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I Lyngby mødes en gruppe kræft-
ramte mænd en gang om ugen 

hele sommerhalvåret og ror hav-
kajak. De spiser frokost sammen 
og deler erfaringer om livet med 

kræft. Holdet har sit udspring i 
Kræftrådgivningen i Lyngby.
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Klaus Lund Jensen havde ikke regnet med, at det var 
ham, der skulle holde fighter-talen på Stafet For Livet 
i Rønde i år. Han troede ikke, at han stadig kunne være 
med to år i træk på grund af sin kræftdiagnose. Men 
det var han, og efter at han havde holdt tale om livet 
med kræft, gik han som den allerførste fighter-runden i 
den lokale Stafet For Livet. 

Jeg stod som de mange andre fremmødte og lyttede 
til Klaus’ rørende tale, og blev mindet om, hvor alvorlig 
og vigtig en sag vi kæmper for i Kræftens Bekæmpelse. 
At vi er en del af en folkelig bevægelse, der er meget 
betydningsfuld. At vi hver dag kæmper sammen med 
danskerne for et liv uden kræft.

2018 var et år, hvor der skete meget nyt. Efter mange 
års kyndig ledelse af direktør Leif Vestergaard Pedersen 
og formand Dorthe Crüger fik Kræftens Bekæmpelse 
både en ny formand, Helen Bernt Andersen, og mig 
som ny direktør i 2018. Både Helen og jeg takker for den 
flotte og varme modtagelse, vi har fået i foreningen, 
og vi er begge beærede over at stå i spidsen for denne 
vigtige sag. 

Jeg vil gerne takke Kræftens Bekæmpelses 47.000 
frivillige for engagementet og den enorme indsats, I 
hver dag yder. Uden jer kunne vi ikke nå de resultater, 
vi når, og det er blandt andet også jeres fortjeneste, at 
hele Danmark – kommuner, organisationer, erhvervsliv 
og befolkningen generelt – støtter så massivt op om en 
Røgfri Fremtid for vores børn. Det er en fantastisk flot 
og vigtig opbakning i forhold til at forhindre, at børn og 
unge begynder at ryge.

Der skal selvfølgelig også lyde en tak til alle vores 
medlemmer og de mange virksomheder og fonde, som 
yder os en uvurderlig støtte.

Vi er der for alle patienter
I 2018 evaluerede vi med tilfredshed de 2020-mål, 
Kræftens Bekæmpelse ambitiøst satte i værk for fem år 
siden. 2020-målene har sat fokus på vigtige udfordrin-
ger inden for kræftsagen. Vi har arbejdet målrettet på 
at mindske risikoen for kræft og sikre, at alle danskere 
får del i de bedste behandlingsresultater. 

Vi kæmper for  
et liv uden kræft

Ingen skal stå alene med kræft, og derfor har 
Kræftens Bekæmpelse oprettet et ambassadørkorps 
af danskere med anden etnisk baggrund end dansk for 
at få information om kræft og Kræftens Bekæmpelses 
tilbud ud til alle nydanskere. 

Vi sikrer handling og sammenhæng
Som en del af 2020-målene har vi arbejdet for, at viden 
om forebyggelse og behandling af kræft skal omsæt-
tes til mærkbare forbedringer for patienterne. Det var 
udgangspunktet, da Kræftens Bekæmpelse sammen 
med førende kræftforskere, universiteter og kræftlæger 
i Danmark samt regionerne tog initiativ til at etablere 
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). Centeret 
skal medvirke til, at ny viden og nye behandlingsmeto-
der udbredes hurtigere og mere systematisk over hele 
landet, så vejen fra forskning til behandling bliver så kort 
som mulig. 

Kræftens Bekæmpelse har også sat handling bag 
hensigterne sammen med Sundhedsstyrelsen og Læge-
foreningen i en oplysningskampagne for at genvinde 
forældrenes tillid til HPV-vaccinen. Det lykkedes os at 
få de tvivlende forældre i tale og vende udviklingen, så 
antallet af vaccinerede igen er mærkbart stigende.

Vi har blandt andet udviklet et registerbaseret indeks til 
at overvåge udviklingen i social ulighed i kræft. Vi har også 
indført navigatorordningen, hvor socialt sårbare kræftpa-
tienter får støtte af en frivillig navigator, som hjælper pa-
tienten ved undersøgelser og behandlinger på syge huset 
og til møder med kommunen. Alene i 2018 har 150 sårbare 
kræftpatienter fået støtte i deres kræftforløb. 
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Kræftpatienter skal have sammenhæng og kvalitet 
i kræftforløbet. Derfor har vi været med til at sikre, at 
patienter får en patientansvarlig læge. Vi er også med 
i arbejdet for at sikre en personlig patientplan, som 
skal give patienterne digital adgang til et overblik over 
deres aftaler på tværs af sygehuset, almen praksis og 
kommunen.

Forskning i verdensklasse
I vores 2020-mål satte vi os for, at mindst 80 pct. af 
forskning støttet af Kræftens Bekæmpelse skal offent-
liggøres i de 25 pct. mest anerkendte videnskabelige 
tidsskrifter i verden. Det mål, kan jeg med stolthed sige, 
er nået. 

I en analyse af 3.800 forskningsinstitutter verden 
over kan vi se, at 94 pct. af de videnskabelige artikler 
fra forskning rundt om i landet, som Kræftens Bekæm-
pelses Videnskabelige Udvalg har støttet forskningen 
bag, er offentliggjort i de 25 pct. bedste videnskabelige 
tidsskrifter i verden. For Kræftens Bekæmpelses eget 
Center for Kræftforskning er det tal 97 pct.

Vi har arbejdet hårdt for at nå 2020-målene, og i 2019 
sætter vi en ny ambitiøs kurs frem mod 2025. Det er et 
arbejde, som jeg glæder mig meget til at sætte i gang.  

Hvem er det så, vi gør alt det her for? Ja, vi gør det 
for Klaus og alle os andre, der bliver ramt af kræft, både 
som patienter og pårørende. For vi vil et liv uden kræft, 
og vi sætter handling bag hensigterne. 

God læselyst!

Fighterne i Stafet For Livet 
er tidligere eller nuværende 
kræftpatienter. Stafet for 
Livet arbejder for at samle 
penge ind til oplysning, 
forskning og patientstøtte.

Jeg stod som de mange andre 
fremmødte og lyttede til Klaus’ 
rørende tale, og blev mindet om,  
hvor alvorlig og vigtig en sag vi 
kæmper for i Kræftens Bekæmpelse. 
At vi er en del af en folkelig bevægelse, 
der er meget betydningsfuld.

Jesper	Fisker,		
adm.	direktør

FORORD
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Kræftens Bekæmpelse 
er en demokratisk, 

sygdomsbekæmpende 
forening, baseret på 

opbakning, medlemskab 
og frivillighed. 
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Kræft i tal
  

En ud af tre får kræft

   
To ud af tre bliver pårørende

          
Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges

           
Seks ud af ti overlever kræft

Kræft opstår, hvis celler i kroppen begynder  
at vokse ude af kontrol og uden formål

Knap 294.000 danskere  
lever med en kræftdiagnose

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark,  
men heldigvis overlever de fleste

294.000

KRÆFT I TAL
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De betroede midler

Vigtig støtte fra medlemmer, 
erhvervsliv og fonde

2 %  Moms- 
kompensation m.v.

3 %  Offentlige midler

5 %  Finansielle poster

11 %  Indtægter  
fra genbrug,  
arrangementer  
og salg af produkter

79 %  Indsamlede private midler

Midlerne kommer fra …

De største indtægter
1. Arv og testamenterede gaver 21 %
2. Medlemskontingenter 17 %
3. Knæk Cancer 17 %

Kræftens Bekæmpelse 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 fra danskerne.

Medlemmer
Kræftens Bekæmpelse er en medlemsdrevet forening. Der er 
over 400.000 medlemmer, som yder en afgørende økonomisk 
støtte til foreningen. Deres støtte er essentiel for foreningens 
arbejde, og bidrager til forskning, patientstøtte og forebyggelse 
af kræft. 

Erhvervslivet
I 2018 var der stadig stor opbakning fra virksomheder, der er med 
til at indsamle midler til Knæk Cancer-kampagnen, Støt Brysterne 
og en lang række andre aktiviteter. Mere end 13.000 virksom-
heder har støttet foreningen med midler og opmærksomhed i 
løbet af året. Vores støtter i erhvervslivet er både små og store 
virksomheder, og alle er vigtige samarbejdspartnere. 
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62 %  Forskning 18 %  Oplysning

17 %  Patientstøtte

3 %  Administration

Det går pengene til …

Fonde
I 2018 var en lang række fonde med til at bringe indsatsen mod 
kræft store skridt fremad. Takket være deres hjælp blev det blandt 
andet muligt at anskaffe nyt apparatur til forskere, starte sorggrup-
per i flere nye kommuner og tilbyde socialt sårbare patienter en 
hjælpende navigator i vores Navigatortilbud, hvor frivillige hjælper 
patienter med særligt behov for hjælp under et kræftforløb.

KRÆFT I TAL
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På Viby Gymnasium 
har man indført røgfri 

skoletid. Som alternativ 
til rygning kan eleverne 

blandt andet dyrke 
sport i frikvartererne.
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Årets store 
resultater
2018 var et nyskabende år med mange 
nye aktiviteter og initiativer. Med stor 
tilslutning til Røgfri Fremtid og lancering 
af appen Sammenholdet til kræftpatienter 
og pårørende. Det blev besluttet at tilbyde 
gratis HPV-vaccine til drenge, og med 
Knæk Cancer-støtte blev der oprettet to 
nye nationale forskningscentre.

En lang række organisationer, kommuner, 
uddannelser og virksomheder arbejder 
sammen med Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFonden om at skabe de første røgfri 
generationer. I 2018 steg antallet af 
partnere i Røgfri Fremtid fra 50 til 120.

120 partnere

ÅRETS STORE RESULTATER
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2018

3 1 .  J A N U A R

Det nye år starter 
godt med nyheden 
om, at Danmark er 
blandt de lande i 
verden, der har øget	
overlevelsen	efter	
kræft	mest	de se-
neste 15 år. Danmark 
ligger nu næsten på 
niveau med de øv-
rige nordiske lande, 
som vi ellers har 
haltet bagefter. 

3 .  M A R T S

Internationale for-
skere slår fast med 
syvtommersøm, at 
fuldkorn	forebyg
ger	tarmkræft. Det 
sker blandt andet på 
baggrund af forskning 
fra Kræftens Bekæm-
pelse. Resultatet vil få 
indflydelse på kostan-
befalingerne i hele den 
vestlige verden.

8 .  A P R I L

Over 30.000 fri-
villige deltager i 
Kræftens Bekæm-
pelses landsind-
samling og samler	
33,5	mio.	kr.	ind. 
Hele dagen kan 
man følge med i 
indsamlingen via en 
live-udsendelse på 
Kræftens Bekæm-
pelses  facebookside.

3 1 .  M A J

Partnerskabet  Røgfri 
Fremtid fejrer sin 
etårsdag og skyder 
Røgfri Fremtids nye 
kampagne Tiden	
Flyver i gang. I løbet 
af 2018 stiger antallet 
af partnere fra 50 til 
120. Over halvdelen af 
landets kommuner er 
nu en del af partner-
skabet, og flere kæder 
i detailhandlen går 
med.

2 7 .  A U G U S T

Kræftens Bekæm-
pelse lancerer en 
ny	app,	Sam
menholdet, som 
kræftpatienter og 
deres pårørende kan 
downloade gratis. 
Appen skal gøre 
det nemmere at 
koordinere hjæl-
pen i hverdagen fra 
familie, venner og 
bekendte. 

4 .  F E B R U A R

På World Cancer Day 
overrækker H.K.H. 
Kron prin sesse Mary 
Kræftens	Be	kæm
pelses	hæderspris 
til statsminister Lars 
Løkke Rasmussen 
(V) og daværende 
formand for Danske 
Regioner Bent Hansen 
(S). De får prisen for 
i 2007 at gøre kræft 
til en akut sygdom 
og indføre kræft-
pakkerne.

4 .  M A R T S

Over 70.000  danskere 
melder sig til 10kam
pen, som er Kræf-
tens Bekæmpelses 
nye kampagne for 
en sundere livsstil og 
dermed en lavere risiko 
for kræft – og for at 
informere om mulig-
heden for at støtte 
forebyggelsesområdet. 
I spidsen for kampag-
nen står TV-vært Lene 
Beier, der ligesom del-
tagerne hver mandag 
morgen i ti uger får 
en ny udfordring, som 
skal inspirere til at leve 
sundere. 

1 9 .  M A J

Årets første  Stafet 
For Livet løber af 
stablen på Dyrskue-
pladsen i Odense 
med lys ceremoni, 
musik og børne-
underholdning. 
Stafet	For	Livet	
slår	endnu	engang	
rekord med stafet-
ter i 74 byer og i alt 
75.000 involverede.

2 7 .  J U N I

Føtex, Bilka,  Netto og 
Salling og REMA1000 
beslutter at gemme	
cigaretpakkerne	
væk, så de ikke læn-
gere vil være synlige i 
butikkerne. 
  - Det er et kæm-
pe skridt i den rigtige 
retning, siger Jesper 
Fisker, administreren-
de direktør i Kræftens 
Bekæmpelse.
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3 0 .  A U G U S T

Kræftens Bekæm-
pelse åbner gen
brugsbutik	num
mer	14 i Birkerød. 
IGEN-butikken 
har fra starten en 
høj indtjening og 
er som noget nyt 
også hjemsted for 
lokalforeningen i 
Rudersdal.

1 .  O K T O B E R

Årets	Nobelpris i 
medicin går til to af 
pionererne inden for 
immunterapi, James 
P. Allison og Tasuko 
Honjo. I dagene efter 
stiger visningen af 
siderne om immun-
terapi på Kræftens 
Bekæmpelses hjem-
meside www.cancer.
dk med 60 pct. i 
forhold til perioden op 
til prisuddelingen. 

1 3 .  O K T O B E R

500 danskere med 
pakistanske rød-
der samles til et 
stort oplysnings
arrangement	i	
Taastrup arran-
geret af Kræftens 
Bekæmpelse. 
Arrangementet 
skal være med til 
at sikre,  
at alle danskere 
uanset sprog, 
kultur og religion 
ved, at Kræftens 
Bekæmpelse 
tilbyder gratis op-
lysning, rådgivning 
og støtte. 

3 0 .  O K T O B E R

40 mio. kr. fra Knæk 
Cancer går til at 
etablere to	nye	
nationale	forsk
ningscentre, nemlig 
Dansk Forsknings-
center for Lighed 
i Kræft og Dansk 
Forskningscenter for 
Præcisionsmedicin i 
Blodkræft. Dermed 
er i alt syv nationale 
forsknings centre 
etableret med 
penge fra Knæk 
Cancer. 

1 2 .  N O V E M B E R

Kræftens Bekæmpelse 
offentliggør en under
søgelse	af	fire	danske	
hospitalers	behand
ling	af	patienter	med	
bugspytkirtelkræft. 
Undersøgelsen viser, at 
de sygehuse, der oftere 
opererer patienter med 
kræftsygdommen, har 
bedre resultater end 
sygehuse, som kun 
sjældent udfører opera-
tionerne. 

3 .  S E P T E M B E R

Støt	Brysterne 
kampagnen skydes i 
gang under budskabet 
"Støt brysterne, fordi 
ingen bryster skal 
have kræft." Vores 
tre ambassadører 
Ellen Hillingsø, Stine 
Jørgensen og Simone 
Tajmer var en stor 
hjælp i forbindelse 
med salget af støtte-
armbånd. 

6 .  O K T O B E R

Lyserød	Lørdag fejres 
for 11. år i træk med et 
helt fantastisk enga-
gement fra frivillige 
og mindre erhvervs-
virksomheder, der 
deltager i de mange 
aktiviteter landet 
over til fordel for 
brystkræft patienter 
og deres pårørende. 

3 0 .  N O V E M B E R

Finansloven for 2019 
bliver vedtaget og 
giver nu også drenge	
i	12årsalderen	ret	til	
gratis	HPVvaccine. 
Det vækker glæde i 
Kræftens Bekæm-
pelse, fordi vaccinen 
udover livmoderhals-
kræft også beskytter 
mod analkræft. En 
undersøgelse viser, 
at knap 80 pct. af 
alle for ældre til piger i 
10-14-års alderen igen 
har tillid til, at HPV-
vaccinen er sikker. 

2 2 .  O K T O B E R

Kræftens Bekæmpel-
se samler hele ugen 
ind til Knæk	Cancer 
sammen med TV 2. 
Engagerede lokal-
samfund og frivillige 
fra hele landet laver 
banko, halbal, bager 
kager, samler fla-
sker og andre gode 
gerninger for at samle 
ind. Der er gallamid-
dage, lysceremonier 
og et stort indsam-
lingsshow lørdag 
aften. I alt bliver der 
samlet 144	mio.	kr. 
ind til kræftsagen. 

ÅRETS STORE RESULTATER
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På vej mod en  
Røgfri Fremtid
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden etablerede i 2017 
partner skabet Røgfri Fremtid, som arbejder for at skabe de 
første røgfri generationer. Opbakningen har været stor, og 
i løbet af 2018 steg antallet af partnere fra 50 til 120. Over 
halvdelen af landets kommuner er nu en del af partnerskabet, 
flere kæder i detailhandlen gik med, og idrætsverdenen blev 
repræsenteret med DGI, DIF og flere lokale idrætsklubber. Det 
mest synlige resultat har været, at en række supermarkeder 
har gemt tobakken væk, så reklameeffekten er forsvundet. 

Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 
2017, Sundhedsstyrelsen 2018; 

Ungdomsprofilen, SIF 2014

Hver dag 
begynder 40 
børn og unge 
under 18 år  

at ryge

Otte ud af 10 
rygere lærer at 
ryge, inden de 

fylder 18 år

Blandt de 
16-19-årige 

ryger 24 pct. 
hver dag eller 
lejlighedsvist

Årsager til kræft 
Tobak er den risikofaktor, som er skyld i flest kræfttilfælde og -dødsfald. 

 19.4% Tobak 

 9.4% Kost 

 5.5% Overvægt 

 4.0% Alkohol 

 3.7% Erhverv 

 3.5% UV stråling 

 3.1% Infektioner 

 1.8% Radioaktiv stråling 

 1.0% Fysisk inaktivitet 

 0.9% Ingen amning 

 0.5% Hormonbehandling 

I 2013 var tallet 
22 pct. Rygning 

blandt unge er 
altså stigende
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Røgfri Fremtid har i 
løbet af året været til 
stede på Folkemødet 
på Bornholm, Ungdom-
mens Folkemøde, Stafet 
For Livet og ved lokale 
begivenheder som dyr-
skuer og sundhedsdage. 
Røgfri Fremtid har også 
holdt workshops for 
elever på forskellige 
gymnasier landet over.

Det ringer ind til røgfri 
skoletid over hele landet
Hver dag begynder 40 børn og 
unge at ryge. Elever i landets folke-
skoler må ifølge loven ikke ryge på 
skolens område, men de ældste ele-
ver må ofte gerne forlade skolens 
område og ryge uden for skolen. 
Flere og flere skoler indfører røgfri 
skoletid, så eleverne ikke må ryge 
i det tidsrum, de er i skole – heller 

ikke uden for skolens område. Med 
støtte fra Sundhedsstyrelsens ak-
tivitetspulje gennemførte Kræftens 
Bekæmpelse i efteråret 2018 en 
kortlægning. Det viste sig, at 300 
grundskoler havde røgfri skoletid 
for både elever og lærere, hvilket 
svarer til en fjerdedel af landets 
grundskoler.

Partnerskabet Røgfri Fremtid 
fejrede torsdag den 31. maj - 
på WHO's World No Tobacco 
Day - sin mærkedag. Her 
markerede H.K.H. Kronprin-
sesse Mary starten på den nye 
kampagne Tiden Flyver sam-
men med børn fra Frihavns-
kirkens Juniorsangere.

Få det fulde overblik over, hvor 
i landet der er røgfri skoletid: 
 cancer.dk/grundskoler

ÅRETS STORE RESULTATER
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2017

12 %

2018

55 %

Andelen af piger født i 
2004, der er HPV-vacci-
neret, er steget markant 
siden lancering af infor-
mationsindsatsen ’Stop 
HPV – stop livmoderhals-
kræft’. Ved lancering af 
indsatsen i maj 2017 var 
12 pct. af pigerne født 
i 2004 HPV-vaccineret. 
Ved udgangen af 2018 
var tallet 55 pct.

Markant stigning af  
HPV-vaccinerede piger
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Tilliden til  
HPV-vaccinen  
vender tilbage
I løbet af året skete det, som Kræftens Bekæmpelse sammen med 
Læge foreningen og Sundhedsstyrelsen har  arbejdet på at få til at 
ske, nemlig at opbakningen til HPV-vaccinen vendte tilbage, efter 
at vaccinen havde været ude i en mediestorm og efterfølgende 
tillidskrise, hvor forældre ikke ville lade deres børn vaccinere. Men i 
2018 viste en undersøgelse, at knap 80 pct. af alle forældre til piger i 
10-14-årsalderen igen har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker.

Gratis HPV-vaccination  
til drenge
Informationsindsatsen ’Stop HPV – stop livmoderhalskræft’ har været medvirkende 
til en stigende HPV-vaccinationstilslutning blandt piger, hvor 70 pct. af 13-årige piger 
nu har fået første stik. Kræftens Bekæmpelse meldte i maj 2018 ud, at alle drenge bør 
tilbydes gratis HPV-vaccination for at beskytte drengene mod analkræft, peniskræft 
og mundsvælgkræft. Med vedtagelsen af Finansloven 2019 får drenge, der fylder 12 
år efter 1. juli 2019, også tilbud om gratis HPV-vaccination.

Gode dialoger med  
forældre på Facebook
På Facebooksiden "Stop HPV - stop livmoderhalskræft" har der i 2018 været  
mange positive dialoger med forældre, som var i tvivl om HPV-vaccination. Der blev 
blandt andet delt flere historier fra kvinder med livmoderhalskræft samt opslag med 
fakta om HPV-vaccinens effekt og sikkerhed. Det vigtige arbejde med at komme i 
dialog med forældre om HPV-vaccination på Facebook fortsætter i 2019.

