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Fra venstre mod højre: 
Helle Nissen, 
Charlotte Qvist og 
Marianne Benzon Nielsen.
Foto: Lisbeth Holten

Da Børnecancerfonden begyndte sit arbejde for knap 20 år siden, døde 

halvdelen af de 200 børn og unge, der hvert år får konstateret kræft  

i Danmark. 

Sådan er det heldigvis ikke længere. De seneste års forskning i børne-

kræft har resulteret i bedre og mere effektive behandlingsformer, og det 

betyder, at tre ud af fire børn i dag overlever en kræftsygdom. 

Selvom udviklingen er opmuntrende, er kræft stadig den hyppigste  

medicinske dødsårsag hos børn i alderen 1 til 15 år. Derfor er der fortsat 

behov for en koncentreret indsats på børnekræftområdet. 

Det er Børnecancerfondens mål at helbrede alle børn, der får kræft. Og 

ikke nok med det. Vi kæmper også for, at de børn, der bliver helbredt, skal 

kunne leve et normalt liv efter deres sygdom. En del af de børn, der over-

lever en kræftsygdom, kommer nemlig ud på den anden side med alvor-

lige følgevirkninger af behandlingen. Nogle kan ikke få børn, når de bliver 

voksne, nogle må have amputeret lemmer, mens andre får varige hjerne-

skader og vil aldrig kunne klare sig selv. 

Børnene skal leve i mange år efter deres sygdom, og derfor er det ikke 

nok, at vi kun fokuserer på overlevelse. Det er mindst lige så vigtigt, at vi 

Det er 
ikke nok, 
at børnene 
overlever

fokuserer på børnenes livskvalitet under og efter deres sygdom.  

Børnecancerfonden er etableret for at styrke forskningen i bedre og 

mere effektive behandlingsformer, øge oplysningen om kræft hos børn 

samt forbedre vilkårene for de syge børn og deres familier. Men det  

koster selvfølgelig mange penge. 

Børnecancerfonden er en selvstændig privat organisation, som ikke 

modtager offentlig støtte. Derfor er vi helt afhængige af private dona-

tioner. De store og veletablerede organisationer og fonde, som danner 

et vigtigt fundament for kræftforskningen og behandlingen af kræft i 

Danmark, har samlet deres kræfter om de store patientgrupper og om 

de mere udbredte kræftformer hos voksne. Det efterlader et mærkbart 

behov for en særlig indsats på det område, som Børnecancerfonden 

dækker. 

I denne brochure kan du læse mere om vores arbejde i Børnecancerfonden, 

de fremskridt vi har nået, samt de udfordringer vi står overfor.

Hjælp os med at hjælpe!
Venlig hilsen

Marianne Benzon Nielsen

Direktør i Børnecancerfonden
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Team Rynkeby er
Børnecancerfondens

største sponsor.
I 2012 indsamlede

cykelholdet
14,3 millioner kr.

til kampen
mod børnekræft.

Team 
Rynkeby 

inspirerer 
folk til 

at hjælpe

Børnecancerfonden får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af 

private donationer for at kunne spille en aktiv rolle i kampen mod 

børnekræft. 

Vores suverænt største sponsor har de seneste år været cykelholdet 

Team Rynkeby, der hver sommer siden 2002 har cyklet fra Danmark til 

Paris for at samle penge ind til børn med kræft og deres familier. 

Cykelholdet startede som en løs idé til en julefrokost hos Rynkeby 

Foods i Ringe tilbage i 2001. Og den følgende sommer drog 11 cykelryt-

tere og én hjælper ud på en syvdages cykeltur til Paris. Rynkeby Foods 

var hovedsponsor for turen, men andre virksomheder bidrog også med 

sponsorater. Deltagerne var faktisk så flittige til at indhente sponso- 

rater til turen, at der var 38.000 kr. i overskud, da de vendte hjem en  

uge senere. 

Pengene besluttede de sig for at donere til Børnecancerfonden, og det 

blev starten på en fast tradition. 

Team Rynkeby har de efterfølgende år vokset sig større og større, og i 

2013 består cykelholdet af næsten 1.000 ryttere og 210 hjælpere for-

delt på 14 danske, seks svenske og ét finsk hold. Alene i 2012 indsam-

lede Team Rynkeby hele 16,037 mio. DKK til børn med kræft i Danmark 

og Sverige – heraf 14,3 mio. DKK til Børnecancerfonden i Danmark. 

Det er dog ikke blot det enorme beløb, som Team Rynkeby hvert år  

donerer til Børnecancerfonden, der gør cykelholdet til en uvurderlig 

samarbejdspartner for os. De mere end 700 deltagere i Danmark og 

Sverige, som er involveret i projektet, er fantastisk dygtige til at sprede 

Børnecancerfondens budskaber til dele af landet, som en lille organisa-

tion som os ikke tidligere har haft mulighed for at nå ud til. Deltagernes 

indsats inspirerer hvert år hundredvis af mennesker til at støtte kam-

pen mod børnekræft, og på den måde opstår der mange positive  

velgørenhedsprojekter i kølvandet på Team Rynkeby.



