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1. Indledning  

a. Bærende værdier 

Kræftens Bekæmpelse er en troværdig, veldrevet og professionel forening, der er uafhængig af 
politiske og økonomiske interesser. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, der ba-
serer sig på medlemskab og frivilligt arbejde, og hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at 
vi når vores mål. 

Vi kæmper for, at alle kræftpatienter, alle der lever med kræft, alle der overlever kræft og de 
mange pårørende bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte er vores mål, at 
så få som muligt får kræft, at så mange som muligt overlever kræft, og at livet efter kræft bliver 
så godt som muligt for alle patienter og deres pårørende.  

Kræftens Bekæmpelse skal altid være uafhængig og have suveræn beslutningsret, så de sam-
arbejder vi indgår i, og donationer vi modtager, ikke er i strid med vores etiske retningslinjer. 

Langt størstedelen af vores midler kommer fra bidrag, gaver og andre former for støtte og op-
bakning, og vi er meget omhyggelige med at bruge midlerne bedst muligt til gavn for de formål, 
de er givet til. 

Det betyder, at vi både indadtil og udadtil skal leve op til en række bærende værdier. De beskri-
ves i særlige retningslinjer for de enkelte aktivitetsområder, som for eksempel rådgivning til pati-
enter og pårørende, indsamling/fundraising, presseetik, videnskabelig redelighed, habilitet med 
videre. 

I udmøntningen af retningslinjerne indgår et element af skøn, som i de konkrete tilfælde omfat-
ter en samlet vurdering af de overordnede intentioner, og den sammenhæng aktiviteten indgår i. 
De etiske retningslinjer gælder alle, der repræsenterer Kræftens Bekæmpelse. Det er frivilliges 
og ansattes ansvar at levendegøre værdierne i deres virke for foreningen.  

b. National og international lovgivning mv. 

Kræftens Bekæmpelse respekterer dansk lovgivning og internationale konventioner. Vi udviser 
ansvarlighed, forbedrer konstant vores måde at agere på i samfundet og har et mål om at leve 
op til et højt niveau for etiske standarder, herunder standarder fra FN’s Global Compact 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles , WHO Framework Convention 
on Tobacco Control FTCT, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf 
inkl. guidelines for implementering af artikel 5.3 i FCTC-konventionen 
http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf?ua=1  samt Danske Patienters retningslinjer 
for samarbejde med medicinalindustrien http://www.danskepatienter.dk/retningslinjer-samar-
bejde-medicinalindustri . 

c. Tobaksindustri og medicinalindustri 

Kræftens Bekæmpelse kan under ingen omstændigheder samarbejde med eller modtage bi-
drag fra tobaksindustrien (se pkt. 7). Der skal derudover udvises meget stor varsomhed i forhold 
til samarbejder med og bidrag fra medicinal- og medicoindustrien (se pkt. 6). 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf
http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf?ua=1
http://www.danskepatienter.dk/retningslinjer-samarbejde-medicinalindustri
http://www.danskepatienter.dk/retningslinjer-samarbejde-medicinalindustri
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2. Medlemskab 

Alle privatpersoner kan være medlem af Kræftens Bekæmpelse. Virksomheder kan være med-
lem, hvis de ikke anvender medlemskabet i egen markedsføring på en måde, der skader Kræf-
tens Bekæmpelse. 

3. Gaver og faste bidrag 

Ved landsdækkende indsamlingskampagner kan Kræftens Bekæmpelse modtage betingelses-
frie donationer fra alle undtaget tobaksindustrien.  

Gaver og faste bidrag kan modtages fra privatpersoner, virksomheder, koncerner, fonde etc. 

Vi kan dog ikke modtage gaver og faste bidrag 

 fra virksomheder etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang kommer fra 

produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer 

 hvis giveren anvender eller omtaler disse i egen markedsføring på en måde, der skader 

Kræftens Bekæmpelse 

Ansatte kan ikke modtage gaver eller ydelser fra samarbejds- eller forretningsparter, brugere, 
frivillige m.fl. til eget brug bortset fra symbolske lejlighedsgaver. 

