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Styrelsen för Barncancerfonden Södra lämnar härmed följande 

redovisning för verksamhetsåret 2014. 

1. Styrelsen har under det gångna året haft följande 
sammansättning:  
 

 Ordförande: Anders Jönsson  
 

 Vice ordförande: Annika Brocknäs 
 

 Sekreterare: Cecilia Håkansson 
 

 Kassör: Fredrik Hollander  
 

 Ledamöter: Anders Färemo, Jörgen Svensson och Holly Wattwil 
 

 Suppleanter: Ove Svärdhagen, Björn Ljungberg, Christoffer Dehman, Henrik 
Nilsson och Mia Persson. 
 

 
 
Utöver styrelsen har Per-Olof Ericsson haft funktionen som extern ekonom, samt 
Line Sardh som informatör. Lekmannarevisor Monica Magnusson. 
 
Styrelsen har under 2014 haft 9st protokollförda styrelsemöten. Barncancerfonden 
Södras revisor har varit auktoriserad revisor Torbjörn Svensson, Deloitte AB.  
 
Barncancerfonden Södras representanter i Barncancerfonden har varit Annika 
Brocknäs, ordinarie ledamot, och Anders Jönsson, suppleant. 
 
Barncancerfonden Södras medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 663 
medlemmar.  
  



2. Barncancer 

Det är mycket ovanligt att barn får cancer. Trots det är det en av de vanligaste 
dödsorsakerna hos barn upp till 14 års ålder. Varje år drabbas cirka 300 barn av 
cancer i Sverige. Det är i stort sett lika många som på 1950-talet.  
 
På den tiden var barncancer i det närmaste obotlig, men idag överlever tre 
fjärdedelar av barnen tack vare utvecklade och individualiserade vård- och 
behandlingsmetoder. Den här positiva situationen gör att fler barn behöver 
specialistvård som kräver stora resurser. Det ger också längre vård- och 
behandlingstider och ett ökat tryck på uppföljning och rehabilitering under lång tid 
efter avslutad behandling.  
 
Ytterligare en aspekt av framgångarna är att frågorna om livskvalitet efter avslutad 
behandling blir allt fler. Många barn och ungdomar drabbas av problem efter 
behandlingen, så kallade sena komplikationer. Därför behöver det utvecklas former 
för uppföljning och dokumentation som kan leda till preciserade 
forskningsfrågeställningar och därmed anpassade konkreta åtgärder för respektive 
barn i hem- och skolmiljö.  
 
I Sverige finns sex utbyggda barnonkologiska center, varav ett ligger i Lund, vars 
upptagningsområde är Skåne, Kronobergs län och Blekinge. 
 
Huvuddelen av den barnonkologiska verksamheten i Lund är koncentrerad till 
avdelning 64 på Barnkliniken (BUS). Behandling av barn med hjärntumörer sker, 
förutom på avdelning 64, också på avdelning 62. Alla barn som drabbas får sin 
cancerdiagnos på ett av dessa sex centrum. Sedan leds behandlingarna mot 
barncancersjukdomen därifrån, vare sig barnet behandlas på centrumet eller på ett 
hemsjukhus.  
 
Fördelarna med hemsjukhusbehandlingar är flera. Bland annat har syskon möjlighet 
att vara med på sjukhuset på ett annat sätt än om det krävs en resa först och ledighet 
från skolan. Föräldrar kan turas om att vara med det sjuka barnet och eventuella 
andra barn hemma, och det är nära hem när behandlingen är avslutad, hem till det 
normala, det vanliga livet, som är det man längtar till.  
 

3. Barncancerfonden  
Under 1981 träffades de olika Barncancerföreningarna i Sverige och diskuterade 
gemensamma frågeställningar och behovet av forskning om barncancer. Den 1 
januari 1982 beslöt man att bilda en gemensam nationell organisation för forskning, 
information, utbildning och samhällsfrågor kring cancerdrabbade barn – 
Barncancerfonden.  
 
Barncancerfondens största och viktigaste uppgift är, tillsammans med utbildning och 
information, att stödja forskningen om barncancer. Barncancerfonden finansierar 
majoriteten av forskningen kring barncancer i Sverige, utan några bidrag från staten. 
Verksamheten är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och 
organisationer. Barncancerfonden ska ge stöd till forskning och utvecklingsarbete 
kring cancersjuka barn genom forskningsanslag, reseanslag, forskartjänster och 
övriga forsknings-relaterade bidragsansökningar.  
 