Team Rynkeby er Børnecancerfondens største sponsor, men cykelholdet er 

langt fra vores eneste gavmilde giver. Hvert år afholdes der en række vel- 

gørenhedsarrangementer rundt om i Danmark, hvis formål er at samle penge 

ind til Børnecancerfonden. Arrangementerne giver livsnødvendige penge til  

vores mange aktiviteter, og samtidig er de med til at sætte kampen mod  

børnekræft på dagsordnen lokalt.

SportscarEvent er et af disse arrangementer. Ved årlige events på FDM  

Jyllands-ringen og FDM Sjællandsringen in samler SportscarEvent penge til  

Børnecancerfonden. Bilentusiaster fra hele Danmark valfarter til de to racer-

baner, hvor der er mulighed for at købe en co-drivertur i mange forskellige 

sportsbiler. Hele overskuddet fra SportscarEvent går til Børnecancerfonden, 

og gennem årene er det blevet til godt syv millioner kr.

Udover den store årlige donation fra SportscarEvent er eventen også en stor 

oplevelse for de kræftsyge børn. SportscarEvent har nemlig afsat to eftermid-

dage, hvor børn med kræft fra Skejby Sygehus, Rigshospitalet, Odense Univer-

sitetshospital og Aalborg Sygehus sammen med deres familier, kan komme ud 

og køre gratis i de hurtige biler. Det er en kæmpe oplevelse, der giver mange 

glade smil hos både børn og voksne.

Det er ikke hver dag, 
man får lov at komme ud at 

køre i en fuldblodsracer, 
så forventningerne er høje, 

når SportscarEvent afvikles 
i Jylland og på Sjælland.

Arrangementer 
spreder det 

gode budskab

Foto: Jesper Grønne
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Børnecancerfondens
økonomi

Børnecancerfonden 
bruger mindre end 

6 procent af sit budget 
på administration. 

Derfor går næsten alle 
indsamlede 

midler til at støtte 
fondens formål.

Børnecancerfonden er en lille fond med et relativt lille budget. Til  

gengæld er der rigtig mange vigtige forskningsprojekter og faglige og 

sociale projekter, som vi gerne vil støtte. 

Børnecancerfonden får hvert år ansøgninger for mange flere penge, 

end vi har at dele ud af. Derfor må vi prioritere vores indsats benhårdt. 

Vi har inddelt vores indsats i tre overordnede temaer:

FORsknIng

Børnecancerfonden støtter først og fremmest forskningen i børne-

kræft, så vi kan sikre bedre og mere effektive behandlingsformer. 

Hvis vi skal helbrede alle børn, der får kræft, og samtidig sikre børnene 

et ordentligt liv efter behandlingen, er det tvingende nødvendigt, at der 

bliver forsket specifikt i børnekræft. Forskningen er det mest effektive 

middel i kampen mod børnekræft, men også det dyreste, og derfor  

udgør forskningen også størstedelen af vores budget.

OplysnIng Og InFORMATIOn

Derudover har Børnecancerfonden også påtaget sig opgaven som  

formidler af viden inden for børnekræftområdet. Hvert år finansierer vi 

informationsmateriale om de mange forskellige kræftsygdomme, som 

rammer børn. En del af informationsmaterialet er udarbejdet i børne-

højde, så det også giver børnene en forklaring på, hvad det er for en syg-

dom, der rammer dem. Børnecancerfonden har blandt andet finansieret 

DVD-film, børnebøger og en lang række landsdækkende pjecer.

DIRekTe sTøTTe TIl FAMIlIeRne

Endeligt forsøger Børnecancerfonden at skabe en lille smule glæde 

hos de syge børn og deres familier ved at give dem direkte støtte til lidt 

forkælelse i hverdagen. Blandt andet får alle børn i Danmark, der får 

kræft, et legat på 5.000 kr. fra Børnecancerfonden, som de kan bruge, 

som de har lyst. Derudover har Børnecancerfonden tre feriehuse – to  

i Nordjylland og et i Nordsjælland, som børnene og deres familier kan 

låne, så de kan komme lidt væk. Feriehusene er indrettet, så de passer 

til de behov, børnene har.



De seneste års målrettede forskning i børnekræft er den væsent- 

ligste årsag til, at tre ud af fire børn i dag overlever en kræftsygdom.  

Vi bliver bedre og bedre til at behandle børn med kræft, men vi er langt 

fra gode nok endnu. Kræft er stadig den hyppigste medicinske døds- 

årsag hos børn i alderen 1 til 15 år. Og børnene og deres familier må 

stadig gennemgå mange, lange og komplicerede hospitalsindlæggelser 

i de år, behandlingen står på. Samtidig medfører den nuværende  

behandling høj risiko for en lang række alvorlige og ofte livslange bivirk- 

ninger i form af nedsat frugtbarhed, nedsat hukommelse og andre  

intellektuelle skader, organskader og kosmetiske skavanker samt en 

øget risiko for, at børnene rammes af nye kræftsygdomme. 