4. Samarbejder og bevillinger 

a. Generelt 

Kræftens Bekæmpelse kan indgå samarbejde med andre parter, når der er åbenhed om samar-
bejdet, og vi er opmærksomme på, at der overordnet sikres bredde i samarbejdsrelationerne.  

Vi skal altid vurdere potentielle samarbejdsparter i forhold til  

 om et samarbejde kan skade vores troværdighed og omdømme 

 om virksomhedens produktion eller produkter indebærer væsentlig kræftrisiko 

Kræftens Bekæmpelse kan ikke indgå samarbejde med nogen, som har formål eller væsentlige 
aktiviteter, der er i modstrid med vores arbejde. Det gælder blandt andet virksomheder mv., 
som løbende har betydende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer. 

Hvis forudsætningerne for et samarbejde ændres, så det bliver i strid med de etiske retningslin-
jer, skal vi straks opsige aftalen. 

b. Forskningssamarbejder 

Når Kræftens Bekæmpelses forskere indgår forskningssamarbejder, skal de altid følge de eti-
ske retningslinjer. Forskningssamarbejder følger derudover som minimum de standarder, som 
universiteterne har fastsat for samarbejder mellem industri og universiteter.  
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En forsker i Kræftens Bekæmpelse kan indgå i eller være leder af et forskningssamarbejde, 
hvor samarbejdspartneren modtager eller har modtaget gaver eller bevillinger fra medicinal- og 
medicoindustrien, hvis betingelserne beskrevet i pkt. 6 er opfyldt. 

En forsker i Kræftens Bekæmpelse kan dog  

 ikke være leder af et forskningssamarbejde, hvis en samarbejdspart modtager eller har 
modtaget gaver eller bevillinger fra virksomheder etc., hvis produktion eller omsætning i 
betydende omfang kommer fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer 

 ikke medvirke i samarbejdet, hvis en samarbejdspart modtager eller har modtaget donati-
oner eller bevillinger fra tobaksindustrien 

c. Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg og komitéer mv.  

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg, komitéer mv. giver bevillinger under forudsæt-
ning af, at bevillingsmodtageren ikke har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte 
til projektet fra virksomheder, koncerner, fonde etc., hvis produktion eller omsætning i bety-
dende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende 
stoffer. 

Ansøgere, der har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte af denne art, kan ikke i 
10 år efter udbetaling heraf opnå støtte fra Kræftens Bekæmpelse medmindre helt særlige for-
hold gør sig gældende.  

5. Kampagner 

Kræftens Bekæmpelses kampagner – faglige og/eller indtægtsskabende – tilrettelægges og 
gennemføres inden for rammerne af foreningens værdier og etiske retningslinjer og med lø-
bende bevidsthed om de konkrete målgrupper. Kampagner målrettet konkrete grupper kan ud-
formes og nuanceres, så gennemslagskraften optimeres i de specifikke grupper og de medier, 
der er aktuelle for målgrupperne. 

6. Medicinal- og medicoindustri 

Det er afgørende for Kræftens Bekæmpelses troværdighed, at vi er og fremstår som helt uaf-
hængige af medicinal- og medicoindustrien. Derfor skal der være skærpet opmærksomhed i sa-
ger, der vedrører disse industrier.  

Medicinalindustri  

Kræftens Bekæmpelse modtager ikke støtte eller bidrag fra medicinalindustrien. Vi kan dog som 
eneste undtagelse modtage betingelsesfrie donationer ved landsdækkende indsamlingskam-
pagner. Der kan ikke indgås aftaler med medicinalindustrien om anvendelse af Kræftens Be-
kæmpelses logo, kampagnelogoer eller støttelogoer ved såvel intern som ekstern omtale af do-
nation til Kræftens Bekæmpelse  
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Medicoindustri 

Kræftens Bekæmpelse kan som hovedregel modtage støtte og bidrag fra medicoindustrien. Me-
dicovirksomheder med kræftrelaterede produkter kan også yde donationer og bidrag, men kan 
ikke øremærke beløbenes anvendelse til konkrete aktiviteter udvalgt af giver.   

