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Indledende præsentation af Kræftens Bekæmpelse og vores mål frem mod 2020 

Kræftens Bekæmpelse er en troværdig, veldrevet og professionel forening, der er uafhængig 

af politiske og økonomiske interesser. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, der 

baserer sig på medlemskab og frivilligt arbejde, og hvor lokalforeninger og frivillige gør en 

stor indsats for, at vi når vores mål. 

 

Vi kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Hver tredje dansker bliver på et tids-

punkt i deres liv ramt af kræft, og selvom næsten seks ud af 10 overlever deres kræftsygdom, 

er kræft den hyppigste dødsårsag blandt danskere under 65 år. 

 

Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte er det vores mål, at så få som muligt får 

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

som muligt for alle patienter og deres pårørende. Kræftens Bekæmpelses forskningscenter er i 

verdensklasse. I 2015 offentliggjorde vi flere end 300 videnskabelige artikler. 100 af dem er 

blandt de mest citerede artikler i verden på sit felt.  

 

Kræftens Bekæmpelses arbejde med forebyggelse sker fra et af landets største videnscentre af 

sin art, og vores forebyggelsesafdeling hjælper danskerne med viden og rådgivning om, hvor-

dan man kan nedsætte risikoen for at få kræft. Vores patientstøtteafdeling tilbyder gratis 

kræftrådgivning mere end 30 steder i landet og har årligt næsten 90.000 kontakter med kræft-

patienter, pårørende og fagprofessionelle i vores rådgivninger og på telefonrådgivningen, 

Kræftlinjen. 

 

Langt størstedelen af vores indtægter kommer fra medlemskab, indsamlinger, gaver og andre 

former for støtte fra danskerne. Kræftens Bekæmpelse har den største respekt for de midler 

foreningen betros, og det udmønter sig i den højst mulige kvalitet og effektivitet i foreningens 

arbejde, en stram økonomistyring og udpræget omkostningsbevidsthed på alle niveauer. 

 

Indenfor Kræftens Bekæmpelses etiske og værdimæssige rammer samarbejder vi med alle, 

der vil medvirke til, at foreningen når sine mål. Kræftens Bekæmpelse ønsker at påvirke det 

omkringliggende samfund for at mindske risikoen for at få kræft og til gavn for mennesker 

ramt af kræft.  
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Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentan-

ter for lokalforeningerne, medlemmerne af Kræftens Bekæmpelses præsidium og en hovedbe-

styrelse på 30 folkevalgte medlemmer. Repræsentantskabet fastsætter vores vedtægter og vo-

res indsatsområder. 

 

Kræftens Bekæmpelse beskæftiger ca. 650 årsværk fordelt på ca. 900 medarbejdere over hele 

landet. Vores frivilligafdeling koordinerer og støtter alle de ca. 45.000 danskere, der gør en 

frivillig indsats for Kræftens Bekæmpelse. Tilsammen udgør frivillige cirka. 850 årsværk. Fri-

villige står bl.a. for Landsindsamlingen, Stafet for Livet og indgår i lokalforeningerne i alle 

landets kommuner. 

 

Kræftens Bekæmpelses årlige nettoindtægter er på ca. 650 mio. kr., der anvendes til gavn for 

kræftsagen. I 2015 har Kræftens Bekæmpelse brugt næsten 250 mio. kr. på egen forskning og 

uddelt 400 mio. kr. til andres kræftforskning. Kræftens Bekæmpelse har brugt over 100 mio. 

kr. på oplysning om forebyggelse og kræft og 140 mio. kr. på støtte af kræftramte. 

 

Kræftens Bekæmpelses organisation består af seks faglige afdelinger: Center for Kræftforsk-

ning, Patientstøtte & Lokal Indsats, Forebyggelse & Oplysning, Dokumentation & Kvalitet, 

Frivilligindsats samt Fundraising & Medlemmer, der understøttes af de centrale funktioner 

Kommunikation, Politik & Jura, Økonomi & Administration samt HR. 

 

Kræftens Bekæmpelse bliver ledet gennem dialog og åbenhed med afsæt i et fælles ledelses-

grundlag. Den åbne dialog eksisterer på alle niveauer i foreningen og er med til at skabe den 

involvering, der sikrer nytænkning, læring og udvikling.  

 

Vi lægger vægt på, at vores ledere er synlige og stærke værdibærere, der sætter pris på mang-

foldighed, udnytter forskellighed og motiveres af ledelse i et stærkt engageret arbejdsmiljø. 
 

Kræftens Bekæmpelse har ambitiøse mål frem mod 2020. Du kan finde en beskrivelse af vo-

res mål her Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 

 
Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse - ansvar og fokus 

Kræftens Bekæmpelses cheflæge er en nyetableret stilling, der samler en række lægefaglige 

opgaver. Cheflægen har det overordnede ansvar for i samarbejde med foreningens øvrige læ-

ger at tegne den lægefaglige linje i Kræftens Bekæmpelse og udvikle et lægefagligt netværk 

på tværs af organisationen. Cheflægen har også et tæt samarbejde med andre ansatte og frivil-

lige. 