Under nittonhundratalets andra hälft har barncancer utvecklats från att vara en dödlig 
sjukdom till att ca 80 % av barnen överlever. Samarbetet mellan forskning och kliniskt 
arbete har lett till dessa mycket tydliga och positiva resultat.   
 
Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. De bekämpar barncancer och ser 
till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de 
behöver. Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar. 
 

4. Barncancerfonden Södra 

Sedan 1984 finns Barncancerfonden Södra. Alla medel som kommer till föreningen 
går till de cancersjuka barnens bästa. Eftersom vi inte har bidrag från stat, kommun 
eller landsting är föreningen helt beroende av gåvor från privatpersoner, 
organisationer och företag.  
 
Barncancerfonden Södras pengar går till den "mjuka hjälpen". Vi kan inte bota men vi 
kan göra tillvaron lite ljusare. Föreningens pengar går till att skapa möjligheter för 
föräldrar och barnen att vara tillsammans under lättsammare former och på det sättet 
mildra de ofta långa behandlingarna. Vår genomgripande målsättning är att göra den 
svåra tillvaron lite lättare för barnen och deras familjer.  
 
Barncancerfonden Södras verksamhet är att stödja de drabbade och deras familjer 
genom att: 
 

 Driva rekreationsanläggningen Möllegården och vår anläggning i Lindvallen 

 Anordna träffar för föräldrar, syskon, ungdomar och anhöriga 

 Ge miljöombyte och rekreation för de drabbade familjerna 

 Anordna utflykter, biobesök, resor, skapa trivselkvällar på sjukhuset 

 Försöka göra livet lättare på avdelningen med bland annat mjuka djur, frukt 
och underhållning 

 
5. Årsmötet  
Årsmötet är Barncancerfonden Södras högsta beslutande organ. Mellan årsmötena 
är den valda styrelsen beslutande organ.  
 

6. Styrelsen  
Barncancerfonden Södras strategiska arbete leds av en styrelse på 13 personer med 
olika arbeten och bakgrund. Styrelsen har dock ett gemensamt: erfarenhet av barn 
med cancer.  Det operativa arbetet går genom stödgrupperna som presenterar en 
handlingsplan för styrelsen och efter styrelsens godkännande arbetar för att 
förverkliga mål och aktiviteter.  

 
7. Rutiner för arbetet i Barncancerfonden Södra 
Vi fortsätter att ta fram kvalitetsmål för vår verksamhet. Sedan tidigare har vi en 
medlemspolicy som innebär att Barncancerfonden Södras medlemmar återfinns i 
olika medlemsklasser och det är från dessa som styrelsen beräknar kostnader för 
medlemmarnas deltagande i resor och hyra för Möllegården och Lindvallen. 
Grundtanken är att subventionera familjer under eller nyligen avslutad behandling då 
ekonomin vanligtvis är ansträngd. 
 



Vi har också tagit fram en placeringspolicy för att behålla en stabil ekonomisk grund i 
föreningen som gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten på bland annat 
Möllegården, våra verksamheter på sjukhusen, samt det viktiga arbetet i de olika 
stödgrupperna.  
 
Styrelsehandboken finns för att se till att styrelsearbetet följer föreningens stadgar 
och att årsmötets målsättning följs. I handboken beskrivs vad som förväntas av 
styrelseledamöterna, samt rutiner och mallar för styrelsearbetet. Styrelsens 
målsättning är att arbeta för barnen och deras anhöriga och att vara det naturliga 
kontaktnät som vissa barn, föräldrar eller syskon behöver. Vidare ansvarar styrelsen 
för att ekonomiska medel kommer in i föreningen. 

 
8. Stödgrupper  
När ett barn drabbas av cancer är det inte bara en individ som drabbas utan en hel 
familj. Föräldrar, syskon, far- och morföräldrar får en totalt förändrad livssituation. 
Inom Barncancerfonden Södra finns ett antal stödgrupper som också har en 
motsvarighet i de övriga fem regionala Barncancerfonderna, med syfte att stötta 
barnen och deras familjer genom sjukdomsperioden. 
 
Södras stödgrupper driver frågor inom olika intresseområden: Vi-som-mist, syskon, 
familjekontakt, marknad, barn- och ungdom och unga vuxna. Kontaktuppgifter och 
mer information om deras arbete finns på Barncancerfonden Södras hemsida 
www.barncancerfonden.se/sodra.  

