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FOREBYGGELSE OG DOKUMENTATION 
 
Kræftens Bekæmpelse har forebyggelse af kræftsygdomme som et af sine kerneområder. 
Det indebærer både oplysningsvirksomhed, praktisk og politisk handling og et bredt sam-
arbejde med myndigheder, forskningsgrupper og erhvervslivet. 
 
Kræftens Bekæmpelse bygger sine aktiviteter på viden. Det er også grundlaget for fore-
byggelsesindsatsen og for den politiske dagsorden, der sættes på kræftområdet. Ikke 
mindst er dokumentationsindsatsen væsentlig, både med hensyn til prioritering af indsat-
serne, måling af effekt af samme og med hensyn til de generelle mål for forekomst, døde-
lighed og overlevelse efter kræftsygdom for den nationale prioritering på kræftområdet. 
 
Den brede tilgang til forebyggelsesområderne, der baserer sig på internationale vurderin-
ger af epidemiologiske undersøgelser som den europæiske kodeks mod kræft og samar-
bejdet i afdelingen mellem flere discipliner fra lægevidenskab, epidemiologi og statistik til 
sociologi og psykologi, giver afdelingen en unik mulighed for at være en central ressource 
for kræftforebyggelsen i Danmark. 
 
Arbejdet superviseres og støttes af et bredt sammensat forebyggelsesudvalg. Udvalget 
vurderer sammen med afdelingen muligheder og ønsker til indsats og sikrer, at der er kon-
tinuitet. Afdelingens budget har været stationært i flere år efter et større fald før årtusind-
skiftet. Alligevel har der været vækst i aktiviteter. Væksten skyldes alene strategiske og 
økonomiske samarbejder. Af og til medfører finansiering og samarbejde med eksterne 
grupper, virksomheder mv., at opgaver, der er prioriteret, gennemføres i en anden række-
følge end oprindelig planlagt. Den strategi medfører større sikkerhed for succes, medar-
bejderfastholdelse og gennemslagskraft, idet der kommer ejerskab og interesse fra anden 
side til at fastholde og udvikle forebyggelse der, hvor borgerne er. 
 
Som det fremgår af denne årsrapport, er langt de fleste aktiviteter i dag gennemført i sam-
arbejde med andre. Det er et sundt princip, som udelukkende kan fastholdes, fordi Kræf-
tens Bekæmpelse har sikret en basisøkonomi og gode forhold for medarbejderne. 
 
Vi håber med denne rapport at give et godt indblik i både bredden og aktivitetsniveauet i 
Kræftens Bekæmpelses forebyggelses- og dokumentationsfunktioner. Vi har ikke medta-
get foredrags- og komitearbejde eller rådgivning i bred forstand, som alle medarbejdere 
bruges til i vid udstrækning. 
 
God læselyst. 
 
Hans H. Storm 
Afdelingschef, 
overlæge 
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RYGESTOP 
NIELS THEM KJÆR, PROJEKTCHEF, CHEM., PH.D. 
MADS LIND, CAND.SCIENT., PH.D, GESTALTTERAPEUT 
KARIN ELISABETH JASPERS, CAND.PSYCH.AUT. 
ANNEMARIE DENCKER, CAND.MAG I PÆDAGOGIK OG ANTROPOLOGI 
JETTE HALLENGREN, KURSUSKOORDINATOR 
 
 
De seneste 10 år har Kræftens Bekæmpelse arbejdet for, at borgere og patienter overalt i 
Danmark skal have let adgang til professionel rådgivning om rygestop. Rygestoprådgiv-
ning er i dag blevet et populært tilbud, som mange benytter sig af. Alene i Århus Amt del-
tog i 2004 i alt 1300 personer i amtets rygeafvænning, hvilket på landsplan svarer til ca. 
11.000 forløb.  
 
 

Fornyelse af Rygestoptilbud 
I 2005 har rygestop-gruppen i Kræftens Bekæmpelse afslut-
tet 2 års arbejde med at revidere standarderne for rygestop-
kurser i Danmark. Den samlede tidsramme for et rygestop-
kursus er blevet ændret fra 10 til 11 timer. Det skyldes dels 
de praktiske erfaringer med konceptet og dels et ønske om a
udvide spektret af hjælperedskaber til rygeren. 

t 

 
Som noget nyt er der lavet en egentlig lærebog til sundheds-
personalet, Rygeafvænning. Teori og praksis for professio-
nelle. På de første 6 måneder er der solgt 600 eksemplarer 
af bogen. De øvrige materialer er også blevet gennemgået 
og opdateret med den nyeste viden og erfaring fra ind- og 
udland. Materialerne er tilgængelige på nettet: 
www.cancer.dk/tobak 

 
 
Rygning og social ulighed 
I 2005 afsluttede rygestopgruppen et udviklingsprojekt om rygning og social ulighed, som 
var støttet af Sundhedsstyrelsen. Den sociale ulighed i rygning betyder blandt andet, at 
den forventede levetid blandt danskere følger uddannelsesniveauet. En undersøgelse af 
forholdene på området resulterede i et efteruddannelseskursus for rygestoprådgivere. 
 
 
Kurser for sundhedspersonale om rygeafvænning 
Samtidig med udviklingen af nye metoder har der været stor efterspørgsel på kurser for 
sundhedspersonale, der uddannes til at stå for rygeafvænning af borgere og patienter. 
Sundhedspersonale, som ønsker at blive rygestoprådgivere, kan nu vælge mellem to for-
skellige grundkurser med tilhørende koncepter og materialer: Individuel rygeafvænning og 
Rygeafvænning i grupper. 
 
Der er i løbet af 2005 gennemført 20 grundkurser, med uddannelse af ca. 400 nye ryge-
stoprådgivere rundt om i landet. Der er også gennemført 30 efteruddannelseskurser for de 
mange rygestoprådgivere, som tidligere er uddannet, og der er afholdt mange forskellige 
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foredrag om rygestop. Sundhedspersonale er desuden blevet uddannet i at anvende me-
toden, Den Motiverende Samtale i dialog med borgere om livsstilsændringer. 
 
 
Nye udviklingsprojekter 
I slutningen af 2005 og begyndelsen af 2006 vil der blive gennemført pilotafprøvning af et 
nyt koncept af et kvarters varighed, Kort samtale om rygning og rygestop. Metoden skal 
både afprøves på apoteker og på sygehuse. Rygestopgruppen vil også fortsat sætte fokus 
på den stigende sociale ulighed i rygning, og hvordan udviklingen vendes. Endelig er et 
mere intensivt tilbud om rygeafvænning til kræftpatienter på tegnebrættet, som skal udvik-
les og afprøves i de kommende år. 
 