I forskningssammenhænge kan Kræftens Bekæmpelse i visse tilfælde indgå samarbejde med 
medicinal- og medicovirksomheder, når det er af særlig betydning for kræftpatienter eller for 
kræftsagen. I disse tilfælde gælder det, at 

 forskningsledelsen ikke ligger hos industrien, men i Kræftens Bekæmpelse eller hos en 
anden af industrien uafhængig forskningsledelse 

 der er åbenhed i samarbejdet 

 der er fuld og fri publiceringsret og -pligt  

 der ikke er tale om eksklusivaftaler 

Vi lægger vægt på, at ansatte i Kræftens Bekæmpelse kan fungere som uafhængige rådgivere 
for blandt andet myndigheder. Ansatte kan derfor ikke deltage i aktiviteter, der skaber tvivl om 
deres habilitet. Deltagelse i for eksempel medicinalindustriens advisory boards kan kun ske i 
den videnskabelige udviklingsfase, ikke i den forretningsmæssige og markedsføringsmæssige 
fase. Vi er meget kritiske i vurderingen af enhver deltagelse i advisory boards.  

7. Tobaksindustri 

De etiske retningslinjer har en specifik fokus på tobaksområdet af årsager defineret og fastslået 
af WHO: 

 Tobak er den videnskabeligt dokumenterede største enkeltårsag til kræftsygdomme og 
deraf følgende dødsfald 

 Der er en fundamental og uforenelig konflikt mellem tobaksindustriens interesser og of-
fentlige sundhedspolitiske interesser 

 Tobaksindustrien modarbejder og underminerer systematisk implementering af sund-
hedspolitik i forhold til regulering af tobaksområdet  

 Tobaksindustriens tilkendegivelser om CSR/social ansvarlighed er selvmodsigende i for-
holdet mellem industriens hovedengagement og samfundsmæssige sundhedsmål  

Ved tobaksindustri forstås virksomheder, koncerner, fonde etc., hvis produktion eller omsætning 
i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af tobaksprodukter. 
Dette gælder såvel direkte indtægter fra tobaksindustri som indirekte indtægter gennem sel-
skabs- og fondskonstruktioner. 

Den specifikke fokus indebærer, at Kræftens Bekæmpelse 

 ikke ønsker tobaksindustrien som medlemmer 

 ikke kan modtage donationer og faste bidrag fra tobaksindustrien, heller ikke betingelses-
frie donationer ved landsdækkende indsamlingskampagner 

 ikke kan have samarbejde med tobaksindustrien 
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 ikke kan have ansatte forskere, som medvirker i forskningssamarbejder, hvis en samar-
bejdspart modtager eller har modtaget en donation eller bevilling fra tobaksindustrien  

Det indebærer desuden, at bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg og 
komitéer mv. gives under forudsætning af, at bevillingsmodtageren ikke har modtaget, modta-
ger eller forventer at modtage støtte til projektet fra tobaksindustrien.  

Ansøgere, der har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte af denne art, kan ikke i 
10 år efter udbetaling heraf opnå støtte fra Kræftens Bekæmpelse medmindre helt særlige for-
hold gør sig gældende.  

8. Investeringer 

Kræftens Bekæmpelses rammer for investeringer og placering af Kræftens Bekæmpelses for-
mue er, 

 at de virksomheder, der indgår i en eventuel aktieportefølje, respekterer dansk og/eller 
anden relevant national og international lovgivning samt konventioner under De For-
enede Nationer, som er tiltrådt af Danmark samt Global Compact-principperne  

 at omsætningen ikke stammer fra tobaksprodukter 

 at omsætningen ikke i betydende omfang stammer fra produktion eller omsætning af 
klart kræftfremkaldende stoffer 

 at der udvises ansvarlig omgang med naturens ressourcer og miljøet 

 at foreningen ikke må investere for lånte penge 

 at der sker en samlet vurdering af de etiske retningslinjers overordnede intentioner og 
eventuelle risikoelementer 

Kræftens Bekæmpelse kan indgå samarbejdsaftaler med investeringsrådgivere og -forvaltere, 
som i al rådgivning overholder Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer. 

 

Vedtaget af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse 13. april 2016.  


