
En kræftdiagnose er en stor belastning, både for det syge barn og barnets forældre.  
SuperSnøren er en hjælp til børn og unge med kræft i de hårde behandlingsperioder. 

Perlerne til SuperSnøren symboliserer forskellige dele af behandlingen. Der er fx en perle for 
indlæggelse, en for røntgenbillede, en for kemoterapi og en til operation. Hvert enkelt barn ska-
ber på den måde sin helt egen SuperSnøre, der fortæller barnets unikke behandlingshistorie.  

Et par dage efter behandlingsstart får barnet sin SuperSnøre med de første perler –  
Børnecancerfonden-perlen og ”Håbets perle” med et anker på, samt bogstavperler, der  
danner barnets navn. Derefter får barnet nye perler, efterhånden som behandlingen fort- 
sætter. Ofte ender snøren med at være flere meter lang og bliver et farverigt billede på alt det, 
som barnet har været igennem.

SuperSnørens formål
Superperlerne er små lyspunkter under det lange behandlingsforløb, og børnene begynder 
hurtigt at se frem til deres små, farverige belønninger. Men SuperSnøren er ikke blot en sjov 
kæde. Perlerne skaber et billede af, hvad der for barnet er abstrakt og svært at forstå, og  
bliver et synligt bevis på, hvad der sker.

SuperSnøren giver barnet en bedre forståelse for de mange forskellige behandlingstrin og 
kan hjælpe forældrene og personalet i afdelingen med at forberede barnet på, hvad der skal 
ske en given dag. Barnet kan se perlerne som en positiv belønning, når “proceduren” er  
afsluttet. Sammen med forældrene kan barnet “læse” sin historie i SuperSnøren, og på  
den måde tale om, hvad der er sket på hospitalet.

SuperSnøren
– verdens vigtigste snøre
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Flere stik på en dag 
For to eller flere
stik på samme dag 

Cytostatika/ 
intravenøst 
For alle behandlingerne 
derefter, en for hver 
kemoterapi  

Kortison 
For hver blok af kortison.
Eller hver dag, hvis man 
tager tabletter oralt 

Indlagt akut  
Ved akut indlæggelse 
med overnatning  
(fx ved feber)

Ekstra bad 
Hver gang der bades
flere gange dagligt

Knoglemarvspunktur 
For hver knoglemarvs-
punktur  

En meget dårlig dag
For en ekstraordinær
svær oplevelse eller
en meget dårlig dag

Stråler  
For alle stråle-
behandlingerne derefter 

Stamcelle- og knogle-
marvstransplantation 
Når der er take og barnet 
afisoleres

Bogstavperle 
Ved behandlingsstart får barnet 
nogle bogstavperler, der danner 
barnets navn 

Børnecancerfonden-perle
Ved behandlingsstart får barnet sin 
SuperSnøre samt Børnecancerfonden- 
perlen

Håbets perle 
Ved behandlingsstart får 
barnet sin SuperSnøre 
med en Håbets perle

Anlæggelse af 
gripper 
For hver gang man
sætter en nål i porten 

Cytostatika tabletter 
For hver uge med tabletter 
(fx purinethol/MTX) 

Kateter eller laksatia 
For hver gang man får 
lagt et urinkateter eller 
får et klyx 

Isolation 
Når man er indlagt
og isoleret. En ny perle
for hver uge 

Blodtransfusion 
For hver blodtransfusion 
(fx trombocytter, blod, 
immunoglobulin)

Fødselsdag
Når man fylder år  

Anæstesi
Ved bedøvelse eller 
lattergas  

Maske til stråling 
Ved tilpasning
af maske til stråling

Fjernelse af sting,  
port-nål eller plaster 
For hver gang man fjerner 
sting, port-nål eller et 
stort plaster  

Stik/injektion 
For et stik pr. dag
(subkutant, i fingeren,
venepunktur, intra-
muskulær injektion osv.) 

Første cytostatika/ 
kemoterapi 
For den allerførste
kemoterapi 

Operation 
For hver større operation 
(fx anlæggelse af CVK/
veneport, PEG-sonde eller 
øvrige indgreb) 

Indlagt på intensiv 
For hver indlæggelse på 
intensiv 

Øjendråber  
For hver gang der gives 
øjendråber 

Ambulance
Ved hver indlæggelse 
med ambulance eller 
helikopter

Den Internationale 
Børnekræftdag 
I DIB-ugen (15/2) får 
barnet denne perle

Stråle Simon 
For den allerførste
strålebehandling 

Stamcelle- og knogle- 
marvstransplantation 
Efter hver behandling
med stamceller
eller knoglemarv 

Anlæggelse 
af sonde 
For hver gang man
får anlagt sonde 

Indlæggelse 
For hver indlæggelse på 
sygehuset

Behandlingen er slut 
Efter den sidste behandling, 
når barnet er færdigbehandlet 
og klar til udskrivelse 

Høst af stamceller 
Ved hver høst af
stamceller  

Hårtab 
Når de første hår falder 
af, eller man har mistet 
håret helt

En super god dag 
For en ekstraordinær 
positiv oplevelse eller en 
super-duper god dag 

Røntgen/ultralyd 
For hver undersøgelse  
(fx MR, CT, PET, ultralyd, 
røntgen) 

Lumbalpunktur 
For hver lumbalpunktur 
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