
                                                             

 

                                                                                                                                                               

Invitation til ”Børnekræftfamilier – tilbage til livet”  
 

Tema: ”Erkendelsen” 

Kære familier 
 

Med stor fornøjelse inviteres I, med hele familien, til at deltage i første møde i tilbuddet 

”Børnekræftfamilier – tilbage til livet” hos Foreningen Cancerramte Børn. 
 

Vi starter med første møde i Aalborg den 07.03.21 og dernæst med første møde i København 
den 21.03.21, hvis Corona restriktionerne tillader. Det er meningen, at man efterfølgende 

mødes i gruppen hver fjerde søndag. Vi planlægger at udvide til Århus og Odense i løbet af 
2021, så vi er repræsenteret ved alle de børneonkologiske afdelinger. 
 

Med 4 års gode erfaringer fra tilsvarende tilbud, videreføres nu de bedste af vores erfaringer i 

FCB regi. 
 

Formålet med tilbuddet er, at kombinere erfaringsudveksling mellem familier med muligheden 
for udvikling og en terapeutisk vinkel på de problematikker, børnekræftfamilierne har inde på 

livet. Det er samtidig en rigtig god mulighed for, at få arbejdet med hele familien og familiens 
ikke altid hensigtsmæssige mønstre. Med hele familien menes det behandlede barn, forældre 

samt søskende. 
 

Tilbuddet gennemføres med en mødeleder samt et antal professionelle frivillige, der faciliteter 

mødet for hele familien. 
 

Det er således: 
 

• Et tilbud der henvender sig til hele familien hvor du er sammen med andre familier. 

• En netværksgruppe hvor I kan møde andre, der har været eller er i lignede udfordringer 

og udveksle erfaringer. 

• Fagligt/terapeutisk intervention i øjenhøjde, der har fokus på familiens fysiske, mentale 

og sociale senfølger og kompetencer. 

• Støtte til børnekræftfamilier i at vende tilbage til en ny og forandret, men mere 

normaliseret hverdag efter kræft. 

Aalborg den 07.03.21:  
Adresse: Kræftrådgivningen, Steenstrupvej 1, 9000 Aalborg. 
Rolan Nielsen, projektleder, mobil: 22172814  
 

København den 21.03.21 
Adresse: Sundhedshuset, Nørre Alle 45, 2200 København N. 
Line Bundgård, gruppeleder, mobil: 26 66 62 88  
 

Program: 
• 10.00 Ankomst, Velkomst præsentation og Intro 

• 10.30 Gruppeopdeling Børn / Voksne – arbejder med dagens tema 

• 12.30 Frokost 

• 13.30 Bordet rundt & mundtligt evaluering – børn fri leg 

• 14.00 – tak for denne gang og kort intro til næste møde 

Tilmelding via www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, antal voksne, antal børn, 

børnenes aldre samt oplysning om du tilmeldes Aalborg eller København. 

http://www.cancerbarn.dk/