 
 

BØRN, UNGE & RYGNING 
PER KIM NIELSEN, PROJEKTCHEF, CAND.MAG. I BIOLOGI OG KEMI 
BO KOLBYE, CAND.COMM. 
LOUISE WOHLLEBE, MASTER I SOCIALVIDEN OG FOLKESUNDHED 
JEANET NERDING RAVN, CAND.MAG. I INFORMATION OG MEDIEVIDENSKAB 
POUL DENGSØE JENSEN, CAND.COMM.SOC. 
DORTE SCHIØLER, CAND.COMM., FOLKESKOLELÆRER 
PETER DALUM, CAND.COMM., PH.D.-STUDERENDE  
 
 
I år 2005 blev aktiviteterne om rygning i forhold til børn og grundskolen samt aktiviteterne 
om unge og ungdomsuddannelserne samlet i én projektgruppe. 
 
 
RØGFRI BØRN - FOREBYGGELSE AF RYGESTART 
Projekter der søger at fremme røgfri miljøer for børn i den skolepligtige alder. 
 
 
Rygeforebygger-kursus 
Fokus på forebyggelse af børn og unges rygestart var omdrejningspunkt for et nyt kursus, 
der blev udviklet og tilbudt i foråret 2005. Kurset henvender sig til kommunalt ansatte, der 
har med børn og unge at gøre og tager sigte på at udpege aktiviteter og muligheder for at 
fremme røgfri miljøer omkring børn og unge. Kurset blev udviklet for Københavns Amt og 
blev afholdt to gange. Kurset strakte sig over 3½ dag og tog udgangspunkt i deltagernes 
arbejdsmæssige udgangspunkt for at fremme røgfri miljøer, forebygge rygestart og støtte 
rygeophør blandt børn og unge. Kurset fik deltagelse af sundhedsplejersker, SSP-
konsulenter og lærere. Et netværk af kommunale rygeforebyggere i Københavns Amt er 
siden dannet, og vi yder netværket supervision. Til kurset er udviklet et undervisningsma-
teriale. På baggrund af forårets erfaringer udarbejder vi et landsdækkende tilbud til kom-
munalt ansatte, der har med børn og unge at gøre. Kurset gav en indtægt på 108.000 kr. 
 
 
Gi' alle et røgfrit valg 
Sportshaller og klubber er langt mere røgfri i dag, end de var for tre år siden, da kampag-
nen, Gi' alle et røgfrit valg, gik i gang. Det viser den seneste statusrapport over indsatsen, 
som blev offentliggjort august 2005. De idrætssteder, hvor man kan blive udsat for passiv 
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røg er nu stort set halveret. Indsatsen, Gi' alle et røgfrit valg, er et samarbejde mellem 
Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, idrætsorganisationerne DGI og DIF, Ha-
linspektørforeningen og Amterne. Indsatsen har de seneste tre år opfordret haller og klub-
ber til at begrænse rygning ved tydeligt at informere brugerne om, at rygning er begrænset 
til særlige områder. Statusrapporten viser, at kampagnen er blevet godt modtaget og har 
skabt forandringer. Sundhedsstyrelsen bidrog med 400.000 kr. til projektet. 
 
 
Snak om Tobak - på forældremøder  
En begrænset evaluering af indsatsen Snak om tobak - på 
forældremøder blev igangsat i efteråret 2005. Evalueringen 
bestod af en pejling af kendskab og udbredelse af materialet 
på landets grundskoler, samt en vurdering af mate-
rialets modtagelse og brug blandt lærere og foræl-
dre til teenagebørn. Evalueringen viser, at lærere og 
forældre finder stor tilfredshed ved at anvende ma-
terialet, men at materialet bør markedsføres langt 
mere, da kendskabet til det er lavt. 
 
 
 
UNGE & RYGNING - RYGESTOP, 
INFORMATION OG POLITIK 
Gruppen arbejder med at skabe muligheder for at unge kan få information om rygning, 
hjælp til rygestop samt sikre, at uddannelsesinstitutionerne indfører rygepolitikker, der støt-
ter de unge i ikke at starte med at ryge. I 2005 har vi tillige arbejdet med dokumentation af 
grundlæggende viden om rygning og unge samt andre faktorer, der har indflydelse på 
sundheden. 
 
 

Rygestop for unge – xhale.dk  
I 2004 lancerede vi www.xhale.dk, der er et tilbud om ryg
stophjælp via nettet. Tilbudet, der er rettet mod unge me
lem 15 og 25 år, benytter sig af Internet, sms og e-mail. 
Ved udgangen af 2005 var der ca. 4000 unge, der havde 
tilmeldt sig et rygestopforløb. Når vi et år efter deres tilmel-
ding følger op på deres rygestatus, svarer 13 %, at de ikke 
har røget den sidste måned. Det svarer til mere end en 
fordobling af den naturlige stoprate. Til opbygning af 
hjemmesiden, markedsføring og evaluering har vi modta-
get 500.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen og 1.500.000 kr. fra 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er planlagt at ud-
vikle og effektivisere systemet, bl.a. i brugen af de elektro-
niske medier og den personlige profil (tailoring), der indgår 
i systemet, så der bliver flere deltagere og stopraten bliver 
højere.  

e-
l-
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Rygestopkurser for unge 
Vi har uddannet adskillige rygestop-instruktører, så de er klædt på til at rådgive de unge i 
rygestop. Kurserne er brugerbetalt og har givet os en indtægt på 150.000 kr. i 2005. 
 
 
Ph.d.-studie om minimale interventioner 
Ud fra vores erfaringer med rygestopkurser for unge, events på skolerne og rygestop over 
nettet har vi opstillet et ph.d.-studie i samarbejde med universitetet i Maastricht Holland, 
som ser på effekten af minimale interventioner på ungdomsuddannelserne. Dette studie er 
startet i 2004 og afsluttes i 2007. Det er støttet med midler fra Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet. I forbindelse med ph.d.-studiet vil der blive skrevet en række videnskabelige artik-
ler. 
 
 
Efterskoler 
I 2005 afslutter vi vores projekt om rygestoptilbud og røgpolitikker på efterskolerne. Dette 
projekt er en del af EU-projektet; "Adolescent Smoking Cessation". Interventionerne og 
analyserne er foregået på efterskolerne i Nordjyllands Amt og Storstrøms Amt. Der udar-
bejdes en rapport, og i 2005 arbejdes der videre med mulighederne for at bruge røgpolitik-
kerne mere aktivt på efterskolerne. EU støtter vores del af projektet i 2005 med 184.000 
kr. 
 
 
Stop og vind 
De sidste fire år har vi via hjemmesiden www.liv.dk gennemført Stop og Vind konkurren-
cen. Informationer fra liv.dk suppleres med e-mails og sms’er. Konkurrencen er blevet eva-
lueret i år, og vi er i gang med at skrive en videnskabelig artikel. Resultaterne viser, at der 
er fundet mere end en fordobling af rygestopraten i forhold til den naturlige rygestoprate, 
målt 15 måneder efter interventionen.  
 