 
9. Södras stödgrupper 
 
9.1 Marknadsgruppen  
Arbetar med olika evenemang och arrangemang som kan inbringa pengar till 
verksamheten. Marknadsgruppen ser till att få intäkter så att vi kan driva de andra 
stödgrupperna. Gruppen står också för mycket information om vår verksamhet till 
skolor, föreningar, organisationer och övriga som är intresserade och kan tänkas bli 
medlemmar eller på annat sätt stödja vår verksamhet. 
 
9.2 Familjekontaktgruppen 
Ordnar träffar på och utanför sjukhuset för alla barn och deras familjer. Verkar för 
ökad trivsel på och utanför sjukhusen, exempelvis onsdagsmiddagar, och ger tips om 
litteratur etc. De andordnar också temakvällar, föredrag, resor och studiebesök.   
 
9.3 Barn- och ungdomsgruppen 
Bland barn- och ungdomar som drabbats av cancer kan det kännas bra att träffa 
andra som varit med om liknande händelser. Ungdomarna möts i olika aktiviteter och 
i samtal där tankar och erfarenhet utbyts. Ungdomsgrupper där ungdomar som har 
liknande upplevelser träffas har visat sig vara positiva och lett till en upplevelse av 
stärkt självkänsla.  
 
 
 
 
 
 



9.4 Unga vuxna gruppen 
Fungerar ungefär som barn- och ungdomsgruppen, men vänder sig till ungdomar 
från cirka 16 år och uppåt. Anordnar träffar, möten, resor etc. där unga vuxna med 
erfarenhet av barncancer kan dela erfarenheter och vänskap.  
 
9.5 Vi som mist gruppen 
Att mista ett barn är att hamna i en situation med en mängd svåra frågor och känslor. 
Då kan det kännas bra att tala med någon som upplevt detsamma. I 
Barncancerfonden Södra finns en grupp som ger dig möjlighet att träffa andra som 
vet hur det känns. Vi som arbetar i vi som mist-gruppen är själva föräldrar, som har 
gått igenom det du just nu är inne i, och vi vill försöka vara ett stöd. 
 
9.6 Syskongruppen  
Syskongruppen är en grupp som består av och är till för syskon som har eller haft en 
syster eller bror som är eller har varit cancersjukt. Syskon är en viktig del i 
tillfrisknandet för det sjuka barnet. Syskonen är en trygghet, en nära vän och någon 
man kan bli arg på utan att man slutar tycka om en. Tack vare Barncancerfonden 
finns det en anställd syskonstödjare vid varje barnonkologiskt center. 
 
  



10. Rekreation för Södras medlemmar 
En möjlighet att komma bort från en stundtals mycket jobbig verklighet är ett av 
föreningens mål.  
Barncancerfonden Södra äger en rekreationsanläggning (Möllegården) på Österlen 
och en stuga i Lindvallen, som ska fungera som en tillflyktsort och oas under tuffa 
behandlingsperioder eller en plats för återhämtning och vila efter avslutad 
behandling.  
Vi har även utbyte med de övriga regionala fonderna vilket innebär att vi kan hyra 
varandras rekreationsanläggningar i mån av plats. Vår fastighetsgrupp sköter driften 
och skötseln av anläggningarna.  
 

11. Möllegården på Österlen  
På Möllegården ska familjerna få komma bort från vardagen och få en chans till en 
andningspaus och att tillbringa tid och utbyta erfarenheter med andra i samma 
situation. Möllegårdens funktion är i huvudsak att vara rekreation åt familjer.  
 
Det finns plats för tre familjer varje vecka. Under vår och höst används Möllegården 
flitigt av våra stödgrupper samt externa samarbetspartners. 2014 var 
sommarsäsongen uppbokad med undantag av två veckor. Ett flertal helger under 
året var bokade till våra medlemmar.  
 

12. Vintergatan i Lindvallen  
Våren 2008 köpte Barncancerfonden Södra en bostadsrätt mitt i Lindvallen i Sälen, 
vilken använts flitigt sedan dess. På Vintergatan bor man bra vid skidbackens fot, mitt 
i Lindvallens skidanläggning, med bara några meter till barnbacken. Lägenheten har 
tre sovrum med totalt 10 bäddar, två badrum varav ett med bastu. Badkort ingår nu 
även i priset för hyran av stugan. 
 
Under vintersäsongen har det varit kö till lägenheten i Lindvallen. Under sommaren 
2014 var några veckor uppbokade av familjer som vandrar och cyklar. 

