 11

Møldrup
Doris Christoffersen
tlf. 22 66 68 60

Møn
Aage Kirkegaard
tlf. 55 81 04 90

Nakskov
Jørgen Nørgaard
tlf. 54 92 51 00 

Nibe
Anna Hansen
tlf. 98 35 53 47

Nordborg
Vera Bender
tlf. 74 45 00 47

Nyborg
Allan Nielsen
tlf. 65 31 45 86

Nykøbing F.
Berit Mathiasen
tlf. 54 85 15 51

Nykøbing-Rørvig
Susanne Larsen
tlf. 59 91 40 91

Næstved
Inga Hansen
tlf. 55 51 11 22

Nørager
Jens Hejlskov
tlf. 98 65 42 82

Nørhald 
Villy Nielsen
tlf. 86 44 17 44

Nørre Alslev
Jytte Christensen
tlf. 54 43 20 74

Nørre-Rangstrup
Lene  Christensen
tlf. 74 83 43 66

Nørre-Snede
Maria Frederiksen
tlf. 22 91 97 79

Nørre Aaby
Jytte Andersen
tlf. 64 42 17 88

Odder
Leif Kristensen
tlf. 86 54 09 54

Odense
Karen Nøhr
tlf. 64 72 11 55

Otterup 
Poul Andersen
tlf. 64 82 15 85

Pandrup
Christian Sørensen
tlf. 98 88 31 68

Præstø
Christine Bjerregaard
tlf. 55 99 14 66

Purhus
Jette Iversen
tlf. 86 45 40 51

Ramsø 
Svend Henriksen
tlf. 46 19 34 33

Randers
Hugo Jørgensen 
tlf. 86 42 37 91

Ravnsborg
Jan Ilsø Larsen
tlf. 54 93 61 10

Ribe
Vibeke Karlby
tlf. 75 42 32 97

Ringe
Agnete Kolle Mikkelsen 
tlf. 62 62 17 07

Ringkøbing
Anette Vendelbo
tlf. 97 32 28 77

Ringsted
Christian Stendahl
tlf. 57 67 11 01

Rosenholm
Niels Videø 
tlf. 86 99 54 54

Roskilde
Conni Haugbølle
tlf. 46 35 36 22

Rougsø
Bjarne Østergaard-Jensen
tlf. 86 48 15 12

Ry
Hans Christian Christensen
tlf. 86 89 88 00

Ryslinge 
Charlotte Kjestrup
tlf. 62 27 20 93

Rødby-Holeby
Birgit Thrane
tlf. 54 60 81 70

Rødding
Lotte Thorøe
tlf. 74 84 82 74

Rødekro
Niels E. Palle
tlf. 74 66 26 99

Rødovre
Jan Nielsen
tlf. 36 41 27 24

Rønde
Rosa Fløjgaard
tlf. 86 37 92 03

Rønnede
Birgitte Nielsen
tlf. 56 39 90 83

Sakskøbing
Inge Sixdal
tlf. 54 70 68 40

Sallingsund
Helle Bukvardt Knudsen
tlf. 97 73 17 34

Sejlflod
Lone Nielsen
tlf. 22 34 63 28

Silkeborg
Lone Bak
tlf. 86 84 48 25

Sindal
Niels Helver 
tlf. 98 93 48 48

Skagen 
Peder Gylling Olesen
tlf. 98 44 19 85

Skanderborg
Tove Gaihede
tlf. 86 52 01 01

Skive
Inga Sørensen
tlf. 97 52 35 16

Skjern 
Per Fjord
tlf. 97 35 31 05

Skovbo
Eva Drost Holm 
tlf. 56 82 02 90

Skælskør
Erling Damgaard Andersen
tlf. 55 45 10 60

Skærbæk
Vagner Gjerulff
tlf. 74 75 19 93

Skørping
Svend Hørsmann
tlf. 98 39 17 52
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Slagelse
Dorthe Aggergaard Sørensen
tlf. 58 52 23 46

