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Fjöldi félagsmanna í aðildarfélögunum 

Félag 
Fjöldi 

félagsmanna 

Fjöldi 

fulltrúa 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 1335 6 

Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis 222 2 

Krabbameinsfélag Borgarfjarðar 240 2 

Krabbameinsfélag Snæfellsnes 85 1 

Krabbameinsfélag Breiðfirðinga 30 1 

Krabbameinsfélagið Sigurvon 370 2 

Krabbameinsfélag Hvammstangalæknishéraðs - 1 

Krabbameinsfélag A-Húnavatnssýslu 210 2 

Krabbameinsfélag Skagafjarðar 500 3 

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis 1100 6 

Krabbameinsfélag Suður Þingeyinga 346 2 

Krabbameinsfélag Norðausturlands - 1 

Krabbameinsfélag Austurlands 144 1 

Krabbameinsfélag Austfjarða 524 3 

Krabbameinsfélag Suðausturlands - 1 

Krabbameinsfélag Vestur-Skaftafellssýslu 48 1 

Krabbameinsfélag Rangarvallasýslu 0 1 

Krabbameinsfélag Árnessýslu 278 2 

Krabbavörn Vestmannaeyjum 350 2 

Krabbameinsfélag Suðurnesja 900 5 

Brjóstaheill – Samhjálp kvenna 100 1 

Framför 25 1 

Kraftur 880 4 

Ný rödd 22 1 

Stómasamtök Íslands 300 2 

Styrkur 250 2 

Samtals 8259 56 
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Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 
Stofnað: 8.mars 1949 

Fjöldi félagsmanna: 1335 

 

Stjórn: 

Formaður:  Árni Einarsson 

Varaformaður:  Ásgerður Sverrisdóttir 

Gjaldkeri:  Jón L. Árnason 

Ritari:   Anna Sigurborg Harðardóttir 

Meðstjórnendur: Arnar Hauksson, Hafrún Dóra Júlíusdóttir, Þórunn Sævarsdóttir 

Varamenn:  Anna Jóhannesdóttir, Magnús Gunnarsson og Þorbjörg Guðmundsdóttir 

Framkvæmdastjóri er Guðlaug B. Guðjónsdóttir 

 

Starfsemi: 

Stjórn og starfsmenn  

Frá síðasta aðalfundi hefur stjórn Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins verið þannig 

skipuð: Árni Einarsson formaður, Ásgerður Sverrisdóttir varaformaður, gjaldkeri er Jón L. 

Árnason, ritari Anna Sigurborg Harðardóttir og meðstjórnendur Arnar Hauksson, Hafrún Dóra 

Júlíusdóttir og Þórunn Sævarsdóttir. Í varastjórn eru Anna Jóhannesdóttir, Magnús Gunnarsson 

og Þorbjörg Guðmundsdóttir.  

Stjórnarfundir voru tíu milli aðalfunda og sóttu varamenn þá til jafns við aðalmenn. Formaður, 

gjaldkeri og framkvæmdastjóri funduðu eftir þörfum.  

Guðlaug B. Guðjónsdóttir er framkvæmdastjóri í fullu starfi. Ingibjörg K. Stefánsdóttir 

hjúkrunarfræðingur hefur undanfarið starfsár veitt einstaklingum ráðgjöf varðandi 

tóbaksvarnir.  

Félagsmenn eru 1.335. Þar af eru ævifélagar 34, heiðursfélagar 8, og 56 velunnarar 

Krabbameinsfélagsins sem velja að hluti framlags þeirra fari til Krabbameinsfélags 

höfuðborgarsvæðisins.  