For at styrke den livsnødvendige forskning i børnekræft har Børne-

cancerfonden valgt at finansiere to professorers forskning i børnekræft. 

Kjeld Schmiegelow og Henrik Hasle er landets førende eksperter i børne-

kræft, og det er i høj grad deres forskning, der har været med  

til at placere Danmark som en af de førende nationer i kampen  

mod børnekræft.

Forskningen i børnekræft er det område, Børnecancerfonden priori- 

terer allerhøjest, når vi fordeler vores midler. For at sikre relevansen af 

de forskningsprojekter, Børnecancerfonden støtter, har vi nedsat et  

videnskabeligt udvalg, der bedømmer alle ansøgninger om økonomisk 

hjælp til forskningsprojekter. Børnecancerfonden støtter kun forsknings- 

projekter, der har fået det blå stempel af det videnskabelige udvalg.

Forskning

Professor i børnekræft 
Kjeld Schmiegelow 

er den ene af de to professorer, 
som Børnecancerfonden 

støtter. 

Forskning er det 
vigtigste våben i kampen 

mod børnekræft.

Den danske forskning i 
børnekræft koncentrerer sig om 
følgende fire vigtige områder:

• De forsøger at finde ud af, 
 hvorfor børn får kræft

• De arbejder med at give en bedre 
 individuel behandling til børnene

• De forsøger at kortlægge, 
 hvordan man kan øge børnenes 
 livskvalitet under behandlingen

• Og endeligt undersøger de, hvordan 
 man kan undgå, at børnene får alvorlige 
 bivirkninger af behandlingen

Foto: Lisbeth Holten



Forskerne ved endnu ikke, 
hvorfor børn får kræft. 

Derfor afsætter 
Børnecancerfonden hvert 

år millioner af kroner 
til forskning i børnekræft.

Et af de helt store mysterier i den danske og internationale børnekræft-

forskning er spørgsmålet om, hvorfor børn får kræft. Når voksne får 

kræft kan man ofte pege på ydre faktorer som rygning, solbadning eller 

miljøgifte, men sådan er det sjældent hos børn.

Derimod viser en række studier, at udviklingen af kræft hos børn ofte 

starter i fosterstadiet, og mange børn fødes med forstadier til kræft 

uden, at de dog senere går hen og udvikler sygdommen. Med støtte fra 

Børnecancerfonden gennemføres der i disse år en række projekter, der 

skal kortlægge, hvilke faktorer i graviditeten der fører til, at børn  

udvikler kræft senere i livet. Derudover forsøger man også at finde ud 

af, hvordan det kan være, at nogle børn fødes med forstadier til kræft 

uden senere at udvikle kræft. Det er håbet, at denne del af forskningen 

på sigt vil resultere i, at man kan forebygge kræft hos børn, men  

forskerne er kun lige ved begyndelsen, og der er lang vej igen. Foto: Susanne Buhl

Hvorfor 
får børn 
kræft?



Selvom to børn får den samme kræftsygdom, kan sygdommen udvikle 

sig forskelligt fra barn til barn. Det skyldes, at der er forskel på kræft-

cellerne, og derfor arbejder forskerne med støtte fra Børnecancer-

fonden i disse år på at kortlægge, hvordan de enkelte kræftceller  

adskiller sig fra hinanden. På den måde kan lægerne blive endnu bedre 

til at give en behandling, der passer til det enkelte barn. 

Men ikke nok med, at kræftcellerne er forskellige, det er børnene også.  

Ligesom der er forskel på børnenes højde og vægt, er der også forskel 

på den måde, børnene omsætter den medicin, de får under behand- 

lingen. Det betyder, at to børn, der ligner hinanden, kan reagere vidt  

forskelligt på den samme behandling. Det ene barn bliver hurtigt rask, 

mens det andet barn reagerer langsomt på behandlingen og får mange 

bivirkninger. For at give den mest optimale behandling til alle børn bliver 

der i disse år med støtte fra Børnecancerfonden forsket intensivt i at 

kortlægge det enkelte barns evne til at omsætte medicin.

Forskellige 
børn kræver 
forskellig 
behandling

Foto: Lisbeth Holten

Med støtte fra 
Børnecancerfonden
arbejder forskerne i 

disse år på at udvikle 
individuelle 

behandlingsformer. 
Det vil blandt 
andet komme 

Sebastian til gavn.
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Hvordan 
sikrer vi børnenes 
livskvalitet?

Børnecancerfonden
uddeler hvert 

år penge 
til forskning,

der kan forbedre
børnenes 

livskvalitet
under og efter
behandlingen.

