Verksamhetsberättelse
2015

Styrelsen för Barncancerfonden Södra lämnar härmed följande
redovisning för verksamhetsåret 2015.
1. Styrelsen har under det gångna året haft följande
sammansättning:
●

Ordförande: Annika Brocknäs

●

Vice ordförande: Henrik Nilsson

●

Sekreterare: Cecilia Håkansson

●

Kassör: Fredrik Hollander

●

Ledamöter: Anders Färemo, Jörgen Svensson och Holly Wattwil

●

Suppleanter: Ove Svärdhagen, Jonas Ringnér, Christoffer Dehman och Mia Persson.

Utöver styrelsen har Line Sardh haft funktionen som informatör. Lekmannarevisor Monica
Magnusson.
Styrelsen har under 2015 haft 12 st protokollförda styrelsemöten. Barncancerfonden Södras
revisor har varit auktoriserad revisor Marie Ekelund, Deloitte & Touche AB i Malmö.
Barncancerfonden Södras representanter i Barncancerfonden har varit Annika Brocknäs,
ordinarie ledamot, och Anders Färemo, suppleant.
Barncancerfonden Södras medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 765 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 våra anläggningar 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
I början av året genomfördes en medlemsenkät som visade på ett antal utvecklingsområden.
För att möta medlemmarnas önskemål i enkäten beslutades att bland annat utveckla
stödgrupperna. Då medlemmarna önskade fler lokala aktiviteter beslutades att starta upp
lokala stadsgrupper som kunde ansvara för och anordna aktiviteter i sitt närområde.
Styrelsen ansåg att det blev många aktiviteter och verksamheter som hamnade under
familjekontaktgruppen, därför beslutades att dela upp det under flera andra grupper så att
det inte blev så spretigt. Grupperna som fanns under årets början var följande:

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
anordnar 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.
Under året har en del omstruktureringar genomförts avseende vissa av stödgrupperna bl a
har familjekontakt delats upp i olika delar då den omfattade många områden. De lokala
stadsgrupperna har bildats på fem olika platser inom vårt upptagningsområdet., De grupper
som beslutades om och växte fram under andra halvan av året är:

9.7 Eventgruppen (Gemensamma aktiviteter)
Denna grupp ansvarar för alla stora gemensamma arrangemang och event såsom
exempelvis: resor till Legoland och Lalandia, Eurodisney, Kolmården, familjedagar, årsmöte
och föräldrahelg, mammahelger, pappahelger, ungdomsläger.

9.8 Marknadsgruppen
Arbetar med olika evenemang och arrangemang som kan inbringa pengar till verksamheten.
Marknadsgruppen ser till att säkra insamlade medel 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.

9.9 Ekonomi & Tillgångar
Den här gruppen, med föreningens kassör i täten, hanterar föreningens ekonomi och dess
tillgångar.

9.10 BUS & Stadsgrupp Lund
Ordnar träffar på och utanför sjukhuset för alla barn och deras familjer. Verkar för ökad trivsel
på sjukhuset i Lund, exempelvis onsdagsmiddagar, fikakvällar och ger tips om litteratur etc.
De anordnar också temakvällar, föredrag, studiebesök mm aktiviteter i Lund/Malmö och dess
närområde.

9.11 Lokala Stadsgrupperna i Växjö, Helsingborg, Kristianstad och i Blekinge
Under året har etablering av stadsgrupper i Helsingborg, Malmö/Lund, Växjö och Kristianstad
skett. Stadsgrupperna har bland annat ordnat frukostträffar, bio, gokartåkning, julbord mm för
medlemmarna i de fyra olika ”stadsregionerna”. I januari startades även en lokal stadsgrupp i
Blekinge upp så nu finns föreningen representerad inom samtliga hemsjuksområden vilket är
glädjande för våra medlemmar.

9.11 Fastighetsgruppen
Ansvarar för skötsel, underhåll och bokningar på föreningens rekreationsanläggning
Möllegården på Österlen samt föreningens 2 lägenheter i Lindvallen.

9.12 Råd & Stöd
Här ingår den internationella föräldraorganisationen CCI, Visommist, Unga Vuxna, Syskon,
Ungdomsgruppen, Peer Support, Bösshantering, Volontärer samt Long Term Follow-up.

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.