Fræðslu- og forvarnastarfsemi 

Í samstarfssamningi við Krabbameinsfélag Íslands frá því í mars 2014 er kveðið á um fræðslu- 

og fagráð sem skuli skipað fimm manns og tveimur til vara. Þrír aðalmenn eru tilnefndir af 

Krabbameinsfélagi Íslands og tveir af Krabbameinsfélagi Reykjavíkur. Framkvæmdastjóri 

Krabbameinsfélags Reykjavíkur skyldi vera starfsmaður ráðsins. Hlutverk ráðsins á að vera að 

marka stefnu í fræðslumálum Krabbameinsfélagsins og leggja fram framkvæmda- og 

kostnaðaráætlun þar sem gerðar eru tillögur um helstu verkefni komandi árs. Ráðið starfaði 

ekki á starfsárinu. 

Krabbameinsfélag Reykjavíkur óskaði eftir endurskoðun á samningi félaganna í febrúar 2015. 

Formenn félaganna hafa verið með málið í vinnslu en endurskoðun samnings er ekki lokið.  
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Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Félagið hefur gert margar fræðslumyndir gegnum tíðina og á starfsárinu var ákveðið að gera 

fræðslumynd um krabbamein í blöðruhálskirtli. Oft hafði þetta verið rætt og margar óskir um 

fræðslumynd höfðu komið. Krabbamein í blöðruhálskirtli eru fjórðungur allra 

krabbameinstilfella hjá körlum á Íslandi. Árlega greinast að meðaltali rúmlega 200 karlmenn 

með krabbamein í blöðruhálskirtli og rúmlega 50 deyja. Um 2.340 manns eru á lífi sem greinst 

hafa með þennan sjúkdóm. Þessi fræðslumynd „Karlamein - um krabbamein í blöðruhálskirtli“ 

var frumsýnd á Rúv í mars. Þar segja sjúklingar frá reynslu sinni og læknar fjalla um eðli, 

greiningu og meðhöndlun sjúkdómsins. Þvagfærasérfræðingarnir Eiríkur Jónsson yfirlæknir og 

Rafn Hilmarsson og krabbameinslæknirinn Ásgerður Sverrisdóttir voru faglegir ráðgjafar 

ásamt fleira heilbrigðisstarfsfólki. Fræðslumyndin var gerð af Epos kvikmyndagerð fyrir 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins með styrk frá VR og Janssen-Cilag AB, en 

umboðsaðili á Íslandi er Vistor ehf. Nú er verið að útbúa stutt skilaboð úr myndinni til að sýna 

á samfélagsmiðlum. 

Búið er að prenta viðbótarupplag af fræðsluritinu „Krabbamein í blöðruhálskirtli ˗ 

Leiðbeiningar fyrir karla sem eru nýgreindir með sjúkdóminn“ sem senda á til 

heilsugæslustöðva. Stuðningshóparnir Frískir menn/Framför og Góðir hálsar standa að útgáfu 

efnisins með aðstoð félagsins og Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins. Verið er að þýða og 

staðfæra fræðsluefni frá breskum aðila (Prostate Cancer UK) um krabbamein og kynlíf, sem er 

sérstaklega unnið fyrir þá sem hafa greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli og aðstandendur 

þeirra og er unnið í samstarfi við Góða hálsa. Einnig er verið að þýða fræðsluefni frá sama aðila 

um virkt eftirlit og vaktaða bið í samstarfi við Framför. Styrkir fengust til þessara 

þýðingaverkefna að hluta úr Velunnarasjóði Krabbameinsfélagsins.  

Áfengi er áhættuþáttur fyrir mörg krabbamein. Félagið fékk styrk úr Lýðheilsusjóði til að vinna 

fræðsluefni um krabbamein og áfengi. Verkefnið er unnið í samráði við Krabbameinsfélag 

Íslands. Búið er að taka upp fræðsluþátt eða fræðsluspjall Árna formanns og Laufeyjar 

Tryggvadóttur framkvæmdastjóra Krabbameinsskrárinnar. Úr því efni á svo einnig að vinna 

stutt skilaboð um áhættuna sem nota má á samfélagsmiðlum.  