Solrød
Birgitte Hauge Nielsen
tlf. 56 13 13 13

Sorø
Inge Lundegård-Petersen
tlf. 57 83 06 33

Spøttrup
Jonna Køjborg Nielsen
tlf. 97 56 15 89

Stenlille
Inge Hansen
tlf. 57 80 51 93

Stenløse
Marianne Karstensen
tlf. 48 18 00 53

Stevns 
Anny Borch Jensen
tlf. 56 50 40 95

Struer
Flemming Trelborg
tlf. 97 85 58 78

Støvring
Birte W. Jensen
tlf. 98 37 10 76

Sundeved
Anja Schwarz 
tlf. 74 46 52 50

Sundsøre
Klaus Pedersen
tlf. 97 57 45 77

Svendborg
Carol Tornow
tlf. 62 22 72 00

Svinninge
Sonja Zachariassen
tlf. 59 26 55 50

Sydals 
Chresten A. Krogh 
tlf. 74 41 53 12

Sydfalster
Betina Thomsen
tlf. 54 17 95 19

Sydthy
Jens Christian Dissing
tlf. 97 95 25 59

Sæby
Emmy Jakobsen
tlf. 98 40 15 88

Søllerød 
Kirsten Jørgensen
tlf. 45 89 27 45

Sønderborg
Birgitte Uldall
tlf. 74 45 03 63

Sønderhald
Inger Lise Gram
tlf. 86 49 44 30

Søndersø
Jytte Simonsen
tlf. 64 89 23 74

Thisted
Irene Madsen
tlf. 97 93 73 05

Thyholm
Esther Jakobsen
tlf. 97 87 16 17

Tinglev
Hans Chr.Agertoft
tlf. 74 64 49 47

Tjele
Vita Andersen
tlf. 86 45 17 36

Tommerup
Elly Borgstrøm
tlf. 64 76 12 05

Tornved
Kurt Zadlo Jørgensen 
tlf. 59 27 10 16

Trehøje 
Ellen Margrete Mikkelsen
tlf. 97 43 84 92

Trundholm
Karen Knudsen
tlf. 59 30 34 37

Tørring-Uldum
Margit Lerager 
tlf. 75 85 12 04

Tårnby
Kirsten Winther
tlf. 32 50 09 51

Ulfborg-Vemb
Tove Bjerg
tlf. 97 49 19 67

Ullerslev 
Annelise Holm Nielsen
tlf. 65 35 11 43

Vallensbæk
Katja Lindblad
tlf. 22 32 55 04

Vallø
Jens Dahl
tlf. 56 63 28 42

Vamdrup
Inger Marie Kristensen
tlf. 75 58 12 20

Varde
Sørene Olesen
tlf. 75 22 17 50

Vejen
H. P. Hansen
tlf. 75 36 08 75

Vejle
Elsebeth Vagtholm
tlf. 75 81 64 48

Viborg
Marie B. Larsen
tlf. 86 62 09 09

Videbæk
Birthe Kristensen
tlf. 97 17 13 66

Vojens
Rie Andersen  
tlf. 74 50 77 07

Vordingborg
Klaus Michael Jensen
tlf. 55 37 11 50

Værløse
Søren Biune
tlf. 44 48 69 03

Ærø
Merete Nesheim
tlf. 40 29 35 22

Ølgod
Sabina Søndergaard Nielsen
tlf. 25 30 25 04

Aabenraa
Ingrid Henriksen
tlf. 74 61 76 26

Aabybro
Alice M.Andersen
tlf. 30 63 60 32

Aalborg 
Elin Bak
tlf. 20 91 48 02

Aalestrup
Inger Stad
tlf. 98 64 10 29

Århus
Ellen Sabroe
tlf. 86 22 21 25

Årslev
Anne Dannesbo
tlf. 65 97 26 32

Aarup
Kirsten Rau
tlf. 64 43 22 94

Aaskov 
Anna Marie Nielsen
tlf. 75 34 72 56



Stomiforeningen COPA
Formand: Henning Granslev
Sekretariat:
Sct. Hansgade 26 B
4100 Ringsted
Telefon: 5767 3525
Fax: 5767 35 15
www.copa.dk