De fleste børn, der udvikler kræft, er mellem to og syv år, og de er  

derfor i en fase af deres liv, hvor deres psykiske og fysiske udvikling går 

meget stærkt. Det er derfor vigtigt, at de får de bedste muligheder 

for at udvikle sig i et normalt miljø med børn på deres egen alder. 

Det er selvsagt svært at skabe et normalt miljø omkring det syge barn 

og dets familie, når den nuværende behandling kræver, at børnene er 

indlagt i flere måneder af gangen i løbet af de år, hvor behandlingen  

finder sted. Derfor har danske børnekræftforskere med støtte fra 

Børnecancerfonden indledt en række projekter, der skal kortlægge, 

hvordan kræftbehandlingen påvirker den enkelte familie. 

Derudover skal forskningen give en række konkrete bud på, hvordan en 

større del af den behandling, som lige nu foregår på hospitalernes  

børnekræftafdelinger, kan foregå hjemme hos barnets familie i barnets 

vante omgivelser. Dermed kan man give barnet en så normal hverdag 

som muligt og højne hele familiens livskvalitet under behandlingen.



21Børnene 
skal ikke blot 
blive raske, 
de skal blive 
raske til
et normalt liv

I takt med at kræftlægerne bliver bedre og bedre til at sikre, at  

børnene overlever deres sygdom, skifter børnekræftforskningen lang-

somt fokus. Det er ikke længere nok, at børnene bliver raske igen, vi vil 

også gerne sikre, at børnene får et normalt ungdoms-og voksenliv  

efter deres sygdom. Derfor arbejder danske forskere med støtte fra 

Børnecancerfonden i disse år på at kortlægge, hvilke varige bivirkninger 

børnene får af forskellige typer behandling. Det kan blandt andet være 

nedsat frugtbarhed, nedsat hukommelse og andre intellektuelle skader, 

organskader og kosmetiske skavanker samt en øget risiko for, at  

børnene rammes af nye kræftsygdomme.

Forskningen skal bidrage til, at vi får større viden om, hvilke børn der er i 

særlig risiko for at få alvorlige bivirkninger af behandlingen. Dermed 

kan kræftlægerne bedre tilrettelægge en individuel behandling, der gør 

barnet rask med minimal risiko for varige bivirkninger.

Den nuværende kræftbehandling 
medfører ofte en række bivirkninger. 
Derfor støtter Børnecancerfonden 
forskning, der skal minimere 
bivirkningerne og give de unge 
mulighed for at leve et normalt liv 
efter behandlingen.



Claes Rostrup har på egen 
krop mærket, at den nuværende 

kræftbehandling 
er alt andet end perfekt.

Når drengene i Claes Rostrups klasse stryger ud i skolegården for at 

spille fodbold i frikvartererne, sidder Claes ofte inde i klassen sammen 

med pigerne og snakker og hygger. Det er heldigvis ikke det værste i 

verden at have et godt forhold til pigerne, når man er en dreng i 8. 

klasse, men Claes ville nu hellere spille fodbold i skolegården med de 

andre drenge – bare en gang imellem. Det kunne han også sagtens for 

halvandet år siden, inden han blev syg af kræft. Dengang spillede han 

badminton på højt niveau og trænede de fleste dage om ugen. Men nu 

får han ondt, bare han skal gå en lidt længere tur. Det skyldes bivirkninger 

fra den medicin, Claes har fået undervejs i sit behandlingsforløb.

 – Jeg blev syg i marts 2010 og kom straks i behandling. Men der gik 

ikke andet end et par måneder, før jeg begyndte at få det rigtig dårligt af 

behandlingen. Og i oktober blev jeg indlagt akut med leversvigt. Jeg var 

helt gul og hævet over det hele og lå på semiintensiv i 10 dage, før jeg 

kunne udskrives, fortæller Claes. 

Men Claes’ bivirkninger stopper ikke her. 

– Den medicin, jeg har fået, er uhyre effektiv i forhold til at nedbryde 

kræftcellerne, men den er også hård for teenagere. Ingen kan lide den. 

Den rykker rundt på kroppens fedt, så ens hoved bliver kuglerundt – vi 

kalder det måneansigt. Jeg fik det også. Derudover har jeg fået problemer 

med mine hofte- og skulderled, siger Claes og holder en kort pause.

– Medicinen har simpelthen lavet en blodforstopning, så der ikke rigtig 

er kommet blod ud i hofte- og skulderled, og det betyder, at de knogler, 

der normalt er runde, er slidt helt kantede. Det gør afsindigt ondt, og det 

kan betyde, at jeg om halvandet år, når jeg er færdig i behandling, skal 

have nye hofte- og skulderled, siger Claes. 

Lægerne fortæller ham, at han har været meget, meget uheldig. Bivirk- 

ningerne er relativt sjældne, og når de rammer, så rammer de oftest piger. 