Aftur og aftur koma fram frumvörp um um að heimila sölu áfengis í almennum verslunum, 

leyfa vefverslun og og leyfa áfengisauglýsingar. Öll þessi frumvörp ganga þvert á öll 

forvarnasjónarmið, með auknu aðgengi mun neyslan aukast. Nokkur forvarnarfélög m.a. 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins, og einstaklingar, sem láta sig forvarnir varða hafa 

um nokkurn tíma haft samráð um hvernig bregðast skuli við þessum aukna þrýstingi.  

Næringarfræðingur sem tók að sér að vinna fræðsluefni um næringu og krabbamein í samstarfi 

okkar, Ráðgjafarþjónustunnar og Landspítala skilaði af sér í vetur. Efnið fór síðan í skoðun hjá 

fræðsludeild Krabbameinsfélags Ísland. 

Búið er að yfirfara af Ráðgjafarþjónustunni grunn að fræðsluefni um að greinast aftur og er 

efnið í yfirlestri.  
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Styrkur fékkst úr Velunnarasjóðnum til að þýða fræðsluefni um réttindi krabbameinssjúklinga 

fyrir fólk af erlendum uppruna. Grunnur er kominn að efninu sem verður til að byrja með þýtt 

á ensku og pólsku.  

Búið er að þýða og staðfæra nýja útgáfu af danska fræðsluritinu „Mamma, pabbi hvað er að?“ 

en það er fræðsluefni fyrir fjölskyldur þar sem foreldri fær krabbamein. Verkefnið er unnið í 

samvinnu við Ráðgjafarþjónustuna. 

Fræðslurit Krabbameinsfélagsins í nýja forminu eru átta talsins en mörg rit eru til viðbótar 

eingöngu á vefsíðu Krabbameinsfélagsins svo og annað fræðsluefni sem Krabbameinsfélag 

höfuðborgarsvæðisins hefur aðstoðað við að útbúa með yfirlestri og fleiru.  

Tóbaksvarnir o.fl. 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins hefur gegnum árin staðið fyrir reykleysisnámskeiðum 

en engin námskeið hafa verið haldin að undanförnu þar sem fáar beiðnir koma þar um. Ingibjörg 

K. Stefánsdóttir svarar fyrirspurnum einstaklinga, fyrirtækja og stofnana um tóbaksvarnir sem 

koma gegnum vefinn og í síma. Ekki hefur verið hægt að sinna fyrirliggjandi beiðnum um 

fræðsluerindi á stofnanir/vinnustaði að undanförnu vegna covid-faraldursins. Félagið vinnur 

náið með Ráðgjöf í reykbindindi (Reyksímanum á Húsavík) og beinir líka fyrirspurnum um 

aðstoð til ráðgjafanna þar. Félagið hefur boðið aðildarfélögum Krabbameinsfélags Íslands 

aðstoð ef þau vilja standa fyrir reykleysisnámskeiðum á sínum félagasvæðum.  

Stutt fræðslumyndbönd „Nýtt líf án tóbaks“ með skilaboðum til barnshafandi kvenna sem nota 

tóbak eða nikótín á meðgöngu eru nú aðgengileg. Mæðravernd á heilsugæslustöðvum landsins 

getur nýtt fræðsluefnið til að kynna afleiðingar tóbaksneyslu á meðgöngu í samskiptum sínum 

við verðandi foreldra sem nota tóbak. Ef viðkomandi vill fá aðstoð við að takast á við 

tóbaksneyslu fer beiðni til starfsfólks Reyksímans sem tekur að sér stuðning til tóbaksleysis. 