DALYFO
Dansk Lymfødem Forening
Formand: Solvejg Nielsen
Sebbelev 24
6440 Augustenborg
Telefon: 7022 2210
E-mail: info@dalyfo.dk
www.dalyfo.dk

Dansk Landsforening for
Laryngectomerede - DLFL
Formand:Anne-Lise Steen
Kontor: Strandboulevarden 49, bygn. 1 st.
2100 København Ø
Telefon: 3525 7424 
Fax. 3526 8045 
Personlig henvendelse mandag kl.11-14
E-mail: dlfl@dlfl.dk
www.dlfl.dk

Familier med kræftramte børn
Formand: Kurt Hansen
Postbox 55
8464 Galten
Telefon: 8694 6930
Fax: 8694 6230
E-mail: ff@foraeldreforeningen.dk
www.familier-med-kraeftramte-boern.dk

KIU - Patientforeningen for kvinder med kræft i
underlivet
Formand:Anne Marie Grau
Valmuevej 11
6100 Haderslev
Telefon: 7452 8413
E-mail: amgrau@ofir.dk
www.kiuonline.dk

Vejledergruppen De Brystopererede
Landskonsulent: Margarit Christensen
c/o Kræftrådgivningen i Århus Amt
M.P. Bruuns Gade 29
8000 Århus C
Telefon: 8619 8811
Fax: 8619 7879

Patientforeningen De Brystopererede
Formand: Karen Veien
M.A. Schulzvej 17
9000 Aalborg
Telefon: 9816 5973

E-mail: veien@dadlnet.dk
Kontor: Kræftrådgivningen i Århus Amt
M.P. Bruuns Gade 29
8000 Århus C
Telefon: 8619 8811
Fax: 8619 7879
www.de-brystopererede.dk

Foreningen for arvelig bryst- og 
Æggestokkræft (HBOC)
Formand:Albert Juul Jørgensen
Egevang 7
Bregning
7080 Børkop
Telefon: 7586 1921
www.hboc.dk

PROPA
Prostatacancer Patientforeningen
Formand: Ole Mortensen
Strandparksvej 6
2665 Vallensbæk Strand
Telefon:4373 1316
E-mail: O-M@get2net.dk
www.propa.dk

Dansk Myelomatose Forening
Formand: Ole Dallris
Scaniagade 14
8900 Randers
Telefon: 8640 8062
E-mail: dallris@oncable.dk
www.myelomatose.dk

PAKU Patientforeningen for Kræftbehandling i 
Udlandet
Formand: Ole Landsmann
Thimandsvænget 24
2791 Dragør
Telefon: 3253 3363
www.paku.dk

Foreningen for Familiær Adenomatøs Polypose
Formand: Sven Kjærsgaard Jensen
Møllehaven 2 A
6430 Nordborg
Telefon: 7445 4204
E-mail: inge.sven.k@privat.dk

Foreningen Cancerramte Børn
Formand: Jan Johnsen
Karlslunde Strandvej 56
2690 Karlslunde
Telefon: 4390 9393
E-mail: fcb@mail.dk
www.cancerbarn.dk
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Her kan du få hjælp

Tlf. 8030 1030
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-21
Lørdag og søndag 
kl. 12-17
Lukket på helligdage

Kræftrådgivningen
i København
og Frederiksberg
Strandboulevarden 55
2100 København Ø
Tlf. 3525 7700
Fax 3525 7711
e-mail  koebenhavn@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
på Frederiksberg
Magnoliavej 9
2000 Frederiksberg
Åben onsdage i ulige uger 
kl. 16-18