 
13. Gåvor och stöd  
Under 2014 har vi haft den stora förmånen att få ta emot ett stort antal penninggåvor 
från såväl enskilda personer och organisationer exempelvis kyrkliga föreningar, 
handelsföreningar, idrottsföreningar, Lions och Rotary. Spin of Hope genererade 
också en stor summa pengar till föreningen. 
 
Våra företagsfaddrar har också stöttat föreningen generöst. I samband med dödsfall 
har minnesgåvor inkommit till föreningen och gåvor har också skänkts i samband 
med födelsedagar. Insamling sker också via bössor och änglar vilket är en stor 
inkomstkälla till Barncancerfonden Södra.  
 

14. Internationellt samarbete 
Barncancerfonden Södra är sedan 2006 fullvärdiga medlemmar i ICCCPO 
(www.icccpo.org) som är ett internationellt föräldranätverk för familjer med 
cancersjuka barn. Medlemmar i ICCCPO är också Barncancerfonden och landets 
sex regionala Barncancerfonder. Vi hoppas att vår samlade erfarenhet ska kunna 
bidra med kunskap hur man bygger och utvecklar en ännu viktigare verksamhet. 
Under 2014 har vi deltaget på två event. Under våren 2014 åkte Holly Wattwil och 



Christoffer Dehman till den europiska ICCCPO träffen i Spanien. Där samlades 
nästan 100 personer från olika länder inom Europa och diskuterade bland annat hur 
sjukvården och samhället ska hjälpa tonåringar och unga vuxna. Sena effekter 
diskuterades också, vilket är ett mycket viktigt område. 
 
Christoffer Dehman hade också chansen att träffa andra ”survivors” och se hur andra 
länder hjälper Unga Vuxna. Anders Färemo åkte till den internationella ICCCPO 
träffen i Toronto under hösten. Han hade möjligheten att byta erfarenheter om hur 
cancervården och andra föräldragrupper fungerar i andra delar av världen. Ett tydligt 
exempel där vi har lärt oss något ifrån ICCCPO är vår Peer Support Grupp samt 
Supersnöret. Vi har dialog med några andra länder i Europa och även Avd. 64 om vi 
hur vi kan jobba vidare att hjälpa barn och familjer som drabbas av sena effekter. 
 
 

  
 
 
 
 
  



15. Aktiviteter i stödgrupperna 2014 
 
15.1 Marknadsgruppens aktiviteter 
Även under 2014 har försäljning av änglar inbringat betydande belopp till föreningens 
verksamhet. Gruppen har också medverkat och bidragit med stöd och hjälp vid ett 
flertal evenemang exempelvis; Internationella Barncancerdagen, Spin of hope, 
motionslopp i Smedstorp, Tomelilla motorklubb, konsert i Vallby, handbollsmatcher i 
Malmö och Ystad, idrottsevenemang i Staffanstorp, ett antal golftävlingar med mera. 
Samtliga arrangemang har gjort föreningen synlig, stärkt vårt varumärke och gett 
föreningen stora summor pengar. 
 
I samtliga dags- och kvällstidningar samt alla gratistidningar finns ofta tomma platser. 
Tidningarna upplåter dessa ytor (s.k. pluggannonser) till olika 
välgörenhetsorganisationer. Under 2014 har dessa annonser varit mycket flitigt 
använda i tidningarna för vår räkning. Vi har varje vecka haft ett flertal annonser i ett 
tiotal tidningar runt om i Skåne – vilket ger vårt varumärke stor exponering. 
 
15.2 Fastighetsgruppens aktiviteter 
Under 2014 har det allmänna utrymmet på Möllegårdens ovanvåning renoverats. 
Hela rummet har målats om. Till detta har en stor soffa samt TV införskaffats. Även 
samtliga lägenheter har fått ny TV apparater. 
 
Möllan har försetts med ny papp vilket var en stor investering, samtidigt byttes även 
pappen på taket till poolhuset. I Möllan skall även samtliga fönster bytas och detta 
arbete har påbörjats. Fönster är inköpta och det som är återstår är själva utbytet. 
 
Under året har två arbetsdagar hållits; 3 maj och 11 oktober. På arbetsdagen den 3 
maj var uppslutningen god och det var ca 12 personer som fixade till inför 
högsäsongen. Under sommaren har det inte varit fullbelagt men vi kan glädja oss åt 
att uthyrningen av Möllergården har ökat under resterande året. 
 
