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VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT

VISION

En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt  
i deres liv syg af kræft. To ud af tre bliver  

pårørende. Med så mange berørte ønsker  
Kræftens Bekæmpelse at samle danskerne  
i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft.  

For kræft skal bekæmpes, og det nytter,  
når vi står sammen.

VELKOMMEN 
TIL KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
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Når man bliver ramt af kræft, vækker det følelser, og hos mange 
vækker det også et behov for at gøre noget. Kræftens Bekæm-
pelse har flere end 400.000 medlemmer – det er cirka ti pct. af 
alle voksne danskere. Næsten 47.000 danskere arbejder frivilligt 
for kræftsagen, hvilket svarer til cirka 990 fuldtidsstillinger. Med 
omkring 710 fuldtidsansatte er der dermed flere frivillige end 
ansatte i Kræftens Bekæmpelse. 

Vi er en demokratisk medlemsorganisation, hvor medlemmer 
og frivillige lægger kursen for foreningens virke. De er Kræftens 
Bekæmpelses øverste myndighed, der fastsætter foreningens
vedtægter, vælger de overordnede indsatsområder og vælger 
foreningens formand.
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Kræftens Bekæmpelse er en troværdig, veldrevet og professionel 
forening, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 
Kun ganske få pct. af indtægterne er offentlige midler. Resten 
stammer fra medlemskab, indsamlinger, gaver, arv og andre  
former for støtte. 

De bidrag gør Kræftens Bekæmpelse i stand til at støtte forskning, 
lave forebyggelsesarbejde og hjælpe patienter og pårørende. 
Forskning, forebyggelse og patientstøtte er foreningens tre 
hovedformål, og de indsamlede midler bliver forvaltet med den 
største respekt og altid med høj kvalitet i opgaveløsningen og stor 
omkostningsbevidsthed for øje.

RESPEKT FOR DE BETROEDE MIDLER

INDTÆGTER

UDGIFTER



Kræftens Bekæmpelse
samarbejder med 

hospitaler og universiteter 
i hele Danmark

KNAP 38.000 DANSKERE 
FÅR HVERT ÅR KRÆFT. 

FORSKERNE ARBEJDER PÅ AT SIKRE 
DEN BEDSTE BEHANDLING 
TIL HVER ENKELT PATIENT.

38.000

29 NATIONALITETER ARBEJDER I 
KRÆFTENS BEKÆMPELSES CENTER 

FOR KRÆFTFORSKNING. 
VI HAR NOGLE AF DE BEDSTE 
KRÆFTFORSKERE I VERDEN.

28 PROJEKTER FIK STØTTE 
FRA KNÆK CANCER I 2018.

28

29

KRÆFTFORSKNING I VERDENSKLASSE

Kræftens Bekæmpelse støtter kræftforskning på hospitaler  
og universiteter i hele Danmark. Kræftens Bekæmpelse har  
også sit eget forskningscenter, fordi vi ønsker et tæt samarbejde 
med forskerne. Den forskning, som Kræftens Bekæmpelse  
støtter, skal være af højeste kvalitet og have perspektiver,  
der kan gøre en forskel for patienterne. Vi støtter for eksempel  
forskning i ny diagnostik, nye principper for behandling, senfølger  
og rehabilitering.
 
Med penge fra Knæk Cancer har vi desuden etableret en række 
nationale forskningscentre, blandt andet med fokus på strålete-
rapi og immunterapi. Og i Kræftens Bekæmpelses eget forsk-
ningscenter, Center for Kræftforskning, forsker vi både i de mo-
lekylære mekanismer bag kræft og i risikofaktorer for kræft. 
Forskere i Center for Kræftforskning har desuden beskrevet pro-
blemerne med social ulighed i kræft.
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FOREBYGGELSE AF KRÆFT

Kræftens Bekæmpelse arbejder med at forebygge kræft fra et af 
landets største videnscentre af sin art. Fire ud af ti kræfttilfælde 
kan forebygges, så det er med god grund, at forebyggelses- 
afdelingen arbejder med at støtte og motivere danskerne til en 
sund livsstil bl.a. gennem oplysningskampagner og rådgivning. 

Arbejdet er baseret på den bedste nationale og internationale 
viden om de største risikofaktorer for udvikling af kræft og har 
fokus på rygning, kost, motion, alkohol og soldyrkning. Samtidig 
arbejder afdelingen med oplysning om HPV-vaccination og de 
nationale screeningsprogrammer. 

Tobak er den risikofaktor, som er skyld i flest kræfttilfælde og 
-dødsfald. Derfor har Kræftens Bekæmpelse sat et mål om en 
røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Det sker 
for at bremse den nuværende udvikling, hvor 40 børn og unge 
begynder at ryge hver dag.
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Rygning er næsten 
lige så farligt 

som alle de andre 
kræftrisikofaktorer 

til sammen.