Lokale info-møder og  
løb for HPV-vaccination 
I 2018 har frivillige i Kræftens Bekæmpelse været med til at sprede budskabet om 
HPV-vaccinen med aktiviteter og informationsmøder i hele landet. Som noget nyt har 
lokalforeninger samarbejdet med apoteker landet over. I maj og juni var der god dialog 
med især mødre om HPV-vaccination i ni byer, hvor der blev afholdt Femina Kvindeløb. 
Det vigtige arbejde med lokal forankring af HPV-indsatsen vil fortsætte i 2019.

De nye tal giver  
os et håb om, at vi 
med en kombination 
af HPV-vaccination 
og screening vil 
kunne stoppe liv-
moderhalskræft 
– en alvorlig kræft-
sygdom, der ofte 
 rammer kvinder i en 
alt for ung alder.

Janne	Villemoes	Bigaard,	over	
læge	i	Kræftens	Bekæmpelse.

ÅRETS STORE RESULTATER
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Niels Them

Projektchef for tobaksforebyggelse

Hvert år dør tusindvis 
af danskere af kræft,
fordi de har røget. Det 
giver mening for mig at 
gå på arbejde hver dag, 
for hvis vi kan undgå at 
folk ryger, vil der være 
langt færre, der bliver 
ramt af kræft og langt 
færre, der dør af kræft.

Helle Marx Lauridsen

Bestyrelsesmedlem i Kræftens 
 Bekæmpelse i Odder og tovholder for et 
netværk af kræftramte kvinder

Når man bliver ramt af 
kræft, flyver tankerne 
rundt i hovedet. Tan-
kerne handler om livet, 
sygdommen, familien, 
jobbet og mange an-
dre ting. Mange har et 
stort ønske om at dele 
disse tanker med andre, 
der selv havde prøvet 
at få diagnosen kræft. 
Derfor startede vi net-
værket.

Dorthe Helena Payne-Larsen

Ph.d. og gruppeleder. Modtog i  
2018 Sapere Aude forskningsleder- 
bevillingen fra Danmarks Frie 
forsknings fond, som gives til særligt 
talentfulde yngre forskere.

Hver tredje dansker 
rammes af kræft, 
og endnu flere vil 
blive ramt af kræft i 
fremtiden. Vi håber 
derfor, at den indsigt, 
vores forskning vil give 
over tid, kan være 
med til at forbedre 
kræftbehandlingen 
og skabe grundlag 
for udvikling af nye 
behandlingsformer.

Mange har gjort en forskel for 
kræftsagen i løbet af 2018 
Mød seks af de personer her
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Per Bøge

Børne- og ungechef i Kræftens Bekæm-
pelse. Han har blandt andet stået bag 
arbejdet med at få sorghandleplaner og 
sorggrupper ud på skolerne i Danmark. 

Noget af det skønne 
ved sorggrupperne er, 
at børnene kan høre 
hinandens fortællinger 
og bagefter kan kigge 
indad og sige: ’Det er 
fuldstændig, som jeg 
har det. Jeg er ikke den 
eneste, der har det så-
dan her.’ Og der er også 
børn, der siger: ’Tænk 
engang, min historie 
hjælper også andre 
børn.’ Det er så fint.

Sri Sai Das

Formand for Rudersdal lokalforening i 
Kræftens Bekæmpelse. Han har  arbejdet 
aktivt for at danne partner skaber, der 
forpligter lokale politikere, skoler og 
erhvervsliv i Rudersdal til at arbejde for 
en røgfri fremtid.

Jeg brænder for sagen 
– det er meget enkelt. 
Børn skal ikke begynde 
at ryge, og unge skal 
gå en røgfri fremtid 
i møde. Forhåbentlig 
kommer de kommende 
generationer til at 
føle, at der er sket en 
forskel. Jeg vil holde 
fast, så der sker noget.

Nanna Cornelius

Projektleder for alternativ behandling  
hos Kræftens Bekæmpelse. Hun har 
holdt over 80 foredrag rundt i landet om 
 cannabis og alternativ behandling. 

Lige nu kan patien-
terne google sig til en 
blandet landhandel af 
personlige erfaringer og 
udokumenteret viden 
om cannabis og alter-
nativ behandling. Det 
fører hurtigt til forvir-
ring og usikkerhed hos 
patienterne, og derfor 
er Kræftens Bekæmpel-
ses rolle at tilbyde dem 
forskningsbaseret viden, 
så de kan føle mere 
tryghed og sikkerhed i 
deres valg. Når jeg har 
været rundt i landet, 
har det været enormt 
givende at blive mod-
taget så positivt, også 
selvom vi mangler me-
get viden fra forsknin-
gen og derfor ikke altid 
kan give svar på alt.

ÅRETS STORE RESULTATER
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Laboratoriet er blot et af 
arbejdsredskaberne for de 

270 forskere ved Kræftens 
 Bekæmpelses Center for 

Kræft forskning. Andre 
arbejder eksempelvis med 

computermodeller  eller 
analyserer data fra registre.
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Forskning i 
verdensklasse
Forskning hos Kræftens Bekæmpelse 
er med til at sætte den nationale og 
internationale forskningsdagsorden. Med 
270 forskere fra 24 forskellige lande, fordelt 
på 25 forskningsgrupper, bidrager Kræftens 
Bekæmpelses Center for Kræftforskning 
med afgørende viden og resultater til gavn 
for kræftpatienterne. 

Forskerne ved Kræftens 
Bekæmpelses Center for 
Kræftforskning offentliggør 
hvert år omkring 300 
videnskabelige artikler. 

FORSKNING
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Forskere udvikler ny metode til immunterapi
Et team af forskere fra blandt andet 
Kræftens Bekæmpelse har udviklet 
en ny metode, som kan være første 
skridt på vejen mod en ny form for 
immunterapi. Den nye metode hed-
der ALECSAT, og det er forskernes 
håb, at den en dag kan blive til en 
ny kræftbehandling. Den bruger, 
ligesom andre former for immun-
terapi, kroppens eget forsvar mod 

kræftsygdommen, men med en 
række ændringer og fordele. Først 
og fremmest er immuncellerne akti-
veret til specifikt at finde og ramme 
kræftceller, hvilket øger effektivi-
teten af behandlingen og mindsker 
risikoen for bivirkninger. Metoden er 
afprøvet på patienter med hjer-
nekræft af typen glioblastom i et 
såkaldt fase 1 forsøg. Hos enkelte af 

patienterne forsvandt tumoren helt, 
på trods af den meget fremskredne 
sygdom, der kendetegnede patien-
terne. Samtidig havde patienterne 
ikke nogen alvorlige bivirkninger fra 
selve behandlingen.

Resultaterne fra forsøget giver 
forskerne håb om, at de er på rette 
spor, og planen er at udføre flere 
kliniske forsøg. 
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Ny viden om  
hvorfor celler ældes
I takt med at vi bliver ældre, svæk-
kes kroppen, og risikoen for kræft 
og en række andre sygdomme øges. 
Nu er forskere kommet et skridt 
nærmere en forklaring på, hvorfor 
vores celler ældes ved at studere 
enzymet GSNOR. Forskningen har 
vist, at efterhånden som celler 
ældes, falder mængden af GSNOR. 
Hvis man derimod ændrede cel-
lernes gener, så de havde højere 
mængder af GSNOR, blev ældnin-
gen forsinket. Hos unge mus, der 
manglede GSNOR, fandt forskerne 

en række fysiske skavanker og 
defekter, som ellers er forbundet 
med gamle mus: De havde svæk-
ket muskelstyrke, særlige kemiske 
ændringer i hjernen relateret til de-
mens, nervelidelser som er typiske 
for ældre dyr, et dårligere immun-
forsvar og en højere risiko for at 
udvikle kræft. Selv om resultaterne 
i første omgang er interessante i 
forskningsmæssig sammenhæng, 
håber forskerne, at det på sigt kan 
føre til nye måder at forebygge for 
eksempel kræftsygdomme.

Det har taget forskerne Alexei Kirkin og  
Karine Dzhandzhugazyan 10 års arbejde i 
laboratoriet at udvikle ALECSAT-metoden og 
sammen med gruppeleder Per Guldberg at 
 dokumentere, at den kan slå kræftceller ihjel. 
Først derefter er den afprøvet i et forsøg ledet 
af neurokirurg Walter Fischer med 25 patien-
ter med hjernekræft af typen glioblastom, som 
lægerne ikke havde flere behandlingstilbud til. 
Fra venstre ses Alexei Kirkin, Per Guldberg, 
Karine Dzhandzhugazyan og Walter Fischer

Gruppeleder Giuseppe 
Filomeni (tv.) og postdoc 
Salvatore Rizza (th.) har 
gennem en årrække forsket 
i enzymet GSNOR. De har 
vist, at det spiller en rolle 
når, vores celler ældes.

FORSKNING
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Tusindvis af danskere  
bidrager til forskningen
Kost, kræft og helbred har i år af-
sluttet dataindsamlingen til projek-
tet Kost, kræft og helbred – Næste 
generationer. Her indsamler for-
skerne viden og biologiske prøver 
fra nye generationer af ægtefæller, 
børn og børnebørn af projektets 
oprindelige deltagere. Formålet er 
at kortlægge sammenhængen mel-
lem livsstilsfaktorer og kræftrisiko. 
Studiet har nået at indsamle tæt 
ved 42.000 deltagere, og udgør en 
værdifuld ressource for fremtidig 
kræftforskning. Også i udlandet 

nyder studiet stor interesse og er 
med til at styrke det internationale 
forskningssamarbejde. 

Ændrede anbefalinger  
for brug af medicin
Forskere fra Kræftens Bekæmpelse 
og Syddansk Universitet har i en 
række undersøgelser vist, at det 
hyppigt brugte blodtrykssænkende 
middel hydrochlorthiazid øger risi-
koen for en række kræftsygdomme. 
Midlet øger hudens følsomhed 
overfor uv-stråling fra solen, og 
det øger risikoen for blandt andet 
hudkræft, læbekræft og for visse 
undergrupper af modermærke-

kræft. Resultaterne har fået danske 
og europæiske myndigheder til 
at ændre anbefalingerne for brug 
af midlet. Fremover bør lægerne 
derfor overveje at vælge et andet 
middel til de patienter, som tidligere 
har haft celleforandringer i huden. 
Andre patienter bør gøres opmærk-
somme på, at de skal holde øje med, 
om de får forandringer i huden, og 
straks søge læge, hvis de gør.

Forskning fra blandt andet Kost, 
kræft og helbred-undersø-
gelsen viser, at fuldkorn både 
forebygger tarmkræft og type 
2 diabetes. Et godt argument 
for at spise de anbefalede 75 
g fuldkorn hver dag, påpeger 
forskningsleder Anne Tjønne-
land (tv.) og seniorforsker og 
gruppeleder Anja Olsen (th.).
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Forskning bringer ny viden om  
mulige årsager til børneleukæmi
Leukæmi er den hyppigste kræft-
form hos børn, selv om den 
heldigvis stadig er sjælden. I dag 
ved man imidlertid kun lidt om 
årsagerne. Forskning peger nu på 
en sammenhæng mellem mo-
rens brug af hormoner op til eller 

under graviditeten og forekomst 
af sygdommen. Resultaterne viste, 
at for hver cirka 50.000 børn der 
blev født af mødre, der havde brugt 
hormonprævention tæt på eller 
under graviditeten, blev der født 
et barn mere med leukæmi end i 

gruppen af kvinder, der ikke havde 
brugt prævention med hormoner. I 
dag kender man stort set ingen risi-
kofaktorer i miljøet i forhold til leu-
kæmi hos børn – den eneste sikre 
sammenhæng er vist for bestråling 
under graviditeten. Forskerne håber 
derfor, at de nye resultater kan bi-
drage til, at man kommer nærmere 
en forklaring på, hvorfor visse typer 
af børnekræft opstår og dermed 
på sigt kan komme nærmere en 
mulighed for forebyggelse.

Bag om forskningen
Forskerne har undersøgt præven-
tion, der indeholder enten østrogen 
og gestagen samlet, eller præventi-
on kun med gestagen, og forskerne 
har taget højde for nogle af de 
andre faktorer, der kunne tænkes 
at påvirke resultaterne. Overordnet 
fandt man en øget forekomst af 
leukæmi i gruppen, der havde taget 
hormonprævention lige op til eller 
under graviditeten. Forekomsten 
var øget ved de hyppigst anvendte 
former for hormonprævention, som 
er dem, der indeholder østrogen 
(p-piller). 

Postdoc Marie Hargreave 
har stået i spidsen for 
forskningen, der er baseret 
på registerdata for alle de 
børn, der er født i Danmark i 
perioden 1996-2014.

FORSKNING
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Ekstern  
forskning

Fagfolks samarbejde  
gavner patienterne

Kræftens Bekæmpelse støtter hvert år dansk 
kræft forskning med mange millioner kroner. 
Foreningen uddeler forskningsmidler i fri 
konkurrence gennem Kræftens Bekæmpelses 
Videnskabelige udvalg (KBVU) og Kræftens 
Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg 
(KBPF). Et eksempel på støtte til ekstern 
forskning er de nationale forskningscentre.

Det nationale samarbejde er i fokus i de syv nationale 
forskningscentre, som Kræftens Bekæmpelse har 
etableret med penge fra Knæk Cancer-indsamlingerne. 
Forskningscentrene skal drive kræftforskning og -behandling 
til gavn for kræft patienterne.

Et af de syv centre er Kræftens Bekæmpelses Nationale 
Forskningscenter for Stråleterapi.

Det skal samle alle de fagfolk, der arbejder med stråleterapi, 
herunder de syv hospitaler, hvor kræftpatienterne i Danmark 
kan få strålebehandling.

Immunterapi er et af de helt store håb i behandlingen 
af kræft. Det Nationale Forskningscenter for Immunterapi 
indsamler og formidler blandt andet erfaringer fra de forsøg 
og behandlinger, som finder sted på kræftafdelingerne over 
hele landet.

Hele tre af de nationale forskningscentre har fokus på 
senfølger efter kræft, som er et stort og stigende problem. 
Sideløbende med at flere og flere kræftpatienter overlever 
deres kræftsygdom, er der også flere, der lever med senfølger 
og bivirkninger efter kræftsygdommen og -behandlingen.

Senfølgerne kan være mange og forskelligartede, og det 
afspejler sig i de tre nye senfølgecentre, der har fokus på 
henholdsvis senfølger efter brystkræft, senfølger efter kræft 
i bækkenorganerne og senfølger hos kræftoverlevere. De tre 
centre  ligger på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og 
Rigshospitalet.

I år blev de to nyeste nationale forskningscentre etableret. 
Det ene er Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, der 
skal sikre, at også socialt svage kræftpatienter har gavn 
af landvindingerne på kræftområdet. Det andet er Dansk 
Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft, der skal 
arbejde for at forbedre behandlingen af patienter med kræft i 
blodet.

Kræftens   
Bekæm pelses 
Nationale  
Center for 
Brystkræft
senfølger
• Kvinder, der har haft 
brystkræft, risikerer 
senfølger, eksempelvis 
nedsat bevægelighed i 
skulder og arm samt lym-
fødem (kronisk hævelse). 
Men det kan også være 
træthed, smerter og 
depression. Vi vil arbejde 
for hurtigere at kunne 
identificere patienter, 
som er i en risikogruppe, 
så de kan blive tilbudt 
relevant forebyggelse og 
behandling.

• Vi vil løbende indsamle 
viden om og registrere 
omfanget af senfølger 
og effekten af de tiltag, 
vi sætter i gang, for at 
forebygge og behandle 
senfølger efter bryst-
kræft.

Hvad undersøger de  
på de nationale  
kræftforsknings centre?
Læs et par eksempler her:

Kræftens 
Bekæmpelses 
Nationale 
Forsknings 
center for 
Senfølger  
til Kræft i  
Bækken  
organerne
• Vi indsamler erfarin-
ger om senfølger fra 
patienter, som er blevet 
behandlet for kræft i 
bækkenorganerne. På den 
baggrund vil vi udvikle 
og tilbyde behandling 
mod tarmproblemer, 
vandlandningsproblemer, 
seksuelle problemer og 
kroniske smerter.

• Vi vil bruge avancerede 
metoder for yderligere at 
finde ud af, hvilke fysiolo-
giske ændringer, der føl-
ger med tarmproblemer 
efter kræft. En række 
kliniske forsøg skal give 
svar på, hvordan man 
bedst behandler disse 
tarmproblemer.
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Dansk  
Forsknings  
center for 
Præcisions 
 medicin i 
Blodkræft
• Mere end 400 eksiste-
rende lægemidler bliver 
undersøgt for, hvilken 
effekt de har på kræft-
stamceller fra patienter 
med MDS og AML. Målet 
er at finde den mest 
 effektive behandling til 
de patienter.

• Vi laver en grundig 
 molekylær karakterise-
ring af kræft stam celler. 
Den kan give svar på, 
hvilke gener der er nød-
vendige for kræftstam-
cellernes vækst, og som 
måske kan være mål for 
nye behandlinger.

Nationalt 
Forsknings 
center for 
Immunterapi
• Vi udbygger en data-
base, som indeholder 
viden om de bivirkninger, 
der er ved at behandle 
modermærkekræft med 
immunterapi. Det giver 
mere viden om blandt 
andet  langtidsbivirkninger 
af behandlingen, og 
 hvilken betydning de har 
for både livskvalitet og 
samfundsøkonomi.

• Vi har en unik biobank 
med immunceller og 
kræftceller fra kræft-
patienter. Viden herfra 
kan gøre forskerne kloge-
re på de mekanismer, der 
er involveret i samspillet 
mellem kræftceller og 
immunsystemet – et 
samspil, der er afgørende 
for effekten af immun-
terapi. 

Dansk  
Forsknings  
center for  
Lighed i Kræft
• Vi vil undersøge, om 
vi kan formindske den 
sociale ulighed i kræft. 
Gennem både kvalita-
tiv og eksperimentel 
forskning vil vi udvikle og 
teste tiltag i forhold til, 
hvordan arbejdsrutinerne 
på hospitalerne kan tage 
højde for patienter, som 
ellers har svært ved at 
passe ind, og i forhold 
til, hvordan patienter 
finder rundt i komplekse 
behandlingsforløb. 

• Forsøgene vil dække 
hele kræftforløbet fra 
diagnose, gennem den 
primære kræftbehandling 
og ud i den kommunale 
sundhedspleje med re-
habilitering og palliation. 
Fokus for alle forsøg er, 
at patienten og de pårø-
rende er i centrum, og at 
alle tiltag skal udvikles så 
alle patienter – uanset 
sociale forhold og res-
sourcer får mulighed for 
at få den bedst mulige 
kræftbehandling. 

Kræftens 
Bekæmpelses 
Nationale  
Center for 
Senfølger  
hos Kræft
overlevere  
– CASTLE
• Vi vil undersøge, om 
vi, allerede når en person 
får diagnosticeret kræft, 
kan blive bedre til at 
identificere, om han/hun 
er i særligt høj risiko for 
at få specifikke senfølger. 
Det gør vi blandt andet 
ved at bruge svar på 
blodprøver, som er taget 
inden kræftdiagnosen, og 
undersøge, om de kan af-
sløre risiko for for eksem-
pel diabetes, depression 
eller søvnproblemer. 

• Vi undersøger også, 
hvordan senfølger kan 
forebygges. Vi ved for 
eksempel, at kvinder med 
brystkræft har forhøjet 
risiko for at få en depres-
sion efter kræftdiagno-
sen, og det vil vi gerne 
forsøge at forebygge. 

Kræftens 
Bekæmpelses 
Nationale 
Forsknings 
center for 
Stråleterapi
• Vi indsamler og 
 analyserer effekten 
af helt nye former for 
strålebehandling. Blandt 
andet for at sammen-
ligne partikelterapi med 
almindelig stråleterapi, 
så vi kan blive klogere 
på, hvilke patienter der 
har gavn af den nye 
behandling.

• Forskning inden for de 
nyeste billed-baserede 
biomarkører. Der er 
igangsat studier inden for 
hoved-halskræft og anal-
kræft, som bruger viden 
om biologiske forhold, 
eksempelvis stråle-
resistens, til at tilpasse 
strålefelt og -dosis til den 
enkelte patient.

FORSKNING
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90 års 
fødselsdag
I 2018 fyldte Kræftens Bekæmpelse  
90 år. Tag med på en rejse tilbage til 
nogle af de vigtigste begivenheder.

1929 Arbejdet i 
foreningen går hurtigt. 
Ved udgangen af 1929 er 
der allerede etableret 137 
lokalforeninger rundt om i 
landet. Den første lands-
indsamling bliver afholdt 
og indsamler imponerende 
1.675.000 kroner. Det 
svarer til 62 mio. nutids-
kroner, og beløbet er ikke 
overgået siden.

1931 Kræftens Bekæm-
pelse indvier radiumstationen, 
som ligger på Finsensinstitutet 
på Østerbro i København. 
Foreningen driver nu tre private 
hospitaler, som kaldes radium-
stationer, hvor man kan blive 
behandlet for kræft. 

1940’erne Som en naturlig del 
af behandlingen af kræftpatienter, 
er der et øget behov for mere viden 
om kræftsygdomme og behandlings-
metoder. Derfor etablerer Kræftens 
Bekæmpelse Cancerregisteret, hvor 
man bl.a. udarbejder statistik om 
kræfttilfælde og kræftdødelighed.

1928 Landsforeningen til Kræftens 
Bekæmpelse bliver dannet, og Politiken 
skriver på forsiden: ”Nu er Kampen mod 
Kræften begyndt for Alvor”. 
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1949 Kræftens Bekæmpelse hovedbestyrelses og Københavns 
 Universitet beslutter sammen at oprette et kræftforskningsinstitut, som får 
navnet Fibigerlaboratoriet efter den danske kræftforsker Johannes Fibiger, 
der havde stor indflydelse på kræftforskningen i begyndelsen af århundredet.