 
Røgpolitik på ungdomsuddannelserne 
På liv.dk har vi haft et webspørge-
skema, hvor ungdomsuddannelserne 
har haft mulighed for at indberette, 
hvilken røgpolitik stederne har. Herud-
over har eleverne kunnet svare på 
spørgsmål vedrørende deres rygeva-
ner og holdninger til røgpolitikker. Dis-
se data er samlet i en rapport om røg-
politikker på ungdomsuddannelserne. 
Vi viser, at generelt bliver der ikke ind-
ført effektive politikker uden lovgivn
Dertil kommer, at antallet af rygere st
ger, når der ikke er en skærpet politik, 
der håndhæves. Endelig viser rappor-
ten, at antallet af dagligrygere på er-
hvervsuddannelserne er steget, mens
der er sket et fald på de gymnasiale uddannelser.  

ing. 
i-

 

 

5 



Dokumentation 
Vi har erfaret, at der behov for information og hjælp til de professionelle, der arbejder med 
børn, unge og rygning. Derfor har vi opbygget en litteraturdatabase. Databasen indeholder 
fire emner: Vandpiberygning, rygningens skadevirkninger på unge, unges afhængighed og 
rygestop for unge. Ud fra litteraturstudierne er der udarbejdet rapporter, der skal skabe 
grundlag for debat, information og interventioner. Litteraturdatabaserne er offentlige på 
www.rygning.com. Til dette arbejde har vi modtaget 427.500 kr. fra Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets tips- og lottopulje. 
 
 
Undervisnings- og informationsmaterialer 
Fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler har vi modtaget 500.000 kr. til fremstilling 
af undervisningsmateriale til de tværfaglige naturvidenskabelige fag på de gymnasiale ud-
dannelser. Det bliver henholdsvis en lærebog og lærervejledning inden for emnet sund-
hed, livsstil og kræft samt rygning set fra en naturvidenskabelig vinkel. Materialet er fær-
digt primo 2006. 
 
Fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler har vi desuden modtaget 175.000 kr. til 
materialer, der kan støtte de unge i rygestop på ungdomsuddannelserne. Materialet er 
delvist færdigt. 
 
Vi sørger for at opdatere og udvikle www.liv.dk, www.x-hale.dk og www.rygning.com, som 
indeholder information til unge om rygning og undervisningsmaterialer til ungdomsuddan-
nelserne. Alle siderne er velbesøgt især liv.dk, som hyppigt bruges i undervisningssam-
menhæng på ungdomsuddannelser. Besøgstallet er på ca. 23.000 unikke besøgende pr. 
måned. 
 
Det er blevet et modefænomen blandt mange unge at ryge vandpibe. De færreste ved 
dog, at vandpiberygning er sundhedsskadelig og vanedannende. Vi har udsendt et brev til 
alle ungdomsuddannelser, efterskoler og grundskoler, hvor vi beder dem formidle informa-
tion om den skadelige effekt af vandpiberygning. 
 
 
Sundhed for unge 
Fra Sundhedsstyrelsens pulje til udvikling af sundhedsfremmende indsatser for ansatte 
har vi modtaget 210.000 kr. til analyse og udvikling af anbefalinger for sundhedsfremmen-
de indsatser for ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner. Dette projekt er afslut-
tet med en rapport i 2005, der er lavet i samarbejde med Frederiksberg Seminarium, 
Suhrs Seminarium og Frederiksberg kommune. 
Til det videre forløb med analyse og anbefalinger for sundhedsfremme for de studerende 
på de videregående uddannelsesinstitutioner har vi modtaget 500.000 kr. fra Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets tips- og lottomidler. Det arbejde starter i det nye år. 
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6 OM DAGEN OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET 
MORTEN STRUNGE MEYER, PROJEKTCHEF, CAND.BROM. 
HANNE VIG FLYGER, CAND.BROM. 
SIMON RASK, CAND.SCIENT. I IDRÆT OG SAMFUNDSFAG 
SUSANNE TØTTENBORG, JOURNALIST 
ROBERT PETERSON, ERNÆRINGS-OG HUSHOLDNINGSØKONOM 
JANNE BAGGER, ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOM 
MINE SYLOW, CAND.MAG I ETNOLOGI 
 
 
 
Mødefrugt 
Udskåret frugt og grønt til møder på arbejdspladser 
var det centrale tema for en række aktiviteter i 2005. 
I foråret udsendte vi et inspirationsmateriale til flere 
end 5.000 kantiner, storkøkkener og kursus- og kon-
ferencecentre. I efteråret har vi i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger og den nye 
FirmaFrugtForening gennemført den første af tre år-
ligt tilbagevendende events, hvor frivillige besøger a
bejdspladser for at uddele udskåret frugt og grønt på
nye mødefrugt tallerkener. Desuden har vi fået eks
terne midler til at gennemføre en kultursociologisk 
analyse af kravene til nye og sundere snacks til brug 
på arbejdspladser, herunder også ved møder. 

r-
 

-

 
 
 
Mad og madkultur til børn i idrætten 
I 2005 har vi i samarbejde med Arla Foods, Agrova Food, Royal Greenland, Schulstad 
Frost, Tulip Food Company og Institut for Human Ernæring udviklet og testet 10 nye og 
sundere fast food produkter til børn og unge. Konceptet hedder Move'n eat, og produkter-
ne sælges nu til sportshaller over hele landet gennem cateringgrossister i Danmark. 
 
 
Desuden har vi for Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
etableret et samarbejde med idrætsorganisationerne m.fl. 
med henblik på at udvikle metoder og materiale, som kan 
inspirere idrætsforeninger til at udforme en madpolitik. 
Herunder også stævnesnack, hvor frivillige forældre ud-
skærer og sælger frisk frugt ved stævner, samtidig med at 
de tjener penge til idrætsklubben. Desuden udsendte pro-
jekt Mad i Bevægelse i samarbejde med fødevaremyndig-
hederne nye officielle anbefalinger for, hvad aktive børn 
og unge bør spise. I to områder støttede kommunerne ak-
tiviteterne, som alle løbende evalueres af Syddansk Uni-
versitet. 
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Skolefrugt 
I januar 2005 indstillede Agrova Skolefrugt des-
værre sine aktiviteter på grund af for få tilmeldte 
skoler og elever. Siden har vi gennemført en ana-
lyse af interessen for klassebaserede skolefrugt-
ordninger, ligesom vi er involveret i en større af-
prøvning af lokalt forankret og klassebaseret sko-
lefrugt på Fyn. Desuden er der udarbejdet tre nye 
OBS film om skolefrugt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 om dagen-samarbejdet 
Af aktiviteter i 2005 kan nævnes kampagnerne Gi' madpakken en hånd, 2 nye fester på 
www.frugtfest.dk, Y-tallerkenen i storkøkkener, Æblefest, Ugens Fejø-æble i Irma, MGP 
2005 og Frugtmutter på BørneKulturForum.  
 
Endelig er der i 6 om dagen-samarbejdet i 2005 sket 
fire organisatoriske fremskridt: Dels er Hjerteforenin-
gen atter med i samarbejdet, dels vil de danske f
og grøntavlere ansætte en erhvervskoordinator, dels
er vi ved at få etableret et godt samarbejde med de-
tailhandlen, og endelig har vi fået formaliseret det 
internationale samarbejde med andre frugt- og 
grøntkampagner. Med sidstnævnte forventer vi at 
kunne styrke vores arbejde med at omsætte nye vi-
denskabelige resultater til konkret formidling, ligesom 
vi vil få endnu mere fokus på mulighederne i struktu-
relle forandringer for at sikre de ønskede adfærds-
ændringer i befolkningen. 

rugt- 
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SOL 
MORTEN STRUNGE MEYER, PROJEKTCHEF, CAND.BROM. 
 
