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Agenda

• Introduktion af Kræftens Bekæmpelse

• Introduktion til Forebyggelse & Oplysning

• De 7 tegn – eksempel på hvordan vi arbejder 

med kampagner 



Det arbejder vi for

• Færre får kræft

• Flere overlever kræft

• Flere har et bedre liv 

med kræft – og efter 

kræft







Medlemmer og frivillige

Mere end 425.000 medlemmer

Knap 45.000 danskere arbejder frivilligt - mere end 841 årsværk 

Mange forskellige roller:

• hjælper patienter og pårørende

• arbejder med at påvirke lokale politikere

• deltager eller arrangerer aktiviteter og events for at understøtte 

forebyggelseskampagner 

• samler penge ind



Kræftrådgivning tæt på sygehuse



Over hele landet på website, sociale medier og ude i virkeligheden 

Et stort folkeligt engagement





256.000 danskere lever med eller efter kræft                             

Hvert år rammes 35.000 af kræft 

Årligt dør 15.000 af kræft 

Mariestad

Malmø

Hvorfor forebygge? 

Kristianstad 

Hver tredje får kræft
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4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges:

2 ud af 10 kræfttilfælde, hvis ingen røg

2 ud af 10 kræfttilfælde, hvis ingen blev overvægtige, alle var fysisk 

aktive, spiste sundt og begrænsede indtaget af alkohol

Hvorfor forebygge? 



Sådan arbejder vi

Policy og 
lobby-
arbejde

Viden og 
analyse

Lokale 
aktiviteter

Kampagner 
og 

oplysning 

Sunde 
rammer



Policy og 

lobbyarbejde

Viden og analyse

Sunde rammer Lokale aktiviteter



Kampagner og oplysning

www.cancer.dk/hpv



Symptomkampagnen De 7 tegn



Grafer fra NORDCAN databasen



Baggrund

• Danske kræftpatienter lever ikke lige så 
længe som kræftpatienter i f.eks. Norge og Sverige

• Mange kræftdiagnoser stilles for sent 
= sværere at helbrede

• Langt de fleste kræfttilfælde opdages på baggrund af 
symptomer

• Undersøgelser viser stor variation i danskernes 
symptomkendskab 

– Kendskabet er mindst blandt kortuddannede og mænd



Formål 

Forbedre kræftoverlevelsen i 

Danmark ved at få flere 

danskere til at gå til læge i 

tide, når de oplever 

symptomer, der kan være tegn 

på kræft. 

Målsætning

- Formidle, at der findes 7 tegn 

på kræft, man skal kende og 

reagere hurtigt på

- Løfte kendskabet til tegnene 

hver især

Primær 
målgruppe: 

Mænd og 
kvinder 50+ 

(især mænd og 
kortuddannede) 



Strategi

2015: Gå til læge i tide

Patient delay

2016: Fokus på netværk

Social støtte reducerer tid 

til lægesøgning

2017: Større kendskab til 

symptomer

Danskerne skal vide, hvad de 

skal reagere på



Metoder og redskaber

• Mediekampagne (TV, banner, SoMe) 

• Presseindsats

• Frivilligindsats 

• Samarbejder (fx med 

3F og Hjemmeværnet)



Tv-spots

”Punkteringen”, 2015 ”Gode råd er der nok af”, 2016

https://youtu.be/12GfVgR82to
https://youtu.be/12GfVgR82to
https://www.youtube.com/watch?v=SWnerhuSCH4
https://www.youtube.com/watch?v=SWnerhuSCH4


Presse



Frivilligindsats





Samarbejdspartnere

• Kobling af lokale afdelinger

• Virksomhedsbesøg

• Besøg på uddannelsesdage og messer mm.



Web & sociale medier



Succes med at nå særligt kortuddannede og mænd

Kendskab: 75 % i målgruppen kender kampagnens 
budskab 

Liking: 75 % i målgruppen siger, at kampagnen er god 
eller meget god. 
”troværdig, seriøs, positiv og interessant”

Effekt: 64 % i målgruppen har fået et bedre kendskab 
til symptomer 
5 % i målgruppen har søgt læge med et 
konkret symptom (=100.000 på 3 uger)

Resultater og effekt 2016



Vedvarende synkebesvær



Uforklarligt vægttab



Tak for nu!