15.3 Unga Vuxnas aktiviteter 
Den lokala Unga Vuxna gruppen har haft fika kvällar på Espresso House i Lund med 
bra respons under 2014. Utöver fikakvällarna har Unga Vuxna varit iväg och kört 
Gocart i Malmö vid ett tillfälle. Gruppen var även delaktig i Spin of Hope eventet på 
Emporia 2014 tillsammans med BCF södras styrelse. 
 
Under 2014 utbildades 11 stycken Peer Supporters för att stödja medlemmar i 
Barncancerfonden Södra. 
 
Unga Vuxna gruppen har blivit allt mer synlig under 2014 då ansvarig för Unga 
Vuxna, Christoffer Dehman, har börjat vara mer på avd. 64 i Lund med syftet att 
fånga upp medlemmar och ge information om att gruppen finns. Unga Vuxna har 
även påbörjat ett samarbete med ansvarig för ungdomsgruppen. 
 
15.4 VisomMist aktiviteter 
Under 2014 har VisomMist gruppen haft verksamhet på Barncancerfonden Södras 
rekreationsanläggning Möllegården på Österlen. Verksamheten sker i samarbete 
med FörSorg som är ett resurscentrum för barn och vuxna i sorg. Gruppledarna är 
erfarna sorgebehandlare som är knutna till FörSorg och består av Lena Fagéus, 



präst och leg psykoterapeut och Erika Sinander, leg psykoterapeut och uttryckande 
konstterapeut.  
 
Gruppen träffas under ca 1 års tid och det är fem träffar förlagda på Möllegården. 
Under 2014 har Barncancerfonden Södra även haft en träff med syskon och en extra 
terapeut som hade olika aktiviteter med syskonen och föräldrarna vilket var mycket 
givande. 
 
Barncancerfonden Södra arbetar på att utveckla en VisomMist syskon-verksamhet 
med start 2015. 
 
15.5 Familjekontakt på sjukhuset 
Familjekontakt tillhandahåller ryggsäckar som innehåller erbjudande om ett års gratis 
medlemskap och leksaker till barnen. Föreningens syskonstödjare delar ut dessa 
ryggsäckar. 
 
Barncancerfonden Södra har sedan många år onsdagsträffar på avdelning 64 i Lund, 
vilket vi även haft hela 2014. Vi har bjudit på mat och dryck varannan onsdag samt 
lättare fika varannan onsdag med hjälp av ett frivilligt engagemang i 
familjekontaktgruppen. Under 2014 har vi också fått hjälp av några Lionsklubbar som 
agerat middagsvärdar.  
 
Under 2014 startade vi även upp fikakvällar var tredje tisdag (utöver 
onsdagsträffarna). Det har även funnits möjlighet att pyssla och prata med värdarna 
som själva är drabbade föräldrar och därmed har gått igenom det som de 
inneliggande familjerna gör.  
 
Det har även arrangerats underhållning på sjukhuset med hjälp av våra 
ambassadörer Tina Nordström och Sanna Nielsen. Tillsammans med barnen har 
Tina Nordström varit och lagat smoothies, juicer och lunch. 
Sanna Nielsen var och sjöng i ljusgården på BUS i Lund samt på rummen på 
avdelningen för de som låg isolerade eller inte vill gå ner till ljusgården.  
 
Utöver våra ambassadörers engagemang har magikern David Persson som vunnit 
pris som årets magiker trollat fram glädje både i ljusgården och på avdelningen. 
 
För alla inneliggande barn och föräldrar fanns möjligheten till en skön och 
avkopplande massage. Det är Gertrud Trulsson som utför massagen och 
Barncancerfonden Södra står för kostnaden.   
 
Barncancerfonden Södra bjuder inneliggande familjer på fruktkorg samt gratis träning 
på Gerdahallen i Lund. 
 
Filmstaden i Lund har ställt upp med bioföreställningar på icke ordinarie biotider till 
reducerat pris. På hemortssjukhusen i Växjö och Kristianstad har vi också bidragit 
med ekonomiska medel för aktiviteter under året och kring jul. 
 
Familjekontakt arrangerade julfest på avdelningen i Lund med besök av Ronny 
Cronvall som agerade jultomten och gav alla inneliggande barn och syskon ett paket. 
Alla föräldrar till inneliggande barn fick även en julgåva i form av presentkort på 2000 



kronor på ICA som man kan använda till matkasse eller inköp vilket var mycket 
uppskattat. 