 
 
Skygge og solcreme til børnehaver 
I 2005 var der i Forebyggelsesafdelingen afsat 200.000 kr. til forebyggelse af hudkræft. 
Midlerne er anvendt til indkøb af vejrdata fra DMI og drift af www.solen.dk. Desuden er der 
anvendt midler til rejseaktivitet i forbindelse med møder i Europarådet og EU, hvor vi har 
bistået Miljøstyrelsen med faglig ekspertise ved udarbejdelsen af forslag til en ny og mere 
forbrugervenlig europæisk mærkning af solcreme. 

 
Desuden indledte vi i 2005 et treårigt samarbejde med Matas. 
Samarbejdet har til formål at sikre mere skygge og solbeskyt-
telse i landets børnehaver. Matas bidrager økonomisk til akti-
viteterne i børnehaverne, samtidig med at vi medvirker i mar-
kedsføring af Matas' egen solcreme. 
 
 

Således har vi i 2005 udsendt 7 nye solråd til 
pædagoger og forældre til små børn, og vi er 
medafsender af pjecen Plant legepladsen 
grøn. Både de 7 råd og pjecen er udsendt til 
børnehaverne sammen med en kupon, som 
kunne indløses til en flaske solcreme med 
pumpe. At Matas nu sælger solcreme i større 
forpakninger med pumpe, er ligeledes et resul-
tat af vores nye samarbejde med Matas. Des-
uden har Matas fået lavet en reklamefilm, som 
formidler vores solråd og ideen bag solcreme-
flasker med pumpe (rigtig dosering). 
 
I 2005 blev der offentliggjort 2 nye og spæn-
dende rapporter om danskernes adfærd i so-
len. Det viser sig, at forbrændinger oftest sker på dage, 
hvor danskerne har fri fra arbejde og skole. Vi vil i fremti-
den indarbejde denne nye viden i vores kommunikation. 
 
Endelig har vi i 2005 udarbejdet et forslag til en 10-årig 
SunSmart kampagne, som skal starte i 2006, samtidig 
med at vi afholder en videnskabelig konference om ford
le og ulemper ved UV-stråling. Det sker i tæt samarbejd
med bl.a. vore australske kolleger. 

e-
e 
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FYSISK AKTIVITET 
GERT NIELSEN, PROJEKTCHEF, CAND.BROM, PH.D. 
SØREN NABE-NIELSEN, CAND.MAG. 
THOMAS OLSEN, CAND.COMM. 
LENE WINTHER RINGGAARD, CAND.SCIENT. I HUMAN ERNÆRING 
SUSANNE AAEN, CAND.SCIENT.SOC. 
 
 
 
I 2005 har temaerne været etablering af samarbejdsrelationer, oplysning og udvikling af 
nye projekter og indsatser samt www.cancer.dk/motion. 
 
 
Omgivelsernes betydning 
I november 2004 afholdt vi en international konference for 150 praktikere og forskere. Kon-
ferencens oplæg og diskussioner er i 2005 blevet afrapporteret i en konferencerapport, der 
efterspørges langt ud over deltagerfeltet. Arbejdet med de fysiske rammers betydning er 
blevet styrket gennem deltagelse i et internationalt forskningsnetværk (IPEN) og på den 
danske scene ved arrangement af et netværksseminar om de fysiske rammers betydning 
for fysisk aktivitet, afholdt på arkitektskolen i marts måned. 
Disse initiativer danner fundamentet for etablering af et Center for Aktivt Hverdagsliv, hvor 
Kræftens Bekæmpelse er drivkraften i samarbejde med andre aktører på området. Formå-
let med centeret er at forske, danne netværk, formidle og være drivkraft i forhold til egent-
lige indsatser. Alt sammen med fokus på det omgivende miljøs betydning for befolknin-
gens fysiske aktivitet i hverdagen. Et af formålene er - i forbindelse med strukturreformen - 
at fremme samarbejdet mellem forskellige forvaltninger i de nye storkommuner fra 2007. 
 
Som et pilotforsøg i forhold til at lobby for at forvaltninger arbejder sammen, blev der i 
2005 i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Københavns kommunes Vej og Park og 
Folkesundhed København etableret en oplyst løbe- og gangsti i fælledparken. 
 
Den officielle åbning fandt sted den 31/10 2005 med ca. 600 deltagere i Lysløbet: et ind-
samlingsløb til fordel for Kræftens Bekæmpelse. I den forbindelse har afdelingen udviklet 
en interaktiv vandreudstilling, der kan bruges ved forskellige arrangementer. 
 
 
Børn Leg og Bevægelse  
Samarbejdet med DGI, Trygfonden, Kompan og Dansk Skole Idræt om udvikling af kon-
ceptet Legepatruljer har været en succes. Mere end 80 skoler har nu legepatruljer, der er 
etableret en levende webside på www.legepatrulje.dk, som KB har udviklet og står for drif-
ten af. 
 

På børneområdet har afdelingen sammen med Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet udgivet bogen Alle Børn i Bevægelse, 
der er et inspirationskatalog til skoler, forvaltninger og andre 
interesserede. Første oplag på 8000 er revet væk, hvilket 
understreger behovet for inspiration i forhold til at få idræts-
svage børn i bevægelse. 
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Voksne 
Gå i gang er et nyudviklet koncept, der henvender sig til patienter og deres omgangskreds. 
Gå i gang er et samarbejdsprojekt, hvor Forebyggelsesafdelingen og Patientstøtte-
afdelingen i Kræftens Bekæmpelse samarbejder med DGI, Dia-
betesforeningen og Gigtforeningen. Gå i gang har til formål at 
fremme muligheden for at dyrke motion for færdigbehandlede pa-
tienter og deres omgangskreds i deres eget lokalmiljø. Der er 
etableret velfungerende pilotprojekter i Nykøbing Falster, Viborg 
og Ålborg, og der arbejdes på Gå i gang aktiviteter i 3 nye kom-
muner. Ligesom der arbejdes på at etablere sommerkurser på 
Gerlev Idrætshøjskole og oplysende spotaktiviteter landet over. 
På www.dgi.dk/gåigang kan man følge projektets udvikling. 
 
 
Dokumentation- Unges livsstil 
I 2005 blev der udgivet 3 publikationer fra MULD-samarbejdet (Muld: Monitorering af un-
ges Livsstil og Dagligdag). MULD-samarbejdet har udviklet sig til at spille en central rolle 
for dansk forskning i unges livsstil og sundhedsvaner. Fra MULD-gruppen kom den fjerde 
MULD-rapport med fokus på udviklingen af livsstilen i aldersperioden 16-20 år, og den 
femte hvor der blandt andet var fokus på vandpiber. 
 
