
Team Rynkeby 
En styrke for børn med kræft



Om
Børnecancerfonden

Børnecancerfonden blev grundlagt af tidligere overlæge 
Henrik Hertz i 1995, som en koncentreret indsats for at 
bekæmpe børnekræft. 

For 40 år siden var det kun hvert andet barn, der overlevede 
kræft.

I dag er det 6 ud af 7. Og det har vores arbejde været med 
til at sikre. Som privat og selvstændig fond er vi 100 % 
afhængige af den støtte, vi får fra bl.a. Team Rynkeby.

Sammen med jer er vi en styrke, der støtter forskning i 
børnekræft, nye behandlingsformer og færre senfølger 
- så børn kan få et godt liv efter kræft.



Fakta om 
børnekræft

Hyppigste medicinske dødsårsag hos danske børn over 1 år

Hver 2. dag får et barn i DK kræft (200 årligt)

Cirka 600 børn i behandling hvert år

85 % overlevelse (ca. 5.000 børnekræftoverlevere)

Mere end hvert 2. barn lever med senfølger af behandlingen 



Team Rynkeby –
en del af styrken
Børn med kræft har brug for os voksne. 
Børnecancerfonden er den enkeltstående 
organisation, der har finansieret mest dansk 
forskning i børnekræft de seneste 25 år. 

Team Rynkeby har gennem årene været med til at 
vise, hvad der sker, når voksne tager ansvar 
og står sammen med børnene i kampen mod 
børnekræft. 

I 2019 har Team Rynkebys indsamling i hovedtal 
støttet: 

263
Mio kr. til forskning

20%
er overlevelsen steget 

siden fondens 
etablering i 1995

10
Forskningsprojekter nyder 

godt af midlerne
18,7

mio. kr. af midlerne er 
uddelt til 

forskningsprojekter

23,1
mio. kr. 

Team Rynkebys donation til                                                                   
Børnecancerfonden



23,1
mio. kr. i 2019

18,7mio.
80 %20 %4,4mio.

10 forskningsprojekterFamiliestøtte/oplysning, fx RESPECT



En del af 
styrken…



Oplæg, brug af 
hjerte/
logo
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