ÅRSAGER
TIL KRÆFT



ET SKRIDT FORAN KRÆFT
En ud af tre danskere rammes af kræft på et tidspunkt i deres 
liv, og kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. 
Der er plads til markante forbedringer, så færre får kræft og flere 
overlever kræft.
 
Frem mod 2025 vil Kræftens Bekæmpelse arbejde målrettet for, 
at Danmark kommer et skridt foran kræft ved, at:

 › kræftoverlevelsen øges fra 62 pct. til mindst 75 pct.

 › antallet af rygere halveres, da rygning er den største 
enkeltårsag til kræft. 

 

MINDRE ULIGHED I KRÆFT
Kræft er en sygdom med mange uligheder – både social ulighed, 
geografisk ulighed og ulighed mellem kræfttyper. Personer med 
kort uddannelse og lav indkomst har større risiko for at få kræft 
og dårligere mulighed for at overleve i forhold til personer med 
længere uddannelse og højere indkomst. Ser man på tværs af 
landet og på tværs af de forskellige kræftdiagnoser, er det tydeligt, 
at de seneste års fremskridt på kræftområdet ikke har gavnet alle 
lige meget.
 
Der er markant ulighed i kræft, og udviklingen går den forkerte 
vej. Det er uacceptabelt, og derfor er det Kræftens Bekæmpel-
ses ambition at kurven knækkes og uligheden i kræft bremses.
 

INGEN SKAL STÅ ALENE MED KRÆFT
Kræft rammer den enkelte, men overkommes i fællesskab.
 
Frem mod 2025 vil Kræftens Bekæmpelse arbejde målrettet for, 
at sundhedsvæsenet opfylder patienter og pårørendes behov i 
sammenhængende forløb, der trygt viser vej gennem sygdom 
og behandlingsforløb og tilbage til hverdagen. Det er patienterne 
og deres pårørende, der lever med kræften og de eventuelle 
senfølger, og derfor skal deres ønsker høres og respekteres.
 
Mange mennesker har kræft tæt inde på livet, og Kræftens  
Bekæmpelse vil aktivt hjælpe med at etablere værdifulde, 
sociale fællesskaber og et stærkt sammenhold rundt om dem, 
der er ramt af kræft.

I Kræftens Bekæmpelse vil vi frem  
mod 2025 arbejde særligt dedikeret  

med tre pejlemærker, som vil hjælpe os  
med at nå vores mission om, at så få  

som muligt får kræft, så mange som muligt  
overlever kræft, og at livet med og efter  

kræft bliver så godt som muligt for  
patienter og pårørende.

ET SKRIDT FORAN 
KRÆFT

Kræftoverlevelsen skal øges fra 
62 pct. til mindst 75 pct.

Antallet af rygere skal halveres, da 
rygning er den største enkeltårsag til 

kræft.
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STØTTE OVER HELE LANDET

Kræft er for de fleste voldsomt og livsændrende – både for den, 
der er syg, og for de pårørende. Kræftens Bekæmpelse tilbyder 
gratis, professionel rådgivning samt kurser og aktiviteter, hvor 
man kan møde andre med kræft inde på livet. På hjemmesiden 
cancer.dk kan man finde hjælp og viden i de 4.000 sider, der 
dækker stort set alle aspekter af livet med kræft. Kræftens  
Bekæmpelse stiller desuden et trygt, digitalt mødested – Cancer- 
forum – til rådighed for patienter og pårørende, der gerne vil  
i kontakt med andre i samme situation. 

Vores ambition er, at ingen skal stå alene med kræft. Vi kæmper 
for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Vi forventer og arbej-
der for, at sundhedsvæsenet inddrager patienter og pårørende  
i alle vigtige beslutninger, så behandlingen tager udgangspunkt 
i patientens ønsker og behov. Vi arbejder desuden for at drive 
sundhedsvæsenet ambitiøst fremad til gavn for alle patienter, 
og vi er især meget optaget af, at man i tide ruster sig til  
de kommende år, hvor der kommer flere ældre kræftpatienter  
– mange af dem med mere end én alvorlig sygdom.

VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT

Kræftens Bekæmpelse har 
kræftrådgivninger og rådgivningstilbud 

flere end 40 steder i landet. I 2018 har  
kræftrådgivningerne, telefonrådgivningen  

og Kræftlinjen haft over 95.000 
kontakter til kræftpatienter, 

pårørende og fagfolk.

95.000

Kræftrådgivning

Rådgivningstilbud med udvalgte åbningsdage 
eller i samarbejde med kommunen

Aabenraa

Odense

Næstved
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