 
Adfærdsforskning 
Forskning i unges gruppeidentitet, gruppenormer og sundhedsadfærd er blevet præsente-
ret på flere konferencer. Der er pt. 5 videnskabelige publikationer, under peer-review som 
forventes publiceret i 2005 og 2006. Der er to ph.d. studier og to specialestudier fra 
MULD-studierne, og data anvendes flittigt på såvel gymnasie - som universitetsniveau. 
 
Inden for ”Fysisk aktivitet og det omgivende miljøs betydning” er der etableret et samar-
bejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Syddansk Universitet og Landbohøjskolen. Ligesom 
der er etableret et samarbejde med Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet 
omkring ”udviklingen af forskning i implementering af sundhedsfremme”. Inden for imple-
menteringsforskningen er der særlig fokus på området "Trivslens betydning for unges 
sundhedsvaner", hvor rapporten Unges Trivsel og Sundhedsvaner, publiceres i slutningen 
af 2005. 
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SKOLE, DAGINSTITUTION OG OMSORG 
PER BØGE, PROJEKTCHEF, PÆDAGOGISK KONSULENT 
TRINE SØE, CAND.COMM. 
LARS MEJDING, FOLKESKOLELÆRER (FRATRÅDT AUGUST 2005) 
LOUISE WOHLLEBE, MASTER I SOCIALVIDEN OG FOLKESUNDHED (TIL NOVEMBER 2005) 
DORTE SCHIØLER, CAND.COMM. OG FOLKESKOLELÆRER (TIL AUGUST 2005) 
 
 
 
www.sundskole.nu 
www.sundskole.nu er Kræftens Bekæmpelses internetportal til elever og undervisere i 
grundskolerne. 
 
I 2005 er www.sundskole.nu blevet evalueret i forhold til, om indholdet støtter målgrup-
pens behov. Elevernes typiske arbejdsform er projektorienteret og Internettet er et redskab 
i deres arbejde med at lokalisere viden. Indholdet på hjemmesiden skal derfor pædagogisk 
og sprogligt være målrettet, så det støtter denne arbejdsform. På grundlag af evaluerin-
gens resultater har vi iværksat en omfattende revision af hjemmesiden. En ny forbedret 
version forventes klar i foråret 2006. Besøgstallet på www.sundskole.nu er konstant sti-
gende og havde således i 2005 gennemsnitlig over 2000 besøg pr. uge. 
 
 
Klassens Kalender abonnementsordningen  
Abonnementsordningen Klassens Kalender har eksiste-
ret som et tilbud til de danske grundskoler de sidste 15 
år. For 62.50,- kr. kan klassen tilmelde sig abonne-
mentsordningen. Kerneydelsen er den store vægkalen-
der til ophængning i klasselokalet. Årets tema var fysisk 
aktivitet i skolen. I alt abonnerer 65 % af samtlige klas-
ser i landet nu på Klassens Kalender, og næsten 90 % 
af samtlige landets grundskoler har mindst en 
abonnerende klasse. 
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Stuens Kalender abonnementsordningen 
Abonnementsordningen Stuens Kalender er Klassens Kalenders "lillesøster". Den er et 
helt nyt tilbud, som Kræftens Bekæmpelse lancerede i 2005 til de danske daginstitutioner 
og dagplejeordninger med ansvaret for 0-6 årige børn. Det første år har ordningen tiltruk-
ket godt 1.000 abonnenter, hvilket må siges at være tilfredsstillende. 
 
 
Projekt OmSorg 
Projekt OmSorg har i flere år haft et tæt sponsorsamarbejde med GOSH Cosmetics A/S. I 
løbet af 4 år har GOSH givet mere end 3 millioner kr. til Kræftens Bekæmpelse. Samar-
bejdet fortsætter. 
 
Gennem projektet OmSorg tilbyder Kræftens Bekæmpelse inspiration og støtte til lærere 
og pædagoger, så de er rustet til at varetage opgaver, der handler om tab, sorg og død. 
Det sker blandt andet gennem udvikling af undervisnings - og inspirationsmaterialer dæk-
kende alderstrin fra 0–18 år, oplysning om problemets karakter, handleplan-arbejde, kur-
sus- og foredragsvirksomhed, hjælp til enkeltpersoner, etablering af samtalegrupper for 
efterladte børn, politisk arbejde m.m. 
 
 
OmSorg-handleplan 
En OmSorg-handleplan forpligter kollegaerne til at hjælpe hinanden, så ingen står alene 
med et barn i sorg. Det er af uvurderlig betydning for børn i sorg, at de føler sig set, hørt 
og forstået, når de bliver ramt af et så urimeligt livsvilkår, som at far eller mor er død. At 
hele 96 % af skolerne nu har etableret OmSorg-handleplaner dokumenterer, at man er vil-
lig til at tage dette ansvar på sig. 
 
 

Udvikling i antal OmSorg-handleplaner på de danske grundskoler 
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OmSorg-handleplan 0-6 år 
I 2005 har vi sat særligt fokus på hjælp til de helt små børn i sorg. Første mål er - i lighed 
med grundskolerne - at inspirere alle vuggestuer, børnehaver og dagplejere til at etablere 
OmSorg-handleplaner for deres møde med børn i sorg. Til det formål udgav vi i august 
manualen: OmSorg-handleplan 0-6 år. Et idekatalog for vuggestuens, børnehavens og 

13 



dagplejens møde med børn i sorg. Materialet er blevet meget positivt modtaget, og rigtig 
mange institutioner er nu i gang med det vigtige arbejde. 
 
 
OmSorg-handleplaner i gymnasieskolen 
Kræftens Bekæmpelse og Center for Selvmordsforskning har arbejdet sammen om at 
overføre OmSorg-handleplaner, fra grundskole- til gymnasieniveau. Projektet er afsluttet 
med rapporten: Handleplaner i gymnasieskolen - erfaringer og anbefalinger. Rapporten 
har til formål at støtte gymnasiernes fortsatte arbejde med udvikling, implementering og 
vedligehold af handleplaner i forhold til sorg og krise. 
 
Det er værd at notere, at en undersøgelse Kræftens Bekæmpelse gennemførte i januar 
2005 viste, at 68 % af gymnasierne havde en OmSorg-handleplan. Andre 13 % svarede, 
at de var i gang med at etablere én, og kun 19 % svarede, at de ingen plan havde. 
 
 
OmSorg i internationalt perspektiv 
OmSorg-indsatsen er efterhånden alment kendt og anerkendt internationalt. 
Ved invitation er projektet præsenteret på internationale konferencer, og vi får flere hen-
vendelser om oversættelse og udgivelse af materialerne på engelsk. 
 