1961 Foreningens 
første anti-rygekampagne 
gik i gang med plakaten 
”LUNGEKRÆFT – NEJ TAK!”, 
som blev hængt op på alle 
jernbanestationer i Danmark. 
Helt frem til i dag har 
Kræftens Bekæmpelse i alle 
år holdt et stærkt fokus på 
anti-rygekampagner. 

1978 Kræftens Bekæmpelse åbner et Infor-
mations- og Servicecenter for kræftpatienter i 
København. Senere kommer kræftrådgivningerne 
til rundt omkring i landet. Det er nu muligt at få 
rådgivning om kræft 43 steder i landet.

1980’erne Kræftens Bekæm-
pelse får ny ledelse, som i højere 
grad føler sig forpligtet til at tale 
kræftpatienternes sag. Fra midten 
af 80’erne organiseres og professi-
onaliseres lobbyarbejdet i organisa-
tionen. Et arbejde der blandt andet 
fører frem til Kræftplan I i 2000.

2006 Første Stafet For Livet skydes i gang i Holbæk.  
Stafet For Livet er en af Kræftens Bekæmpelses markante folkelige 
manifestationer med hele 74 stafetter rundt om i landet i 2018. 

2007 I begyndelsen af 00’erne 
er ventetiden for kræftpatien-
terne så lang, at det koster liv. På 
en konference på Christiansborg i 
2007 fremlægges der dokumen-
tation for netop dette ved at vise 
et scanningsbillede af en hurtigt-
voksende tumor. Det fører til, at 
kræft bliver anerkendt som en akut 
sygdom, og kræftpakkerne bliver 
indført. Kræftpakkerne har i dag 
stor betydning for, at kræftpatien-
ter kan få behandling til tiden.

Strukturreformen i 2007 fører 
også til, at Kræftens Bekæmpelse 
ændrer struktur, så opbygningen 
ligner det offentliges med regions-
udvalg og lokalforeninger.
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Frivillige er 
fundamentet
Hver dag arbejder tusindvis af frivillige 
for Kræftens Bekæmpelse og gør en 
kæmpe indsats for foreningen og sagen. 
Frivillige hjælper kræftramte og pårørende, 
arbejder politisk, samler penge ind, bringer 
forebyggelsesbudskaber ud til befolkningen 
og sikrer en stærk, lokal forankring.  
Fordi så mange arbejder sammen og 
bidrager til kræftsagen, ser vi hvert år  
nye fremskridt på kræftområdet. 

47.000  
er frivillige i  
Kræftens Bekæmpelse.

Mountainbikeholdet fra kræft-
rådgivningen i Lyngby mødes 
hver torsdag i sommerhalvåret og 
cykler i den nærliggende natur. 

FRIVILLIGE



Kurt og Susanne står sammen  
som fightere og som ægtefolk
I en varm sommerweekend lige før sommerferien blev 
der for første gang afholdt Stafet For Livet i Kalund-
borg. Med den femtårnede kirke i baggrunden blev der 
løbet, gået og kørt i trillebør rundt på stafetbanen på 
byens stadion. Samtidig var der lagt et særligt program 
for fighterne med fokus på forkælelse og samvær. Her 
deltog ægteparret Kurt og Susanne Petersen, der har 
været gift i 48 år. I 2017 fik de begge stillet en kræft-
diagnose. Og derfor var de også sammen om at deltage 
som fightere i den varme sommersol i Kalundborg. De 

var en del af de 40 fightere, som havde tilmeldt sig 
stafetten og fortæller, at de er glade for det fighter-
fællesskab, som opstår under Stafet For Livet.  

– Det er livsbekræftende at deltage i sådan en dag. 
Når man har haft kræft, bliver livet lidt anderledes, og 
man bliver bedre til at huske at nyde den tid, man har. 
Derfor var det også en god oplevelse at være sammen 
med alle de andre med gule trøjer, fortæller Kurt Peter-
sen, som bestemt skal til Stafet For Livet igen.

Eksempler på, hvad 
frivillige i Kræftens 
Bekæmpelse laver

HJÆLPER 
PATIENTER

ARRANGERER 
STAFET FOR LIVET

SÆLGER VARER I 
IGEN-BUTIKKERNE

LAVER 
ARRANGEMENTER 

I KRÆFTCAFÉER

DELTAGER I  
HOVEDBESTYRELSE  

OG UDVALG

TALER MED 
LOKALPOLITIKERE

RÅDGIVER OM 
FOREBYGGELSE

SAMLER IND TIL 
LANDSINDSAMLINGEN

FORTÆLLER UNGE  
OM KRÆFT

STØTTER 
PÅRØRENDE
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Kurt Petersen 
(tv.) og Susanne 
Petersen (th.) til 
Stafet For Livet i 

Kalundborg.



I 2018  
blev der afholdt  
hele 74 stafetter 
rundt om i landet

På stafetterne  
var der  

4.810 frivillige

FIGHTER

På stafetterne  
var der  

3.842 Fightere

Ni nye byer  
blev en del af
 stafet familien

På stafetterne  
var der 66.943 

deltagere

Danmarks mest fantastiske  
frivillige hedder Jesper
Der er ikke mange ledige timer i Jesper Rotvig Jensens 
kalender. Som formand for Fonden De Unge Raske, 
formand for Odense Lokalforening og som medlem af 
forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Kræftens 
Bekæmpelse har han rigeligt at se til. Og han elsker det:

– Det giver så meget mening at arbejde med de her 
sager. Både i forhold til at hjælpe kræftpatienter og 
deres pårørende med at få et bedre liv og undgå, at så 
mange dør af rygning – men det giver mig også noget 
socialt at arbejde med så mange gode, søde mennesker. 
Og så betyder det rigtig meget for mig, at frivillige 
bliver hørt i Kræftens Bekæmpelse, fortæller Jesper 
Rotvig Jensen.

Der er også andre, der har bemærket Jesper Rotvig 
Jensens enorme indsats. I november 2018 blev han 
kåret som Danmarks mest fantastiske frivillige ud af et 
felt på 207 nominerede fra et hav af forskellige forenin-
ger. Ti endte i finalen, og en enig jury pegede på Jesper 
Rotvig Jensen som vinder. Ud over hans store person-
lige engagement lød begrundelsen blandt andet, at han 
er god til at inddrage og anerkende sine med frivillige, 
og at han formår at få vigtige indsatser på den politiske 
dagsorden.

– Det er et kæmpe skulderklap i forhold til det, jeg 
gør. At folk omkring mig værdsætter det arbejde, jeg 
laver. At få det at vide på den her måde - det bliver jeg 
rørt over, lød det fra den nykårede prisvinder. 
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Jesper Rotvig 
Jensen har 
blandt andet 
bidraget til, 
at langt flere 
unge involverer 
sig i det  lokale 
arbejde for 
kræftsagen.

FRIVILLIGE



Lokalforeningerne er Kræftens 
Bekæmpelses lokale fundament, der 
løfter en lang række opgaver inden for 
indsamling, oplysning og patientstøtte. 
Men foreningerne arbejder i høj grad 
også politisk på det kommunale og 
regionale plan, og i 2018 har de mange 
frivillige opnået flotte resultater, når 
man ser på det politiske arbejde.
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Frivillige 
sætter 
dagsorden

Frivillige fra regions-
udvalget hjælper 
kræftsyge Jacob
Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg i hovedstaden fik 
kontakt til 49-årige Jakob Vibe, der lige var opereret for 
kræft i halsen. Sammen med ham tog de fat i politi-
kerne i Region Hovedstaden og gennemgik et utilfreds-
stillende forløb, hvor Jakob ventede alt for længe, 
inden han blev udredt. Årsagen skulle blandt andet 
findes i, at Jakob Vibe ikke blev taget alvorligt af den 
praktiserende læge. Det var først, da Jakob Vibe selv 
opsøgte en speciallæge, at det blev konstateret, at han 
havde kræft i halsen. Herefter gik det stærkt, og han 
blev lynhurtigt behandlet. Jakob vurderer, at svulsten 
voksede under den månedlange ventetid. Kræftens 
Bekæmpelses regionsudvalg støttede Jakob Vibe ved 
dels at lytte opmærksomt til hans kræfthistorie, og dels 
støtte ham i ønsket om, at andre ikke skal opleve et 
forløb som hans. Samarbejdet med Jakob Vibe er en del 
af regionsudvalget i hovedstadens arbejde med at sikre 
hurtig udredning og behandling for kræftpatienterne. 

Jacob Vibe fik kontakt til Kræftens 
Bekæmpelses regionsudvalg,  

som hjalp ham i hans sag.
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Frivillige hjælper 
Region Syddanmark 
på vej mod en 
røgfri fremtid
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partner-
skab Røgfri Fremtid har fået en rigtig god modta-
gelse over hele landet. Også i Region Syddanmark. 
Blot halvandet år efter at indsatsen startede, har 
stort set alle syddanske kommuner meldt sig som 
partnere. De enkelte, som endnu ikke er partnere, 
er godt på vej til at blive det. 

Frivillige i lokalforeningerne har gjort en kæmpe 
indsats for at nå det flotte resultat. De har været 
i dialog med kommunalpolitikere og embedsfolk 
om partnerskabet. Men de har også været i dialog 
med dem om, hvordan vi bedst når visionen om en 
røgfri fremtid og skaber konkrete resultater. Flere 
kommuner i Region Syddanmark er i gang med at 
indføre røgfri skoletid eller forebyggelsesprogram-
met X:IT. Skoler, som har indført hele X:IT-pro-
grammet, har kun halvt så mange rygere som andre 
skoler. Regionsudvalget i Kræftens Bekæmpelse 
har blandt andet været i dialog med flere centrale 
regionsrådspolitikere, og allerede i foråret 2018 
meldte Region Syddanmark sig som partner i Røgfri 
Fremtid. Regionen, og særligt regionsrådsformand 
Stephanie Lose (V), har været en afgørende og 
dedikeret ambassadør for partnerskabet. I øjeblik-
ket er regionens indsatser om røgfri skoletid på 
ungdomsuddannelser ved at folde sig ud – og det 
tegner godt.

Charlotte knokler for en 
røgfri fremtid i Silkeborg
Børn, unge og rygning hører 
overhovedet ikke sammen, mener 
Charlotte Kirk Jeppesen, og derfor 
gør hun alt, hvad hun kan for at 
få gjort Silkeborg røgfri. Hun er 
formand for Silkeborg Lokalforening 
og arbejder målrettet på at få flere 
lokale partnere i Røgfri Fremtid.

– Det er SÅ vigtigt, at børn og 
unge ikke begynder at ryge, for det 
skader dem resten af livet, forklarer 
Charlotte Kirk Jeppesen.

Bid for bid er det allerede lyk-
kedes at få flere og flere lokale 
til at bakke op. Først ringede hun 
til direktøren i håndboldklubben 
Bjerringbro-Silkeborg og fik ham 
overbevist om at blive partner i 
Røgfri Fremtid. Siden har det spredt 
sig i lokalsamfundet, og i november 
2018 faldt aftalen med Silkeborg 
Kommune så også på plads – tak-
ket være Charlotte Kirk Jeppesens 
læserbrev, tale i byrådet og en god 
snak med borgmesteren.

– Det er fedt! Det spreder sig 
som ringe i vandet, fortæller hun 
begejstret. Men det stopper ikke 
her, for målet er klart:

– Jo flere, vi kan få med ombord, 
jo bedre. Vi bliver simpelthen nødt 
til at gøre alt, hvad vi kan, for at 
børn og unge ikke begynder at 
ryge, fastslår den lokale ildsjæl. 

Charlotte Kirk Jeppesen, 
formand for Silkeborg 
Lokalforening, på besøg hos 
borgmester Steen Vindum, 
som underskriver Røgfri 
Fremtid partnerskabsaftalen 
for Silkeborg Kommune.

FRIVILLIGE
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Gitte Hald Elvertorp 
blev opereret for kræft i 

skjoldbruskkirtlen i 2016 og 
bor på en gård i Helsinge.
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Et bedre liv 
med kræft
Når et menneske får kræft, bliver 
hverdagen vendt på hovedet og fyldt 
med lægesamtaler, behandlinger, 
indlæggelser, angst og bekymring. Både 
for patienten, men også for de pårørende. 
I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for, 
at patienter og pårørende får det bedst 
mulige liv med og efter kræft.

Tæt på danskerne. På et år 
har Kræftens Bekæmpelses 
kræftrådgivninger og Kræftlinjen 
haft over 95.000 kontakter.

95.000

ET BEDRE LIV MED KRÆFT



Det kan gå stærkt i det danske sundhedsvæsen. Det 
skal det også gerne gøre, når et menneske henvender 
sig til sin læge med symptomer på kræft. Vi ønsker, 
at det skal være effektivt med hurtig diagnose og 
behandling. For det redder liv. 

Men det kan også være en endog meget hård op-
levelse for både den kræftsyge og de nærmeste. Fra 
den ene dag til anden kan et helt almindeligt liv være 
ændret. Og der skal vi alle være der for de ramte. Især 
dem, der har det sværest.

Overlevelsen efter kræft er heldigvis øget markant 
i Danmark. Flere lever længere efter, at de har fået en 

kræftdiagnose. Det glæder mig utroligt meget. Men når 
flere lever længere, har vi også et ansvar for at sørge 
for, at de lever et godt liv. 

Der bliver gjort et fantastisk arbejde på Kræftlinjen 
og i Kræftens Bekæmpelses mange rådgivningstilbud 
rundt omkring i landet. I løbet af året har jeg været så 
heldig at møde mange dedikerede frivillige og an-
satte, som hver dag gør en forskel for kræftramte og 
deres pårørende. I 2018 havde kræftrådgivningerne og 
Kræftlinjen over 95.000 kontakter med patienter og 
pårørende. Det glæder mig, for vores mål er, at ingen 
skal stå alene med kræft.

Med ny viden skal vi blive endnu bedre til at hjælpe 
den enkelte. Derfor brugte vi nogle af de indsamlede 
midler fra Knæk Cancer til at oprette tre nationale 
forskningscentre for senfølger. 

Men vi skal også hjælpe med lindring, når det er den 
eneste mulighed. For uanset hvor man er i sit kræftfor-
løb, er det afgørende, at tingene fungerer så effektivt 
som muligt. For det giver bedre liv.
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Fra den ene dag til 
anden kan et helt 
almindeligt liv være 
ændret. Og der  
skal vi alle være der 
for de ramte.

Helen	Bernt	Andersen,	formand

Flere skal have et 
bedre liv med kræft
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– Jeg følte mig meget alene, særligt 
til samtalerne på sygehuset. Jeg hav-
de ikke nogen, der kunne tage med 
mig. Nu tager Elin med. Hun skriver 
ned og stiller spørgsmål. Og bagefter 
kan vi gå det hele igennem sammen. 
Det er rigtig godt og giver mig ro, 
fortæller 65-årige Helena Keto, der 
er uhelbredeligt syg af kræft.

Gennem Kræftens Bekæmpelses 
kræftrådgivning i Lyngby fik hun 
tilknyttet en frivillig navigator, Elin 

Svendsen, som har hjulpet nogle 
timer hver uge i kræftforløbet. Det 
har gjort en stor forskel for Helena, 
der med Elins hjælp har følt sig 
bedre rustet til at håndtere syg-
domsforløbet, fortæller hun. 

For at komme godt gennem et 
krævende kræftforløb er netvær-
ket og støtten fra især de nære 
pårørende essentiel for mange 
kræftpatienter. Desværre er det 
ikke alle, der har nære pårørende 

eller det fornødne overskud. Derfor 
har Kræftens Bekæmpelse siden 
2013 arbejdet for, at socialt sårbare 
kræftpatienter har mulighed for at 
få tilknyttet en frivillig navigator. I 
2018 har vi sørget for, at cirka 150 
socialt sårbare kræftpatienter har 
haft mulighed for at få hjælp og 
støtte til undersøgelser og behand-
linger på sygehuset, møder i kom-
munen og som opmuntrende støtte 
under forløbet. 

Navigatorprojekt: Ingen 
skal stå alene med kræft

Det er en stor  
støtte for Helena  

Keto (th.) at have  
Elin Svendsen(tv)  

som navigator i 
kræftforløbet.

 Socialt sårbare kræftpatien-
ter trives bedre, føler sig mindre 
belastede og føler sig bedre i stand 
til at handle i kræftforløbet efter 
seks måneders hjælp og støtte fra 
en frivillig navigator. Det viser en 
evaluering fra 2018 af Kræftens 
Bekæmpelses navigatortilbud til 
socialt sårbare kræftpatienter.

 Patienterne, der har fået hjælp 
af en navigator, står med forskel-
lige udfordringer, som gør, at de har 
særligt behov for støtte. For mange 
er et lille netværk et væsentligt 
problem. De fleste er enlige og uden 
for arbejdsmarkedet, og en del er 
udover kræftsygdommen udfordret 
af sociale problemstillinger eller 
andre alvorlige sygdomme.

 Navigator startede som et  
pilot  projekt i udvalgte byer i  
2013-2015 og blev landsdækkende i 
2015 med støtte fra  
Knæk Cancer. Fra 2015-2018 har 
cirka 450 socialt sårbare kræft-
patienter landet over fået hjælp af 
en frivillig navigator. 

Fakta om navigatortilbuddet

ET BEDRE LIV MED KRÆFT
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Støtte til unge  
kræftpatienter
Mange unge med kræft føler sig ensomme, når de får 
diagnosen kræft og mangler information, der er tilpas-
set til deres livssituation. Derfor har Ung kræft i løbet 
af året uddelt en såkaldt Velkomstpakke til patienter 
mellem 18 og 39 år. Velkomstpakken blev i 2018 bredt 
ud til 60 hospitalsafdelinger og cirka 1.500 unge. I pak-
ken er der læsestof og viden om psykiske reaktioner, 

hospitalslivet og forholdet til venner og familie. Der er 
også praktisk hjælp at hente i forhold til studie eller job. 
Ud over udbredelsen af velkomstpakken er det lykkedes 
for Ung kræft at etablere et fortællekorps af unge 
kræftpatienter, som skal besøge ungdomsuddannelser 
og fortælle deres egen, personlige historie om kræft. 
Dette projekt er støttet af TrygFonden.

Fokus på alternativ  
behandling og cannabis
I 2018 har der været stor interesse for at høre Kræftens 
Bekæmpelse fortælle om alternativ behandling. Vi har 
afholdt over 80 foredrag om alternativ behandling over 
hele landet for patienter, pårørende og sundhedspro-
fessionelle. Derudover var Kræftens Bekæmpelse med 
i et projekt, der skulle undersøge, hvorfor sund-
hedspersonalet var tilbageholdende med at tale med 

patienterne om alternativ behandling. Projektet viste, at 
sundhedspersonalet savner et overblik over forsknings-
baseret viden om effekt og bivirkninger om alternativ 
behandling. I hele 2018 har Kræftens Bekæmpelse også 
fulgt forsøgsordningen med cannabis til medicinsk brug 
tæt for at kunne rådgive kræftpatienter og pårørende 
om cannabis.

Kræftens Bekæmpelse  
vil nå alle danskere
I 2018 udnævnte Kræftens Bekæmpelse 12 markante og 
kendte danskere med minoritetsbaggrund som ambas-
sadører. De skal hjælpe med at komme ud i netværk og 
minoritetsmiljøer med budskaber om kræft. Formålet er 
at sikre, at alle danskere uanset sprog, kultur og religion 

ved, at Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis rådgivning 
og støtte. I dag er det nemlig kun fire pct. af brugerne 
i kræftrådgivningerne, der har minoritetsbaggrund, og 
kun tre pct. fra gruppen, der ringer til Kræftlinjen.

Sorghandleplaner  
til alle landets grundskoler
I Danmark oplever 38.000 børn under 18 år hvert år, 
at deres far eller mor bliver indlagt med en livstru-
ende sygdom, og cirka 2.000 børn mister en forælder. 
Tidligere undersøgelser viser, at hele 98 pct. af landets 
grundskoler har en sorghandleplan, og at der er stor 
vilje hos lærere og pædagoger til at støtte sorgramte 

børn. I marts udsendte Kræftens Bekæmpelse derfor en 
ny og opdateret Sorghandleplan 2.0. Den har fokus på 
at minde skolerne om, at børns sorg er forskellig, og at 
de ikke må glemme børnenes langsigtede sorg, der ofte 
kan vare længere, end man tror. Sorghandleplanen 2.0 
er støttet med knap 2,2 mio. kr. af Egmont Fonden.
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Ny app: 
Sammenholdet 
binder os  
bedre sammen

Det er lettere at bede om 
hjælp, når det foregår i et 
lukket forum, hvor flere af 
de nærmeste er samlet.

Lulu	Heiberg,	brystkræftpatient

Ni ud af 10 kræftpatienter har brug 
for hjælp og støtte i kræftforløbet.

          

Hverdagen bliver ofte sat på standby, og overskud-
det til praktiske gøremål forsvinder, når en alvorlig 
sygdom træder ind i billedet. Sådan er virkeligheden 
for mange af de mere end 37.000 danskere, der 
årligt får konstateret kræft.  Heldigvis har mange en 
omgangskreds, der gerne vil hjælpe. Men mange 
ved ikke, hvad de konkret kan gøre.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse i 2018 lanceret 
appen Sammenholdet, der skal gøre det nemmere 
for kræftpatienterne og deres nærmeste pårørende 
at få og yde hjælp i hverdagen. Med appen opretter 
man et lukket netværk og inviterer familie, venner 
og bekendte ind som hjælpere. Sammenholdet gør 
det nemt for patienten at vise, hvad der er be-
hov for – f.eks. madlavning, husarbejde, transport 
og børnepasning – og de pårørende kan derefter 
fordele de praktiske opgaver mellem sig. Sammen-
holdet er desuden et godt redskab for patienten til 
at fortælle netværket, hvordan det går. Appen kan 
downloades gratis i Google Play og AppStore. 

ET BEDRE LIV MED KRÆFT
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Patienten skal 
med på råd
Kræftens Bekæmpelse ønsker at styrke 
patientens stemme i kræftforløbet. Derfor 
arbejdes der målrettet med at udvikle og 
udbrede redskaber og metoder, der kan 
synliggøre patienter og pårørendes behov 
og ønsker i kræftforløbet. 