 
16. Övriga aktiviteter inom Familjekontakt 
 
16.1 Årsmöte 
I april hölls en föräldrahelg med årsmöte på Ystad saltsjöbad. Cirka 120 föräldrar fick 
träffas och umgås och föreningen stod för mat, boende, föreläsning med Aron 
Anderson och underhållning. Årsmötet är en chans för alla föräldrar att träffas utan 
barn och är den enda barnfria aktiviteten i föreningen.  
 
16.2 Familjedag  
I mars arrangerades i samarbete med Clarion Hotell i Helsingborg en familjedag där 
över 100 medlemmar kom. Clarion hotell i Helsingborg lånade ut sina fina lokaler 
gratis, subventionerade brunchen och det arrangerades flera roliga aktiviteter. Dagen 
var därmed fullspäckad med aktiviteter för såväl föräldrar, barn och ungdomar. 
Helsingborgs dagblad var på plats och kallade dagen ett grandiost kalas med mycket 
glädje. 
 
16.3 Mammahelg 
Under året arrangerades en favorit i repris -mammahelg på Skansen hotell i Båstad. 
Helgen var fullbokad och 20 mammor fick träffas för att byta erfarenhet, koppla av 
och knyta nya kontakter.   
  
16.4 Kolmården 
Barncancerfonden Södra beviljade ett bidrag om 1000 kr till resor för de medlemmar 
som ville åka till Kolmården. Kolmården sponsrar inträdet och en egen delfinshow. 
Boendet fick var och en bekosta själv med möjlighet till subvention av Kolmården.  
 
16.5 Maxa Livet konferens 
Barncancerfonden Södra beviljade ett bidrag om 1000 kr per person till resor för de 
medlemmar som ville åka till Maxa Livet konferensen utanför Stockholm. 
Konferensen arrangerades av Barncancerfonden. Inbjudna var Unga Vuxna och 
syskon. 
 
16.6 Fiskeresa i Blekinge 
Under sommaren arrangerade volontärer en fiskehelg i Blekinge skärgård för 
cancersjuka barn och deras familjer. Barncancerfonden Södra bidrog med finansiella 
medel för att möjliggöra denna mycket uppskattade helg. 
 
16.7 Familjedag på Ölands djurpark.  
Barncancerfonden betalade inträde och glass till denna populära familjedag på 
Ölands djurpark. 
 
16.8 Föreläsningar för både barn, ungdomar och föräldrar 
Aron Anderson höll i en uppskattad föreläsning för ca 30 barn och ungdomar. Fokus 
på föreläsningen var att sätta mål i livet och uppnå sina mål. Wivi–Anne Nyberg som 
själv har en son som har haft Ewing sarkom föreläste för ca 15 föräldrar. Syftet med 
föreläsningen var att ge verktyg som kan hjälpa att klara av det trauma det är att ha 
ett sjukt barn. 



 
16.9 Resa till Legoland 16-18 maj.  
Ännu en gång arrangerade Barncancerfonden Södra en resa till fantastiska Legoland 
– en nyhet var att resan kombinerades med Lalandia och för de som ville även 
Lejonparken. Två Hagestads-bussar tog 75 förväntansfulla barn och föräldrar till 
Legoland som ägnade tre intensiva dagar åt attraktioner och upplevelser på 
Legoland och Lalandia vilket uppskattades mycket av deltagarna. 
 

 
 
16.10 Internationella Barncancerdagen den 15 februari 
Den 15 februari är det varje år den internationella Barncancerdagen. Den 15 februari 
2014 arrangerades underhållning med Steelpine, Rockstars on mars, Five gram of 
perfection, S.T.I.C.S – poesi och dikter i ljusgården på BUS i Lund. Vi bjöd även på 
tårta och på avdelningen fanns massörer på plats. 
 
Utöver aktiviteter på avdelningen, arrangerades marscallmanifestationer med 300 
marschaller som för alla barn som insjuknar i cancer, i olika städer i regionen. 
 
16.11 Renovering av köket på barncanceravdelning 64 i Lund 
Barncancerfonden Södra bidrog med 50 000 kronor som delfinansiär för renovering 
av köket på avdelning 64. Resultatet blev fantastiskt. 
 
16.12 Renovering av barnrummet på Möllegården 
Barncancerfonden Södra renoverade under 2014 barnrummet på Möllegården. 
Resultatet blev ett kreativt barnrum. 
 
