”Børnekræftfamilier – Tilbage til livet”
Én af Kræftens Bekæmpelses tre hovedmål er et bedre liv efter kræft. Det sætter vi fokus på. Ikke
blot for det barn, der har haft kræft. Men hele familien – forældre og søskende.
Man kan nemt have en forventning om, at lyset tændes efter en mørk tid, når ens kræftramte barn
endelig modtager sin sidste behandling. Desværre må mange familier erkende, at tilværelsen ikke
bliver, som den var engang. Kræftforløbet har sat sine spor – fysisk og mentalt.
Med projektet ”Børnekræftfamilier – Tilbage til livet” hjælper vi familierne til at finde fodfæste, og til
at takle de sociale konsekvenser af børnekræft. Der er gode erfaringer med at møde andre, der står i
samme situation som en selv. Netop derfor skaber vi først og fremmest et netværk af ligesindede
familier. Dette er også forudsætningen for, at de deltagende kan fortsætte efter forløbet.
Der vil være temaaftener ca. en gang i måneden. Her tager vi hul på emner som den forandrede
hverdag, tilgangen til møder med det offentlige, anerkendelse af nye kompetencer, og det at turde
drømme om fremtiden. Der vil være oplæg om emnerne og mulighed for at arbejde med disse
herefter.
Desuden hjælper vi gerne familierne enkeltvis med supplering fra Kræftrådgivningens øvrige tilbud.
Det kan både være med familieterapi, og at vi fungerer som bisidder og rådgiver ved møde med
skole, kommune eller sundhedsfagligt personale.
Vi vil i tråd med hele Kræftens Bekæmpelse sætte fokus på senfølger fra en kræftbehandling.
Dette er foreløbigt på projektstadie og foregår i Nordjylland. Men familier fra andre steder i landet er
mere end velkomne til at være med. Målet med projektet er at skabe en model, der kan køres ud i
resten af landet i løbet af 2019. I kan dermed som familie til et færdigbehandlet kræftbarn hjælpe
med at forme det tilbud, som gerne skal hjælpe hundredvis af andre familier. Hjælpe dem tilbage til
livet.