Kræftpatienters  
behov og oplevelser

Kræftens Bekæmpelse indsamler 
løbende viden om, hvordan danske 

kræftpatienter oplever deres møde 
med sundhedsvæsenet – hele vejen fra 
udredning til behandling og efterforløb. 

Det foregår via de tilbagevendende, 
landsdækkende Barometerunder-

søgelser, der sætter fokus på kræft-
patienters behov, ønsker og oplevelser 

i det samlede kræftforløb, og som er 
blevet brugt som afsæt for konkrete 

forandringer i sundhedsvæsenet. 
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At inddrage 
patienten 
giver bedre 
behandling 

Det er tidskrævende, men 
også effektivt at tage patien-
terne med på de møder – de 
såkaldte MDT-konferencer 
– hvor de læger, der skal be-
handle patienten, beslutter sig 
for behandlingsforløbet. Når 
patienterne er med på MDT-
konferencerne, kan lægerne 
med det samme se patienten 
og justere behandling ud fra 
patientens almentilstand, og 
de kan samtidig lytte til pa-
tienternes ønsker og bekym-
ringer i forhold til de foreslå-
ede behandlingstilbud.

Kræftens Bekæmpelse har 
i samarbejde med Rigshospi-
talet undersøgt patientinvol-
vering i MDT-konferencer, og 
undersøgelsen viser, at det er 
tidskrævende, men at lægerne 
vurderer, at det er effektivt 
og resulterer i bedre behand-
ling at have patienten med på 
konferencen. Undersøgelsen 
bidrager desuden med ny og 
vigtig viden om, hvilke rammer 
der bør være til stede for at få 
det optimale ud af patientens 
deltagelse.

Større 
 indflydelse på 
egen kræft-
behandling

Når man får en kræftdiagnose, 
er det ikke sikkert, at der kun 
er én hensigtsmæssig måde 
at behandle sygdommen på. 
Nogle gange er der forskel-
lige ligestillede muligheder 
for behandling, og samme 
behandling passer ikke altid 
lige godt til alles behov og 
livssituation. Bør man f.eks. 
få fjernet hele sit bryst, eller 
skal man vælge en opera-
tion, hvor en del af brystet 
bevares? Skal man tage imod 
et tilbud om behandling eller 
ej? I 2018 iværksatte Kræftens 
Bekæmpelse initiativet ’Sam-
men om valg’, der skal sikre, at 
kræftpatienter og pårørende 
i højere grad får mulighed for 
at deltage i beslutninger, der 
påvirker deres kræftsygdom 
og liv. Formålet med ’Sammen 
om valg’ er at implemen-
tere metoden ’fælles beslut-
ningstagning’ og tilhørende 
beslutningsstøtteværktøjer i 
tre specifikke kræftforløb. Det 
foregår i et tæt samarbejde 
mellem Kræftens Bekæmpelse 
og tre danske multidiscipli-
nære kræftgrupper. Projektet 
er forankret på Rigshospitalet, 
Sygehus Lillebælt og Aarhus 
Universitetshospital. 

Patienter 
rapporterer 
om helbred og 
livskvalitet

Kræftens Bekæmpelse afslut-
tede ved udgangen af 2018 
et partnerskab om PRO med 
Danske Regioner, de fem 
regioner, Danske Multidiscipli-
nære Cancer Grupper, Danske 
Patienter og Regionernes 
Kliniske Kvalitetsudviklings-
program. PRO er oplysninger 
om symptomer, bivirkninger, 
funktionsniveau og psykisk 
og social trivsel, der kommer 
direkte fra patienterne selv – 
typisk indsamlet via digitale 
spørgeskemaer undervejs i 
behandlings- og opfølgnings-
forløbet. 

Formålet med Partnerskab 
om PRO har været at skabe 
viden om, hvordan kræft-
patienters løbende, digitale 
tilbagemeldinger kan bruges til 
tidligt at opspore bivirkninger 
til kemo- og immunterapi, til 
at synliggøre behov for kon-
sultationer på hospitalet og 
til at vurdere, om patienterne 
får den hjælp og støtte, de 
har behov for. Det er foregået 
gennem fem forsknings- og 
udviklingsprojekter på hospi-
taler i landets fem regioner. 

ET BEDRE LIV MED KRÆFT



tak
… for støtten  
til forskning,  
patientstøtte  
og forebyggelse  
– det nytter.
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Medlemmer, erhvervs-
liv, fonde og frivillige 

yder en uvurderlig 
støtte til Kræftens 

Bekæmpelse. Det kan 
mærkes for patienter 

og pårørende. 



*Baseret på 
kræft patienter 
diagnosticeret 
2012-2016

46 Kræftens Bekæmpelse ÅRSRAPPORT 2018

Kræfthyppighed

Antal nye tilfælde i 2016

Kræftdødsfald  i 2016

Antal som lever med diagnosen ved udgangen af 2016

Andel, som har overlevet deres kræftdiagnose mindst 1 år *

Andel, som har overlevet deres kræftdiagnose mindst 5 år *

Mænd

19.899

Mænd

8.230

Mænd

129.295

Mænd

79%

Mænd

60%

Kvinder

18.363

Kvinder

7.573

Kvinder

164.598

Kvinder

81%

Kvinder

64%

Total

38.262

Total

15.803

Total

293.893
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Tallene viser, hvor mange ud af 100.000 i aldersgruppen der får  
kræft om året i Danmark. Baseret på incidens 2012-16.

Risikoen for kræft stiger med alderen

15 år 30 år 45 år 60 år 75 år

15 år 30 år 45 år 60 år 75 år

24 138 474 1.230 2.179

28 94 258 1.459 3.214

FAKTA OM KRÆFT



Prostatakræft · 4.519

Lunge- og luftrørskræft · 2.335

Tyktarmskræft · 1.898

Kræft i blære og andre urinveje · 1.639

Modermærkekræft · 1.220

Lungekræft · 1.865

Prostatakræft · 1.225

Tyktarmskræft · 666

Bugspytkirtelkræft · 524

Kræft i blære og andre urinveje · 408

Brystkræft · 4.760

Lunge- og luftrørskræft · 4.702

Prostatakræft · 4.519

Tyktarmskræft · 3.636

Modermærkekræft · 2.608

Lungekræft · 3.640

Tyktarmskræft · 1.353

Prostatakræft · 1.225

Brystkræft · 1.127

Bugspytkirtelkræft · 984

Brystkræft · 4.714

Lunge- og luftrørskræft · 2.367

Tyktarmskræft · 1.738

Modermærkekræft · 1.388

Livmoderkræft · 794

Lungekræft · 1.775

Brystkræft · 1.119

Tyktarmskræft · 687

Bugspytkirtelkræft · 460

Kræft i æggestok og/eller æggeleder · 406
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De 5 hyppigste kræftsygdomme, danskerne får – 2016

De 5 kræftsygdomme, flest danskere dør af – 2016

Kræftsygdomme

Mænd

Mænd

Samlet mænd og kvinder

Samlet mænd og kvinder

Kvinder

Kvinder
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En fremskrivning af antal kræft-
tilfælde til 2033 viser for mænds 
vedkommende, at vi kommer til 
at se en stigning på 6.423 årlige 
tilfælde. Det svarer til 33,6 pct. fra 
19.126 i 2011-2015 til 25.549 årlige 
tilfælde i 2033.

For kvinder gælder det, at vi 
kommer til at se en stigning på 
4.619 årlige tilfælde, som svarer til 
25,5 pct. fra 18.096 i 2011-2015 til 
22.715 årlige tilfælde i 2033.

97 pct. af den store stigning 
skyldes, at vi bliver flere mennesker 

i Danmark, fordi vi i gennemsnit 
bliver ældre. Og jo ældre vi bliver, jo 
større er risikoen for at få kræft.

Fremskrivningen viser også, at 
antallet af kræftdødsfald vil stag-
nere. Det betyder, at risikoen for at 
dø af kræft falder.

Flere får kræft, men færre dør af deres kræftsygdom

Antal nye kræfttilfælde n n og  
kræftdødsfald n n pr. år

Beregninger i Kræftens Bekæmpelse på basis af NORDCAN

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
1991-1993

For 25 år siden

2011-2015

For 5 år siden

2033

Om 15 år

25.549

9.827

22.715

7.510

19.126

8.143

18.096

7.394

11.588

7.856

12.629

7.578

Mænd Mænd MændKvinder Kvinder Kvinder
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Kræft er et globalt problem, men på 
tværs af verdens lande er der stor 
forskel på, hvor godt kræftpatienter 
overlever deres sygdom. Generelt 
er kræftoverlevelsen steget i hele 
verden siden år 2000, og Danmark 
er blandt de lande i verden, der 
har øget overlevelsen efter kræft 
mest. Det viser et nyt internationalt 
studie, som sammenligner kræft-
overlevelsen i 71 lande. 

Eksempelvis overlevede kun 52 
procent af danske patienter med 
tyktarmskræft i fem år eller mere i 
år 2000-2004. Det tal var steget til 
62 procent i år 2010-2014. Tilsva-
rende steg overlevelsen for danske 
patienter med endetarmskræft fra 
53 til 65 procent i samme periode, 
og for lungekræftpatienter steg den 
fra 10 til 17 procent. 

forfatterne til studiet Danmark 
som et eksempel på et land, der 
har forbedret sig meget de seneste 
15 år, og de nævner, at Danmark 
i perioden 2000-2014 også har 
gennemført en række tiltag på 
kræftområdet. Disse tiltag omfatter 
blandt andet de nationale kræftpla-
ner fra 2000, 2005 og 2010 samt 
kræftpakkeforløbene fra år 2007. 
Siden er pakkeforløbene også ble-
vet indført i Norge og Sverige efter 
dansk forbillede.

At vi stadig ikke er helt på linje 
med de øvrige nordiske lande hæn-
ger blandt andet sammen med vo-
res livsstil. Generelt ryger danskere 
mere og drikker mere alkohol, og 
især rygning har negativ indflydelse 
på effekten af kræftbehandlingen.

Kræft-
overlevelse 
i verden

1

24

5
6

10

11

12

13

7

3

Danmark har taget et stort spring fremad
Fremgangen betyder, at Danmark 

nu i forhold til mange kræftformer er 
næsten på niveau med de øvrige nor-
diske lande, som vi ellers har haltet 
bagefter gennem mange år. Generelt 
er overlevelsen efter de fleste kræft-
former fortsat højest i USA, Canada, 
Australien, New Zealand samt Island, 
Norge, Sverige og Finland. 

Danmark bliver fremhævet
Undersøgelsen, som blev publiceret i 
det videnskabelige tidsskrift Lancet, 
er den hidtil største opgørelse af 
sin slags. Den er baseret på data fra 
37,5 millioner kræftpatienter fra 71 
lande i hele verden, og sammen-
ligner femårsoverlevelsen for 18 
forskellige kræftsygdomme. 

På grund af de markante stignin-
ger i kræftoverlevelsen fremhæver 
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Kilde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617333263

 2000-2004 2010-2014

1  Danmark 9,5 16,6

 2000-2004 2010-2014

3  Sverige 13,9 19,5

 2000-2004 2010-2014

5  UK 8,3 13,3

 2000-2004 2010-2014

2  Norge 12,3 19,0

 2000-2004 2010-2014

4  Island 14,1 20,2

 2000-2004 2010-2014

6  Canada 16,3 20,6

 2000-2004 2010-2014

7  USA 17,0 21,2

 2000-2004 2010-2014

8  Australien 14,8 19,4

 2000-2004 2010-2014

10  Polen 12,1 14,4

 2000-2004 2010-2014

12  Spanien 10,8 13,5

 2000-2004 2010-2014

9  New Zealand 11,4 15,3

 2000-2004 2010-2014

11  Bulgarien 5,8 7,7

 2000-2004 2010-2014

13  Brasilien 10,7 8,5

5-års overlevelsen ved lungekræft
(aldersgruppe 15-99 år; aldersstandardiseret) 

8

9
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Indledning

Foreningens bruttoindtægter i 2018 er 811,5 mio. kr. 
Bruttoindtægterne sammensætter sig af indtægter ved ind-
tægtsskabende aktiviteter på 849,0 mio. kr., og finansielle poster 
som udviste et underskud på 37,5 mio. kr. 

Når der fra de samlede bruttoindtægter fratrækkes udgifter ved ind-
tægtsskabende aktiviteter på 198,5 mio. kr., udgifter ved de formåls-
bestemte aktiviteter på 630,8 mio. kr. samt udgifter til administration 
på 21,4 mio. kr., bliver årets resultat et underskud på 39,1 mio. kr.

Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO har 
fastsat retningslinjer for regnskabsaflæggelse for medlemsor-
ganisationerne. Baggrunden for retningslinjerne fra ISOBRO er 
et ønske om at opnå mere transparente og lettere tilgængelige 
regnskaber fra de forskellige indsamlingsorganisationer. Der 
er som led i formuleringen af de nye retningslinjer fastsat en 
række nøgletal, der skal lette sammenligningen mellem forskel-
lige indsamlingsorganisationer. Retningslinjerne har karakter af en 
brancheanbefaling, og det er frivilligt, hvorvidt den enkelte ind-
samlingsorganisation ønsker at følge retningslinjerne. 

Kræftens Bekæmpelse har fra regnskabsåret 2016 valgt – med en-
kelte undtagelser – at følge ISOBRO’s retningslinjer. I regnskabsop-
stillingen ’Fem år i hovedtal’ er regnskabstal for 2014 ikke reguleret, 
men følger Kræftens Bekæmpelses oprindelige regnskabspraksis. 
Som følge af den ændrede regnskabspraksis er resultaterne fra 
2015 og efterfølgende år ikke sammenlignelige med 2014.

Indtægter

Indtægtsskabende aktiviteter
Resultatet af de indtægtsskabende aktiviteter på 650,5 mio. 
kr. kan, når det sættes i forhold til de samlede indtægter ved 
indtægtsskabende aktiviteter på 849,0 mio. kr., udtrykke den 
såkaldte Overskudsgrad ved indsamlinger mv. Denne over-
skudsgrad udtrykker den andel af de indtægtsførte midler, der 
er tilbage, efter at udgifterne til at frembringe indtægterne er 
fratrukket. Overskudsgraden er for 2018 på 76,6 % og for 2017 på 
75,9 %, hvilket i begge tilfælde vurderes som tilfredsstillende.

Til højre ses fordelingen af de samlede indtægter for 2018 eksklu-
siv realiserede og urealiserede kurstab. 

Offentlige midler (note 1) omfatter tilskud fra Sundheds- og 
Ældreministeriets driftspulje og tilskud fra regioner til kræft-
rådgivninger. Tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriets 
driftspulje var i 2018 på 20,0 mio. kr. mod 18,4 mio. kr. i 2017.  
Tilskuddet fra regionerne til kræftrådgivninger udgjorde 8,8 mio. kr.  
i 2018 mod 8,7 mio. kr. året før.

Indsamlede private midler (note 2):
Indtægter fra Arv og testamentariske gaver steg i 2018 med 
36,7 mio. kr. til 178,5 mio. kr. og skyldes flere meget store arve-
sager i 2018. Antallet af arvesager faldt i 2018 til 280 mod 293 
afsluttede arvesager i 2017, mens den gennemsnitlige donation 
pr. arvesag steg og udgjorde 0,6 mio. kr. i 2018 mod 0,5 mio. kr. i 
2017.

Bidrag fra fonde beløber sig til 8,1 mio. kr. i 2018 og stiger derfor 
med 5,4 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes primært, 
at der i 2018 er uddelt realiserede kursgevinster på  
4,6 mio. kr.

Erhverv faldt med 3,6 mio. kr. og udgjorde 17,5 mio. kr. i 2018. 
Faldet kan primært henføres til støtte fra mindre virksomheder 
solgt via telemarketing-salgskanalen, hvilket blandt andet skyldes 
en hårdere konkurrence på markedet. Der gøres opmærksom 
på, at note 2 ikke indeholder alle indtægter fra erhvervspart-
nerskaber, idet der også indgår erhvervs- og fondsindtægter 
under blandt andet Knæk Cancer, Husstandsindsamlingen og Støt 
Brysterne-kampagnen.

I de formålsbestemte aktiviteter forskning, patientstøtte og op-
lysning er der i 2018 anvendt Tilskud til konkrete projekter på i 
alt 104,8 mio. kr., hvilket er et fald på 5,1 mio. kr. i forhold til 2017.

Medlemskontingent og bidrag fra medlemmer og faste 
bidragsgivere steg med 11,2 mio. kr. og udgjorde 147,5 mio. kr. i 
2018 mod 136,3 mio. kr. i 2017. Af stigningen kan 5,3 mio. kr.  
direkte relateres til kontingentforhøjelsen i 2018 og 4,1 mio. kr.  
til Facebookdonationer. Antallet af medlemmer udgjorde 402.126 
ultimo 2018 mod 407.904 medlemmer ultimo 2017.

Bruttoindtægter på Lotterierne var i 2018 på 73,1 mio. kr., hvilket 
er et fald i forhold til 2017 på 7,3 mio. kr. Der er samtidig foretaget 
en tilpasning af udgifterne til lotterierne. Overskuddet fra lotte-
rier blev i 2018 på 44,2 mio. kr. mod 43,5 mio. kr. i 2017. Stigningen 
skyldes blandt andet besparelser på det husstandsomdelte lotteri 
og øget interesse for køb af lodder online. Rekruttering af nye 
spillere har vist sig vanskelig primært grundet øget konkurrence 

LEDELSENS REGNSKABSBERETNING 2018
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Finansielle poster 5 %
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Indtægter ved genbrug, 
arrangementer og salg af 
produkter 11 % 

Offentlige midler 
3 %

Indsamlede 
private midler 
79 %
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fra det øvrige spillemarked. 

Den årlige Husstandsindsamling blev gennemført søndag den 8. 
april. Indsamlingen indbragte 33,5 mio. kr. mod 35,8 mio. kr. i 2017. 
Nettoresultatet blev 25,7 mio. kr. mod 27,7 mio. kr. i 2017. Faldet 
i indtægter skyldes færre indsamlere. Omkring 30.000 danskere 
var involverede som organisatorer, hjælpere og indsamlere fordelt 
i alle landets 98 kommuner og ca. 900 udleve-ringssteder. Der er 
kommet flere organisationer til, der må afvikle husstandsindsam-
ling, men Kræftens Bekæmpelse har fortsat den største indsam-
ling af denne art – faktisk dobbelt så stor som den næststørste.

Husstandsindsamling         mio. kr. 2018 2017
Indtægter 33,5 35,8
Udgifter 7,8 8,1
Nettoresultat 25,7 27,7

Antal involverede 30.000 32.000

I samarbejde med TV 2 gennemførte Kræftens Bekæmpelse for 
syvende år Knæk Cancer-kampagnen i uge 43. I 2018 lød opfor-
dringen til danskerne “Gør noget for andre. Gør noget for fremti-
den. Gør noget nu”. Det tog danskerne til sig og støttede op om 
kampagnen og gav en ekstra hånd til dem, der havde behov for 
det.

TV 2 viste i løbet af ugen en række programmer med aktuelle og 
rammende indslag, som satte fokus på kræftramte, deres på-

rørende og oplysning om kræft. Der var smukke lysceremonier 
rundt om i landet, og ugen kulminerede fredag med et flot Vild 
med dans-show i Det Kongelige Teater og lørdag med det store 
indsamlingsshow Knæk Cancer Live på TV 2.

Knæk Cancer                mio. kr. 2018 2017
Bruttoindtægt 144,0 146,9
Overskud Knæk Cancer lotteriet - 9,8
 144,0 156,7
Udgifter 17,9 19,4
Nettoresultat 126,1 137,3

Bruttoindtægterne fra Knæk Cancer 2018 udgjorde 144,0 mio. 
kr. mod 146,9 mio. kr. i 2017. Indtægterne kom fra sms-lotterier, 
private donationer samt sponsorater og donationer fra er-
hvervslivet. Nettoresultatet fra Knæk Cancer udgjorde 126,1 mio. 
kr. i 2018 mod 137,3 mio. kr. i 2017. Faldet i nettoresultatet på 11,2 
mio. kr. kan henføres til færre donationer via sms-lotterierne, 
samt det forhold at periodens lotteri i 2018 ikke indgik i Knæk 
Cancer-kampagnen, da det blev udbudt som foreningens jubi-
læumslotteri.

Momskompensation mv. (note 3) på i alt 18,3 mio. kr. udgøres 
af momsrefusion af fællesudgifter på 10,7 mio. kr. samt moms-
kompensation til velgørende foreninger på 7,6 mio. kr. 
Indtægter ved genbrug, arrangementer og salg af produk-
ter (note 4):

Overskuddet fra Knæk Cancer-kampagnen 2018 bliver anvendt til følgende indsatser: mio. kr.

Børnecancerfonden 6,0

Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft 20,0

Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft 20,0

Unge talentfulde kræftforskere 10,0

Pårørende 10,0

De 7 tegn 5,0

Praktiserende læger og kræft 15,0

Fuld af Liv – mindre alkohol til unge 7,5

Tidlig Breaking News 2,5

Ny medicin – bedre information og bedre involvering af patienten 10,0

Forskning og udvikling i fælles beslutningstagen 5,0

Bevar Normalvægt – forebyg kræft 5,0

Forskning i bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene – hurtig opsporing og bedre behandling 10,0

Til uddeling i 2019 0,1

I alt 126,1

ØKONOMI
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Kræftens Bekæmpelse har i 2018 åbnet endnu en genbrugsbutik 
og har nu 14 butikker fordelt rundt i landet under navnet IGEN. 
Bruttoindtægten i 2018 var på 28,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr.  
større end i 2017. Til trods for en indtægtsfremgang endte gen-
brugsbutikkerne i 2018 med et nettoresultat på 6,0 mio. kr. mod 
7,4 mio. kr. i 2017. Faldet i resultatet kan blandt andet forklares med 
flere engangsudgifter som følge af etablering af ny butik.