9.3 Peer-support
Under och efter tiden när man har drabbats av cancer kan vara mycket svår och vardagen
förändras. Det kan då vara bra att ha någon att prata eller umgås med, någon som vet hur är
att vara sjuk. Peer Support är en grupp av unga vuxna överlevare som har genomgått en
utbildning och handledning av Barncancerfonden. Vi peers är tillgängliga som stöd åt såväl
drabbade och som resurser internt inom Barncancerfonden Södra. För drabbade är vi ett
stöd i vardagen, vi försöker sätta en guldkant i tillvaron genom att umgås precis som hur det
är i vårt vardagliga liv, det vill säga att få tillbaka känslan som att livet är normalt. Internt i
föreningen är vi verksamma som hjälp vid evenemang såsom middagar och fikor men även
om det behövs hjälp vid någon form av representation.

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 två
stugor 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 familjer, stödgrupper samt externa samarbetspartners. 2015 var sommarsäsongen helt
uppbokad. Ett flertal helger under året var bokade till våra medlemmar.

12. Vintergatan i Lindvallen
Våren 2008 köpte Barncancerfonden Södra två bostadsrätter mitt i Lindvallen i Sälen. Fram
till säsongen 2015-2016 har den ena lägenheten hyrts ut till Barncancerfonden Östra men är
nu tillgänglig för Södras medlemmar. På Vintergatan bor man bra vid skidbackens fot, mitt i
Lindvallens skidanläggning, med bara några meter till barnbacken. Lägenheterna har tre
sovrum med totalt 10 bäddar, två badrum varav ett med bastu. Badkort till äventyrsbadet
Experium ingår nu även i priset för hyran av stugorna.
Under vintersäsongen har det varit kö till lägenheten i Lindvallen. Under sommaren 2015 var
några veckor uppbokade av familjer som vandrar och cyklar.

13. Gåvor och stöd
Under 2015 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 Rotary och Näsets Barnbazar. Spin of Hope
genererade också en stor summa pengar till föreningen Föreningen Gustavs Vänner
samlade in den imponerande summan på drygt 1,1 miljoner genom sitt projekt som
avslutades i september. Gustavs vänner har dessutom för föreningens medlemmar
arrangerat en familjedag i Helsingborg som lockade 160 deltagare.
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. Drömkampanjen
Drömmar för Hjältar – kampanjen som förverkligar drömmar
Samtliga A och B- medlemmar inom Barncancerfonden Södra fick under nationella
barncancermånaden september en möjlighet att ansöka om att vara med i kampanjen

Drömmar för Hjältar. Kampanjen syftade till att med hjälp av företag och privatpersoner
förverkliga Barncancerfonden Södras medlemmars önskningar och ge en ljusglimt inför julen
men även att skapa större medvetenhet om barncancer hos företag och privatpersoner.
Responsen var över förväntan och hela 107 önskningar kom in.
Kampanjen Drömmar för Hjältar pågick under perioden 22/10- 6/12 via digitala medier,
hemsida, kampanjsida och radio. Många företag har gått in och sponsrat för att möjliggöra
denna marknadsföring och det har varit ett mycket stort intresse från företag att hjälpa till.
Genom kampanjen har vi fått in 57 företag som har skänkt produkter, tjänster eller pengar till
kampanjen. Även ett stort antal privatpersoner har engagerat sig genom att förverkliga
drömmar direkt, skänka pengar på kampanjsidan eller donera pengar på något av de många
event som arrangerades till förmån för kampanjen.
Erbjudandet som gick ut till alla medlemmar i september var att A och B-medlemmar bjöds in
att ansöka om en fick lämna in en önskan per familj.
Tack vare alla bidrag har vi helt eller delvis uppfyllt alla våra medlemmars önskningar, varav
75 direkt samt 32 indirekt via bidrag. Utöver de önskningar som uppfyllts av privatpersoner
och företag har kampanjen även bidragit med pengar. De som inte fått sin önskan uppfylld
direkt av företag eller privatpersoner har istället fått ett bidrag

