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Børnecancerfonden er en privat, selvstændig organisation. Vi arbejder målrettet for at forbedre 
vilkårene for børn med kræft og deres familier – med visionen om, at alle børn med kræft skal 
overleve til et godt liv uden senfølger.  

Vi arbejder inden for tre hovedområder:
• Forskning
• Familiestøtte
• Oplysning

FORSKNING
Børnecancerfonden er den enkeltorganisation, som har støttet mest dansk forskning i 
børnekræft. I disse år støtter vi særligt mange projekter inden for gener og senfølger – det er 
projekter, der har og vil få afgørende betydning for individuel, målrettet behandling af kræftsyge 
børn. Vi bliver ved med at donere penge til relevant forskning, så længe der er børn, som får 
kræft. For forskning er det bedste håb, vi kan give børnene og deres familier.

FAMILIESTØTTE
Vi har stort fokus på at hjælpe familier med kræftsyge børn så godt igennem det lange  
behandlingsforløb som muligt. Derfor støtter Børnecancerfonden familierne med tilbud om bl.a. 
psykosocial hjælp, rekreationsophold, legater til omsorg og rehabiliteringscamps. Derudover  
uddeler vi hvert år midler til forskellige typer af projekter – primært på de fire danske børnekræft-
afdelinger – der støtter familierne på andre måder.

OPLYSNING
Vi udgiver informationsmaterialer om bl.a. børnekræftsygdomme, kost og senfølger. Børne-
cancerfonden har også støttet udgivelsen af en række børnebøger om dét at være barn og have 
kræft. Derudover har vi udviklet app’en Børnekræft, hvor familier med et kræftsygt barn  
kan hente viden om barnets sygdom, gemme vejledninger fra afdelingen, få oplysninger om 
hospitalet og meget mere.

hvem er
børnecancerfonden



PSYKOSOCIAL STØTTE
FAVN er et landsdækkende tilbud om psykologhjælp, socialrådgiverbistand samt samtale- og sorggrupper mål-
rettet familier med kræftsyge børn. FAVN hjælper også familier, der har terminalt syge børn eller mister et barn.

LEGATER
Alle børn med kræft under 18 år kan søge Børnecancerfonden om forskellige typer legater – fx legater til  
omsorg og efterskolelegater. Legaterne er en kærkommen økonomisk hjælp for mange familier i en svær tid.

OPHOLD I FERIEHUS
Familier med et kræftsygt barn har mulighed for at låne et af vores feriehuse i henholdsvis Dronningmølle og 
Blokhus. Husene ligger i skønne omgivelser tæt på skov og strand.

REKREATIONSOPHOLD
Med rekreationsopholdet La Vida på Mallorca får kræftsyge børn, forældre og søskende mulighed for at være 
sammen som familie omkring positive oplevelser i samvær med andre familier i samme situation. 

LANDSTRÆF
Hvert år inviterer vi til landstræf for unge (12-18 år) tilknyttet en af de danske børnekræftafdelinger. Weekenden 
består af hyggeligt samvær med ligesindede, der ved, hvordan det er at være ung og have kræft. 

UNGEARRANGEMENTER
Hver anden måned afholder vi ‘ungeaftener’ for kræftsyge unge tilknyttet Rigshospitalet. Her mødes vi omkring 
forskellige aktiviteter og gode måltider. Vi finansierer tilsvarende aftener på de andre børnekræftafdelinger.

BØRNEKRÆFT-APP OG INFORMATIONSMATERIALE
Vi udgiver informationsmaterialer af forskellig art vedrørende kræft hos børn. Materialerne er tilgængelige på 
barnets børnekræftafdeling og kan også bestilles direkte hos os. Desuden ligger materialerne digitalt i app’en 
Børnekræft, hvor der også er et samlet overblik over støttetilbud og kommende arrangementer.

SUPERSNØREN
Børnecancerfonden står bag fortællesnøren, SuperSnøren, som hjælper kræftsyge børn med at sætte ord på 
behandlingen ved hjælp af farvestrålende Superperler. SuperSnøren bliver udleveret på børnekræftafdelingen.

SØG OM STØTTE
Læs mere om de forskellige tilbud og ansøg om støtte på vores hjemmeside, boernecancerfonden.dk.

hvad vi kan 
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BØRNECANCERFONDENS ÅBNINGSTID
Vi er ved telefonen alle hverdage mellem 9-15, hvor I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. 
Jeres familie, venner og det syge barns institution/skole er også velkomne til at kontakte os og fx rekvirere 
informationsmateriale, som kan hjælpe dem med at forstå, hvad det er, jeres barn gennemgår. 

DIGITALE KANALER
På vores hjemmeside, boernecancerfonden.dk, kan I ud over at finde information om alle de tilbud, vi har 
omtalt i denne folder, læse meget mere om Børnecancerfondens arbejde. I kan også følge os på Facebook.
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