– Lægerne kan ikke rigtig sige noget om, hvordan mine chancer er for at 

komme af med hofte- og skulderproblemerne. Måske går det i sig selv 

igen, måske bliver det værre. Foreløbig tager vi én dag af gangen, siger 

Claes, der trods alt kan glæde sig over, at leukæmien, der er skyld i det 

hele, er under kontrol, og at han om en uge slutter i kemo og det næste 

halvandet år blot skal holde behandlingen ved lige med piller. 

Claes er ved at vende sig til tanken om, at bivirkningerne af behandlingen 

måske betyder, at han ikke kan vende tilbage til badminton på højt niveau. 

– Det er svært. Det har jo været en stor del af min identitet, men livet 

må gå videre, og så må jeg jo bare finde noget andet at gå op i, siger han. 

Idrætsefterskolen, som han skulle være startet på om et år, er i den  

forbindelse skiftet ud med Baunehøj Efterskole, hvor han har mulighed 

for at dyrke en anden passion – nemlig madlavning. – Jeg drømmer om 

at blive kok. Midt i min behandling fik jeg lov til at komme på besøg hos 

NOMA og være kok for en dag. Det var en kæmpe oplevelse og virkelig 

en drøm, der gik i opfyldelse, siger Claes og smiler.

– Nu skal jeg bare lige blive helt rask.
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Medicinen 
har været hård

ved mig
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Oplysning 
og information
Når et barn rammes af kræft er der en hel masse spørgsmål, der  

melder sig hos både barnet og dets familie. Hvad er det for en sygdom? 

Overlever jeg? Hvad gør sygdommen ved mig? Hvordan bliver jeg rask? 

Hvad er det for en behandling, jeg skal igennem? Kan jeg stadig spille 

fodbold? For at give børnene og deres familier svar på de mange 

spørgsmål, der rejser sig, udarbejder Bønecancerfonden i samarbejde 

med personalet fra landets børnekræftafdelinger, informationsmate-

riale om bl.a. de mange forskellige kræftsygdomme, der rammer børn. 

På den måde er det altid de nyeste informationer, børnene og deres  

familier får, når de tager informationsmaterialet med hjem fra sygehuset. 

Derudover er det også vigtigt, at informationsmaterialet er ens fra  

sygehus til sygehus. For at få den optimale behandling må børnene ind-

imellem indlægges på andre sygehuse, og de vil derfor blive eksponeret 

for det informations materiale, som er tilgængeligt på det nye sygehus. 

Det kan let skabe forvirring og utryghed, hvis familien pludselig bliver 

udsat for andre eller forældede oplysninger om barnets sygdom,  

og derfor forsøger Børnecancerfonden at sikre, at al informationsmate-

riale på de danske børnekræftafdelinger er ens.

Samtidig samarbejder Børnecancerfonden med forskellige parter om 

hele tiden at udvikle nyt informationsmateriale, der kommunikerer i 

øjenhøjde med de børn og unge, som vi forsøger at give viden om den 

sygdom, der har ramt dem. Børnecancerfonden har blandt andet givet 

penge til udarbejdelsen af forskellige DVD’er, børnebøger og for- 

skellige brochurer og pjecer, der kommunikerer i et sprog, som børnene 

forstår. På den måde forsøger vi at give de ramte børn et mere trygt  

behandlingsforløb

Børnecancerfonden
udgiver, i samarbejde 

med personalet 
fra landets 

børnekræftafdelinger, 
informationsmateriale 

om de mange 
forskellige 

kræftsygdomme,
der rammer børn.
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Børnecancerfonden yder støtte 
til familier med et barn, der rammes 
af kræft. Støtten skal være med til at 

give lidt glæde i hverdagen.

Direkte støtte til 
familierne

Når et barn bliver ramt af kræft vender det fuldstændig op og ned på  

dagligdagen i familien. Intet er som før. Familien går en meget lang og 

udmarvende kamp i møde, hvor alle vågne timer handler om at gøre 

barnet rask igen. Det kan tære utrolig hårdt på familielivet, og det kan 

ofte være svært at se nogen som helst lyspunkter i tilværelsen, mens 

det står på. Samtidig bliver nogle familier oven i købet ramt på økonomien, 

fordi den ene eller begge forældre ikke længere kan passe sit arbejde, 

og fordi der pludselig opstår mange uforudsete udgifter til eksempelvis 

hjælpemidler, kost og rejseaktivitet. 

For at skabe en lille smule glæde og afveksling i hverdagen for de syge 

børn og deres familier består en vigtig del af de midler, Børnecancer-

fonden uddeler hvert år, af direkte støtte til familierne. Den direkte 

støtte bliver givet til familierne på følgende måder:

•  Når et barn får kræft har familien mulighed  
 for at få et legat fra Børnecancerfonden, 
 som kan bruges til noget, barnet ønsker sig.