 

 



 
16.13 Supersnöret  
Den 1/3 - 2014 lanserades Supersnöret på avd. 64 i Lund. Idén är hämtad från 
Holland via ICCCPO. Barncancerfonden Västra var först ut i Sverige. Supersnöret 
visade sig i väst vara väldigt populärt och uppskattat varför Barncancerfonden Södra 
också valde att lansera Supersnöret. Supersnöret finns i Lund samt på alla 
hemsjukhus som valt att ha supersnöret (alla utom i Blekinge).  
 
Supersnöret har visat sig vara uppskattat för alla parter; dels de barn som befinner 
sig i behandling då de kan visualisera sitt sjukdomsförlopp, dels för vårdpersonalen 
som kan förbereda barnen på de olika behandlingar som väntar samt för föräldrar 
och syskon då det är ett visuellt sätt att kommunicera vad en cancerbehandling 
innebär. Supersnöret har visat sig vara populärt i alla åldrar. 
 
 

 
 
 
16.14 Barn och ungdomsverksamhetens aktiviteter  
Under året träffades mellangruppen 10 gånger. Varav dessa var en gemensam med 
ungdomsgruppen, en gemensam med syskongruppen och en var aktivitet på egen 
hand. Ett läger med två övernattningar på High Chaparral ordnades för 
mellangruppen i juni. Ungdomsträffar har ordnats 13 gånger. För ungdomsgruppen 
har ett läger i Karlskrona genomförts i juni med två övernattningar. En övernattning 
genomfördes på the Lodge hotell med SPA i november. En familjeträff erbjöds från 
Landroverklubben i Hovelte, Danmark och genomfördes utan vår medverkan.  
 
Information om verksamheten sprids till deltagarna via e-post och facebook. 
Information finns även på Barncancerfonden Södras hemsida, via anslag på avd. 64 
samt på 64:ans dagvård. Nya barn och ungdomar får personlig information på 
avdelningen. Konsultsjuksköterskan för barn med hjärntumörer informerar 
nyinsjuknade när de är knutna till avd.62. 
 
Hänsyn tas till att gruppernas sammansättning förändras. Nya barn och ungdomar 
behöver ges stöd att introduceras i grupperna. Det tar tid att lära känna varandra och 
uppleva trygghet. Olika individers enskilda behov måste balanseras gentemot 
gruppens behov. Deltagarna har fått komma med önskemål till träffarna och vi har 
försökt att i största möjligaste tillgodose dessa. Samarbete sker med syskonstödjaren 
Petra Svensson. 



 
16.15 Syskongruppens aktiviteter 
Syskongruppen började året med aktiviteter i januari tillsammans med mellan och 
Ungdomsgruppen.  
 
Tillsammans med ett syskon som gillar konst var syskonstödjare Petra Svensson på 
Skissernas muséum i Lund som väldigt fint barnanpassat sitt museum. 
 
Syskongruppen har även varit på Huvudstorp No 4, en gård som ligger utanför 
Dösjebro. Där får man göra sin egen pizza i en vedeldad ugn. 
 
Efter den årliga temadagen inom Barnonkologi den 12/3 besökte vi Kulturen och 
fikade med några syskon efteråt. 
 
På påsklovet var syskongruppen på O ’Learys och bowlade och åt lunch.  
 
Ibland åker syskonstödjare till syskonen på deras hemort, för att överhuvudtaget få till 
en träff. Det är mycket uppskattat både från syskon och föräldrar. Ibland träffas vi 
ensamma och när det är lämpligt slår jag ihop några syskon. Syskonen tycker ofta 
(beroende på ålder) att det är roligt att få visa upp var de bor och komma med förslag 
på vad vi ska göra där de bor.  
 
Den 15-17/6 arrangerades ett läger på High Chaparral för åldern 9-12 år. 
 
Norregård utanför Dalby är väldigt gästfria med att erbjuda oss att få komma och 
göra lite olika aktiviteter på gården. Syskongruppen har varit där och badat i deras 
pool, grillat korv, åkt traktor o dyl.  
 

 
17. Övriga aktiviteter inom Barncancerfonden Södra 2014 
 
17.1 Ungdomsläger i Kiruna 
På ungdomslägret i Kiruna åkte tre ledare och 18 deltagare från Barncancerfonden 
Södra. 
 
Ungdomslägret innehöll ett späckat schema som t.ex. besöka en gruva, åka 
helikopter, morgonkarate, besök av dansgrupp från talang och sminkworkshop. 
 