14. Internationellt samarbete
Barncancerfonden Södra är sedan 2006 fullvärdiga medlemmar i CCI (Childhood Cancer
International fd ICCCPO) som är ett internationellt föräldranätverk för familjer med
cancersjuka barn. Medlemmar i CCI 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 2015 har vi deltagit på ett
event då Barncancerfonden var värd för CCIs 6e europiska möte där drygt 100 personer från
25 länder samlades i Malmö under en helg för att byta erfarenheter. Björn Olsson från
Barncancerfonden var på plats för att berätta om Fondens skolprojekt. Dr. Lars Hjorth
(barnonkologläkare i Lund och även ordförande i PanCare) var också där och presenterade
information om seneffekter, hur det ser ut i Sverige och övriga Europa. Dessutom har Holly
Wattwil blivit invald att ingår i den europiska styrgruppen (CCI European Regional Committee
(ERC)) under ett 3-årig mandat period.
CCI Europe har ett bra samarbete med SIOP-E (European Society for Paediatric Oncology)
och även PanCare. http://www.siope.eu/, http://www.pancare.eu/en/
SIOP-E är den enda pan-europeisk organisation som företräder alla yrkesverksamma inom
barncancer. Med mer än 1500 medlemmar över 31 europeiska länder, är idag SIOPE leder
vägen för att säkerställa bästa möjliga vård och resultat för alla barn och ungdomar med
cancer i Europa.
PanCare är ett europeiskt nätverk av yrkesverksamma, överlevande och deras familjer som
syftar till att minska frekvensen, svårighetsgraden och effekterna av sena biverkningar av
behandling av barn och ungdomar med cancer.
CCI Europe, PanCare och SIOP-E träffas regelbundet för att jobba mot samma mål:
säkerställa att alla barn i Europa får rätt till vård och rätt stöd för dem som har drabbats av
seneffekter.
Flera barn överlever sin cancer men en del drabbas av seneffekter. Det finns mycket fokus
om vilken typ av stöd dessa barn behöver, framförallt efter dem har fyllt 18. . CCI, SIOP-E

och PanCare arbetar med att hjälpa dessa barn och ungdomar och Barncancerfonden Södra
ser det som en självklarhet att vi ska vara aktiv och dra nytta av detta arbete.

15. Aktiviteter i stödgrupperna 2015
15.1 Marknadsgruppens aktiviteter
Även under 2015 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 2015 har dessa annonser varit mycket flitigt använda i tidningarna för vår räkning. Vi
har varje vecka haft ett flertal annonser i ett antal tidningar runt om i Skåne – vilket ger vårt
varumärke stor exponering.

15.2 Fastighetsgruppens aktiviteter
Under 2015 har Nils Holgersson-lägenheten målats om och ny möbler har införskaffats. En
rejäl satsning på målning av hela Möllegården gjordes under året.
I Möllan skall även samtliga fönster bytas och detta arbete har påbörjats. Fönster är inköpta
och det som är återstår är själva utbytet.
Ett airhockeyspel har investerats och är placerat på ovanvåningen i huvudbyggnaden. Nya
handfat inklusive förvaringsskåp har monterats i badrummet på ovanvåning i
huvudbyggnaden. I konferensrummet har installerats en projektor & duk, skrivare/scanner,
stereo samt ett jalusiskåp.
Under året har två arbetsdagar hållits; 25 april och 3 oktober med cirka 10 personer som
hjälpte till vid varje tillfälle. Under sommaren har det varit fullbelagt vilket är glädjande. Även
uthyrningen under lågsäsong har ökat.
Sedan 1 september har Barncancerfonden Södra tillgång till 2 lägenheter i Lindvallen. Till
dessa lägenheter har det under hösten 2015 beställts nya soffor.

15.3 Unga Vuxnas aktiviteter
Den lokala Unga Vuxna gruppen har haft fika kvällar på Espresso House i Lund med bra
respons under 2015. Utöver fikakvällarna har Unga Vuxna varit iväg och bowlat i Malmö vid
ett tillfälle. Gruppen var även delaktig i Spin of Hope eventet tillsammans med BCF södras
styrelse.

15.4 VisomMist aktiviteter
Under 2015 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.
Under tidigare år har grupperna varit slutna och inte tillgängliga för nya medlemmar. Detta
frångick man på prov under 2015. Resultatet var över förväntan. De ”nya” medlemmarna

kom bra in i gruppen vilket har resulterat i förslag på nytt upplägg inför 2016.

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 under 2015. Vi har bjudit på mat och dryck varannan onsdag samt lättare fika
varannan onsdag med hjälp av ett frivilligt engagemang i familjekontaktgruppen.
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 Ronneby Brunn. Cirka 120 föräldrar fick träffas
och umgås och föreningen stod för mat, boende, workshops och underhållning. Årsmötet är
en chans för alla föräldrar att träffas utan barn och är den enda barnfria aktiviteten i
föreningen.

16.2 Mammahelg
Under året arrangerades en favorit i repris -mammahelg på Skansen hotell i Båstad. Helgen
var fullbokad och 25 mammor fick träffas för att byta erfarenhet, koppla av och knyta nya
kontakter.

16.3 Pappahelg
Några helger efter mammahelgen fick även papporna chans att träffas. En mycket
uppskattad helg som ägde rum på Skansen i Båstad

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.

