
 
 
 
 
Alle børn har ret til et liv med kreativ leg og fantasi. Det gælder også børn, der er ramt af 
sygdom. Derfor har Børneulykkesfonden startet Kreaheltene. Kreaheltene arbejder for at skabe 
et frirum fyldt med fantasi, fordybelse og kreativ udfoldelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 
år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. 
 

Et kreativt frirum for børnene 
Kreaheltene arbejder for at skabe en hverdag med mere 
kreativitet og fantasi for indlagte og ambulante børn. 
Kreaheltene er et frirum på hospitalet, hvor sygdom 
træder i baggrunden for en stund, og hvor der er plads 
til fantasi, til at skabe noget og udtrykke sig, til 
fællesskab og nye venskaber. 
 

Barnets valg og motivation i centrum  
Et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser 
er ofte forbundet med en hverdag fyldt med 
begrænsninger, anvisninger og restriktioner. For 
børnene kan dette medføre øget behov for aktiviteter og 
tilbud på hospitalet, hvor barnets egne valg og 
motivation er i centrum.  
 

At udfolde sig kreativt og skabe sig selv 
Kreaheltene understøtter børnenes trivsel, gennem et 
mobilt, kreativt værksted, hvor børnene kan afprøve og 
udtrykke deres idéer, uden anvisninger og restriktioner. 
Gennem den kreative proces styrkes børnenes mod, 
nysgerrighed og tillid til egne valg og evner. At udfolde 
sig kreativt og skabe noget er samtidig at skabe sig selv. 

 

Professionelle fagfolk 
Alle Kreahelte er fagfolk med en uddannelse inden for 
pædagogik og med viden om kreative processer. De 
møder børnene, hvor de er, og giver plads til, at 
børnenes egen fantasi og kreativitet kan udfolde sig. 
Indholdet og samværet i det mobile, kreative værksted 
tilpasses med det enkelte barn for øje, hvorfor det er 
grundlæggende for en Kreahelt at besidde stor relationel 
og menneskelig forståelse. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Om Kreaheltene 

• Kreaheltene starter op på  

• H.C. Andersen Børnehospital 1. september 
2020. 

• Der fundraises til Kreaheltene via 
Børneulykkesfondens aktiviteter. 

• Kreaheltene er som udgangspunkt på 
hospitalerne tre dage om ugen, hvor 
værkstedet er åbent fra kl.14-16.  

• Kreaheltene opererer fra et 
specialdesignet, mobilt værksted og 
er fleksible i forhold til det enkelte 
hospitals fysiske rammer, 
hygiejneregler, børnenes tilstand og 
eventuelle begrænsninger, 
aktiviteternes indhold m.m.  

 

Livet for syge børn og unge er ofte forbundet 
med en dagligdag med store forandringer, 
der kan præge deres udvikling. Derfor har vi 
med stor interesse åbnet døren for 
Kreaheltene. Med den unikke installation 
giver de for en stund små og store, venner og 
familie, en mulighed for at træffe 
selvstændige valg i en skabende proces. 
Noget hvilket ellers sjældent er muligt i en 
verden præget af vigtige og nødvendige 
undersøgelser og behandlinger. 

Vi tror på, at hospitalet har et stort ansvar 
for at være med til at skabe de allerbedste 
rammer for et børneliv. Kreaheltene giver 
med sit rullende værksted børn, forældre og 
søskende muligheden for at gå ombord i den 
skabende proces med diverse kreative 
materialer. 

 

 

Mette Sorang-Kjær, Velfærdskoordinator på 
H. C. Andersen Børne- og Ungehospital 



 

Stærkt samarbejde 
Kreaheltene bygger videre på et stærkt samarbejde 
mellem Børneulykkesfonden og 12 af Danmarks 
hospitaler fordelt over hele landet; hospitaler der fast 
hver uge for besøg af Legeheltene, der skaber rammer 
for øget trivsel gennem aktiv leg og fysisk aktivitet. Det 
allerede etablerede samarbejde omkring Legeheltene på 
hospitalerne, danner et solidt grundlag for Kreaheltene, 
som et lignende tilbud med fokus på den udtryksfulde 
og kreative proces. 
 

Kreaheltene er en del af Børneulykkesfonden  
Børneulykkesfonden er en nonprofit organisation, som 
arbejder for at forebygge børneulykker i Danmark. 
Børneulykkesfondens tilgang er forebyggelse via leg og 
læring i børnehøjde med fokus på, at børn skal udvikle 
og udfordre sig selv. 
 
Læs mere på www.kreaheltene.dk   
  

Kontakt 
 
Har du spørgsmål til Kreaheltene? Kontakt 
Børneulykkesfonden på 30 37 77 22 eller 
buf@borneulykkesfonden.dk  

http://www.kreaheltene.dk/
mailto:buf@borneulykkesfonden.dk

