
 

 

Burn Camp 20-23 september 2018 

 

Du som har drabbats av en brännskada inbjuds till en härlig lägervistelse på Yxnerum 

Hotell och konferens som ligger i hjärtat av Östergötland. Det är endast 45 

minuters bilfärd från Linköping och Norrköping, bredvid sjön Yxningen – en plats där 

du kan vistas i en lugn och rogivande miljö långt från stadens brus utan störande 

avbrott.  

Burn Camp Sverige 2018 är ett läger för dig som är 16 år eller äldre. Både du som kommer 

för första gången och du som varit med tidigare år är välkommen, tillsammans skapar vi 2018 

års läger!  

 

Burn Camp Sveriges huvudsakliga syfte är att ge dig möjlighet att träffa andra i en liknande 

situation och att uttrycka tankar och funderingar runt hur det är att vara brännskadad. Vår 

förhoppning är att du får med dig nya erfarenheter, en stärkt självkänsla och många trevliga 

minnen. Under lägret erbjuds du att delta i olika aktiviteter. Om du har en egen aktivitet som 

du önskar leda, eller om du önskar diskutera en specifik frågeställning tar vi gärna emot dina 

kunskaper/funderingar.  

 

 

 



Deltagare från hela Sverige är välkomna och du som önskar att delta ska kunna klara av 

gruppaktiviteter samt medverka under hela lägervistelsen. Det ska ha gått minst 1 år sedan 

skadetillfället. I slutet av augusti skickas mer information ut till dig som antagits till lägret.  

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att du kommer till lägret som privatperson och inte som 

patient. För frågor rörande medicinering, behandling och/eller terapi hänvisar vi dig till din 

behandlande läkare/terapeut.  

 

Anmälan: sker skriftligt via bifogad anmälningsblankett alternativt på hemsidan 

www.karolinska.se/burncamp senast 1:a juli. Det går bra att anmäla sig redan nu, först till 

kvarn gäller. I samband med din anmälan skickas en bekräftelse till dig, vänligen hör av dig 

om du inte får en sådan. Anmälan är bindande, har du anmält dig men ej deltar på lägret 

kommer du ändå att debiteras på lägerkostnaden á 500 kronor. Ange om du kan tänka dig 

att dela rum på anmälningsblanketten eller via hemsidan, glöm inte heller att ange om 

du önskar specialkost. 

 

Pris: 500kr. I priset ingår helpension, boende i enkelrum/dubbelrum med egen dusch och 

toalett samt diverse aktiviteter. Inbetalningskort skickas till dig efter att anmälningstiden har 

gått ut. Resa till och från lägret bekostar du på egen hand. 

 

Har du frågor går det bra att nå oss på burn.camp.sverige.karolinska@sll.se 

 

Välkomna! 

 

/ Daniela Stattin och Maria Bexelius 


