
Flera stick på en dag

Inlagd och isolerad

Födelsedag

Tappa håret

Följande strålningFörsta cytostatika/guldmedicin

Följande cytostatika/guldmedicin

Blodtransfusion

Akut infektion

En mycket dålig dag

Inlagd på sjukhus

Behandlingens slut

15 feb Barncancerdagen

Kortison

Operation blå/vit

Ögon/öronpärla

SuperSnöret®  är ett sätt att stödja alla barn och ungdomar med 
cancer under de tuffa behandlingsperioderna. Några dagar efter 
diagnosen får barnet en vaxtråd med sina första Superpärlor  – 
Hoppets pärla, Barncancerfondens pärla och bokstavspärlor som 
formar förnamnet. Sedan tillkommer nya pärlor på snöret alltefter-
som behandlingen fortskrider. Olika pärlor symboliserar olika delar 
i behandlingen, det finns till exempel en för att sova på sjukhuset, 
en för röntgen och så vidare. Varje barn och ungdom skapar på 
så vis sitt eget SuperSnöre som berättar en unik historia. 

Cytostatika tabletter

Första strålning

Alla barn och ungdomar från 0 –18 år som har cancer får ett SuperSnöre gratis. SuperSnöret bekostas helt av Barncancerfondens sex lokala föreningar: Norra, Mellan, Östra, Västra, Södra och Stockholm Gotland. Mer information finns på www.supersnöret.se. Copyright: Vereniging “Ouders, Kinderen en Kanker” (VOKK), Schouwstede 2B, Nieuwegein, Nederländerna

Hoppets pärla

Barncancerfondens pärla

Lumbalpunktion

Stick/injektion

Sätta venportnål

Ta bort nål/stygn/plåster

Skörda 
stamceller

Röntgen/ultraljud

Strålningsmask

Stamcells- 
transplantion start

En superbra dag

Radioaktiv behandling 

Ambulans

Inlagd på intensiven

Dubbeldusch

Kateter/lavemang

Stamcells- 
transplantion slut

Special-
behandling

Sondslang/knapp

Benmärgspunktion

lila/vit

Sövning



Världens 
viktigaste snöre.

SuperSnöret® – ett positivt och viktigt 
stöd till barn och ungdomar med cancer 

SuperSpeciellt. För alla barn och föräldrar är en cancerdiagnos 
en stor påfrestning både fysiskt och psykiskt. Med SuperSnöret 
skapas en färgrik bild av det som är abstrakt och svårt att förstå. 
Barnet kan tillsammans med sina föräldrar eller sina kompisar 
”läsa” snöret och prata om vad som hänt. Personal och föräl-
drar kan med pärlorna förbereda barnet på vad som ska hända 
framöver. Och när barnet tänker på nästa Superpärla som väntar 
kan det distrahera från rädsla och obehag. SuperSnöret gör det 
också lättare att ta kontakt med andra barn och ungdomar genom 
att titta på varandras snören. När behandlingsperioden till sist är 
färdig blir SuperSnöret ett speciellt minne av en omvälvande tid.

SuperSmart. Superpärlorna delas ut av personalen på sjukhuset. 
I början hjälper de till med vilka pärlor som ska träs på, men så 
småningom är det upp till var och en att be om de pärlor man 
ska ha. Till sin hjälp kan man använda SuperSnöret-appen, 
särskilt när barnet/ungdomen får en del av vården på ett annat 
sjukhus. Nästa gång barnet/ungdomen kommer tillbaka får hen 
de ihoptjänade Superpärlorna. 

Inga pärlor delas ut vid efterkontroller.  Efter att Superpärlan 
“Behandlingens slut” delats ut så är SuperSnöret färdigt. 


