
Ser du vad bokstäverna  
bildar för ord?

Trots att man forskar mycket på 
barncancer finns det fortfarande 
massor kvar att lära, till exempel 
varför vissa drabbas och andra  
inte. Vad vet du själv om  
barncancer? Kan du svara på  
de här frågorna?

Ung och kunskapstörstig? 

Har du frågor eller funderingar efter att ha läst 
om barncancer här på paketet? Möt barn och 
deras familjer som bokstavligen kämpar för  
livet och lär dig mer om forskarnas  
fantastiska framsteg på  
barncancerfonden.se 

1. Ungefär hur många barn  
drabbas av cancer varje år  
i Sverige?
1. 120 X. 175 2. 350

2. Vilken cancerform är vanligast  
bland barn?
1. Hjärntumör X. Blodcancer  
2. Skelettcancer

3. Cancerforskningen går framåt  
och allt fler barn överlever.  
Vet du hur många?
1. 65% X. 75% 2. 85%

Svar: 1. Ungefär 350 barn drabbas 
av cancer varje år. 2. Blodcancer 
(leukemi) är den vanligaste formen. 
3. I Sverige överlever 85% sin 
barncancersjukdom.
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