
SuperSnöret, Världens viktigaste snöre

Behandlingen av barncancer tar mycket tid och är tuff. För att stödja barn och 
ungdomar på ett påtagligt sätt finns nu  “SuperSnöret”.

Barn och ungdomar får speciella SuperPärlor för varje särskild behandling, utredning  
eller händelse. Till exempel cytostatikabehandling, sjukhusvistelse, röntgen, en 
lumbalpunktion, ett stick i fingret, en operation, och så vidare. Varje barn och ungdom 
skapar på så vis sitt eget SuperSnöre som berättar en unik historia. 

Varje barn och ungdom får några dagar efter diagnosen en vaxtråd med en Super-
pärla med ett ankare på (hoppets pärla) och några bokstavspärlor som visar deras 
namn. Sedan tillkommer Superpärlorna som symboliserar olika delar i behandlingen. 
Den ibland flera meter långa tråden visar vad patienten har varit med om och hur 
Supermodigt det är.

Supersnörets syfte
Superpärlorna är små ljusglimtar under den tunga behandlingsfasen och barn och 
ungdomar ser verkligen fram emot deras små, färgrika belöningar.  Men SuperSnöret 
är mer än endast en kul grej att samla på.

Superpärlorna skapar en färgrik bild av det som är så abstrakt och svårt att första 
för många, dem synliggör vad som händer. Genom Supersnöret får barnet en bättre 
förståelse för behandlingens olika steg och får de grepp om deras situation. Tillsammans 
med föräldrarna kan barnet ´läsa` snöret och prata om vad som har hänt på sjukhuset. 
Föräldrar och personalen på sjukhuset kan använda pärlorna för att förbereda vad 
som kommer att ske framöver. När barnet tänker på Superpärlan som väntar som 
belöning är det ibland lättare att distrahera från själva ingreppet. Det blir lättare att 
prata och ta kontakt med andra barn och ungdomar på sjukhuset genom att titta på 
varandras Supersnören. Med Supersnöret i handen berättar barn och  

ungdomar på ett tydligare sätt deras historia för deras klasskompisar eller mormor 
eller farfar . Det uppstår mer förståelse för situationen. På det viset hjälper Super-
snöret barn och ungdomar genom deras behandlingar.

När behandlingen är färdigt är SuperSnöret ett färgglatt minne efter en intensiv 
period. För familjer där barnet har dött på grund av cancer har SuperSnöret visat sig 
att vara ett kärt minne som ofta får en speciell plats i hemmet.

Hur funkar det? 
Supersnöret och dess pärlor är till för alla barn och ungdomar mellan 0 och 18 som 
har cancer. Från början hjälper personalen till att komma ihåg vilka pärlor som ska 
träs på men så småningom är det föräldrarnas och barnets eget ansvar att se till att 
få de pärlorna som man ska ha. Skulle det vara så att ett barn/ungdom får en del av 
vården på ett annat sjukhus får de ett stämpelkort. Nästa gång barnet/ungdomen 
kommer tillbaka överlämnar de sitt stämpelkort och får då de ihoptjänade SuperPär-
lorna. Efter Superpärlan “Behandlingens slut” har delats ut så är även Supersnöret 
färdigt. Man får inga pärlor för efterkontroller. Om ett barn/ungdom dött får familjen 
erbjudande om att avsluta SuperSnöret med en speciell pärla (ett hjärta eller en 
fjäril).

På baksidan finns en beskrivning av alla pärlor.
www.supersnöret.se 

Kontaktperson SuperSnöret:
Lisanne Triezenberg lisanne.triezenberg@yahoo.com

Copyright: Vereniging “Ouders, Kinderen en Kanker” (VOKK),  
schouwstede 2B, Nieuwegein, Nederländerna. 



Ta bort stygn eller 
Venportnål  
För varje gång man tar bort ett 
stort Tegadermplåster (t.ex. 
Vid cvk omläggning eller för 
Venporten) och/eller nål (t.ex. 
Venport nålen) eller ta bort stygn

Födelsedag  
När man fyller år

Röntgen/Ultraljud  
För varje undersökning 
(t.ex. MR, CT, PET,
 ultraljud, röntgen)

Stick/ injektion 
För ett stick per dag 
(subkutant, fi ngerstick, 
venpunktion, intra-
muskulär injektion etc)

Strålnings-Sara
För det allra första 
strålningstillfället

Strålning 
För alla tillfällen därefter

Inlagd på intensiven 
Om man blir inskriven på 
intensiven. En ny pärla för
 varje ny vecka

Operation
För varje större operation 
(t.ex. inläggning av cvk/
venport, peg, övriga 
ingrepp). Blå/vit

Cytostatika/
Guldmedicin
För den allra första 
behandlingen

Cytostatika/ Guld-
medicin, intravenöst, 
intratekalt
För alla behandlingar där-
efter, en för varje dag

Blodtranfusion 
För varje blodtransfusion av 
blodprodukt (trombocyter,
 immunoglobulin, blod)

Stamcells- och 
benmärgstransplan-
tation 
När ser/bm ‘take’- isolering 
släpps

Stamcells- och 
benmärgstransplan-
tation 
Efter att ha fått stamceller 
eller benmärg

Ögondroppar
För ögondroppar

Flera stick på en dag 
Om två eller fl era stick på en 
och samma dag

En mycket dålig dag 
För en extraordinärt 
jobbigt händelse eller en 
väldigt dålig dag

Inlagd och isolerad 
Om man måste sova över 
och ligga isolerad. En ny 
pärla för varje ny vecka.

Hoppets pärla
I början av behandlingen 
får man även hoppets 
pärla.

Bokstavspärlor
I början av behandlingen 
får man en vaxtråd och 
bokstavspärlor som 
formar förnamnet

Benmärgspunktion 
För varje benmärgs-
punktion. Lila/vit

Sätta venportnål 
För varje gång man sätter 
en nål i en venport eller 
rickhamdosa

Kateterisering eller 
lavemang
För varje gång man får kateter 
eller ett lavemang

Inlagd på sjukhus 
För varje gång man läggs 
in på sjukhuset.

Kortison 
För varje ”block” av korti-
son: en blå pärla med ett 
gult ansikte
Eller varje dag vid behov 
om man tar tabletter i 
munnen

Tappa håret 
När de första håren faller 
eller när man rakar av allt 
hår

En superbra dag 
För en extraordinärt positiv 
händelse eller en super-
duper bra dag

Dubbeldusch
För varje dubbeldusch

Skörda stamceller 
Vid varje skördning av 
stamceller

Strålningsmask 
Vid tilllverkning av en 
strålningsmask

Cytostatika, tabletter
För varje vecka  med tabletter 
(t.ex. purinethol / MTX )

Lumbalpunktion
För varje lumbalpunktion

Sondslang
För varje gång man be-
höver sätta en sondslang

Akut inlagd på 
sjukhuset  
Om man måste åka in akut 
till sjukhuset och sova över 
(t.ex. vid feber eller med 
akut ambulans)

Behandlingens slut 
Efter den sista behan-
dlingen