En engelsksproget beskrivelse af projekt OmSorg indgår nu i en ny publikation fra WHO 
(World Health organisation) og WFMH (World Ferderation for Mental Health), med titlen: 
Mental Health Promotion, Case Studies from Countries.  
Kreftforeningen i Norge har i 2005 startet en "børn og sorg - indsats" inspireret af Kræftens 
Bekæmpelses mangeårige indsats. Projektchef Per Bøge er tilknyttet projektet. 
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FORSKNING OG FOREBYGGELSE 
INGE HAUNSTRUP CLEMMENSEN, PROJEKTCHEF, OVERLÆGE, PH.D. 
JOAN BENTZEN, CAND.SCIENT. I BIOKEMI, PH.D. 
KARIN MEJDING, CAND.MAG. I DANSK OG KOMMUNIKATION 
ANNE-LINE BRINK, CAND.SCIENT I BIOLOGI 
GEORG PALUDAN MÜLLER, CAND.SCIENT. I BIOLOGI, PH.D. 
BODIL SCHROLL HARBOE, CAND.COMM. (BARSELSORLOV SIDEN MARTS 2005) 
 
 
 
ARBEJDSPLADSER OG SUNDHEDSFREMME 
Arbejdspladsprojekt Forskning og Forebyggelse 2004 
Forebyggelsesprojekterne på arbejdspladser finansieres ved brugerbetaling. 
 
Det store arbejdspladsprojekt Forskning og Forebyggelse 2004, består af to dele: En 
forskningsarm med en epidemiologisk befolkningsundersøgelse og en forebyggelsesarm 
med aktivering, bevidstgørelse og motivation, der skal føre til ændringer i dagligdagen på 
arbejdspladsen og for den enkelte ansatte. Vi yder rådgivning, formidler viden, vi sætter 
projekter i gang, afholder workshops, underviser, evaluerer og forsker.  
 
I 2005 har vi arbejdet sammen med Danske Bank om rygepolitik og om fysisk aktivitet. I 
Brøndby Kommune, landets første røgfri kommune, har projektgruppen foretaget en eva-
luering af den nye politik, og i Folketinget (som arbejdsplads) arbejder vi med i processen 
om nye rygeregler på Christiansborg. En række andre arbejdspladser har vi haft kortere 
forløb med. 
 
Arbejdet i Folketinget fortsætter i 2006. Forebyggelsesdelen af projektet i Danske Bank 
blev afsluttet i 2005, ligesom nogle mindre arbejdspladser ligeledes er afsluttede i 2005. 
Den store opgave med videnskabelig bearbejdning af data fra Danske Bank projektet af-
venter forskningsmidler, men vi skriver på ansøgninger. Databearbejdning af Brøndby 
Kommune er også i gang. En foreløbig rapport til de ansatte er publiceret. 
 
Vi har løbende søgt eksterne midler til projektets forskningsarm. I oktober 2005 modtog vi 
en delvis bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til analyse af data fra projektet i 
Brøndby kommune under forudsætning af, at vi selv finder midler til resten. 
 
 
TOBAK – VOKSNE 
I 2005 har gruppen arbejdet med målgruppen voksne i følgende projekter: 
 
 
Evaluering  
Vestsjællands Amt har iværksat et projekt om den rådgivning, som praktiserende læger i 
amtet giver til patienter om rygestop. Projektet er i 2005 evalueret af Forebyggelses-
afdelingen. 
 
 
 

15 



EU projektet: Health Professionals 2 
Anden del af det EU støttede netværksprojekt HP2 har udvidet målgruppen til al sund-
hedspersonale, hvor første del kun var målrettet praktiserende læger. Projektet arbejder 
med at udvikle monitorering og redskaber, der kan øge sundhedspersonalets muligheder 
for at arbejde med rygestop. I 2005 udarbejdes en rapport, der belyser dels tobaksproble-
met og dels sundhedspersonalets struktur set i forhold til muligheder i rygestoparbejdet. 
 
 
Befolkningens rygevaner  
Hvert år bliver danskernes rygevaner kortlagt i en stor undersøgelse, som udføres af PLS 
Rambøll for Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Sund-
hedsstyrelsen. Undersøgelsen offentliggøres hvert år kort før nytår. I 2005 har undersø-
gelsen særligt fokus på passiv rygning. 
 
 
Gravide og rygning 
I samarbejde med Sundhedsstyrelsen afholdes en landsdækkende årlig temadag for kon-
taktjordemødre på rygeområdet. Jordemødrene får præsenteret den nyeste viden, og det 
drøftes, hvordan viden om graviditet og rygning bedst kan formidles til denne vigtige mål-
gruppe. 
 
 
PASSIV RYGNING 
Den irske model til Danmark 
Sundhedsministeren har udnævnt 2005 til året, hvor 
passiv rygning skal debatteres. For at kvalificere debat-
ten har 16 organisationer slået sig sammen i netværket 
Nej til passiv rygning. Organisationernes målsætning er 
at få indført rygeforbud i det offentlige rum og på ar-
bejdspladser. Med andre ord at få den irske model til 
Danmark. Netværket har, med Kræftens Bekæmpelse 
som formand for redaktionen, udarbejdet en hvidbog o
passiv rygning. I hvidbogen er opsummeret både den 
etablerede viden og de allernyeste forskningsresultater i
en lettilgængelig form. 

m 

 

 
Hvidbogen er et oplæg til en konference den 12. de-
cember 2005 på Christiansborg, hvor Folketingets med-
lemmer får mulighed for at forholde sig til viden og erfa-
ringer om passiv rygning. 
 
Erfaringerne fra Irland peger entydigt på en god effekt af lovgivning mod rygning i det of-
fentlige rum og på arbejdspladser. Derfor håber vi, at politikerne i Danmark tager ansvaret 
for danskernes ret til ren luft på sig og udmønter dette ansvar i en lovgivning. 
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Småbørn - passiv rygning 
Ren luft til ungerne – er en pjece, som Kræftens Bekæm-
pelse og Sundhedsstyrelsen udgav i december 2004. Den 
er blevet særdeles vel modtaget - både af presse og for-
ældre. Den uddeles bl.a. af sundhedsplejersker og er ud-
sendt til praktiserende læger og jordemødre. ”Ren luft til 
ungerne” blev valgt som tema for den årlige nationale ry-
gestopdag, som amterne i Danmark iværksatte den 5. 
september. Her blev pjecen – som samtidig er en lille sød 
pegebog til børn - givet til forældrene, når de kom og hen-
tede deres børn ved en lang række børneinstitutioner lan-
det over. 

 
 
Foredrag/undervisning - Rådgivning - Nettet - passiv rygning 
Gruppen holder foredrag og underviser. Herudover rådgiver vi borgere, fagpersoner, jour-
nalister og virksomheder. Vi sørger for, at hele passiv rygning delen på 
www.cancer.dk/tobak er opdateret. 
 
 
Plejehjem 
Vi hjælper et plejehjem i Hvidovre med at indføre forbud mod indendørs rygning - i første 
omgang omfatter det kun personalet, men tanken er at starte en proces med at rykke be-
boere og pårørendes rygning til eget hjem/værelse og væk fra de områder, der deles med 
andre beboere. 
 
