
Kriterier og ansøgningsvejledning til 
La Vida-ophold
 

Kriterier for at komme i betragtning til et La Vida-ophold
La Vida er forbeholdt familier med et kræftsygt barn, som ellers ikke ville kunne rejse på ferie, fx pga. 
utryghed for at rejse med det sårbare, kræftsyge barn.

Barnet skal have gennemgået et langt behandlingsforløb og er typisk i slutningen af sin behandling eller 
lige færdigbehandlet, når der søges om et La Vida-ophold. Barnet kan også være i et langvarigt, aktivt 
behandlingsforløb, hvor barnets tilstand er stabil, og det er i stand til at rejse.

Udvælgelsen af familier sker i tæt samarbejde med landets børnekræftafdelinger, da det er lægerne, der 
sikrer, at barnet er rask nok til at komme afsted. 

Rejsen kan som udgangspunkt bevilliges til det syge barn, forældre og eventuelle søskende til og med 18 
år. 

Rejsetidspunkt
La Vida-opholdet ligger to gange om året – i maj/juni og august/september. Afhængig af hvilken 
børnekræftafdeling, barnet er tilknyttet, kan familien ønske mellem forskellige ophold.

Flyafgange
Der er afgang fra både Billund lufthavn og Kastrup lufthavn.

Medarbejdere fra Børnecancerfonden
Der er to personer med fra Børnecancerfonden – en rejseansvarlig og en frivillig. De arrangerer 
fællesmiddage og udflugter og er til rådighed for familierne i det omfang, de har brug for det. Men målet 
med rejsen er at give familierne mulighed for at være sammen, så det syge barn og eventuelle søskende 
kan få en masse positive oplevelser sammen med resten af familien og med de andre familier.

Læge under opholdet
En læge besøger hver dag hotellet, hvor La Vida-familierne bor, så familierne kan konsultere lægen efter 
behov. Samtidig samarbejder Børnecancerfonden med et lokalt, spansk hospital, der har samme høje 
standard som danske hospitaler. 



Betaling
Børnecancerfonden betaler for rejse og ophold (uden pension). Forplejning, udflugter, forsikringer, turist-
skat mv. betaler familien selv. Mallorca har en særlig turistskat på ca. 20 euro pr. person over 16 år (2016-
tal), som betales på hotellet.

Der er planlagt en særlig La Vida-udflugtspakke med velkomstmiddag, afskedsmiddag, tre udflugter samt 
bustransport til markedet i Alcúdia. Udflugterne er særligt tilrettelagt til La Vida-gruppen, og vi har fået 
udflugtspakken til en meget favorabel pris ift. normalprisen for udflugter. For at holde den særlige pris 
kræver det imidlertid, at alle betaler for udflugtspakken. Det er kun La Vida-gruppen, der deltager på 
udflugterne, og det er en rigtig god måde at lære hinanden at kende på, ikke mindst for børnene. 

Udflugtspakken koster kr. 1.000 for voksne og kr. 600 for børn. Beløbet betales hjemmefra til konto i 
Børnecancerfonden. 

Herudover er der arrangeret to aftener, hvor La Vida-gruppen tager ud og spiser sammen. Her betaler 
familierne selv for deres egen mad og drikke.

Forsikring
Alle familier skal selv medbringe en godkendt rejsesygeforsikring, der gælder, når man rejser udenlands 
med et kræftsygt barn.

Billeder og fotografering under opholdet
Vær opmærksom på, at der på La Vida-rejsen vil blive taget billeder. Medarbejderne fra 
Børnecancerfonden tager billeder under opholdet, og nogle af dem deles dels i en lukket 
La Vida-Facebook-gruppe (hvor medlemmerne primært er tidligere La Vida-deltagere), dels i en lukket 
Facebook-gruppe for det respektive La Vida-hold, hvor deltagerne også selv kan dele billeder.

Hvis Børnecancerfonden ønsker at bruge billeder fra La Vida-rejserne på fx vores hjemmeside eller 
Facebook, vil vi altid spørge jer først.

Derudover fotodokumenterer mange familier deres ophold og deler potentielt billederne på fx sociale 
medier. Børnecancerfonden kan derfor ikke garantere, at I ikke bliver fotograferet, så når man deltager på 
La Vida, er det derfor under forudsætning af, at man accepterer muligheden for at blive fotograferet.