16.9 Resa till Eurodisney Paris 15-19 juni.
Ännu en gång arrangerade Barncancerfonden Södra en resa till fantastiska Eurodisney i
Paris. Fyra Hagestads-bussar tog 172 förväntansfulla barn och föräldrar till Eurodisney som
ägnade tre intensiva dagar åt attraktioner och upplevelser inne i parkerna samt även en
utflykt till Paris, vilket uppskattades mycket av deltagarna.

16.10 Internationella Barncancerdagen den 15 februari
Den 15 februari är det varje år den internationella Barncancerdagen. Utöver aktiviteter på
avdelningen arrangerades marschallmanifestationer med 300 marschaller som för alla barn
som insjuknar i cancer, i olika städer i regionen.
CCI Europe tog sitt eget initiativ för att uppmärksamma den internationella barncancerdagen
(ICCD). CCI Europe kontaktade Barncancerfonden för att göra en ”awareness campaign” om
barncancer. Resultat blev Child4Child ”We Are One”. Över 900.000 barn hjälpte till att sjunga
låten, som släpptes den 15e februari.

16.14 Barn och ungdomsverksamhetens aktiviteter
Verksamheten har under året riktats till två ålderskategorier; mellangruppen (ålder 9-12 år)
och träffar för ungdomar från 13 år och upp. Träffarna är öppna vilket innebär att antalet
deltagare varierar. Verksamheten bedrivs genom kontinuerliga aktiviteter en gång i
månaden. Innehållet i träffarna varierar. Fokus ligger på att skapa gemenskap. Under året
träffades mellangruppen 12 gånger. En av dessa träffar var gemensam med
ungdomsgruppen, en gemensam med syskon och en var aktivitet på egen hand. Ett läger
med övernattning på Möllegården ordnades för mellangruppen plus kompis i juni.
Ungdomsträffar har ordnats 11 gånger. För ungdomsgruppen har ett skidläger till Åre
genomförts i april med fyra övernattningar. En övernattning genomfördes i Göteborg med
besök på Tivoli i september. En familjeträff erbjöds från Landroverklubben i Hovelte,
Danmark och genomfördes utan vår medverkan.
Under våren 2015 gavs information till personal på avdelningen gällande projektet ”Bara helt
vitt, så himla tråkigt” där 4 barn/ungdomar deltog tillsammans med en konstnär/illustratör i
syfte att förbättra miljön på avdelning 64. Personalen kunde ge synpunkter. Projektet
fortsatte där illustratör, barn och föräldrar träffades för att reflektera kring de färdiga
skisserna och personalens synpunkter. Våren 2015 visades intervjuer gjorda med ungdomar

i samband med höstlovet 2014 för ungdomarna själva med deras föräldrar. Intervjuerna
visades även för personalen på avdelningen och i fortbildningssammanhang gällande
delaktighet för personal inom barnsjukvården.
Information om verksamheten sprids till deltagarna via e-post och facebook. Information finns
även på Bcf’s hemsida, på 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. Samarbete sker med
syskonstödjare Petra Svensson.
Hänsyn måste 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 mån tillgodose dessa.

16.15 Syskongruppens aktiviteter
Året inleddes med en hel del skolbesök. Petra, syskonstödjare, och Jennie,
konsultsjuksköterska, föreläste på Malmö Högskola, vilket har återkommit under flera
tillfällen under terminerna. Petra har haft en hel del enskilda träffar med syskon då de
gjorde saker som önskades.
Syskongruppen har under året genomfört följande aktiviteter:
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Laserdome i februari tillsammans med Mellan och Ungdomsgruppen.
På påsklovet bowling och lunch på O’Learys, vilket var väldigt uppskattat.
Vecka 16 åkte vi iväg ett gäng glada skidentusiaster till Åre och hade några härliga
och aktiva dagar. Det var både syskon och ungdomsgruppen.
I Maj var vi (Jag, Ann och Lola) och paddlade kanot i Malmö Kanal med ett gäng
ungdomar. Vi lånade även in Holly som ”grillare”.
Under Sommaren blev det lite olika aktiviteter som Terrariet, shoppa för sin
månadspeng på Emporia, glassfikor lite här och var.
Petra var en kväll i Kristianstad och träffade 2 goa syskontjejer efter skolan.
Vår årliga Temadag i Barnonkologi hade vi den 17/3, som alltid är en uppskattad dag
för många lärare och annan skolpersonal.
En helg i augusti hade vi ett Nationellt läger för Syskon uppe i Stockholms Skärgård.
De blev uppbjudna dit av Plexus och hans vänner. Varje syskonstödjare hade med
sig 2-3 st syskon. En hel-lyckad helg med fint väder, besök på Gröna Lund, åka
motorbåt, prova på vattenskidor, 5-kamp och mycket god mat på Värdshuset.
Under höstlovet blev det bl a besök på Blå Planeten i Danmark, Kulturen i Lund och
Vattenhallen.
Mycket skolbesök har det blivit nu under hösten. Kul är det, men det tar också mycket
av min tid. Känns bra att detta kommer till att underlättas när jag går upp till 75%.
Deltog vid Anhörigdag den 11/11vilken lockade många besökare.