•  Alle danske familier med et barn med kræft  
 har mulighed for at låne et af 
 Børnecancerfonden’s feriehuse.

•  Børnecancerfonden støtter ungdomsture og 
 arrangerer træf  for danske børn og unge.

•  Børnecancerfonden betaler for fester 
 og andre arrangementer på sygehusenes 
 kræftafdelinger.



Hvis man som barn eller ung bliver ramt af kræft, har man mulig-

hed for at søge et såkaldt forkælelseslegat fra Børnecancer-

fonden. Ansøgningen er dog mest en formalitet, for alle børn og 

unge, der søger, får legatet. Børnecancerfondens forkælelseslegat 

er på 5.000 kr. og kan bruges til hvad som helst. Legatet skal bare 

skabe lidt glæde hos barnet eller hos den unge. 

Da den nuværende behandling af kræft ofte kræver, at barnet eller 

den unge er indlagt i længere perioder af gangen i de år, behand-

lingen står på, kan det godt være svært at holde kontakten til 

vennerne derhjemme. Derfor er der rigtig mange af de unge, der 

bruger de 5.000 kr. fra forkælelseslegatet på en bærbar computer 

eller en smartphone, så de lettere kan holde kontakten med  

vennerne – blandt andet på sociale medier. 

Hvis man får tilbagefald eller bliver ramt at svære bivirkninger 

efter sin behandling, har man mulighed for at søge Børnecancer-

fondens forkælelseslegat igen.

Børn 
med kræft 
skal også 
forkæles 

Når et barn rammes af kræft, 
har familien mulighed for 
at søge et forkælelseslegat 
hos Børnecancerfonden. 
Legatet er på 5.000 kr. og 
kan bruges til hvad som helst.
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Børnecancerfonden
ejer tre feriehuse,

som familier med børn
med kræft kan låne.

Her er det
Børnecancerfondens

feriehus i Dronningmølle
i Nordsjælland.

Det kan 
hjælpe 
at komme 
lidt væk

Hele familien bliver påvirket, når et barn får kræft, og hverdagen kan 

virke helt uoverskuelig for den ramte familie. Derfor kan det nogle 

gange hjælpe at komme lidt væk og opleve noget, der kan få tankerne 

væk fra sygdom, kemoterapi og lange hospitalsindlæggelser. Derfor 

stiller Børnecancerfonden feriehuse til rådighed, som familierne med 

børn med kræft kan låne. 

Børnecancerfondens tre feriehuse ligger i naturskønne omgivelser i  

henholdsvis Dronningmølle og Blokhus, og feriehusene er indrettet, så 

de passer til familiernes særlige behov. Feriehusene er så populære 

blandt familierne, at ventetiden for at låne dem godt kan være lidt lang. 

Med til de tre feriehuse følger også cykler til hele familien, så de børn, 

der har kræfter til det, kan komme ud på opdagelse med familien.
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Her kan 
vi være os 
selv

For Nikoline er syg, hun har leukæmi og er netop færdig med den første 

intensive del af behandlingen. Den er gået godt, men den har tæret 

hårdt på hendes kræfter. Kort inden Nikoline blev syg, kunne hun fejre sit 

tredje DM-guld i badminton. Hun kunne løbe solen sort og var i sit livs 

form – nu kan hun næsten ikke gå op af en trappe uden at blive forpustet. 

Men Nikoline er en fighter og skal nok komme tilbage til den sport, hun 

holder så meget af. 

Hun smiler og retter på hatten, som skjuler hendes næsten bare isse. 

– Det er svært at gå fra at dyrke idræt på højt niveau til at kunne næsten 

ingenting. Nogle gange kan jeg godt tænke, hvorfor det lige skal gå ud 

over mig, siger Nikoline.

Men Børnecancerfondens feriehus er med til at holde humøret oppe 

hos Nikoline, hendes mor, far og søskende. Denne tur i feriehuset er  

familiens tredje tur. Det var dog tæt på, at Nikoline slet ikke kom med. 

Samme dag, som familien pakkede bilen og skulle køre fra hjemmet i 

Klokkerholm ved Hjallerup til Blokhus, fik Nikoline det dårligt. 

– Rigtig mange børn bliver meget syge i forbindelse med den første  

intensive del af behandlingen, fordi immunforsvaret er helt i bund. Men 

jeg har egentlig været ret forskånet. Det er først nu, at jeg er blevet  

rigtig syg, siger Nikoline, der var indlagt næsten en uge på børne- 

afdelingen på Aalborg Sygehus, inden overlægen vurderede, at hun var 

frisk nok til at komme med familien i feriehus. 

– Han ville gerne have beholdt mig på sygehuset en dag mere, men han 

ved, hvor meget det betyder for mig at komme ud i sommerhuset sam-

men med min familie. Og han sagde, at det også er vigtigt, at jeg holder 

humøret højt, så han ville godt udskrive mig, smiler Nikoline og forklarer, 

at Børnecancerfondens feriehus er et frirum for familien. 