IGEN	 mio. kr. 2018 2017
Indtægter 28,6 28,0
Udgifter 22,6 20,6
Nettoresultat	 6,0	 7,4

Antal butikker 14 13
Antal frivillige  1.000 920

Bruttoindtægten på Arrangementer og salg af produkter var 
i 2018 på 66,3 mio. kr. mod 67,8 mio. kr. i 2017. De direkte udgifter 
var i 2018 på 32,1 mio. kr. mod 30,0 mio. kr. i 2017. Det betyder, at 
overskud ved arrangementer og salg af produkter faldt 3,7 mio. kr. 
og udgjorde samlet set 34,2 mio. kr. i 2018 mod 37,8 mio. kr. året 
før. Faldet i overskuddet skyldes primært arrangementet Stafet 
for Livet.

Stafet for Livet blev i 2018 udvidet fra 66 til 74 byer, og omkring 
75.000 danskere var involverede i forberedelse og afvikling samt 
som deltagere i stafetterne, der fik et samlet resultat på  
5,5 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. i 2017. Faldet skyldes, at der blev 
startet færre nye stafetter end planlagt, hvorved forventning-
erne til indtægterne ikke blev indfriet. Stafetterne har udviklet 
sig markant og forventes fortsat at gøre det i de kommende år. 
Det er ønsket, at antallet af stafetter øges, således at deltagerne 
ikke skal rejse langt for at kunne opleve det håb og fællesskab, 
der kendetegner stafetterne og Kræftens Bekæmpelse. Der in-
vesteres i hjælp til såvel nye som etablerede stafetter, hvilket ses 
afspejlet i en stigning i udgifterne. 

Stafet for Livet mio. kr. 2018 2017
Indtægter 27,1 27,5
Udgifter 21,6 19,1
Nettoresultat 5,5 8,4

Antal deltagere 75.000 80.000
Antal stafetter 74 66

Kræftens Bekæmpelse gennemførte i 2018 en række indsamlings-
kampagner og events, herunder de to nye kampagner 10-kampen, 
med Lene Beier som vært, og Kræft er ikke for børn, som primært 
bestod af en sms-gættekonkurrence i december måned. I 2018 blev 
der igen afholdt de to events Spis & Støt og You Run.
Indsamlet	til	brystkræft  mio. kr.  2018 2017
Lyserød Lørdag 4,5 4,4

Sponsorater  4,2 5,0
Produktsalg 1,7 2,4
Mediesamarbejde - konkurrencer 1,2 1,3
Donationer 1,5 0,6
Kampagneindtægter i alt	 13,1	 13,7
  
Pink Cup golf  2,4 2,9
Private brystkræftdonationer 1,4 1,2
Erhvervsmedlemsskaber – Brystkræft 0,4 0,7
Lotteri 2,8 -
Indsamlet til brystkræft i alt	 20,1	 18,5

Anvendt	til	brystkræft mio. kr. 2018 2017
Videnskabelige udvalg  (KBVU og KBPF) 7,4 13,6
Kræftrådgivninger 10,4 10,3
Kræftlinjen 1,8 2,3
Patientforeninger 0,5 0,3
Anvendt til brystkræft i alt	 20,1	 26,5

Øremærkede	beløb	anvendt	til	brystkræft
Knæk Cancer 1,7 17,1
Eksterne bevillinger - 1,5
Anvendt til brystkræft i alt	 21,8	 45,1

Støt Brysterne-kampagnen gav samlet set et nettoresultat 
på 13,1 mio. kr. i 2018 mod 13,7 mio. kr. i 2017 primært som følge 
af faldende indtægter fra strategiske virksomhedssamarbejder 
i 2018. I år havde kampagnen sloganet ”Fordi ingen bryster skal 
have kræft” og satte fokus på at rumme og ære forskelligheder.  
Lyserød Lørdag-eventen, som er en del af Støt Brysterne-
kampagnen, blev afholdt igen i 2018 og gav samme flotte resultat 
som i 2017, der var et jubilæumsår for eventen. Lyserød Lørdag-
eventen giver både private og lokale virksomheder i hele landet 
mulighed for at stå sammen om aktiviteter og anvende Kræftens 
Bekæmpelses Lyserød Lørdag-logo med henblik på at samle 
penge ind til kampen mod brystkræft.

Medtages bidrag fra private og virksomheder givet til bekæmp-
else af brystkræft uden for kampagnen, herunder brystkræft- 
lotteriet i september samt indtægter fra golfturneringen Pink 
Cup, udgjorde det samlede nettoresultat til kampen mod bryst-
kræft 20,1 mio. kr. i 2018 mod 18,5 mio. kr. i 2017.

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter (note 5):
Direkte udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter udgør 
109,3 mio. kr. i 2018 mod 115,0 mio. kr. i 2017. Faldet kan primært 
relateres til fald i udgifterne til foreningens lotterier.

Indirekte udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter sam-
mensætter sig af Fundraising & Medlemmers afdelings- og pro-
jektudgifter. De samlede udgifter er steget med 6,9 mio. kr. og 
udgør 89,1 mio. kr. i 2018. De øgede udgifter kan primært henfø-
res til øgede udgifter til håndtering af persondataforordningen  
(GDPR) i relation til medlemsdatabasen, leadgenerering og op-
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start af den nye salgskanal Field Marketing.

Udgifter

Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter (note 7, 8 og 9):
De samlede udgifter til forskning, patientstøtte og oplysning 
androg 630,8 mio. kr. i 2018 mod 641,4 mio. kr. i 2017, svarende til 
et fald på 10,6 mio. kr. 

Faldet kan primært tilskrives forskningsudgifterne (note 7), 
som falder med 10,7 mio. kr. fra 410,3 mio. kr. til 399,6 mio. kr. Faldet 
vedrører fald i bevillinger til strategiske projekter og Knæk Cancer-
uddelinger, idet disse falder med 12,4 mio. kr. fra 2017 til 2018. 
Drift af egen forskningsafdeling stiger fra 157,4 mio. kr. i 2017 til 
162,0 mio. kr. i 2018. Stigningen på 4,6 mio. kr. relaterer sig til en 
stigning i investeringer og it-udgifter. Eksternt finansierede pro-
jekter stiger 1,3 mio. kr.

Sættes de samlede udgifter ved formålsbestemte aktiviteter på 
630,8 mio. kr. i forhold til indtægter ved indtægtsskabende ak-
tiviteter på 849,0 mio. kr. fås den såkaldte formålsprocent, der 
udtrykker den andel af indtægterne, der er gået til de formåls-
bestemte aktiviteter. Denne procent er for 2018 på 74,3 % og for 
2017 på 78,3 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Faldet sam-
mensætter sig af en stigning i indtægterne sammen med et fald i 
udgifterne.

Bevillinger fra de videnskabelige udvalg, forretningsudvalg og 
hovedbestyrelse udgør 102,9 mio. kr. i 2018 mod 106,9 mio. kr.  
i 2017 og falder således med 4,0 mio. kr. Faldet skyldes primært, 
at bevillingerne fra forretningsudvalg og hovedbestyrelse er faldet 
med 4,4 mio. kr. fra 27,2 mio. kr. i 2017 til 22,8 mio. kr. i 2018.

Strategiske projekter og Knæk Cancer-uddelinger beløber sig 
til 115,0 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2017 på 12,4 mio. kr. 
Udgifterne til Patientstøtte (note 8) udgør 111,7 mio. kr. i 
2018. I 2018 er Lokal Indsats overgået til Forening & Frivillige. 

Sammenligningstal er korrigerede, og herefter er der en mindre 
stigning i udgifterne til patientstøtte på 1,7 mio. kr. Stigningen 
sammensætter sig af en stigning på de basale aktiviteter på 5,6 
mio. kr. og et fald i eksternt finansierede projekter på 3,9 mio. kr.

Udgifterne til Oplysning (note 9) beløber sig i 2018 til 119,6 mio. 
kr. I 2018 har Forening & Frivillige fået tilgang af Lokal Indsats fra 
Patient- & Pårørendestøtte, og sammenligningstal er korrigerede. 
Herefter ses et fald på 1,6 mio. kr. Faldet sammensætter sig af en 
stigning på de basale aktiviteter på 4,6 mio. kr. og et fald i eks-
ternt finansierede projekter på 6,2 mio. kr.

Forening & Frivillige lægger rammerne for Kræftens Bekæmpelses 
frivilligarbejde herunder kommunikation, uddannelse og udvikling. 
Desuden er afdelingen ansvarlig for projekterne Hus stands-
indsamling, Stafet for Livet, lokalforeningerne og genbrugsfor-
retningerne IGEN.

Med tilgangen af Lokal Indsats har Forening & Frivillige i 2018 
brugt 32,7 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. året før.

Administrationsudgifterne (note 10) dækker en række fæl-
lesfunktioner, såsom hovedbestyrelse, udvalg og administrerende 
direktør. I 2018 udgjorde disse udgifter 21,4 mio. kr., hvilket er 1,2 
mio. kr. mere end i 2017. Stigningen relaterer sig til øgede udgifter 
til generel håndtering af GDPR i foreningen og udgifter i forbin-
delse med direktørskifte.

Sættes udgifterne til administration på 21,4 mio. kr. i forhold til 
de samlede indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter, fås den 
såkaldte administrationsprocent, der udtrykker den andel af 
indtægterne, som er gået til administration. For 2018 er admini-
strationsprocenten 2,5 % i lighed med 2017.

Finansielle poster (note 11) udgør -37,5 mio. kr. i 2018 mod 
64,1 mio. kr. i 2017. Det direkte afkast af værdipapirer mv. er i 2018 
på 47,6 mio. kr. mod 22,9 mio. kr. i 2017. Denne stigning skyldes 
primært en stigning i udbytte fra aktier i 2018. Samtidig udgjorde 

Udgifter 2018

Patient- & 
Pårørendestøtte 17 %

Forskning 62 %

Oplysning 18%

Administration 3 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Udgifter 2017-2018

2017
2018

Mio. kr.

Forskning

Patient- & 

  Pårørendestøtte

Oplysning

Administration

ØKONOMI



58 Kræftens Bekæmpelse ÅRSRAPPORT 2018

realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab et tab på 86,1 
mio. kr. i 2018 mod en gevinst på 40,0 mio. kr. året før. Resultat af 
udlejning udviser i 2018 et overskud på 1,0 mio. kr.  
I 2017 var der et overskud på udlejning på 1,2 mio. kr. 

Det realiserede og det urealiserede kurstab dækkes via resultat-
disponeringen af kursreguleringsfonden. Det betyder, at tabet 
ikke har direkte indflydelse på foreningens aktiviteter her og nu.

Resultatdisponering

Årets resultat for 2018 er et underskud på 39,1 mio. kr., der 
disponeres således:

Kursreguleringsfonden får fratrukket et samlet nettotab på  
86,1 mio. kr., der er sammensat af et realiseret kurstab på 
værdipapirer på 7,7 mio. kr. og et urealiseret kurstab på 
værdipapirer på 78,4 mio. kr. 

Der overføres -2,2 mio. kr. til ejendomsreserven. Overførslen er 
sammensat af en tilgang på 0,5 mio. kr., som følge af nybyggeri 
på Strandboulevarden, og årets afskrivninger på 2,7 mio. kr.

Knæk Cancer-reservationen reguleres med 11,0 mio. kr., svarende 
til årets Knæk Cancer-resultat på 126,1 mio. kr. fratrukket årets 
uddelinger på 115,1 mio. kr.

Reservationen til strategiske projekter reguleres med 0,1 mio. kr., 
der er sammensat af årets hensættelse på 30,0 mio. kr. og årets 
uddelinger på -29,9 mio. kr.

Der forbruges 10,9 mio. kr. af den i 2016 afsatte reservation til 
Kost, Kræft og Helbred næste Generation (KKH-NG), der er en 
videreførelse af en af Danmarks hidtil største befolkningsun-
dersøgelser. KKH-NG omfatter voksne børn og børnebørn til de 
godt 57.000 deltagere i den oprindelige undersøgelse. KKH-NG 
har været forudsat finansieret gennem tilskud fra eksterne fonde. 
Reservationen blev i 2016 foretaget som en sikring af, at dette 
væsentlige forskningsprojekt kan føres til ende også i en situation, 
hvor forudsætningen om tilskud fra eksterne fonde måtte briste. 
Reguleringen dækkes af driftsfonden.

Der forbruges ligeledes 1,5 mio. kr. fra driftsfondens reservation 
til patientforeninger på kræftområdet. Kræftens Bekæmpelse 
ønsker at styrke samarbejdet med de forskellige diagnosespeci-
fikke patientforeninger på kræftområdet. Der blev således i 2016 
etableret en pulje på 15,0 mio. kr. til dette formål, der forudsættes 
udmøntet løbende over en periode på ti år.

Endeligt overføres det resterende resultat på 50,4 mio. kr. til 
driftsfonden.

Balancen

Som det fremgår af figuren nederst, er Kræftens Bekæmpelses 
væsentligste aktiv i balancen beholdningen af værdipapirer, der 
med 1.429,7 mio. kr. udgør 78 % af de samlede aktiver på 1.829,1 
mio. kr. Ejendomme udgør 12 % af de samlede aktiver, likvider 4 %, 
tilgodehavender 5 % og CRM- og lotterisystem 1 %.
Den store beholdning af værdipapirer skyldes, at det er Kræftens 
Bekæmpelses politik, at de midler, der indtjenes i det ene år, skal 
anvendes i det efterfølgende år. Dette medfører, at der bliver en 
tidsforskydning mellem det tidspunkt, hvor indtægterne indgår 
og udgifterne afholdes, hvorved der midlertidigt opsamles midler.

Hertil kommer, at der grundet de succesfulde Knæk Cancer-
kampagner foreløbigt i årene 2012-2018 er indsamlet betydelige 
beløb, der bevilges til forskning, og hvor udbetalingen sker over 
en årrække, i takt med at forskningsprojekterne gennemføres. 
Dette forhold illustreres ved, at posten Skyldige bevillinger til 
videnskabeligt arbejde andrager 446,2 mio. kr. ultimo 2018. 

Endnu ikke forbrugte midler investeres i værdipapirer for at kunne 
opnå et bedre afkast til gavn for kræftsagen.

Immaterielle anlægsaktiver – CRM- og lotterisystem (note 
12). Kræftens Bekæmpelse har indregnet foreningens CRM- og 
lotterisystem som et immaterielt anlægsaktiv i balancen. Syste-
met er optaget til kostpris og bliver løbende reguleret med årets 
til- og afgange. Levetiden er vurderet, og afskrivningsperioden er 
fastsat til fem år. CRM- og lotterisystemet er optaget til en kost-
pris på 20,9 mio. kr., og efter årets afskrivninger opnås en regn-
skabsmæssig værdi pr. 31. december 2018 på 12,5 mio. kr.

Foreningens Ejendomme, hvor der påhviler livsvarig beboel-
sesret (note 13) udgør en bogført værdi på 5,3 mio. kr. i 2018, 
hvilket er på niveau med 2017.

Materielle anlægsaktiver – Grunde og bygninger (note 13). 
Foreningens ejendom på Strandboulevarden 49 indregnes som et 
aktiv i balancen. Ejendommen er optaget til kostpris og reguleres 
med årets til- og afgange. Ejendommen er optaget til en kostpris 
på 269,4 mio. kr. Der har i året været en tilgang på 0,5 mio. kr. 
relateret til udskiftning af dele af tag. Efter afskrivninger opnås en 
regnskabsmæssig værdi på 220,9 mio. kr. pr. 31. december 2018. 

Aktivernes sammensætning
Aktiver i alt 1.829 mio. kr. 
Aktivernes sammensætning
Aktiver i alt 1.829 mio. kr. 

Likvider 4 %

Tilgodehavender 5 %

Ejendomme 12 % 

CRM- og lotteri-
system 1 %

Værdipapirer 78 %
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Ejendomme er ifølge seneste offentlige ejendomsvurdering fra 
SKAT vurderet til 354,0 mio. kr. i 2017. 

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter mv. (note 
14) falder til 61,8 mio. kr. fra 79,4 mio. kr. i 2017. Faldet skyldes, at 
tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets driftspulje er udbetalt 
til foreningen i 2018, hvilket ikke gjorde sig gældende i 2017, hvor 
tilskuddet stod opført som et tilgodehavende.

Beholdningen af Værdipapirer (note 15), der består af obliga-
tioner, aktier og pantebreve, udgør det væsentligste aktiv i balan-
cen. Beholdningen er steget til 1.429,7 mio. kr. fra 1.397,7 mio. kr. 
i 2017, hvilket giver en stigning på 32,0 mio. kr. Beløbet sammen-
sætter sig af en stigning i obligationsbeholdningen på 63,9 mio. 
kr. til 952,0 mio. kr., et fald i aktiebeholdningen på 31,8 mio. kr. til 
475,5 mio. kr. samt et fald i pantebreve på 0,1 mio. kr.
Kræftens Bekæmpelses investeringsstrategi er at optimere af-
kastet af foreningens kapital til gavn for de kræftsyge under 
hensyntagen til at sammensætte en veldiversificeret, langsigtet 
og forsigtig portefølje. Til implementering af denne strategi sam-
arbejder foreningen med nogle af de største kapitalforvaltere, 
som er Nykredit Asset Management, Danske Capital, Nordea 
Investment Management og PFA Kapitalforvaltning.

Egenkapital (note 16, 17, 18, 19 og 20):
Egenkapitalen er forskellen mellem aktiver og gældsforpligtelser 
og er således et udtryk for foreningens formue. Egenkapitalen er 
overordnet opdelt i bundne henholdsvis disponible midler.

De bundne midler udgøres af ejendomsreserven, mens de dispo-
nible midler udgøres af følgende:

• Driftsfond
• Kursreguleringsfond
• Reservation til Knæk Cancer-uddeling
•  Reservation til strategiske projekter

Ved udgangen af 2018 er egenkapitalen 1.086,9 mio. kr. mod 
1.126,0 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Ejendomsreserven udgør 220,9 mio. kr. ved udgangen af 2018 
og vedrører den regnskabsmæssige værdi af ejendommen på 
Strandboulevarden 49. Ejendomsreserven er en følge af, at for-
eningen har valgt at indregne foreningens ejendom. Da indreg-
ningen af ejendommen ikke er et resultat af en realiseret handel, 
reserveres ’indtægten’ som en bunden reserve under egenkapi-
talen, benævnt ejendomsreserve.

Driftsfonden udgør 672,4 mio. kr. ved udgangen af 2018 mod 
598,9 mio. kr. ultimo 2017. Stigningen sammensætter sig af over-
ført overskud på 50,4 mio. kr., -10,9 mio. kr. reserveret til KKH-NG, 
og -1,5 mio. kr. reserveret til pulje til patientforeninger samt en 
tilførsel af 35,5 mio. kr. overført fra kursreguleringsfonden. 

Driftsfonden er disponeret til anvendelse i 2019, idet hovedbe-
styrelsen har godkendt aktiviteter på 569,0 mio. kr. Herudover er 
der reservationer på 22,5 mio. kr. og udskudte budgetlagte akti-

viteter fra 2018 på 79,0 mio. kr. Det betyder, at der for 2019 er 1,9 
mio. kr. på driftsfonden, som endnu ikke er disponeret. 

Kursreguleringsfonden andrager 117,4 mio. kr. ultimo 2018. I for-
hold til året før er der tale om et fald på 121,6 mio. kr. Faldet sam-
mensætter sig af et realiseret nettokurstab på værdipapirer på 86,1 
mio. kr. samt en overførsel af 35,5 mio. kr. til driftsfonden.

Reservation til Knæk Cancer-uddeling. Ved årets indgang var 
der en reservation til endnu ikke uddelte Knæk Cancer-bevillinger 
på 30,2 mio. kr. Overskuddet på 126,1 mio. kr. på foreningens Knæk 
Cancer-kampagne tillægges, og årets uddelinger på i alt 115,1 mio. 
kr. fratrækkes. Det betyder, at reservationen til endnu ikke ud-
delte Knæk Cancer-bevillinger er på 41,2 mio. kr. ved udgangen af 
2018.

Reservation til strategiske projekter ultimo 2018 udgør 34,9 
mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. Stigningen sammen-
sætter sig af årets reservation på 30,0 mio. kr. fratrukket årets 
uddeling på 29,9 mio. kr.

Gæld (note 21 og 22):
Skyldige udgifter mv. udgør 205,5 mio. kr. ved udgangen af 
2018 mod 221,5 mio. kr. ultimo 2017. Faldet skyldes primært et fald 
i endnu ikke anvendte tilskud fra eksterne bevillingsgivere, som 
falder til 113,8 mio. kr. i 2018 fra 120,2 mio. kr. i 2017. Endvidere 
falder gælden til kreditorer med 9,8 mio. kr. til 27,9 mio. kr. i 2018.

Aconto-arvebeløb til senere opgørelse stiger med 20,1 mio. 
kr. til 90,5 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes flere store arvesager, 
hvor der udbetales acontoarv for at undgå negativt rente-træk 
på indestående klientkonti.

Skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde andrager 446,2 
mio. kr. ultimo 2018 mod 428,9 mio. kr. ultimo 2017. Beløbet udgør 
bevillinger, der er givet til flerårige forskningsprojekter, som ud-
betales på baggrund af fremdriftsrapporter i takt med projekter-
nes gennemførelse. 

Andre forhold

Antal beskæftigede – omregnet til fuldtidsansatte
Ved udgangen af 2018 var der beskæftiget 712 fuldtidsansatte, hvil-
ket er en stigning på to medarbejdere sammenlignet med året før.

Til forskning var der i 2018 tilknyttet 269 fuldtidsansatte i egen og 
eksterne forskningsafdelinger mod 275 året før. Der var tilknyt-
tet 116 fuldtidsansatte til Patient- & Pårørendestøtte mod 119 året 
før. Der er i 2018 foretaget en organisationsændring, hvorefter 
23 medarbejdere er omplaceret fra Patient- & Pårørendestøtte 
til Forening & Frivillige. Denne rokade er indregnet i sammenlig-
ningstallet for 2017. Det bevirker, at der var 152 fuldtidsansatte 
tilknyttet de samlede oplysningsaktiviteter bestående af oplys-
ning, kommunikation samt forening og frivillige, mod 142 i 2017. 
105 fuldtidsansatte var beskæftiget med indsamlingsvirksomhed, 
hvilket svarer til året før. Endelig var der beskæftiget 70 fuldtids-
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ansatte i administration mod 69 året før.

