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Patientforeningen DBO

• Blev stiftet den 9. januar 1999

• Har 8 frivillige bestyrelsesmedlemmer

• Havde ca. 2.000 aktive medlemmer ved udgangen 
af 2007

• Havde 75 støttemedlemmer ved udgangen af 2007



DBO’s mærkesager

• Centralisering af brystkræftbehandling i 
centre som lever op til international 
standard

• Tilbud om mammografiscreening til alle 
kvinder mellem 50-69 år

• Fysisk genoptræning som en integreret del 
af behandlingen for brystkræft





DBO-bladet

DBO-bladet sendes til
– DBO’s medlemmer

– Alle brystkirurgiske og onkologiske afdelinger

– Fysioterapiafdelinger

– Kræftrådgivninger

– Kræftrehabiliteringscentre

– Sundhedsredaktioner



Temadage for yngre kvinder med 
brystkræft

• maj   2003 – Snekkersten

• april 2004 – Kolding 

• april 2005 – Skørping

• april 2006 – Næstved

• april 2007 – Viborg

• april 2008 – Korsør



Seminarer og andre møder

• Maj 2005 Et seminar for medlemmer i Roskilde
• Sept. 2006 Et seminar for medlemmer i Fredericia
• Sept. 2007 Et seminar for par på Sørup Herregaard

• Hvert år i marts afholder DBO Årsmøde og 
generalforsamling som weekendmøde



DBO-kredse

• DBO-kreds Århus
• DBO-kreds Fyn
• DBO-kreds Viborg
• DBO-kreds Midt-Vest

En DBO-kreds har som formål
at varetage lokale aktiviteter og interesser for 
medlemmerne og arbejde i tæt samarbejde med bestyrelsen 
på at forbedre forholdene lokalt for kvinder med 
brystkræft. 



Modtagere af DBO’s ærespris

• 2000: Mammakirurgisk Klinik på Ringsted Sygehus

• 2001: Overlæge, dr.med. Mogens Blichert-Toft, Rigshospitalet

• 2002: Fysioterapeut Kirsten Tørsleff

• 2003: Lis Løfberg fra firmaet Amoena

• 2004: Overlæge og kræftforsker Marie Overgaard

• 2005: Overlæge Walter Schwartz, Odense Universitets Hospital

• 2006: Jazz- og gospelsangerinde Etta Cameron

• 2007: Professor, overlæge, dr.med. Henning Mouridsen, Rigshospitalet





Genoptræning af brystopererede –
hvordan?

• Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteafdeling nedsatte i 
2007 en arbejdsgruppe, som skulle formulere anbefalinger 
til en optimal genoptræning af brystopererede

• Arbejdsgruppens medlemmer: Fysioterapeut Kirsten 
Tørsleff, fysioterapeut Karen Mark (Dallund), vejleder 
Vera Petersen, Sønderborg, formand for Kræftens 
Bekæmpelses lokalforeningen i Sønderborg Birgitte Uldal, 
konsulent i Kræftens Bekæmpelse Inger Johnsen og Karen 
Veien



Arbejdsgruppens anbefalinger

• Før operationen konsultation med en fysioterapeut

• Én-fire dage efter operation tilses den brystopererede af en 
fysioterapeut mhp. Repetition af det allerede udleverede 
øvelsesprogram samt instruktion i venepumpeøvelser.

• To-fire uger efter operationen startes holdtræning ambulant (5-8 gange 
én gang ugentligt)

• Før strålebehandling individuel kontakt med en fysioterapeut mhp. At 
sikre god bevægelighed under stråleterapien

• To uger og igen otte uger efter endt strålebehandling individuel 
kontakt for at sikre optimal, smertefri bevægelighed