– Vi kommer fra en lille by, hvor alle kender alle. Og fordi jeg spiller så 

En halv times kørsel nordvest for Aalborg ligger Blokhus. En hyggelig 

badeby lige bag klitterne til det brusende Vesterhav. Om vinteren sover 

byen vintersøvn med kun nogle hundrede fastboende indbyggere, men 

så snart solen står lidt højere på himlen og vestenvinden bliver lidt  

lunere, strømmer turisterne til byen. 

Lidt uden for byen ad en lille grusvej, der snor sig igennem et mindre 

sommerhusområde, ligger det ene af Børnecancerfondens to feriehuse. 

Det gule murstenshus ligger godt beskyttet bag et vindblæst krat, der 

omkranser haven og gør det umuligt for forbipasserende at se ind. Her 

kan husets beboere i fred og ro nyde naturen og lyden af Vesterhavets 

bølger kun et stenkast derfra. 

På terrassen foran huset sidder 16-årige Nikoline Holm og hendes mor 

og nyder forårssolen. Stella – familiens lille hund – trisser rundt mellem 

deres ben og logrer med hele kroppen. Alt ånder idyl. På overfladen. 

Nikoline Holm 
og hendes 

familie har lånt 
Børnecancerfondens 

feriehus i Blokhus 
tre gange. 

Det betyder 
rigtig meget for 

familien.

meget badminton og træner nogle yngre spillere, så ved alle, at jeg har 

kræft. Derfor kan det også nogle gange være lidt anstrengende at  

bevæge sig ud i byen, fordi alle kigger og skal høre, hvordan det går. Jeg 

ved godt, at de spørger i bedste mening, men nogle gange har jeg også 

bare brug for at være mig selv – og det kan jeg herude i sommerhuset. 

Det er fedt at kunne gå ned ad gaden i Blokhus, uden folk rigtigt kigger 

efter en, siger Nikoline og skænker et glas af den icetea, hendes mor har 

sat frem på havebordet. 

Det er også i feriehuset i Blokhus, at Nikoline fik en af sine store opture 

midt i sin behandling.

 – Med til huset hører nogle cykler, som vi frit kan bruge. Jeg er vant til at 

starte dagen med en løbetur, men det har jeg ikke kræfter til lige nu. Så 

er det lidt lettere at cykle en tur. Sidst vi var heroppe, cyklede jeg 10 km 

med min mor. Det var rigtigt, rigtig hårdt, og jeg var helt smadret bag-

efter, men det var en kæmpe sejr, at det kunne lade sig gøre, griner hun.

Nikoline og hendes familie har været vant til at rejse meget – både som-

mer og vinter og også til fjerne egne af verden. Men Nikolines sygdom 

har sat rejseplanerne lidt i bero. Udlængslen er dog intakt. – Min mor og 

jeg er ved at planlægge en rejse til Filippinerne, når jeg er rask. Det er 

dejligt at have noget at gå at planlægge og glæde sig til. Men indtil  

videre er vi bare rigtig glade for at kunne komme i sommerhuset – det 

smager trods alt lidt af eksotisk ferie, når vi er herude, smiler Nikoline. 

– Vi får i hvert fald mulighed for at komme ud i naturen, hygge med  

hinanden, grille, lege med min lillebror og bare koble helt af.

Det er virkelig dejligt, siger hun.
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Børnecancerfonden 
støtter en række 
arrangementer, 

hvor børn og unge 
med kræft kan 
være sammen. 

Her er det 
afslutningen 
på et todages 

ungetræf.

Det kan være svært at sætte sig ind i, hvordan det er at være barn og 

komme helt tæt på døden. Mange børn og unge med kræft har derfor 

brug for at snakke med andre børn og unge, der er i samme situation  

eller har været i samme situation. Børnecancerfonden arrangerer derfor 

i samarbejde med hospitalernes kræftafdelinger en række ungdoms-

ture og -træf, hvor kræftramte børn og unge kan komme lidt væk og  

mødes og være sammen.

Hvert år støtter Børnecancerfonden blandt andet at unge i alderen 12 

til 18 år, der enten har eller har haft kræft, kan komme med på en tre-

dages ungdomstur uden forældre. Turene har de senere år gået til en 

ødegård i Sverige, hvor de unge har haft ro til at hygge sig med hinanden, 

udveksle tanker, bekymringer og håb. Derudover arrangerer de frivillige 

voksne, der er med på turen, en masse aktiviteter, som bringer smilene 

frem hos de unge. Hvert år deltager ca. 40-50 unge på turen, og nogle af 

dem har behov for at komme igen år efter år – også efter de er helbredt. 

Det er med til at give håb til de unge, der er midt i behandlingen. 

