
  

     

Barncancerfonden samlar in pengar till sina tre 

ändamål; Forskning och Utbildning, Råd & Stöd och 

Information.  

Hur mycket delade man totalt ut till de tre ändamålen 

2016?  

 

1. 278 miljoner kronor 

X. 327 miljoner kronor  

2. 810 miljoner kronor  



  

     

Vad heter hockeyspelaren som är med i en av 

Barncancerfondens reklamfilmer? 
 

1. Peter Forsberg 

X. Jörgen Jönsson 

2. Mats Sundin 



  

     

Barncancerfonden organiserar en rad olika 
idrottsevenemang som privatpersoner, företag och 

organisationer arrangerar till förmån för 
Barncancerfonden. Exempelvis Walk of Hope, Run of 

Hope och Spin of Hope. 

 

Vilket datum genomförs Yoga of Hope 2017? 
 

1. 4 september 

X. 7 oktober 

2. 18 november 



  

     

Tack vare alla fantastiska givare samlade 

Barncancerfonden in mer än vad de någonsin gjort 

2016. 

Hur mycket samlade Barncancerfonden in under 

2016? 

 

1. 339,8 miljoner kronor 

X. 303,4 miljoner kronor 

2. 365,0 miljoner kronor 



  

     

Vilka är de vanligaste cancerformerna hos barn? 

 

1. Leukemier och hjärntumörer  

X. Neuroblastom 

2. Lever- och njurtumörer 



  

     

I Barncancergalan - det svenska humorpriset, delas en 

vinnarstatyett ut. 

Statyetten är en avbildning av en ikonisk karaktär ur 

svensk humorhistoria.  

Vilken karaktär är det som avbildats? 

 

1. Kurt Olsson 

X. Papphammar 

2. Åsa-Nisse 



  

     

Tack vare framgångsrik forskning överlever idag ca 80 

procent av de barn som drabbas av cancer. Samtidigt 

leder de tuffa cancerbehandlingar barnen utsetts för 

ofta till komplikationer senare i livet.  

Barncancerfonden har därför startat ett initiativ för att 

stödja vuxna barncanceröverlevare.  

Vad heter initiativet?  

 

1. Maxa Livet 

X. Full fart 

2. Survivor 



  

     

Barncancerfonden bekostar olika projekt för att hjälpa 

drabbade barn med sin skolgång. Bland annat har 

man investerat i ett projekt där en robot hjälper barn 

som måste hålla sig hemma att följa med i 

undervisningen och även kunna integrera med sina 

klasskompisar.  

Roboten går under namnet AV1. 

Vad står AV1 för? 

 

1. Anpassad volontär ett 

X. Alla vi ettor 

2. Avatar 1 



  

     

Barncancerfondens medlemmar är lokala föreningar 

som stöttar familjer vars barn drabbats av cancer. 

Hur många barncancerföreningar finns det i 

Sverige? 

 

1. 4 stycken 

X. 5 stycken 

2. 6 stycken 



  

     

Barncancerfonden ger ut tidningen Barn & Cancer.  

Hur många gånger kommer den ut per år? 

 

1. 3 gånger 

X. 5 gånger 

2. 12 gånger 