 
Sundhedstegnet 
Sundhedstegnet er en mærkningsordning, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udvik-
ler. De første Sundhedstegn blev udviklet til skoler, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, 
idrætsforeninger og sportshaller. I 2005 udarbejdes et 
Sundhedstegn til dagplejere. Vi er med i redaktionen for 
at bidrage til, at Sundhedstegnet sikrer ren luft til de b
som passes i dagpleje. 

ørn, 
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SCREENING OG SYGDOMSINFORMATION 
IBEN HOLTEN, PROJEKTCHEF, OVERLÆGE, DR.MED. 
CAROLINE WINKEL, CAND.COMM. 
METTE MARIE ESPERSEN, CAND.COMM. 
ANN BRITT KVERNRØD, MAG.ART. I ANTROPOLOGI 
MATHIAS MEIJER, CAND.SCIENT.SOC. 
 
 
 
Dokumentation, udvikling og kvalitetssikring var nøgleordene for gruppens arbejde i 2005. 
På screeningsområdet fortsatte vi dokumentations- og kvalitetssikringsarbejdet i screening 
for livmoderhalskræft og har nu lagt grundstenen til et lignende arbejde på brystkræftom-
rådet. Desuden deltager vi et udviklingsprojekt om screening for tarmkræft. 
 
Fælles for alle tre screeningsprogrammer er, at vi arbejder for en høj kvalitet og høj delta-
gerprocent. Formålet er at mindske forekomst og dødelighed af den pågældende sygdom. 
 
Et andet væsentligt område er ajourføring af sygdomsinformation til de 23 papirpjecer og 
internettet. Desuden fortsætter vi informationsindsatsen over for de etniske minoriteter. 
 
 
Screening for livmoderhalskræft 
Det årlige seminar om screening for livmoderhalskræft er for tredje gang afholdt med stor 
opbakning og engagement fra de amtslige styregrupper. Takket være seminarerne er en 
ensartet registrering af deltagerprocenter og dækningsgrader i landets screeningspro-
grammer godt på vej. Der indføres i disse år nye teknikker til prøvetagning, og erfaringerne 
med den nye teknik deles og diskuteres løbende. Desuden reviderer flere amter deres in-
vitationer og rykkerbreve på baggrund af vores anbefalinger. 
 
Vores tidligere undersøgelse af barrierer for deltagelse peger på de praktiserende læger 
som nøgleaktører i arbejdet med at øge deltagerprocenten i screeningsprogrammet. Vi har 
derfor afholdt to gå-hjem-møder for praktiserende læger med fokus på deres rolle. Des-
værre var tilslutningen ikke tilfredsstillende, så vi påtænker at alliere os med de gynækolo-
giske afdelinger for på den måde at nå de praktiserende læger. 
Resultaterne af den kvalitative barriereundersøgelse er publiceret i Ugeskrift for Læger, 
november 2005. For at kvantificere kvindernes barrierer søger vi finansiering til at gen-
nemføre en spørgeskemaundersøgelse. 
 

Screening for brystkræft 
Mammografiscreening skal være indført senest i 2007, og de fleste am-
ter er i gang med planlægningen. For at sikre høj kvalitet i programmer-
ne tidligt i processen arbejder vi på at skabe et forum for erfaringsud-
veksling amter imellem. Vi har derfor planlagt et seminar i foråret 2006. 
Arbejdet omfatter forslag til ensartet registrering af deltagerprocenter og 
dækningsgrader samt udvikling af informationsmateriale, der giver kvin-
derne mulighed for at tage stilling til screeningstilbudet på et velinforme-
ret grundlag.  
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Resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af danske kvinders holdning til og viden om 
mammografiscreening publiceres i 2006.  
 
 
Screening for tarmkræft 
Vi deltager sammen med Københavns og Vejle Amter i organiseringen af en forsøgsvis 
screening for tarmkræft. På baggrund af en kvalitativ undersøgelse i de to amter har vi ud-
arbejdet informationsmaterialet, der omfatter pjecer, invitations- og svarbreve. Materialet 
tilpasses etniske minoriteter. Desuden har vi deltaget i udviklingen af pressestrategien og 
er medlemmer af styregruppen, koordinationsgruppen og evalueringsgruppen. Som led i 
evalueringen af projektet er der afholdt en række fokusgruppeinterview, som bliver afsæt 
for en større spørgeskemaundersøgelse om barrierer for deltagelse i screeningen. Projek-
tet er eksternt finansieret. 
 
 
Sygdomspjecer 
Gruppen er ansvarlig for den fortløbende revision og genoptrykning af Kræftens Bekæm-
pelses 23 sygdomspjecer, som i høj grad efterspørges af patienter, pårørende og hospi-
talsafdelinger. Der rekvireres årligt ca. 120.000 pjecer. Sygdomsinformationen på hjem-
mesiden opdateres sideløbende med papirpjecerne. 
 
Pjeceserien har efterhånden mere end ti år på bagen. Derfor starter vi nu et omfattende 
revisionsprojekt af samtlige pjecer. I 2005 er større pjecerevisioner derfor udskudt. Resul-
taterne af en brugerundersøgelse vil også blive anvendt i den elektroniske sygdomsinfor-
mation. 
 
 
 
 

19 

http://www.cancer.dk/resources/bugspyt.pdf


Etniske minoriteter 
Etniske minoriteter går senere til lægen med symptomer på kræft, og indvandrerkvinder 
har lavere deltagerprocent i screeningsprogrammerne end danske kvinder. Derfor fokuse-
rer vi nu på, hvordan disse grupper kan inddrages, og hvordan vi kan nå dem med infor-
mation om forebyggelse og kræft. I november lancerer vi en hjemmeside, der bliver et vig-
tigt element i vores informationsindsats over for denne målgruppe. 
 
 

I januar 2005 afholdt vi i Nordisk Cancer Union-regi den 
første nordiske konference om etniske minoriteter, kræft 
og forebyggelse: Preventing Cancer across Cultures. 
Rapporten kan læses på www.ncu.nu. Konferencen blev 
finansieret af Nordisk Cancer Union. 
 
Vi har udgivet en folder om symptomer på kræft på en-
gelsk, bosnisk, tyrkisk, somali, farsi, urdu og arabisk og 
arbejder på at skaffe midler til at oversætte og kulturelt 
bearbejde vores pjecer om screening. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sundhedsstyrelsen har finansieret en pjece om det danske sundhedsvæsen på syv sprog. 
Vi har stået for projektstyring og den konkrete udarbejdelse af pjecen. Nogle af pjecens 
temaer, bl.a. screening, vil i samarbejde med Ishøj Sprogcenter blive bearbejdet til under-
visningsmateriale. 
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DOKUMENTATION 
GERDA ENGHOLM, PROJEKTCHEF, SENIORSTATISTIKER 
ANNE METTE KEJS, STATISTIKER 
NIELS CHRISTENSEN, PROGRAMMØR  
 
 
 
NORDCAN 
Vi vedligeholder en database med 30 års data (1971-2000) for nye tilfælde og dødsfald i 
hele Norden for 41 kræftformer.  Data kan præsenteres på amts niveau i de 5 nordiske 
lande. Databasen kan gratis hentes under cancerdata på www.ancr.nu 
 