Derudover er Børnecancerfonden medarrangør ca. hver anden måned til 

en række aftenarrangementer, hvor unge, der er tilknyttet Rigshospita-

lets børnekræftafdeling, kan mødes uformelt og vedligeholde venskaber.

Unge 
med kræft 

forstår 
hinanden 

bedre 
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tale med

andre 
unge

Der breder sig et smil på Daniil Novikovs læber, da han tænker tilbage 

på sidste udflugt med Børnecancerfonden – turen til SportscarEvent  

på FDM Sjællandsringen. Det er ikke hver dag, at en almindelig gymna-

sieknægt fra Birkerød får lov at være passager i en Porsche 993 RS, 

mens den drøner rundt på Sjællandsringen for fuld ublæsning. Men lidt 

sjov og ballade skal der være plads til, når man som Daniil kæmper 

kampen mod kræft. 

Daniil har leukæmi for anden gang. Han fik sygdommen første gang, da 

han var otte år gammel, og han blev helbredt, men nu har han fået til-

bagefald og må derfor hele behandlingen igennem igen. Kræften vendte 

tilbage blot syv dage efter, at han var startet i 1.g på Birkerød Gym- 

nasium, og han har været så medtaget af behandlingen, at han måtte 

sætte sin skolegang på standby. Derfor er det også ekstra rart for ham, 

at Børnecancerfonden arrangerer en masse forskellige aktiviteter for 

unge med kræft, så han stadig kan komme ud blandt andre mennesker. 

– Det er nogle gange lidt lettere, at være sammen med unge, der er i 

samme situation som en selv. Vi tænker ens og har måske lidt lettere 

ved at forstå, hvad det er, vi hver især går og bøvler med, siger Daniil, der 

har deltaget i stort set alle de aktiviteter, som Børnecancerfonden til- 

byder. Den årlige ungdomstur til Sverige er dog klart et af højdepunkterne. 

– Vi er 20-30 kræftramte børn og unge i alderen 12 til 18 år, der hvert år 

tager tre dage til Sverige i en hytte for at hygge os sammen og lave en 

masse aktiviteter. Vi spiller rundbold, spiller spil, men meget af tiden 

bruger vi også bare på at sidde og snakke. Det betyder rigtig 

meget, at man er af sted på en tur, hvor der altid er andre unge 

at snakke med. Derudover kommer man også lidt tættere ind 

på livet af de medarbejdere fra kræftafdelingen, som er med 

på turen, siger Daniil, der også er begyndt at spille lidt mere 

guitar i kølvandet på ungdomsturene. 

– Sidst vi var af sted, var vi et par stykker, der spillede lidt guitar 

for de andre. Det var en rigtig god oplevelse. Min sygdom har 

faktisk gjort, at jeg er blevet gladere for at spille guitar. Jeg skal 

helt sikkert også have guitaren med næste gang, smiler Daniil. 

Ungdomsturen er både for børn og unge, der er syge og hel-

bredte, men når Daniil fylder 18 om to år, er han blevet for  

gammel og kan ikke længere deltage i turene. Men det har han 

nu fundet en løsning på. 

Der er brug for frivillige, der kan tage med på turene, og jeg 

kunne godt forestille mig, at jeg gerne ville med som frivillig, 

når jeg selv er blevet for gammel til at deltage. De her ung-

domsture har gjort en kæmpe forskel for mig, og hvis jeg kan 

bidrage i forhold til at give andre en lige så god oplevelse, så vil 

jeg gerne det, siger Daniil.

Foreløbig har Daniil tilmeldt sig endnu en Sveriges-tur – som 

deltager.

Daniil Novikov 
er en af de unge, 

der har nydt 
godt af, at 

Børnecancerfonden 
støtter udflugter 

og flerdagsture for 
unge med kræft.

Foto: Lisbeth Holten
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Underholdning
 på kræft-
afdelingen
Selvom man er barn og har kræft, kan man sagtens feste og have det 

sjovt. Og nogle gange er det bare lidt sjovere, når man gør det sammen 

med andre børn. Derfor øremærker Børnecancerfonden hvert år penge 

til fester og andet sjov på de danske hospitalers børnekræftafdelinger. 

Det betyder blandt andet, at de indlagte børn og deres familier kan 

holde sommerfester, julefester og fastelavn på hospitalernes kræft- 

afdelinger. Nogle gange dukker Børnecancerfondens kendte ambassa-

dører også op og hygger med børnene, spiller musik eller tryller. 

Børnecancerfonden har bl.a. givet støtte til et klassisk musikprojekt, 

hvor børnene kan quizze og ønske klassiske musiknumre. Sådanne  

arrangementer er med til at flytte fokus væk fra børnenes sygdom.

Sangeren Rasmus Seebach
på besøg på 

børnekræftafdelingen 
på Rigshospitalet. 

Børnecancerfonden
støtter aktiviteter, 

der skaber glæde på 
kræftafdelingerne. Foto: Martin Linnet