Renterisiko/kursrisiko
Den samlede rente- og kursrisiko på aktie- og obligationsbehold-
ningen udgjorde 75,2 mio. kr. pr. 31. december 2018 mod 76,3 mio. 
kr. i 2017. Til sammenligning udgjorde kursregulerings-fonden 117,4 
mio. kr. pr. 31. december 2018.

De ovenfor anførte rente- og kursrisici er oplyst af kapitalfor-
valterne, og renterisikoen udtrykker faldet i obligationsbehold-
ningens kursværdi (kursfølsomhed) ved en rentestigning på ét 
procentpoint.  Kursrisikoen på aktier er baseret på et kursfald på 
10 %.

Administration af fonde
Kræftens Bekæmpelse administrerer fem selvstændige fonde, 
hvor afkastet tilgår Kræftens Bekæmpelse i henhold til fundat-
sernes bestemmelser. Ultimo 2018 udgjorde disse fondes kapi-
taler 269,2 mio. kr. mod 286,0 mio. kr. året før. Fondenes afkast, 
der i 2018 beløb sig til 8,0 mio. kr., indgår i regnskabsposten 
Indsamlede midler.

I forvaltningsafdelingerne i danske pengeinstitutter administreres 
et antal legater, som er båndlagt til rentenydelse for legatarer. 
Kapitalerne kunne ultimo 2017 opgøres til 57,9 mio. kr. Når ren-
tenydelsen ophører, vil kapitalerne helt eller delvist tilgå Kræftens 
Bekæmpelse.

GDPR
Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen (GDPR) i kraft 
med nye skærpede regler for behandling og opbevaring af per-
sonfølsomme oplysninger. Reglerne skal være med til at sikre en 
stor respekt for arbejdet med og behandling af personfølsomme 
data. 
Ved vores arbejde i Kræftens Bekæmpelse har vi dagligt en stor 
kontakt med en meget bred skare af mennesker, og vi bliver be-
troet mange personlige oplysninger, som både kan hjælpe os med 
at støtte dem, der har kræft inde på livet, men også oplysninger 

som kan hjælpe til vedvarende at generere en ny viden omkring 
folkesundhed, forebyggelse og bekæmpelse af kræft. Vores 
største og vigtigste aktiver er troværdighed og ordentlighed, og 
det er vigtigt for os at sørge for, at personlige oplysninger bliver 
behandlet med respekt og omtanke.

Vi har i Kræftens Bekæmpelse blandt andet foretaget en bred 
intern kortlægning af alle arbejdsprocesser og vores behandling 
af persondata, ligesom der er udpeget en data protection officer 
(DPO), som skal sikre en høj beskyttelse af vores personføl-
somme data.

Yderligere information om Kræftens Bekæmpelses privatlivspoli-
tik kan findes på www.cancer.dk.

Forventninger til 2019 
Kræftens Bekæmpelse forventer i 2019 ikke at kunne fastholde 
samme høje resultat fra 2018, idet arveindtægterne ikke forven-
tes at kunne nå samme niveau. Herudover vil der i 2019 være ud-
gifter til nye indsamlingsaktiviteter, som kan sikre fremtidig vækst 
herunder blandt andet nye digitale tiltag og Field Marketing som 
ny hvervekanal.

I 2019 vil Kræftens Bekæmpelse i højere grad involvere vores 
støtter, medlemmer og frivillige i udviklingsfasen i forbindelse 
med nye tiltag og i evalueringsfasen i forbindelse med forbedring 
af eksisterende aktiviteter. Kræftens Bekæmpelse håber, at en 
fortsat øget involvering blandt andet vil medføre, at vores kom-
munikation og aktiviteter opleves mere relevante for den enkelte.

Sammen med danske erhvervsvirksomheder sættes fortsat fokus 
på større partnerskaber, som skræddersyes ud fra den enkelte 
virksomheds behov og samtidig understøtter et af indsatsområ-
derne i Kræftens Bekæmpelse. Tilsvarende udbygges samarbejdet 
på fondsområdet med henblik på at øge det gensidige udbytte.

I 2019 gennemfører vi kampagnen Knæk Cancer i samarbejde med 
TV 2 for ottende gang. Kampagnen har samlet set bidraget med 
811,0 mio. kr. til kræftsagen over de sidste syv år, hvilket vidner 
om, at det ikke kun er en hjertesag for os og vores medlemmer, 
men for alle i Danmark. Kræftens Bekæmpelse håber, at kam-
pagnen vil give et flot resultat igen i 2019, da vi stadig har mange 
projekter, som kan hjælpe dem, der er berørt af kræft, hvad en-
ten det er som patient eller som pårørende.

Mange mennesker har kræft, er pårørende til kræftpatienter eller 
er efterladte, og mange af dem ønsker at bidrage til Kræftens 
Bekæmpelses arbejde for at færre får kræft, flere overlever, og 
at man kan have et godt liv med og efter kræft. Det betyder, at 
Kræftens Bekæmpelse har en udbredt folkelig opbakning med 
mere end 47.000 mennesker, der på årlig basis arbejder frivilligt i 
Kræftens Bekæmpelse.

Den frivillige indsats bidrager til mangfoldige fællesskaber for 
kræftpatienter, pårørende og andre engagerede i kræftsagen. 
Dette være sig i IGEN-butikker, til Stafet For Livet, i lokalfor-
eninger, regionsudvalg, kræftrådgivninger, som navigatorer, i 
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Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og 
godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2018 for Kræftens Bekæmpelse.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægter-
nes krav til regnskabsaflæggelsen, ISOBRO’s retningslinjer for 
lands indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt god 
regnskabsskik. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
 december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. 
Ledelsens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvi-
sende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsregnskabet godkendes hermed.

København, den 21. marts 2019

DIREKTIONENS OG FORRETNINGSUDVALGETS UNDERSKRIFTER

gå-grupper, i caféer for kræftramte og pårørende, på Lyserød 
Lørdag, ved Husstandsindsamlingen og mange andre steder. 
Frivillige bidrager i høj grad til, at Kræftens Bekæmpelse er syn-
lig og nærværende, uanset hvor i Danmark man befinder sig. 
Frivillige bidrager til fundraising – både inden for de aktiviteter, 
der understøttes på tværs af landet, som Husstandsindsamlingen 
og Lyserød Lørdag, og gennem lokale initiativer, hvor der rejses 
penge gennem f.eks. bankospil og auktioner. Endelig er den fri-
villige indsats uundværlig, når Kræftens Bekæmpelse ønsker at 
påvirke kommuner og regioner til at forebygge og behandle kræft 
eller til at sikre god rehabilitering af kræftpatienter.

Forening & Frivillige vil i 2019 fortsætte sit arbejde med at udvikle 
mulighederne for at engagere sig i Kræftens Bekæmpelse og 
for at skabe sammenhæng mellem de mange aktiviteter, der er 
drevet af frivillige. Forening & Frivillige vil fortsat arbejde for at 
øge involveringen af frivillige for at kvalificere projekter og tiltag 

i foreningen, udvikle og understøtte eksperimenter inden for 
Kræftens Bekæmpelses frivillige arbejde og udvikle kommunika-
tionen, så vi når flere med foreningens budskaber. 

I 2019 forventes det, at ca. 32.000 frivillige vil engagere sig i 
Husstandsindsamlingen, og at bruttoresultatet bliver 35,0 mio. kr. 
Det forventes endvidere, at antallet af stafetter vil stige fra 74 i 
2018 til 84 i 2019, at ca. 80.000 personer vil involvere sig i årets 
stafetter, og at det vil resultere i en bruttoindsamling på ca. 30,0 
mio. kr. I 2019 åbnes der ikke nogle nye IGEN-butikker, hvorved 
der fortsat er 14 butikker. Omsætningen forventes at stige fra 
28,7 mio. kr. til 31,4 mio. kr. Forening & Frivillige forventer således 
at bidrage med omkring 96,4 mio. kr. i bruttoindtægter, som del-
vis finansierer de mange aktiviteter, frivillige bidrager med til gavn 
for kræftsagen, og som delvis giver et overskud, der bidrager til 
Kræftens Bekæmpelses øvrige indsatser.

DIREKTION

FORRETNINGSUDVALG

Jesper Fisker
administrerende direktør

Helen Bernt Andersen
formand

Jens Georg Hillingsø

Orla Kastrup Kristensen

Per Gandrup
næstformand

Mette Linnemann

Børge Frank Koch Jesper Rotvig Jensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING

Til hovedbestyrelsens medlemmer  
i Kræftens Bekæmpelse

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kræftens Bekæmpelse for 
regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. 
beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pen-
gestrømme for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overens-
stemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt 
regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revi-
sionsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-
påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Hovedbestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Hovedbestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 
Hovedbestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som hovedbestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er hovedbestyrelsen ansvarlig 
for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse 
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt 
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift, medmindre hovedbestyrelsen enten har til 
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standard-
erne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks fra Sundheds- og 
Ældreministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser 
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 
grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
jf. revisionsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet, foretager 
vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation 
i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 
til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne 
kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
hovedbestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæs-
sige skøn og tilknyttede oplysninger, som hovedbestyrelsen har 
udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om hovedbestyrelsens udarbejdelse af årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
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væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåteg-
ning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, 
at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt 
om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisen-
de billede heraf i overensstemmelse med god regnskabsskik, 
jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identifi-
cerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsens regnskabsberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsens regnskabsberetning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsens 
regnskabsberetning, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsens regnskabsberetning.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsens regnskabsberetning og i den forbind-
else overveje, om ledelsens regnskabsberetning er væsentlig 
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsens regn-
skabsberetning indeholder krævede oplysninger i henhold til 
god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsens regnskabsberetning er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god 
regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsens regnskabsberetning.
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning  
og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Hovedbestyrelsen er 
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der 
er omfattet af årsregnskabet. Hovedbestyrelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der 
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores an-
svar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevi-
sion af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne 
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprø-
ver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæg-
gelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser 
i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med 
høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der 
er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor-
tere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen kritiske bemærkninger at rapportere i den forbind-
else.

København, den 21. marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Henrik Jacob Vilmann Wellejus Christian Sanderhage
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24897  MNE-nr. mne23347
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens 
vedtægter, ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers 
regnskabsaflæggelse samt god dansk regnskabsskik.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I nedenstående oversigt kan ses, hvordan Kræftens Bekæmpelse 
anvender ISOBRO’s retningslinjer:

Emne Følger
Følger	ikke	

(delvist)

Opgørelse af administrationsprocent 
og øvrige nøgletal x

Indregning af kursgevinster og -tab i 
resultatopgørelsen x

Resultatdisponering x

Lønnote og oplysning af løn til direktør x

Indregning af ejendomme og afskriv-
ning herpå x

Indregning af maskiner og inventar og 
afskrivning herpå (x)

Indregning af varebeholdninger x

Momskompensation x

Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse x

Regnskabsopstilling x

Egenkapitalen og elementerne i egen-
kapitalen x

Generelt om indregning og måling

Aktiver og forpligtelser
Aktiver er værdier ejet af foreningen eller skyldige beløb til for-
eningen. Det kan være kontanter og bankindeståender, kort- og 
langfristede værdipapirer, grunde og bygninger, inventar og kon-
torudstyr mv. Skyldige beløb til foreningen er typisk andre tilgo-
dehavender, hvor betaling først modtages efter balancedagen. 
Skyldige beløb til foreningen er også bindende tilsagn om tilskud, 
arv eller gaver, som er modtaget fra tredjemand inden balan-
cedagen, men som først betales efter balancedagen, og betalte 
omkostninger inden balancedagen som vedrører perioden efter 
balancedagen, f.eks. husleje.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilgå foreningen, og det enkelte aktivs 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser er beløb, som foreningen skylder til andre, f.eks. kre-
ditorer, skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde, feriepenge-
forpligtelse, skyldig A-skat mv. Forpligtelser indregnes i balancen, 
når foreningen, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og 
tab, der måtte fremkomme inden årsrapporten aflægges, og som 
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter og udgifter
Indtægter er beløb, som har forøget foreningens egenkapital, 
dvs. værdien af transaktioner, begivenheder og lignende, der 
har forøget foreningens nettoaktiver. Eksempler på indtægter er 
donationer i form af arv og gaver, kontingentbetalinger fra med-
lemmer, diverse finansielle indtægter mv. og tilskud fra offentlige 
myndigheder.

Udgifter er beløb, som er forbrugt af foreningen og dermed har 
formindsket foreningens egenkapital, dvs. værdien af transaktio-
ner, begivenheder og lignende, der har formindsket foreningens 
nettoaktiver. Eksempler på udgifter er løn til medarbejdere og 
udgifter til formålsbestemte aktiviteter og lignende. I udgifterne 
indgår også årlige afskrivninger på foreningens materielle anlægs-
aktiver som bygninger og anlæg.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel, i takt 
med at de indtjenes, mens udgifter indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Indregningen sker som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Indtægter
Foreningens indtægter omfatter kontingenter, donationer i form 
af arve- og gavebeløb, indsamlinger og lignende, nettoomsæt-
ning fra øvrige arrangementer samt omsætning fra salg af varer i 
genbrugsbutikker og øvrig salg af varer blandt andet på forening-
ens hjemmeside.

Arv og testamentariske gaver
Arv og testamentariske gaver indtægtsføres, når endelig bo-
opgørelse foreligger, og arven er modtaget, mens modtagne 
acontoindbetalinger medtages i balancen under posten Aconto-
arvebeløb til senere opgørelse. Arvebeløb, som afventer et kon-
kret forskningsprojekt, præsenteres som Modtagne endnu ikke 
anvendte tilskud fra eksterne bevillingsgivere under regnskabs-
posten Skyldige udgifter mv.

Medlemsbidrag, bidrag fra fonde samt gaver og tilskud
Medlemsbidrag, bidrag fra fonde, gaver og tilskud indtægtsføres 
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på modtagelsestidspunktet. Bidrag fra erhverv, herunder indi-
viduelle kontingenter betalt af virksomheder, indtægtsføres på 
faktureringstidspunktet.

Modtagne tilskud
Modtagne tilskud til konkrete forskningsprojekter indtægtsføres, i 
takt med at tilskuddene anvendes.

Indsamlinger og lotterier
Indtægter fra indsamlinger og lotterier indregnes i resultatopgø-
relsen i den periode, indsamlingen eller lotteriet vedrører.

Salg af produkter
Indtægter ved salg af produkter mv., herunder også salg fra gen-
brugsbutikker, indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstids-
punktet.

Offentlige tilskud
Offentlige tilskud indtægtsføres, når foreningen har erhvervet ret 
til beløbet.

Momskompensation mv.
Indtægter ved momskompensation mv. udgøres af indtægter ved-
rørende momsrefusion af fællesudgifter og momskompensation 
og indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
aktieudbytte, udlejningsindtægt, realiserede og urealiserede kurs-
gevinster og -tab samt øvrige finansielle poster.  

Udgifter

Udgifter anvendt til indtægtsskabende aktiviteter
Projektudgifter vedrørende indtægtsskabende aktiviteter udgifts-
føres ved afholdelse. Der foretages sædvanlig periodisering af 
udgifter, så de omfatter det regnskabsår, de vedrører. Udgifterne 
henføres direkte til de enkelte aktiviteter efter forbrug. 

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter omfatter direkte og 
indirekte udgifter vedrørende indsamlingsprojekter.

Udgifter anvendt til formålsbestemte aktiviteter
Udgifter anvendt til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte 
henførbare omkostninger til gennemførelse af regnskabsårets 
formålsbestemte aktiviteter i form af:

• Forskning
• Patientstøtte
• Oplysning

Udgifter relateret til disse aktiviteter indregnes i resultatopgø-
relsen på tidspunktet for deres afholdelse. Udgifterne omfatter 
blandt andet direkte henførbare lønninger, personaleomkost-
ninger samt øvrige omkostninger, der er en direkte følge af de 
udførte aktiviteter.

Bevillinger til et- eller flerårige forskningsprojekter udgiftsføres 
på bevillingstidspunktet. Bevillinger, der på statustidspunktet 
endnu ikke er udbetalt, optages som gæld under regnskabsposten 
Skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde.

Omkostninger til inventar- og laboratorieudstyr mv. udgiftsføres 
på anskaffelsestidspunktet.

Administrationsudgifter
Administrationsudgifter er udgifter, der direkte kan henføres til 
foreningens administrative funktioner. Administrationsudgifter 
omfatter udgifter til fælles personaleudgifter og HR, økonomi- 
og formueforvaltning, hovedbestyrelse, udvalg, administrerende 
 direktør, politik og jura, ejendomsforvaltning samt kantine, som 
ikke er fordelt til de forbrugende afdelinger.

Fællesudgifter til fordeling
Fællesudgifter til kantine, it, HR og lokaledrift på 
Strandboulevarden belaster de enkelte aktiviteter efter forbrug. 
Konkret fordeles fællesudgifter efter kvadratmeter og antal an-
satte.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger foretaget på foreningens bygninger og 
øvrige anlægsaktiver fordeles til de forbrugende afdelinger som 
en del af de fælles lokaleudgifter. Afskrivning på foreningens im-
materielle aktiver, som har indtægtsskabende formål, udgiftsføres 
som udgifter hertil.

Skat
Kræftens Bekæmpelse er en almenvelgørende forening og er ef-
ter selskabsskatteloven fritaget for skatteansættelse.  

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaf-
felsespris og udgifter, som er direkte tilknyttet anskaffelsen. Der 
foretages lineær afskrivning ved ibrugtagning. Afskrivning baseres 
på en brugstid på 5 år.

Materielle anlægsaktiver
Bygninger
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger og fradrag af forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsespris og udgifter, som er direkte 
tilknyttet anskaffelsen.

Værdien af ejendommen på Strandboulevarden 49 bindes på 
foreningens egenkapital som en ejendomsreserve. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på 50 års brugstid. 

Arveudlagte ejendomme, der er bestemt til videresalg, eller hvor 
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der påhviler beboelsesret mv., optages til de oprindelige udlægs-
værdier, og der foretages ikke afskrivning.

Maskiner	og	inventar
Anlægsaktiver, som bidrager til indtægtsskabende virksomhed, 
aktiveres, når de overstiger en anskaffelsesværdi på 2,0 mio. kr. 
Ved optagelse i regnskabet afskrives aktivet lineært over dets 
vurderede levetid. Afskrivninger medtages som udgift til ind-
tægtsskabende aktiviteter. 

Anlægsaktiver anskaffet til de formålsbestemte aktiviteter 
straksafskrives i det regnskabsår, hvor de er erhvervet. 

ISOBRO’s retningslinjer foreskriver, at der aktiveres og afskrives 
på anlægsaktiver anskaffet til anvendelse også til de formålsbe-
stemte aktiviteter. Her har foreningen valgt at fravige retnings-
linjerne. Dette begrundes i, at det stort set er umuligt ved an-
skaffelsen af et aktiv til en særlig indsats at vurdere dette aktivs 
levetid. Der kan ske udvikling i aktiviteten, som gør, at en anskaf-
felse hurtigt er forældet eller ikke brugbar mere. Foreningen har 
derfor valgt af forsigtighedshensyn at udgiftsføre anskaffelsen på 
erhvervelsestidspunktet, når det drejer sig om anlægsaktiver til 
formålsbestemte aktiviteter. Dette vurderes ikke at have indflyd-
else på foreningens økonomiske stilling.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer i form af obliga-
tioner, aktier og pantebreve mv.

Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi på balan-
cedagen. Pantebreve mv. måles til en skønnet dagsværdi beregnet 
ved anvendelse af almindeligt accepterede beregningsmetoder. 
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab posteres som 
en finansiel indtægt eller omkostning i regnskabsåret. 

Beholdningen af værdipapirer giver et afkast, dels i form af renter 
og udbytter, dels i form af kursgevinster og -tab. For at afskær-
me de formålsbestemte aktiviteter fra tilfældige kursudsving, 
konjunkturer og øvrige forhold, som har indvirkning på kursen af 
værdipapirbeholdningen, opererer Kræftens Bekæmpelse med 
en kursreguleringsfond, som er en del af foreningens egenkapital. 
Her indgår værdireguleringer på foreningens værdipapirbehold-
ning; realiserede såvel som urealiserede værdireguleringer.

Varebeholdninger
ISOBRO’s retningslinjer foreskriver at optage varebeholdninger til 
kostpris. Denne retningslinje har foreningen valgt ikke at følge. Af 
forsigtighedshensyn bliver varer købt til videresalg udgiftsført på 
den pågældende indsamlingsaktivitet på erhvervelsestidspunktet 
og udgiftsføres således uafhængigt af salgets forløb. Dette vur-
deres ikke at have indflydelse på foreningens økonomiske stilling.

Tilgodehavender, forudbetalte udgifter mv.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imøde-
gåelse af forventede tab.

Forudbetalte udgifter omfatter udgifter vedrørende næste regn-
skabsår.  

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender.

Egenkapital
Egenkapital består af en bunden kapital i form af en ejendomsre-
serve samt en disponibel kapital sammensat af en driftsfond og 
kursreguleringsfond. I disponibel kapital indgår endvidere reser-
ver, der er disponeret til gennemførelse af særlige formålsbe-
stemte aktiviteter i efterfølgende regnskabsår.

Egenkapitalen består af:

Bundne midler:
Ejendomsreserve
I forbindelse med at Kræftens Bekæmpelse har valgt at følge 
ISOBRO’s retningslinjer, er foreningens ejendom på Strandbou-
levarden 49 blevet indregnet i regnskabet. Ejendommen har tid-
ligere været værdiansat til 0 kr. Da indregningen af ejendommen 
ikke er et resultat af en realiseret handel, reserveres ’indtægten’ 
som en bunden reserve under egenkapitalen, benævnt ejen-
domsreserve. Reserven reduceres, hvis ejendommen sælges, 
udgår, af- eller nedskrives.

Disponible midler:
Driftsfonden	er midler, som kan anvendes til finansiering af kom-
mende års drift af Kræftens Bekæmpelse.