 

Cheflægen er i dagligdagen knyttet til direktionen og refererer til Kræftens Bekæmpelses ad-

ministrerende direktør. Cheflægen indgår sammen med afdelingscheferne i Kræftens Bekæm-

pelses chefgruppe, der har ansvaret for at sikre realiseringen af foreningens langsigtede og 

kortsigtede mål og den overordnede strategiske udvikling og styring af Kræftens Bekæm-

pelse. Cheflægens ansvar er i den forbindelse at bidrage med det lægefaglige perspektiv i 

chefgruppens arbejde baseret på indgående viden om den lægefaglige udvikling inden for 

kræftområdet og de kliniske muligheder. 

 

https://www.cancer.dk/om-os/det-arbejder-vi-for/
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Cheflægen bliver Kræftens Bekæmpelses primære lægelige talsperson inden for tværgående 

sundhedsfaglige problemstillinger og får en helt central rolle i forhold til at sikre, at vores for-

midling af lægeligt stof er i top. Cheflægen indgår her som en faglig sparringpartner for Kræf-

tens Bekæmpelses afdelinger, herunder i særdeleshed for kommunikationsafdelingen, der dag-

ligt er i kontakt med brugere og medier der efterspørger vores viden. Kræftens Bekæmpelse 

skal – ofte med kort varsel - levere de bedste svar på de spørgsmål danskere og især patienter 

og pårørende har om kræft og kræftbehandlingen, og cheflægen vil dagligt deltage i kommu-

nikationsafdelingens briefinger og være sparringspartner i forhold til Kræftens Bekæmpelses 

reaktion på nyheder inden for kræftområdet. 

 

Herudover skal cheflægen medvirke til, at patientperspektivet i Kræftens Bekæmpelse fasthol-

des og udbygges. Det er afgørende, at Kræftens Bekæmpelse fortsat har patientens perspektiv 

i fokus. Vi har i særligt fokus at give patienterne bedre mulighed for at tage del i beslutninger 

om deres egen behandling. Cheflægen vil indgå i et tæt samarbejde med vores afdelinger for 

Patientstøtte & Lokalindsats, Dokumentation & Kvalitet samt Kommunikation om at nå dette 

mål. 

 

Cheflægen vil få ansvaret for – eller vil indgå i – forskellige tværgående opgaver og projekter. 

Cheflægen vil i den forbindelse skulle samarbejde med og trække på faglige ressourcer hos 

ansatte i Kræftens Bekæmpelses afdelinger. Lige nu er vi især optaget af samspillet mellem 

almen praksis og hospitalerne, indførelse af patientansvarlig læge, brug af kvalitetsdata, sen-

følger og effektive kræftpakker. 

 
Personprofil 

Vi søger en cheflæge med en solidt funderet lægefaglighed med klinisk erfaring og gerne 

forskningserfaring. Du er fortrolig med patienternes perspektiv på tingene, og du er ambitiøs 

på patienternes vegne. 

 

På baggrund af ansvaret og fokusset i stillingen som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse vil vi 

herudover lægge vægt på følgende kvaliteter hos dig: 

 

- Du har et klinisk og strategisk overblik, så du både kan medvirke i strategiske beslut-

ninger og kan understøtte formidling af kræftrelevante problemstillinger 

 

- Du kan se perspektiverne i ny forskning og nye behandlinger og kan forklare det, så 

patienterne kan forstå det 

 

- Du kan rådgive direktionen og chefgruppen om nye kræftbehandlinger, alternativ be-

handling, kliniske frontlinjer fra symptom til rehabilitering og palliation. Du er indstil-

let på at indhente og formidle viden på alle de kræftrelaterede emner, der betyder no-

get for danskerne, for patienterne og for de pårørende 

 

Du motiveres af arbejdet i en politisk ledet organisation og interesserer dig for, hvad der rører 

sig politisk, som har betydning for vores arbejde. Du er en åben og nysgerrig person med en 

høj integritet og politisk tæft, og det er naturligt for dig at deltage aktivt i udadvendte events 

som f.eks. folkemøder, foredrag mv. Du er en uhøjtidelig person, der hviler i dig selv, og du 

trives lige så godt på de bonede gulve som i lokalforeningernes forsamlingshuse. 
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Du formår ubesværet at etablere gode relationer til dine samarbejdspartnere på alle niveauer i 

foreningen og uden for foreningen. Du har en naturlig autoritet og gennemslagskraft uden at 

tabe det empatiske perspektiv. Du har et godt humør og et stort personligt overskud og enga-

gement. 

 

Og så har du selvfølgelig en relevant baggrund til at indgå i den øverste ledelse i en stor orga-

nisation.  

 

Vi lægger også vægt på, at du engagerer dig personligt og professionelt i kræftsagen. Til gen-

gæld tilbyder vi et spændende og udfordrende job i et mangfoldigt miljø præget af høj faglig 

ekspertise, og hvor arbejdstiden selvfølgelig er røgfri.  

 
Samtaler og tiltrædelse 

Vi gennemfører ansættelsessamtaler 3. april og 5. april 2017 (1. samtale) og 24. og 25. april 

(2. samtale). Tiltrædelse efter aftale. 

 
Lønforhold 

Ansættelsen finder sted på individuelle kontraktvilkår. 
 

Ansøgning 

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket på www.cancer.dk/job.  

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos administrerende direktør Leif Vestergaard 

Pedersen på 3525 7201 eller lægefaglig vicedirektør Hans H. Storm på 3525 7677. 

 
Ansøgningsfristen er søndag den 26. marts 2017. 

 

http://www.cancer.dk/job