17. Övriga aktiviteter inom Barncancerfonden Södra 2015
17.1 Medlemsvård
Under våren 2015 genomförde föreningen en enkätundersökning bland sina medlemmar
som sedan följdes upp av en workshop på föreningens årsmöte. Undersökningen visade

på ett antal olika utvecklingsområden som styrelsen sedan under resten av året
arbetat med att utveckla. Ett exempel på det är efterfrågan på fler lokala aktiviteter.
Barncancerfonden Södra projektanställde under sommaren en projektledare för att arbeta
med de prioriterade områdena som föreningen identifierat från enkäten såsom lokala
grupper, medlemsaktiviteter, samarbeten med lokala företag/organisationer, information och
kommunikation. Projektledaren har under sommaren och hösten arbetat mycket med
projektet ”Drömmar för hjältar” som förutom att det ledde till att barns drömmar blev helt eller
delvis uppfyllda också ledde till att stärka lokala samarbeten och nya företagssamarbeten
och marknadsföring. Förutom projektledaren har föreningen haft till sitt förfogande en
informatör/administratör som bekostas av Barncancerfonden.
Under sommaren kunde barn under behandling ansöka om en sommargåva på 5000 kronor
som kunde användas till någon typ av sommaraktivitet.

17.1 Ungdomsläger i Bokenäs
På ungdomslägret i Bokenäs åkte 3 ledare och 14 ungdomar från Barncancerfonden Södra.
Ungdomslägret innehöll ett späckat schema med tema Genom Eld och Vatten. Våra
ungdomar fick åka ribbåt, lära sig att släcka brand samt hjärt & lungräddning, prova
lerduveskytte, sjunga i en kör och mycket mer. Denna gång var det Barncancerfonden
Västra som var värd. Under 2016 är det Barncancerfonden Stockholm/Gotland som ordnar
nästa lager, Camp Happy, under Kristihimmelsfärdshelg 2016.

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 Ronny Kronvall med följande
motivering:
Ronny har genom eget initiativ, stort personligt engagemang och driv, med ett stort varmt
hjärta och som glädjespridare, bidragit med ljusglimtar för de drabbade barnen, syskon och
föräldrar i vår förening. Från sin start 2010 med konsert i Vallby Kyrka till idag med konserter
i både Vallby kyrka och Tryde kyrka samt starten av WIF (Wallby insamlingsförening),
bidragit med insamlade medel om ca 423 000:- till Barncancerfonden Södra. Ronny har även
bidragit med sin personliga närvaro på avd. i Lund varje år vid juletid för utdelning av
julklappar till alla inlagda barn, till deras stora glädje och förtjusning.

18. Framtidsvisioner
Under 2016 har Barncancerfonden Södra fortsatt att arbeta med strategier för hur
verksamhetens ska förbättras och drivas framöver kring främst följande områden:



Utveckla stödverksamheten för våra medlemmar

Utöver all den stödverksamhet som finns idag arbetar Barncancerfonden Södra med att en
fortsatt utveckling av dessa samt de områden som framkom ur enkät och workshops som t
ex de lokala stadsgrupperna, Peer support-programmet, stödträffar för mor- och farföräldrar,
utveckla ett Peer support-program för föräldrar och Vi-som-Mist grupp för syskon,
föreläsningar, stödgrupper m m. Barncancerfonden Södra arbetar även vidare med hur
syskon ska fångas upp.



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 med fokus på forskning och insamling samt
den lokala Barncancerfonden Södras viktiga arbete att stödja drabbade familjer i Södra
Sverige.
Vårt mål är förutom att informera om vår verksamhet att behålla våra stora givare samt att få
fler givare. Vi arbetar för att kunna erbjuda fler betalningsalternativ som t ex månadsgivare
samt skapa fler företagssamarbeten där vi på olika sätt kan erbjuda tjänster till våra
medlemmar som ett sätt att stödja som komplement till gåvor.

19. Slutord från Styrelsen
Vi i Barncancerfonden Södras styrelse vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som under
2015 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 2015!
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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