Kursreguleringsfonden opsamler realiserede og urealiserede 
kursgevinster og –tab. Kursreguleringsfonden skal sikre, at kurs-
tab på værdipapirbeholdningen ikke medfører begrænsninger i 
foreningens planlagte aktivitetsniveau. 

Reservation	til	Knæk	Canceruddeling er midler, som er 
indsamlet i forbindelse med Knæk Cancer, men som endnu ikke 
er uddelt. Disse midler skal ikke bruges til den løbende drift af 
foreningen, hvorfor de er reserveret på en selvstændig linje i 
egenkapitalen, så de holdes adskilt fra driftsfonden. 

Reservation	til	strategiske	projekter knytter sig til beslutnin-
gen om at anvende 30,0 mio. kr. årligt i 10 år fra 2010 til 2019 til 
særlige strategiske indsatsområder. Såfremt der i et givent år be-
vilges mindre end 30,0 mio. kr. til strategiske initiativer, reserve-
res restbeløbet til senere uddeling. 

Skyldige udgifter mv.
Skyldige udgifter udgøres af gæld til kreditorer, skyldig A-skat 
mv. Beregnet feriepengeforpligtelse opgøres med udgangspunkt i 
de indgåede overenskomster og de løbende registreringer.

Skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde
Skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde udgøres af gæld i 
form af bevillinger, som tidligere er bevilliget fra de videnskabe-
lige udvalg, forretningsudvalg og hovedbestyrelse, men endnu 
ikke er udbetalt.
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Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Nøgletal
Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med anbefalinger fra or-
ganisationen ISOBRO. Nøgletal præsenteres i ledelsesberetningen 
jf. opstilling nedenfor.

Antal medlemmer
Antal medlemmer er opgjort som antal registrerede medlemmer, 
der har betalt medlemskontingent for en periode, der løber hen-
over balancedagen eller påbegynder dagen efter balancedagen. 

Antal ansatte
Gennemsnitligt antal ansatte er beregnet baseret på det samlede 
indbetalte ATP-bidrag i regnskabsåret for danske medarbejdere 
(ATP-metoden) tillagt beregnet antal medarbejdere aflønnet i 
udlandet baseret på registrerede aflønnede timer. Frivillige med-
arbejdere indgår ikke i tallet.

Lønnote
Lønnoten viser den samlede udbetalte løn til foreningens ansatte 
samt særskilt oplysning om aflønning til den administrerende 
direktør. Hvis den administrerende direktør modtager honorar, 
eller anden aflønning for eventuelle tillidsposter, tilfalder disse 
foreningen. 

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsens formål er at give information om for-
eningens pengestrømme for regnskabsåret og etablere forbindel-
se mellem resultatopgørelsen og balancen. Pengestrømsopgørel-
sen er opdelt i driftsaktiviteter og investeringer og viser, hvor 
pengene kommer fra, hvordan de anvendes, og hvad den skabte 
likviditet fra driften bliver anbragt i.

Pengestrømmene opgøres som pengestrømme fra driften og 
pengestrømme fra ændring i balanceposterne. F.eks. vil en stig-
ning i gæld og skyldige omkostninger være et udtryk for sparet 
træk på likvider, hvorfor denne stigning anses som pengestrøm 
ind. Tilsvarende vil et fald i et tilgodehavende være udtryk for 
nettoindbetaling fra kunder, hvorfor dette også anses som en 
pengestrøm ind.

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker

Overskudsgrad ved 
indsamlinger mv.

Resultat af indtægtsskabende aktivitet * 100
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Den andel af de i regnskabsperioden 
indtægtsførte midler, som er tilbage til 
foreningen, efter at direkte henførbare 
udgifter til frembringelse af indtægterne 
er fratrukket. 

Administrationsprocent Administrationsudgifter og  
ikke-fordelbare fællesomkostninger * 100          

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Den del af foreningens samlede indtægter 
der er medgået til henholdsvis admini-
stration og lignende og ikke-fordelbare 
udgifter.

Formålsprocent Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter * 100
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Den andel af foreningens samlede 
indtægter der er medgået til formåls-
bestemte aktiviteter i form af afholdte 
udgifter direkte henførbare til de på-
gældende aktiviteter.

Konsolideringsprocent Årets resultat * 100                  
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Den del af foreningens samlede indtæg-
ter, der er medgået til konsolidering af 
foreningens formue.

                  

Sikkerhedsmargin        Egenkapital * 100  
Samlede udgifter til indtægtsskabende,  

formålsbestemte og generelle aktiviteter

I hvor høj grad egenkapitalen ultimo 
regnskabsåret kan dække foreningens 
udgifter.

Soliditetsgrad   Egenkapital * 100
Balance i alt

Foreningens finansielle styrke.
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Fem år i hovedtal

Oprindelig  
regnskabspraksis

ISOBRO regnskabspraksis

Hoved- og nøgletal1)             (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018

Resultatopgørelse

Offentlige midler  26.529  27.119  27.563  27.063  28.809 
Indsamlede private midler  619.420  684.606  716.182  674.749  707.000 
Momskompensation mv.  -    23.906  21.542  21.308  18.334 
Indtægter ved genbrug, arrangementer og 
salg af produkter  50.552  75.938  88.315  95.825  94.844 

Finansielle poster  28.802  69.586  59.753  64.126  -37.477 

Bruttoindtægter  725.303  881.155  913.355  883.071  811.510 

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter  -76.902  -184.545  -198.225  -197.264  -198.461 

Nettoindtægter i alt  648.401  696.610  715.130  685.807  613.049 

Forskning  404.120  367.068  392.882  410.281  399.552 
Patientstøtte  138.267  131.767  125.499  109.943  111.656 
Oplysning  94.197  97.637  99.298  121.215  119.615 
Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter  636.584  596.472  617.679  641.439  630.823 

Administrationsudgifter  39.622  21.820  21.125  20.194  21.373 
Forbedring af bygninger og tekniske 
investeringer mv.  31.033  -    -    -    -   

Udgifter i alt  707.239  618.292  638.804  661.633  652.196 

Årets resultat  -58.838  78.318  76.326  24.174  -39.147 

1)    Hoved- og nøgletal for 2015 og frem er udarbejdet efter ISOBRO's regnskabspraksis. 
2014 er efter oprindelige regnskabsprincipper og kan således ikke direkte sammenlignes med 2015-, 2016-, 2017- og 2018-regnskabstal.
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Oprindelig  
regnskabspraksis

ISOBRO regnskabspraksis

Hoved- og nøgletal          (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018

Balance  

Immaterielle anlægsaktiver mv.  -    -    13.522  16.726  12.544 
Ejendomme  8.071  203.804  231.849  228.410  226.209 
Anlægsaktiver i alt  8.071  203.804  245.371  245.136  238.753 

Diverse tilgodehavender, forudbetalte 
udgifter mv.  74.950  71.833  68.177  79.425  61.778 

Mellemreging med fonde mv.  26.586  26.115  26.254  29.487  30.322 
Værdipapirer  1.226.474  1.266.851  1.336.052  1.397.712  1.429.720 
Likvide beholdninger  85.936  117.028  115.576  94.990  68.534 
Omsætningsaktiver i alt  1.413.946  1.481.827  1.546.059  1.601.614  1.590.354 

Aktiver i alt  1.422.017  1.685.631  1.791.430  1.846.750  1.829.107 

Bunden egenkapital  -    197.236  225.281  223.142  220.941 
Fri egenkapital  818.150  828.263  876.544  902.857  865.912 
Egenkapital i alt  818.150  1.025.499  1.101.825  1.125.999  1.086.853 

Skyldige udgifter mv.  204.255  218.832  235.894  221.485  205.507 
Aconto-arvebeløb til senere opgørelse  22.146  52.340  41.122  70.406  90.531 
Skyldige bevillinger til videnskabeligt 
arbejde  377.466  388.960  412.589  428.860  446.216 

Gæld i alt  603.867  660.132  689.605  720.751  742.254 

Passiver i alt  1.422.017  1.685.631  1.791.430  1.846.750  1.829.107 

ØKONOMI
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Oprindelig 
regnskabspraksis

ISOBRO regnskabspraksis

Resultatopgørelse i % 2014 2015 2016 2017 2018

Fordeling af ordinære indtægter i %

Offentlige midler  3,7  3,1  3,0  3,1  3,6 
Indsamlede private midler  85,4  77,7  78,4  76,4  87,1 
Momskompensation mv.  -    2,7  2,4  2,4  2,3 
Indtægter ved genbrug, arrangementer 
og salg af produkter  7,0  8,6  9,7  10,9  11,7 

Finansielle poster  4,0  7,9  6,5  7,3  -4,6 

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fordeling af udgifter i %

Forskning  57,1  59,4  61,5  62,0  61,3 
Patientstøtte  19,6  21,3  19,6  16,6  17,1 
Oplysning  13,3  15,8  15,5  18,3  18,3 
Administrationsudgifter  5,6  3,5  3,3  3,1  3,3 
Forbedring af bygninger og tekniske 
investeringer mv.  4,4  -    -    -    -   

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fem år i hovedtal
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Oprindelig 
regnskabspraksis

ISOBRO regnskabspraksis

Udvalgte nøgletal             (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018

Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte  648  664  688  710  712 

Medlemsantal  431.482  425.703  417.324  407.904  402.126 
Indgået medlemskontingent mv.  126.262  136.295  145.305  136.257  147.521 
Bidrag pr. medlem i kr.  268  320  348  334  367 

Arveindtægter  143.466  138.781  146.582  141.839  178.524 
Antal afsluttede arvesager  260  267  262  293  280 
Provenu pr. arvesag  520  520  559  484  638 

Antal involverede ved husstandsindsamling  31.000  32.000  32.000  32.000  30.000 
Overskud ved husstandsindsamling  29.958  29.723  30.326  27.702  25.682 
Overskud pr. indsamler i kr.  966  929  948  866  856 

Overskud ved lotterier  69.442  71.060  63.538  43.483  44.345 

Overskud ved Knæk Cancer  135.380  112.262  137.552  127.471  126.121 

Stafet for Livet  9.781  11.913  11.147  8.388  5.534 
Antal stafetter  37  48  48  66  74 
Antal deltagere  39.100  63.000  75.000  80.000  75.000 

IGEN  4.998  7.754  7.659  8.392  6.001 
Antal butikker  12  12  13  13  14 
Antal frivillige  830  860  942  920  1.000 

Offentlige tilskud  26.529  27.119  27.563  27.063  28.809 

ØKONOMI
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Udvalgte nøgletal  Formel 2018 2017

Overskudsgrad ved indsamlinger mv.
Andel af de indtægtsførte midler, 
som er tilbage efter omkostninger 
til frembringelse af indtægterne er 
fratrukket.

Resultat af indtægtsskabende aktivitet * 100
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

76,6% 75,9%

Administrationsprocent
Andelen af foreningens indtægter  
som er gået til administration.

Administrationsudgifter * 100
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

2,5% 2,5%

Formålsprocent
Andel af indtægter som er gået til 
formålsbestemte aktiviteter.

Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter * 100
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

74,3% 78,3%

Konsolideringsprocent
Andel af indtægterne som er gået til 
konsolidering af foreningens formue.

Årets resultat * 100                  
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

-4,6% 3,0%

                  
Sikkerhedsmargin
Udtrykker i hvor høj grad egenkapitalen 
ultimo regnskabsåret kan dække 
omkostningerne.

Egenkapital * 100  
Samlede udgifter til indtægtsskabende,  

formålsbestemte og generelle aktiviteter

127,8% 131,1%

Soliditetsgrad                            
Udtrykker foreningens finansielle styrke. Egenkapital * 100

Balance i alt
59,4% 61,0%
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Resultatopgørelse 

(1.000 kr.) Note 2018 2017

Indtægtsskabende aktiviteter
Offentlige midler 1  28.809  27.063 
Indsamlede private midler 2  707.000  674.749 
Momskompensation mv. 3  18.334  21.308 
Indtægter ved genbrug, arrangementer og salg af produkter 4  94.844  95.825 

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt  848.987  818.945 

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter 5  -198.461  -197.264 

Resultat af indtægtsskabende aktiviteter 6  650.526  621.681 

Forskning 7  -399.552  -410.281 
Patientstøtte 8  -111.656  -109.943 
Oplysning 9  -119.615  -121.215 

Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter  -630.823  -641.439 

Resultat efter formålsbestemte aktiviteter  19.703  -19.758 

Administrationsudgifter 10  -21.373  -20.194 

Resultat før finansielle poster  -1.670  -39.952 

Finansielle poster 11  -37.477  64.126 

Årets resultat  -39.147  24.174 

Forslag til resultatdisponering
Overført til kursreguleringsfonden  -86.097  40.008 
Overført fra ejendomsreserven  -2.201  -2.139 
Regulering Knæk Cancer-reservation  10.999  4.529 
Regulering reservation til strategiske projekter  149  -4.446 
Overført til driftsfonden:
Forbrug Reservation til Kost, Kræft og Helbred næste Generation  -10.917  -19.042 
Forbrug Reservation til pulje til patientforeninger  -1.500  -1.500 
Overført til driftsfonden, rest  50.420  6.764 

Disponeret i alt  -39.147  24.174 

ØKONOMI
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Balance pr. 31.12.2018

Passiver                                                                           

Ejendomsreserve 16  220.941  223.142 

Bundne midler  220.941  223.142 

Driftsfond 17  672.408  598.904 
Kursreguleringsfond 18  117.396  238.993 
Reservation til Knæk Cancer-uddeling 19  41.169  30.170 
Reservation til strategiske projekter 20  34.939  34.790 

Disponible midler  865.912  902.857 

Egenkapital i alt  1.086.853  1.125.999 

Skyldige udgifter mv. 21  205.507  221.485 
Aconto-arvebeløb til senere opgørelse  90.531  70.406 
Skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde 22  446.216  428.860 

Gæld i alt  742.254  720.751 

Passiver i alt  1.829.107  1.846.750 

(1.000 kr.) Note 2018 2017

Aktiver

CRM- og lotterisystem 12  12.544  16.726 

Immaterielle anlægsaktiver  12.544  16.726 

Ejendomme 13  226.209  228.410 

Materielle anlægsaktiver  226.209  228.410 

Anlægsaktiver i alt  238.753  245.136 

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter mv. 14  61.778  79.425 
Mellemregning med fonde  30.322  29.487 

Tilgodehavender  92.100  108.912 

Værdipapirer 15  1.429.720  1.397.712 
Likvide beholdninger  68.534  94.990 

Værdipapirer og likvider  1.498.254  1.492.702 

Omsætningsaktiver i alt  1.590.354  1.601.614 

Aktiver i alt  1.829.107  1.846.750 
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Pengestrømsopgørelse 

(1.000 kr.) 2018 2017

Pengestrøm fra driften
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter  650.526  621.681 
Stigning i tilgodehavender  16.813  -14.481 
Fald i skyldige udgifter  -15.978  -14.409 
Stigning til skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde  17.356  16.271 
Tillagt afskrivninger  6.880  6.874 
Udgifter ved formålsbestemte aktiviteter og administration  -652.196  -661.633 
Stigning i aconto-arvebeløb til senere opgørelse  20.125  29.284 

Pengestrømme fra formålsbestemte driftsaktiviteter  43.526  -16.413 

Realiserede afkast på finansielle poster  48.620  24.118 
Realiseret kursgevinst/tab på værdipapirer  -7.651  3.255 

Realiserede afkast og kursgevinster og -tab mv.  40.969  27.373 

I alt pengestrøm fra driften  84.495  10.960 

Pengestrøm fra investeringer
Investering i bygningsforbedringer på Strandboulevarden 49  -498  -554 
Afgang af arveaflagt bygning  -    1.300 
Stigning i værdipapirer mv.  -110.454  -24.907 
Stigning i immaterielle anlægsaktiver  -    -7.385 

Pengestrømme fra investeringer  -110.952  -31.546 

Årets pengestrøm  -26.457  -20.586 

Likvide beholdninger 01.01  94.990  115.576 

Likvide beholdninger 31.12  68.533  94.990 

ØKONOMI
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Noter til årsregnskab 2018

(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 1

Offentlige midler
Sundheds- og Ældreministeriets driftspulje  20.000  18.376 
Tilskud fra regioner til kræftrådgivninger  8.809  8.687 

Offentlige midler i alt  28.809  27.063 

NOTE 2

Indsamlede private midler
Arv og testamentariske gaver  178.524  141.839 
Bidrag fra fonde  8.056  2.666 
Erhverv  17.508  21.055 
Tilskud til konkrete projekter  104.759  109.884 
Medlemskontingenter og bidrag fra medlemmer og private bidragydere  147.521  136.257 
Lotterier  73.123  80.359 
Husstandsindsamlingen  33.499  35.794 
Knæk Cancer  144.010  146.895 

Indsamlede private midler i alt  707.000  674.749 

NOTE 3

Momskompensation mv.
Momsrefusion af fællesudgifter  10.720  10.759 
Momskompensation  7.614  10.549 

Momskompensation mv. i alt  18.334  21.308 

NOTE 4

Indtægter ved genbrug, arrangementer og salg af produkter
Genbrugsbutikker  28.588  28.023 
Arrangementer og salg af produkter  66.256  67.802 

Indtægter ved genbrug, arrangementer og salg af produkter i alt  94.844  95.825 
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(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 5

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter
Fundraising & Medlemmer, afdelings- og projektudgifter:

Direkte udgifter
Direkte udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter  109.312  115.016 

Direkte udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt  109.312  115.016 

Indirekte udgifter
Drift af afdeling  25.394  24.518 
Projektudgifter (medlemspleje, analyser, udvikling af nye spil samt 
vedligeholdelse af eksisterende spil)  63.755  57.730 

Indirekte udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt  89.149  82.248 

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt  198.461  197.264 

(1.000 kr.)

Brutto-
indtægter 

2018

Direkte 
udgifter      

2018

Netto-
indtægter 

2018

Brutto-
indtægter 

2017

Direkte 
udgifter      

2017

Netto-
indtægter 

2017

NOTE 6

Indtægter ved indtægts- 
skabende aktiviteter

Offentlige tilskud  28.809  -    28.809  27.063  -    27.063 
Arv og testamentariske gaver  178.524  -    178.524  141.839  -    141.839 
Bidrag fra fonde  8.056  28  8.028  2.666  11  2.655 
Erhverv  17.508  -    17.508  21.055  -    21.055 

Eksterne tilskud til konkrete  
projekter  104.759  -    104.759  109.884  -    109.884 

Medlemskontingenter og lignende  147.521  -    147.521  136.257  -    136.257 
Lotteriindtægter  73.123  28.900  44.223  80.359  36.876  43.483 
Husstandsindsamlingen  33.499  7.817  25.682  35.794  8.092  27.702 
Knæk Cancer  144.010  17.889  126.121  146.895  19.424  127.471 
Genbrugsbutikker  28.588  22.587  6.001  28.023  20.642  7.381 
Momskompensation  18.334  -    18.334  21.308  -    21.308 
Arrangementer og salg af produkter  66.256  32.091  34.165  67.802  29.971  37.831 

Indtægter ved indtægts - 
ska ben de aktiviteter i alt  848.987  109.312  739.675  818.945  115.016  703.929 

Indirekte udgifter jf. note 5  -    89.149  -89.149  -    82.248  -82.248 

Resultat af indtægtsskabende 
aktiviteter i alt  848.987  198.461  650.526  818.945  197.264  621.681 

ØKONOMI
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(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 7

Forskning

Center for Kræftforskning  98.723  95.466 
Eksternt finansierede projekter  63.297  61.963 

Drift af egne forskningsafdelinger i alt  162.020  157.429 

Forskningsbevillingsadministration  2.612  2.357 

Lægefaglig rådgivningsenhed  2.874  3.051 

Dokumentation & Kvalitet  14.135  13.147 

Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (note 7 A)  75.666  75.294 
Bevillinger fra forretningsudvalg og hovedbestyrelse (note 7 B)  22.849  27.243 
Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg  4.423  4.372 

Bevillinger i alt  102.938  106.909 

Strategiske projekter og Knæk Cancer, uddelinger (note 7 C)  114.973  127.388 

Forskning i alt  399.552  410.281 

NOTE 7A

Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg
Projektbevillinger, eksterne forskere (inkl. postdocstipendier)  60.355  58.178 
Projektbevillinger, egne forskere (inkl. postdocstipendier)  9.094  15.120 
Skolarstipendier  2.680  4.010 
Rejsebevillinger  869  995 
Eksternt finansierede bevillinger  4.429  348 

Bevillinger i alt  77.427  78.651 

Reguleringer af bevillinger  -1.761  -3.357 

Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg i alt  75.666  75.294 

NOTE 7B

Bevillinger fra forretningsudvalg og hovedbestyrelse
TMM Københavns Universitet  -    400 
Bevillinger fra Direktionsrammen  944  1.263 
Bevillinger til øvrige projekter mv.  971  896 
Tilskud til forskeres deltagelse i kongresser mv.  1.505  1.712 
Kontingent Danske Patienter  1.286  1.255 
Nordisk Cancer Union  1.736  1.922 
Regional Kemoterapi, Herlev  2.308  -   
Afdrag til Fællesfonden vedrørende Hejmdal  -    480 
Forskning, vandskade  -    183 
KKH - NG  10.917  19.042 
Investeringsramme til udstyr Center for Kræftforskning  3.182  90 

Bevillinger fra forretningsudvalg og hovedbestyrelse i alt  22.849  27.243 
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(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 7C

Strategiske projekter og Knæk Cancer, uddelinger

Strategiske projekter
Forskning i bivirkninger ved HPV-vaccination  -    3.100 
Info HPV-vaccination  -    4.000 
Nationalt Center for Immunterapi  -    8.000 
Tidlig diagnose  -    10.000 
Fælles beslutningstagen  -    9.346 
Bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene  10.000  -   
Bevilling til Danish Comprehensive Cancer Center DCCC  10.000  -   
De 7 tegn  5.000  -   
Fælles beslutningstagen  5.000  -   
Regulering af bevillinger  -149  -   