17.2 Årets kraftkälla 
2005 instiftade Barncancerfonden Södras styrelse ett pris till ”Årets Kraftkälla”. Priset 
till Årets Kraftkälla delas ut till en person som betytt mycket för sin omgivning och 
som inspirerat barnen att kämpa mot sin sjukdom.  
 
På årsmötet delades utmärkelsen Årets Kraftkälla ut till Näsets BarnBazar med 
följande motivering. 
 
”Näsets Barnbazar har sedan starten våren 2008 arrangerat en barnbazar/loppis i 
Höllviken två gånger per år för att samla in pengar till Barncancerfonden Södra samt 
Barncancerfonden.  



Arrangemanget genomsyras av ett stort engagemang från alla som hjälper till för att 
detta ska kunna genomföras från fredag till söndag då bazaren pågår. Hittills har 
bazaren genererat 740 072 kr, vilka har fördelats mellan Barncancerfonden Södra 
samt Barncancerfonden.  
 
Barncancerfonden Södra har hittills fått 378 072 kr som kommit våra barn och 
familjer till godo.”  

 
18. Framtidsvisioner 
Under hösten 2014 har Barncancerfonden Södra arbetat med strategier för hur 
verksamhetens ska drivas framöver. Sammanfattningsvis innebär strategin för 
framtiden tre huvudområden. 
 

18.1 Utveckla stödverksamheten 
Utöver all den stödverksamhet som finns idag arbetar Barncancerfonden Södra med 
att utveckla nya stödgrupper/stödinsatser som t ex stödträffar för mor- och 
farföräldrar, utveckla ett Peer support-program för föräldrar och starta en Vi-som-Mist 
grupp för syskon m m. Barncancerfonden Södra arbetar även vidare med hur syskon 
ska fångas upp.  
 
I februari kommer Barncancerfonden Södra att göra en enkätundersökning för att 
djupgående kartlägga vilka behov som finns hos medlemmarna. Svaret på denna 
undersökning kommer givetvis att ligga till grund för utveckling av stödverksamheten. 
 

18.2 Strategiskt arbete med kommunikation, marknadsföring och 
företagssamarbeten 

Målsättningen med detta arbete är att öka kännedomen hos allmänheten om 
Barncancerfonden Södras verksamhet. Vi vill belysa bredden inom 
Barncancerfondens organisation: den nationella Barncancerfonden har 
insamlingsfokus på forskning, Barncancerfonden Södra viktiga arbete är att stödja 
drabbade familjer i Södra Sverige. 
 
Vårt mål är förutom att informera om vår verksamhet att få fler givare. Vi arbetar för 
att kunna erbjuda fler betalningsalternativ som t ex månadsgivare samt skapa fler 
företagssamarbeten. 
 

18.3 Internationellt samarbete ICCCPO 
Barncancerfonden Södra fortsätter att engagera sig i ICCCPO då vi tror att utbyte av 
kunskap och erfarenhet med andra barncancerorganisationer från olika länder 
främjar utvecklingen av vår verksamhet. Vi ska utöka vårt samarbete på en europisk 
nivå och kommer att vara värd för ICCCPO Europas konferens den 8-10 maj i 
Malmö. Konferensen ska lägga fokus på långsiktiga uppföljningar efter behandlingar, 
utveckling av läkemedel och nationella barncancerprotokoll. 
 

19. Slutord från Styrelsen 
Vi i Barncancerfonden Södras styrelse vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som 
under 2014 har bidragit till vår viktiga verksamhet. Alla generösa bidrag, all hjälp 
under onsdagskvällarna i Lund, all hjälp med olika aktiviteter, all personal inom 
sjukvården som på alla sätt med omtanke och omsorg hjälper och stödjer de sjuka 
barnen och deras anhöriga - alla ni är fantastiska!  



 
Vi vill också tacka alla som på ena eller andra sättet har varit inblandade i våra 
stödgrupper och ser till att driva verksamheten framåt. Ert engagemang är av 
avgörande betydelse för att nya eldsjälar föds och driver verksamheten framåt. Vi 
tackar innerligt för alla arbetsinsatser och gåvor under 2014! 
 
Resultatet av Barncancerfonden Södras verksamhet samt ställning framgår av 
bifogad årsredovisning. Styrelsen föreslår att nettobehållningen av årets verksamhet 
balanseras i ny räkning.  
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