 
 

 
 
 
Med NORDCAN kan grafer og tabeller fremstilles på et øjeblik og nemt lægges ind i præ-
sentationer og rapporter, og kvaliteten er god nok til videnskabelige publikationer. 
Vi arbejder nu på at lægge en version af databasen for de nordiske lande på nettet, dog 
ikke på amts niveau. 
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Kræftplan 2 
Vi har leveret data og beregninger for nye tilfælde, dødsfald, fremskrivning og overlevelse 
efter 8 store kræftformer, kræft i tyktarm, endetarm, lunge, bryst, livmoderhals, livmoder, 
æggestok og prostata til den ny kræftplan 2 der blev offentliggjort 1. juni. Data kommer fra 
NORDCAN databasen suppleret med dødstidspunkter. 
Overlevelsesberegningerne viser desværre, at danskere stadig har en dårligere overlevel-
se efter en del kræftformer end befolkningerne i de øvrige nordiske lande. Det gælder dog 
ikke for kræft i livmoderhals og livmoder. Overlevelsen er specielt dårlig lige efter diagno-
se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordisk overlevelse efter kræft 
Vi arbejder på nye overlevelsesberegninger efter kræft for de nordiske lande. 
 
 
Kræft i tal 
Vi besvarer mange telefoniske henvendelser om kræfttal til journalister, forskere, stude-
rende og privatpersoner. 
 
På hjemmesiden www.cancer.dk har vi suppleret tabellerne med nye kræfttilfælde og 
kræftdødsfald med antal personer i live, og vi har indlagt tabeller for de ny regioner. 
Vi leverer også tal til beskrivelsen af de enkelte kræftsygdomme på nettet. 
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DOKUMENTATIONSCENTRET 
HANS H STORM, AFDELINGSCHEF, OVERLÆGE & JENS OVERGAARD, PROFESSOR (ÅRHUS) 
GERDA ENGHOLM, PROJEKTCHEF, SENIORSTATISTIKER 
ANNE METTE KEJS, STATISTIKER 
NIELS CHRISTENSEN, PROGRAMMØR 
ALEKSANDAR JOVANOVIC, PROGRAMMØR (ÅRHUS) 
MICHAEL ANDERSSON, OVERLÆGE (RIGSHOSPITALET) 
LISE CHRISTENSEN, OVERLÆGE (BISPEBJERG HOSPITAL) 
EVA EHRNROOTH, LÆGE (RIGSHOSPITALET) 
SUSANNE HEIN, PROJEKTSYGEPLEJERSKE (RIGSHOSPITALET) 
ULLA SØRENSEN, PROJEKTSYGEPLEJERSKE (RIGSHOSPITALET) 
 
 
 
Nordiske detaljerede studier 
Dokumentationscentret er et samarbejde mellem Afdelingen for eksperimentel klinisk 
kræftforskning i Århus og Dokumentationsfunktionen i Kræftens Bekæmpelse. Aktiviteter-
ne finansieres ved fondsmidler, hidtil ved bevillinger fra Nordisk Cancer Union og fra Sta-
tens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Et hovedformål har siden starten været at 
undersøge, hvad der giver den dårligere overlevelse efter kræft i Danmark, sammenlignet 
med de øvrige nordiske lande. Centret indgår og initierer nordiske samarbejdsprojekter, 
hvor vi sammenligner diagnosticering, behandling og overlevelse efter kræft på basis af 
specialregistreringer fra hospitalsjournaler for befolkningsbaserede stikprøver af patienter. 
 
Vi arbejder for øjeblikket med projekter for brystkræft og kræft i tyktarm, endetarm og pro-
stata. 
 
 
Øvrige studier 
Dokumentationsfunktionen udvikledes fra sektionen for cancerregistrering, da registeret 
blev overflyttet til Sundhedsstyrelsen. Projekter vedrørende multiple cancertilfælde og ioni-
serende stråling blev fortsat i samarbejde med National Cancer Institute, USA og kræft-
forskningscentret (IARC) i Lyon. Projekterne er karakteriseret ved at bygge på suppleren-
de information fra både klinik og patologi, med hypoteser bl.a. vedrørende forskellige for-
mer for stråling og kemoterapis betydning for ny cancerforekomst. Aktuelt arbejdes med 
kræftrisiko efter behandling for Hodgkins, testikel, livmoderhals eller brystkræft. 
 
Med relation til stråling arbejdes der ligeledes med kræftrisiko blandt danske piloter og ka-
binepersonale og blandt danske soldater udsendt til Balkan. Som forklaringsmodel for 
kræftforekomsten ses ligeledes på kræftrisikoen blandt blinde og svagtseende via indfly-
delse af hormonet melatonin. Alle undersøgelser finansieres med eksterne midler. 
 
 
NCU symposium om biobanker 
I 2005 afholdt vi et nordisk symposium om biobankers brug i kræftepidemiologien. Sympo-
siet var tilrettelagt i samarbejde med ANCR (Association of Nordic Cancer Registries). 
Symposiet berørte eksisterende nordiske samarbejder, muligheder og nytte af denne 
forskning og etiske aspekter. Et nærmere samarbejde mellem danske biobanker og nordi-
ske projekter var ønskeligt. De etiske aspekter og udnyttelsen af biobanker er håndteret 
godt i den danske lovgivning, som bør være et eksempel til efterfølgelse i andre lande. Der 
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er en god kombination af datasikkerhed, etik og videnskabelige muligheder i Danmark og 
en del barrierer på samme områder i andre lande pga. en snævrere tolkning af EU direkti-
ver og en mangel på følgelove. 
 
 
NCU/ANCR sommerskole i kræftepidemiologi 
Dokumentationsfunktionen forestod for 8. gang den prægraduate sommerskole i kræftepi-
demiologi for 25 nordiske studerende fortrinsvis inden for medicin, biologi, statistik og so-
ciologi. Sommerskolen er et unikt grundlag for rekruttering til kræftepidemiologi og som 
basisuddannelse for unge medarbejdere, der er orienteret mod befolkningsbaseret forsk-
ning. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LEDELSE OG SEKRETARIAT 
HANS H. STORM, AFDELINGSCHEF, OVERLÆGE 
LONE ROSANDER THOMSEN, AFDELINGSSEKRETÆR 
METTE BO, SEKRETÆR (ØKONOMI) 
ANNE HVITFELD LARSEN, SEKRETÆR 
HELLE TRÆHOLT WANG, SEKRETÆR 
INGE BILDE HANSEN, SEKRETÆR 
 
 
 
Ledelse og sekretariat tager sig af alt det administrative, der vedrører afdelingen, herunder 
også afdelingens økonomi. Ledelsessekretæren deltager i ledelsesgruppens møder og 
sørger for, der bliver fulgt op på beslutningerne, ledelsessekretæren er ligeledes sekretær 
for Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet yder bistand til de forskellige projekter, og sekre-
tærerne allokeres til de enkelte projekter og sikrer derved kontinuitet og sammenhæng i 
aktiviteterne. 
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