Strategiske projekter i alt  29.851  34.446 

Knæk Cancer-uddelinger
Alternativ behandling  -    2.500 
Breaking News  2.520  10.000 
Talentfulde unge kræftforskere  10.000  10.000 
Nationalt forskningscenter  -    25.000 
Flere kræftpatienter skal have mulighed for at dø hjemme  21  3.478 
Nationalt forskningscenter Senfølger  -    36.000 
Børnecancerfonden  6.000  6.500 
Pårørende til kræftpatienter  10.000  -   
Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft  20.000  -   
Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft  20.000  -   
Bevilling til Fuld af liv - mindre alkohol til unge  7.500  -   
Bevilling til Bevar normalvægten  5.000  -   
Bevilling til Røgfri fremtid  10.000  -   
Regulering tidligere givne bevillinger  1.874  -   
Rest fra lukkede bevillinger  -7.793  -536 

Knæk Cancer-uddelinger i alt  85.122  92.942 

Strategiske projekter og Knæk Cancer, uddelinger i alt  114.973  127.388 

ØKONOMI
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NOTE 10

Administrationsudgifter
Økonomi og formueforvaltning  11.287  10.697 
Betjening af hovedbestyrelse, udvalg og administrerende direktør  10.086  9.497 

Administrationsudgifter i alt  21.373  20.194 

NOTE 9

Oplysning
Forebyggelse & Oplysning  30.241  29.031 
Kommunikation  26.681  24.000 
Forening & Frivillige  32.722  30.878 
Generel information via lotterier  925  2.038 

I alt  90.569  85.947 
Eksternt finansierede projekter  29.046  35.268 

Oplysning i alt  119.615  121.215 

(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 8

Patientstøtte
Kræftrådgivninger  57.048  55.319 
Patient- og pårørendestøtte, landsdækkende  19.884  18.923 
Kræftlinjen  11.279  10.906 
Projekter og øvrige aktiviteter  8.560  7.445 
Patientlegater  4.584  4.650 
Patientforeninger  4.418  2.938 

I alt  105.773  100.181 
Eksternt finansierede projekter  5.883  9.762 

Patientstøtte i alt  111.656  109.943 
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NOTE 12

Immaterielle anlægsaktiver - CRM- og lotterisystem
Kostpris 01.01  20.907  20.907 
Tilgang  -    -   
Afgang  -    -   

Kostpris 31.12  20.907  20.907 

Af- og nedskrivninger 01.01  4.181  -   
Årets afskrivninger  4.181  4.181 

Af- og nedskrivninger 31.12  8.362  4.181 

Regnskabsmæssig værdi 31.12  12.544  16.726 

(1.000 kr.) Indtægter Udgifter 2018 2017

NOTE 11

Finansielle poster
Huslejeindtægt  2.140  1.163  977  1.246 

Resultat af udlejning  2.140  1.163  977  1.246 

Obligationsrenter  15.199  2.568  12.631  11.379 
Aktieudbytte  34.630  -    34.630  11.125 
Øvrige indtægter mv.  479  97  382  368 

Direkte afkast af værdipapirer i alt  50.308  2.665  47.643  22.872 

Realiserede kurstab  -    7.651  -7.651  3.255 
Urealiserede kurstab  -    78.446  -78.446  36.753 

Kurstab i alt  -    86.097  -86.097  40.008 

Finansielle poster i alt  52.448  89.925  -37.477  64.126 

ØKONOMI
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(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 13

Arveudlagte ejendomme, hvor der påhviler beboelsesrettigheder mv.
Saldo 01.01  5.268  6.568 
Tilgang i året  -    -   
Afgang i året  -    -1.300 

Regnskabsmæssig værdi 31.12  5.268  5.268 

Ejendomsvurdering 2017: 6.420  t.kr.

Materielle anlægsaktiver - Grunde og bygninger
Kostpris 01.01  269.353  268.799 
Tilgang  498  554 
Afgang  -    -   

Kostpris 31.12  269.851  269.353 

Af- og nedskrivninger 01.01  46.211  43.518 
Årets afskrivninger  2.699  2.693 

Af- og nedskrivninger 31.12  48.910  46.211 

Regnskabsmæssig værdi 31.12  220.941  223.142 

Ejendomme i alt  226.209  228.410 

Ejendomme er ifølge seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til 354.000 t.kr. i 2017.

NOTE 14

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter mv.
Tilgodehavender og forudbetalte udgifter  52.749  70.418 
Deposita vedrørende lejemål  8.369  8.230 
Periodiserede obligationsrenter  660  777 

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter mv. i alt  61.778  79.425 

NOTE 15

Værdipapirer
Obligationer  952.037  888.143 
Aktier  475.535  507.326 
Pantebreve mv.  2.148  2.243 

Værdipapirer i alt  1.429.720  1.397.712 
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Driftsfonden er disponeret således
Godkendt udgiftsbudget for 2019/2018:
Forskning  203.702  205.187 
Strategiske projekter  30.000  30.000 
Patientstøtte  103.333  116.899 
Oplysning  84.789  64.181 
Administration og fælles personaleudgifter til senere fordeling  54.280  53.116 
Disponeret til bygge- og anlægsarbejder  5.750  5.750 
Disponeret til it-projekter og GDPR  5.000  5.000 

 486.854  480.133 

Fundraising & Medlemmer, udgiftsbudget  82.101  80.990 

Godkendt udgiftsbudget i alt:  568.955  561.123 

Reservationer:
Reservation til KKH-NG  -    10.958 
Pulje til patientforeninger  12.000  13.500 
Udskudte aktiviteter fra budget 2018 til 2019 (2017 til 2018)  79.039  39.907 
Reservation til etablering af ny spilleaktivitet  10.500  -   
Budget og reservationer i alt  670.494  625.488 

Disponeret, ikke disponeret driftsfond  1.914  -26.584 

 672.408  598.904 

NOTE 17

Driftsfond
Saldo 01.01  598.904  595.682 
Overført resultat  50.421  6.764 
Forbrug Reservation til KKH-NG  -10.917  -19.042 
Forbrug Pulje til patientforeninger  -1.500  -1.500 
Overført fra Kursreguleringsfond  35.500  17.000 

Saldo 31.12  672.408  598.904 

(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 16

Ejendomsreserve
Ejendomsreserve 01.01  223.142  225.281 
Tilgang i året  498  554 
Afgang i året  -    -   
Årets afskrivninger  -2.699  -2.693 

Ejendomsreserve 31.12  220.941  223.142 

ØKONOMI
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(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 18

Kursreguleringsfond
Saldo 01.01  238.993  215.985 
Overført til Driftsfond  -35.500  -17.000 
Værdiregulering (note 18A)  -86.097  40.008 

Saldo 31.12  117.396  238.993 

NOTE 18A

 Obligationer  Aktier 
 Øvrige 
værdi- 
papirer 

 I alt  

Kursreguleringsfond reguleringer
Realiseret kursgevinst/tab  -2.924  -4.727  -    -7.651  3.255 
Urealiseret kursgevinst/tab  -10.387  -68.133  74  -78.446  36.753 

Kursreguleringsfond reguleringer i alt  -13.311  -72.860  74  -86.097  40.008 

NOTE 19

Reservation til Knæk Cancer-uddeling
Saldo 01.01  30.170  25.641 
Uddelt i året til særlige projekter (note 7 C)  -85.122  -92.942 
Bundet til strategiske projekter  -30.000  -30.000 
Løbende uddelt i året til foreningens formålsbestemte aktiviteter  -    -9.827 
Knæk Cancer-resultat  126.121  137.298 

Saldo 31.12  41.169  30.170 

NOTE 20

Reservation til strategiske projekter
Saldo 01.01  34.790  39.236 
Hensat i året  30.000  30.000 
Uddelt i året (note 7 C)  -29.851  -34.446 

Saldo 31.12  34.939  34.790 
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NOTE 22A

Bevillinger er givet til anvendelse på følgende institutioner
Aarhus Universitetshospital  76.503  98.964 
Kræftens Bekæmpelse  85.898  71.318 
Københavns Universitet  58.343  50.243 
Rigshospitalet  60.965  43.104 
Syddansk Universitet  29.547  33.442 
Herlev Hospital  20.814  27.716 
Næstved Sygehus  20.000  -   
Aarhus Universitet  18.409  23.581 
Danish Comprehensive Cancer Center  7.500  -   
Sjællands Universitetshospital  7.465  11.355 
Odense Universitetshospital  6.551  8.244 
Bispebjerg Hospital  5.468  8.029 
Danmarks Tekniske Universitet  2.750  4.850 
Sygehus Lillebælt  1.960  3.300 
Hvidovre Hospital  1.074  -   
Statens Serum Institut  426  1.601 
Aalborg Universitet  1.694  1.037 
Aalborg Universitethospital  29  296 
Skejby Sygehus  -    4.300 
Øvrige institutioner  40.820  37.480 

Bevillinger i alt  446.216  428.860 

(1.000 kr.) 2018 2017

NOTE 21

Skyldige udgifter mv.
Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud fra eksterne bevillingsgivere  113.776  120.181 
Beregnet feriepengeforpligtelse  56.702  56.255 
Kreditorer  27.877  37.663 
Deposita og forudbetalt husleje  660  647 
Skyldig A-skat mv.  6.492  6.739 

Skyldige udgifter mv. i alt  205.507  221.485 

NOTE 22

Skyldige bevillinger til videnskabeligt arbejde
Saldo 01.01  428.860  412.589 
Bevilget i året fra hovedbestyrelse, forretningsudvalg og de videnskabelige udvalg (note 7)  217.911  234.373 
Udbetalt i året  -200.555  -218.102 

Saldo 31.12.2018 til anvendelse i 2019 og senere  446.216  428.860 

ØKONOMI
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(1.000 kr.) 2018 2017

(Noter, hvortil der ikke henvises i regnskabet)

Det samlede beløb til personalelønninger mv. fordeler sig således
Lønninger  336.215  324.159 
Bidrag til pensionsformål  53.625  52.359 
Andel af udgifter til social sikring  1.544  1.545 

I alt 1)  391.384  378.063 

Heraf vederlag til administrerende direktør
Administrerende direktør Jesper Fisker ( 8 måneder) - udbetalt i året  1.196  -   

I alt 2)  1.196  -   

Gennemsnitligt antal beskæftigede - omregnet til fuldtidsansatte  712  710 

1) Der er ikke udbetalt vederlag til præsidium, hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

2)  Den administrerende direktør er ansat d. 1. maj 2018 til en årsløn på 1.675 t.kr. plus pension, hvilket samlet giver 1.993 t.kr. i 
årsløn på ansættelsestidspunktet alt inklusiv. Jesper Fisker optjener et årligt bestyrelseshonorar på 166 t.kr. for sit hverv som 
bestyrelsesformand for Københavns Professionshøjskole. Dette honorar tilfalder Kræftens Bekæmpelse.

(1.000 kr.)
Brutto-
indtægt

Direkte  
udgifter

2018 2017

(Noter, hvortil der ikke henvises i regnskabet)

Indsamlingsregnskaber efter Indsamlingsloven 1)

Støt Brysterne  13.901  1.956  11.945  12.455 
Mand det Nytter  3.197  727  2.470  141 
Golf  3.388  515  2.873  3.689 
Børn, Unge og Kræft inkl. Kræft er ikke for børn  6.506  2.729  3.777  4.007 
You Run / Betternow  225  35  190  381 
Spis & Støt  906  92  814  470 
Lykketrold  293  36  257  1.169 
Husstandsindsamling  33.499  7.817  25.682  27.701 
Knæk Cancer  77.393  10.505  66.888  62.561 
Øvrige mindre events  577  -    577  571 

Indsamlingsregnskab i alt  139.885  24.412  115.473  113.145 

1)  Ovenstående indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. 
juni 2014 om indsamlinger mv.
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Patientforeninger

Blærekræftforeningen 
Formand Børge Tamsmark 
www.cancer.dk/blaerekraeftforeningen

Dansk Brystkræft Organisation – DBO 
Formand Gitte Laursen
brystkraeft.dk

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede - DLHM 
Formand Britt Prangsbøll 
www.dlhm.dk

Dansk Lymfødem Forening – DALYFO 
Maria Brangstrup Hansen
dalyfo.dk

Dansk Myelomatose Forening 
Søren Dybdahl
www.myelomatose.dk

Dansk Nyrecancer Forening – Danyca 
Formand Lennart Jønsson 
www.cancer.dk/danyca

 
Foreningen Cancerramte Børn 
Formand Jan Johnsen 
www.cancerbarn.dk

Senfølgerforeningen 
Formand Marianne Nord Hansen 
www.cancer.dk/senfoelger

Foreningen Netpa Danmark 
Formand Johannes Eis
www.cancer.dk/netpa

HjernetumorForeningen 
Formand Karen Risgaard 
www.cancer.dk/hjernetumorforeningen

Kræft I Underlivet – KIU 
Formand Birthe Lemley 
www.cancer.dk/kiu

Landsforeningen Bryd Grænser 
Formand Evelyn Hougaard 
www.cancer.dk/brydgraenser

Netværk for Kræftbehandling i Udlandet – Netku 
Formand Nina Lykke 
www.cancer.dk/netku

Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft 
Formand Niels Jessen 
www.dlhm.dk

Pancreasnetværket i Danmark 
Formand Poul Ejby Rasmussen 
pancreaspatient.dk

Patientforeningen Modermærkekræft 
Formand Lene Ottesen
www.cancer.dk/patientforeningen-modermaerkekraeft

Proof of Life 
Formand Lasse Thodberg Andersen
proofoflife.dk

Prostatakræftforeningen – PROPA 
Formand Tonny Clausen
www.propa.dk

Stomiforeningen COPA 
Formand Henning Granslev 
copa.dk

Tarmkræftforeningen 
Formand Jette Lyngholm 
www.cancer.dk/tarmkraeft
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Kræftrådgivninger

L A N D S DÆ K K E N D E 

Kræftlinjen Kræftens 
Bekæmpelses gratis 
telefonrådgivning 
Tlf. 80 30 10 30 
Åbningstider:  
Mandag-fredag  
kl. 9.00-21.00 
Lørdag og søndag  
kl. 12.00-17.00 
Lukket på helligdage 

Online-rådgivning 
Du kan chatte med 
Kræftlinjens rådgivere, 
hvis du har spørgsmål om 
kræft www.cancer.dk/ 
chatraadgivning 

Kræftens Bekæmpelses 
Brevkasse 
I Brevkassen kan du få svar på 
dine spørgsmål om kræft og 
livet med kræft.  
www.cancer.dk/brevkasse 

Cancerforum 
Kræftens Bekæmpelses online 
mødested for patienter og 
pårørende  
www.cancerforum.dk 

App - Liv Med Kræft 
’Liv Med Kræft’ er Kræftens 
Bekæmpelses app til  
kræft-patienter og pårørende. 
Hent appen  
gratis i App Store eller Google 
Play butikken, eller sms 
KBAPP til 1277. Det koster 
alm. sms- og datatakst. 

R E G I O N  H O V E D S TA D E N 

Kræftrådgivningen, 
Hillerød
Østergade 14, 1. 
3400 Hillerød 
hillerod@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 58 

Kræftrådgivningen, 
København
Center for Kræft og Sundhed 
København 
Nørre Allé 45 
2200 København N 
koebenhavn@cancer.dk 
Tlf. 82 20 58 05 

Kræftrådgivningen,  
Rønne
Bornholms Hospital  
Medicinsk center 
Ullasvej 8, 3700 Rønne 
cped0174@regionh.dk 
Tlf. 38 67 10 31 
Mandag-fredag kl. 11.30-12.00 
(telefonisk) 

Kræftrådgivningen,  
Lyngby
Nørgaardsvej 10, 
2800 Lyngby 
lyngby@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 55 

Kræftrådgivning,  
Brøndby
Træningscenter Brøndby 
Horsedammen 36 A 
2605 Brøndby
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 55

R E G I O N  S JÆ L L A N D 

Kræftrådgivningen, 
Holbæk
Carl Reffs Vej 2 
4300 Holbæk 
holbaek@cancer.dk  
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 48 

Kræftrådgivningen, Hårlev
Sundheds- og 
frivillighedscenteret 
Hovedgaden 46,  
4652 Hårlev
denped@stevns.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 20 25 21 74

Kræftrådgivningen, Køge
Søndre Allé 43 B 
4600 Køge 
roskilde@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 48 

Kræftrådgivning, 
Kalundborg 
Infobutikken
Lindegade 3 
4400 Kalundborg 
holbaek@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 48 

Kræftrådgivningen, Maribo
FrivilligCenter Lolland 
Sdr. Boulevard 82, stuen 
4930 Maribo 
naestved@cancer.dk  
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 46 

Kræftrådgivningen, 
Nykøbing F
Nykøbing Falster
Brovejen 4 
4800 Nykøbing Falster 
naestved@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 46 

Kræftrådgivning,  
Nykøbing Sj
Sundhedscenter Odsherred 
Sygehusvej 5, 1.th. 
4500 Nykøbing Sj. 
holbaek@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 48 

Kræftrådgivningen, 
Næstved
Ringstedgade 71 
4700 Næstved 
naestved@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 46 

Kræftrådgivningen, 
Roskilde
Gormsvej 15 
4000 Roskilde 
roskilde@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 48 

R E G I O N  N O R DJ Y L L A N D 

Kræftrådgivningen, 
Aalborg
Steenstrupsvej 1 
9000 Aalborg 
aalborg@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 85 

Kræftrådgivning, Hjørring
Bistrupvej 3, 1. sal 
9800 Hjørring 
aalborg@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 85

Kræftrådgivning, Thisted
Dragsbækcentret 
Simons Bakke 37
7700 Thisted 
aalborg@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. Tlf. 70 20 26 85 

Kræftrådgivning, 
Frederikshavn
De Frivilliges Hus 
Danmarksgade 12 
9900 Frederikshavn 
aalborg@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 85 

Kræftrådgivning, Mors 
Sundhedscenter Limfjorden 
Strandparken 48, 2. sal 
7900 Nykøbing Mors 
aalborg@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 85 

Kræftrådgivning, Aars 
Biblioteket 
Søndergade 24, 9600 Aars 
aalborg@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 85 

R E G I O N  M I D TJ Y L L A N D 

Kræftrådgivning, Grenå 
Sundhedsskolen i 
sundhedshuset 
Sygehusvej 6, 8500 Grenå 
Tidsbestilling på  
tlf. 30 63 27 04  
(kl. 08.30-13.00) 

Kræftrådgivningen, 
Herning
Nørgaards Allé 10 
7400 Herning 
herning@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 63 

Kræftrådgivning, 
Holstebro 
Kultur & Frivillighuset 
Nygade 22 
7500 Holstebro 
herning@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 63 

Kræftrådgivning, Horsens
Sund By butikken 
Åboulevarden 52 
8700 Horsens 
Tidsbestilling på  
tlf. 76 29 36 75 

Kræftrådgivning, Randers 
Sundhedscentret
Biografgade 3 
8900 Randers C 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 89 

Kræftrådgivning, 
Ringkøbing
Nørredige 26
6950 Ringkøbing 
herning@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 63 

Kræftrådgivning, Silkeborg
Sundhedshuset 
Toldbodgade 29-31 
8600 Silkeborg 
kraeftforloeb@silkeborg.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 89 70 13 47 

Kræftrådgivning, 
Skanderborg
Sundhedscentret 
Sygehusvej 7 
8660 Skanderborg 
aarhus@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 87 94 78 92 

Kræftrådgivning, Skive
Resenvej 15, plan 3
7800 Skive 
herning@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 69 

Kræftrådgivning, Tarm
Sundhedscenter Vest 
Kirkegade 3, 6880 Tarm 
herning@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 63 

Kræftrådgivning, Lemvig
Kompetenceværkstedet 
Bøgelundvej 50, Bonnet, 
7620 Lemvig
herning@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 69 

Kræftrådgivning, Tirstrup
Træning & Sundhed 
Århusvej 35 
8400 Ebeltoft 
Tidsbestilling på  
tlf. 30 63 27 04  
(kl. 08.30-13.00) 

Kræftrådgivning, Viborg
Toldboden 1, 2. sal 
8800 Viborg 
viborg@cancer.dk 
Tidsbestilling på  
tlf. 70 20 26 63

Kræftrådgivningen,  
Århus
Hejmdal – Kræftpatienternes hus 
Peter Sabroes Gade 1 
8000 Århus C 
aarhus@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 89 

R E G I O N  S Y D D A N M A R K 

Kræftrådgivningen,  
Esbjerg
Jyllandsgade 30 
6700 Esbjerg 
esbjerg@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 71 

Kræftrådgivning,  
Nyborg
Arkaden
Nørrevoldgade 14
5800 Nyborg 
sund@nyborg.dk 
Tlf. 63 33 81 08 

Kræftrådgivning, Fredericia
Sundhedshuset
Dronningensgade 95
7000 Fredericia
genoptraening@fredericia.dk  
Tlf. 72 10 60 50

Kræftrådgivningen, Odense
Kløvervænget 18B 
5000 Odense C 
odense@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 87 

Frivilligrådgivning, Svendborg 
Brogade 35 (i gården) 
5700 Svendborg 
cancer-svbg@hotmail.com 
Tlf. 23 98 06 95

Kræftrådgivningen, Vejle
Kræftpatienternes hus 
Beriderbakken 9 
7100 Vejle 
vejle@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 86 

Kræftrådgivningen, Aabenraa
Søndergade 7 
6200 Aabenraa 
aabenraa@cancer.dk 
Tlf. 70 20 26 72 

Kræftrådgivning, Vojens
Sundhedscentret
Rådhuscentret 7
6500 Vojens
Tidsbestilling på  
tlf. 74 34 28 04

Kræftrådgivning, Sønderborg 
Sundhedscentret
Grundtvigs Alle 150
6400 Sønderborg
Tidsbestilling på  
tlf. 88 72 41 81 (kl. 8-9)
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Kræftens Bekæmpelse har 
11 kræftrådgivninger landet 

over, hvor der foregår for-
skellige fysiske aktiviteter. Her 

er et træningshold i gang i 
Kræftrådgivningen i Aalborg.
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Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Telefon 35 25 75 00
www.cancer.dk
CVR 55 62 90 13

CANCER.DK


