
Hjælp med at gøre 
en forskel for børn 
og unge ramt af kræft

Kræftens Bekæmpelse arbejder på mange 
forskellige indsatser, der har med børn, unge 
og kræft at gøre. Vi arbejder for en bedre og 
mere effektiv kræftbehandling, et godt liv 
efter sygdommen med færre senfølger – og for 

at støtte og hjælpe børn og unge, hvis nær
meste rammes af kræft.
Se på kræfterikkeforbørn.dk, hvad pengene 
går til. Du kan også være med til at gøre 
en forskel.

Gør en forskel

STØT VIA MOBILEPAY
Støt med et valgfrit beløb 

på 33 24 53

KØB PRODUKTER
Køb produkter i  

web shoppen på købogstøt.dk

FØLG OS
Følg os på Kræftens 

Bekæmpelses facebook  
eller på Instagram på 
#kræfterikkeforbørn

Hvert år oplever ca. 6.000 børn i Danmark,
at deres mor eller far får kræft

Hvert år får 280 unge mellem 1524 år kræft

Hvert år får 170 børn under 15 år kræft

1 ud af 5 børn dør af deres kræftsygdom

I dag lever 3.400 børn og unge med en kræftsygdom

Mail: barn@cancer.dk
Telefon: 3525 7955
Web: kræfterikkeforbørn.dk

!
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Frederik på 2,5 år blev indlagt med lunge
betændelse: “Efter tre timer kom lægen ud  
og sagde, at han havde leukæmi”.

Den 6. november 2015 blev en dag, som Frederik og 
hans familie aldrig vil glemme. Det hele startede med 
en lunge betændelse, men forude ventede et 2,5 års 
behandlings forløb for leukæmi. Frederik er i dag kræftfri. 
Han fik sin sidste kemopille den 10. maj 2018, og nu et år 
efter er det ikke kræften, der fylder, men glæden over at 
møde de nye skolekammerater.

Læs Frederiks historie på 
kræfterikkeforbørn.dk/Frederik

16årige Kristine fik sjælden kræftdiagnose: 
”Det værste var de seks måneder, hvor ingen 
vidste, hvad jeg fejlede”.

Man kan ikke mærke på Kristine, at hun for kort tid siden 
har været alvorligt syg af en sjælden type kræft. Det 
var et hårdt udredningsforløb. I seks måneder svævede 
Kristine og familien i uvished, mens sygdommen pustede 
dem i nakken. En sygdom kun få læger kendte til. I dag er 
hun kræftfri.

Læs Kristines historie på
kræfterikkeforbørn.dk/Kristine

”Kræftens Bekæmpelse var suveræne i rådgivningen, 
og deres tilbud med familierådgivning hjalp os og 
vores børn, så vi i dag står stærkere som familie.”

Silje var 5 år og Ronja 7 år, da deres mor Katrine fik 
 konstateret livmoderhalskræft i 2016. Pigerne reagerede 
meget forskelligt på hendes sygdomsforløb. Bamser, sorg
gruppe og familierådgivning har været med til at hjælpe de 
to piger igennem forløbet.

Læs Siljes og Ronjas historie på 
kræfterikkeforbørn.dk/SiljeNår kræft rammer, rammer det hele familien 

Hvert år får 200 børn og unge under 18 år kon
stateret kræft. Det kræver enorm styrke at komme 
igennem – selvfølgelig hos barnet, men også hos 
resten af familien. For i en familie bliver alle ramt, 
når et barn bliver ramt. Og foruden de børn, der 
selv er syge, lever 24.000 børn i en familie, hvor 
enten deres far, mor eller en søskende har kræft. 

Det nytter  
Heldigvis går helbredelsesprocenten for kræft ramte 
børn og unge i den rigtige retning. I 1960’erne 
overlevede 5 ud af 10 børn kræft, men takket være 
forskning overlever 8 ud af 10 i dag. Det er en 
medicinsk succeshistorie. Foruden forskning er 
forebyggelse og patientstøtte afgørende for at 
forbedre kræftramte børns levevilkår. For mere 
end halvdelen af alle børnekræftoverlevere oplever 

senfølger efter sygdommen. De har fx problemer 
med generel udvikling, nedsat organfunktion, 
psykiske udfordringer eller har svært ved at få 
børn senere i livet. Der er stor forskel på, hvor 
alvorlige senfølgerne er – og nogle opstår først 
mange år efter behandlingerne.

Det handler om at stå sammen   
At komme igennem et kræftforløb kræver støtte 
– ikke mindst fra omgivelserne. Kræft er med 
andre ord noget, vi er fælles om. Vi arbejder ikke 
kun for at redde børn og unges liv, men også for 
at hjælpe dem, der overlever, godt tilbage til 
hverdagen og yde hjælp og støtte til de børn og 
unge, hvis forældre er ramt. Og selvom vi er godt på 
vej, er vi ikke i mål endnu. Men vi kan komme langt, 
hvis vi fortsætter med at stå sammen – og støtter. 
For ingen børn og unge skal have kræft.

Kræft er noget, vi er fælles om

I dag overlever otte ud af 
ti børn, der diagnosticeres 
med kræft