Kræftrådgivningen 
i Københavns Amt
Nørgaardsvej 10
2800 Lyngby
Tlf. 4593 5151  
Fax 4593 2844
e-mail  lyngby@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Frederiksborg Amt
Møllestræde 6
Baghuset
3400 Hillerød
Tlf. 4822 0282
Fax 4822 0288
e-mail  hillerod@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Roskilde Amt
Jernbanegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 4630 4660
Fax 4630 4661
e-mail  roskilde@cancer.dk
Åben mandag til torsdag 
kl. 9-15
fredag efter aftale

Kræftrådgivningen 
i Køge
Torvet 11,1.
4600 Køge
Tlf. 5663 8229
Åben hver torsdag kl. 16-19

Kræftrådgivningen 
i Holbæk
Lægerne i Kirkestræde
Kirkestræde 2, 2. tv.
4300 Holbæk
Tlf. 5944 1222
Åben hver onsdag kl. 16-19

Kræftrådgivningen 
i Storstrøms Amt
Dania 5, 1.
4700 Næstved
Tlf. 5574 0400
Fax 5577 2284
e-mail  naestved@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Maribo
Maribo Sygehus
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Tlf. 5478 3030
Åben torsdage i ulige uger 
kl. 15-18

Kræftrådgivningen i Born-
holms Regionskommune
Medicinsk sekretariat
Bornholms Centralsygehus
3700 Rønne
Tlf. 5690 9198

Kræftrådgivningen 
i Fyns Amt
Vesterbro 46
5000 Odense C
Tlf. 6611 3200 
Fax 6613 0618
e-mail  odense@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Nordjyllands Amt
Vesterå 5
9000 Aalborg
Tlf. 9810 9211
Fax 9810 9233
e-mail  aalborg@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Viborg Amt
Rådgivningscentret
Banegårdspladsen 2. 1.
8800 Viborg
Tlf. 8660 1918
e-mail  rdg.vib@vibamt.dk

Kræftrådgivningen 
i Thisted
Thisted Sygehus
Højtoftevej 2
7700 Thisted
Tlf. 9617 6361
Tlf. træffetid onsdage kl. 9-11

Kræftrådgivningen 
i Århus Amt
M. P. Bruuns Gade 29
8000 Århus C
Tlf. 8619 8811
Fax 8619 7879
e-mail  aarhus@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Ribe Amt
Jyllandsgade 30
6700 Esbjerg
Tlf. 7611 4040
Fax 7611 4041
e-mail esbjerg@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Sønderjyllands Amt
Nørreport 4, 1.
6200 Aabenraa
Tlf. 7462 5150
Fax 7462 5124
e-mail aabenraa@cancer.dk

Kræftrådgivningen
i Ringkøbing Amt
Codanhus
Fredensgade 10
7400 Herning
Tlf. 9626 3160
Fax 9716 8943
e-mail herning@cancer.dk

Kræftrådgivningen 
i Holstebro
Netværks Cafeen 
– De frivilliges Hus
Danmarksgade 13 A, 1.
7500 Holstebro
Tlf. 9626 3160
Åben hver torsdag 
kl. 10-16 og kl. 16-18 efter
aftale

Hvor intet andet er nævnt, er
åbningstiden mandag til tors-
dag kl. 9-16, fredag kl. 9-14

RehabiliteringsCenter 
Dallund
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Tlf. 6489 1134
Fax 6489 1514
e-mail dallund@dallund.dk
www.dallund.dk
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H.K.H. Kronprinsesse Mary
under et besøg i Kræftens
Bekæmpelse i samtale med
direktør Arne Rolighed,
formand Anne Thomassen 
og hofchef Per Thornit.

Vidensregnskab 2004



Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49

2100 København Ø

Telefon 35 25 75 00

Telefax 35 25 77 01

www.cancer.dk