Hægt er að velja um enskan eða pólskan texta. Viðmælendur í fræðslumyndunum eru 

Ragnheiður Bjarnadóttir, yfirlæknir mæðraverndar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Karitas 

Ívarsdóttir, ljósmóðir á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og Þórður Þórkelsson, yfirlæknir 

vökudeildar Barnaspítala Hringsins og sérfræðingur í nýburalækningum. Félagið hafði góða 

ráðgjafa með sér í undirbúningi og vinnslu þessa verkefnis, Jón Steinar Jónsson 

heilsugæslulækni, Karitas Ívarsdóttur ljósmóður ásamt Jóhönnu S. Kristjánsdóttur frá Ráðgjöf 

í reykbindindi. Páll Kristinn Pálsson hjá Epos kvikmyndagerð var framleiðandi. 

Lýðheilsusjóður styrkti verkefnið.  

Í mars 2019 var sent bréf til allra skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu þar sem kynnt var boð 

félagsins og Fræðslu og forvarna um að hjúkrunarfræðinemar úr Skildi - forvarnarfélagi 

hjúkrunarfræðinema kæmu í skólana með rafsígarettufræðslu í 10. bekki grunnskólanna á 

höfuðborgarsvæðinu. Starfsfólk í félagsmiðstöðvum óskaði líka eftir fræðslu og kynningu. 

Rúmlega 30 grunnskólar, auk nokkurra félagsmiðstöðva, óskuðu eftir fræðslu. Alls urðu 

fræðslufyrirlestrarnir um 45 fyrirlestrar, sem um 2.000 nemendur sóttu. Í nokkuð mörgum 

skólum fengu nemendur í 8. og 9. bekk einnig fræðslu. Almenn ánægja var með heimsóknirnar, 

bæði meðal nemenda og skólastarfsfólks. Verkefnið var styrkt af velferðarráðuneytinu. Félagið 

fékk áframhaldandi styrk hjá  heilbrigðisráðuneytinu til að geta farið með fræðsluna út á land, 

með áherslu á norðausturhornið. Í nóvember 2019 var haldið sambærilegt námskeið á Akureyri 
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og var í Reykjavík haustið 2018. Námskeið var haldið í samstafi við krabbameinsfélögin á 

Norðurlandi og Austurlandi. Um 50 þátttakendur frá skólum, heilsugæslu, og félagsmið-

stöðvum, auk eins lögreglumanns, sátu námskeiðið, sumir gegnum fjarfundabúnað. Á 

námskeiðinu fór Árni formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og 

framkvæmdastjóri Fræðslu og forvarna yfir stöðu og þróun mála varðandi notkun tóbaks og 

rafsígaretta á Íslandi og Guðlaug framkvæmdastjóri kynnti lög um rafsígarettur, einkum þá 

þætti sem snúa sérstaklega að ungu fólki. Lára Sigurðardóttir, læknir og doktor í 

lýðheilsuvísindum, ræddi um hvað rafsígarettur væru, eiginleika þeirra, efnainnihald, áhrif, 

skaðsemi, markaðssetningu og rafsígarettur sem valkost gagnvart hefðbundnum reykingum. 

Þátttakendum var boðinn aðgangur að lokuðum hópi á Facebook þar sem ýmiskonar fræðslu- 

og umræðuefni er sett inn. Í framhaldi af námskeiðinu fyrir norðan var farið í samstarf við 

heilbrigðissvið Háskólans á Akureyri. Fyrirhugað var að nemendur þar útbyggju fræðsluefni 

um rafsígarettur sem þeir færu svo með í skóla og víðar núna í vor. Verkefni nemanna væri 

hluti af námi þeirra. Jóhanna Kristjánsdóttir, sem stýrir Reyksímanum, og vinnur með okkur að 

ýmsum tóbaksforvarnaverkefnum, kom einnig að þessu þar sem hún sér um kennslu í 

tóbaksvörnum í HA. Því miður varð ekki mögulegt fyrir nemendurna að heimsækja skóla, eins 

og til stóð, vegna veirufaraldursins.  

Í vetur var tekinn upp fræðslufyrirlestur með Láru Sigurðardóttur lækni sem unnið hefur með 

okkur að rafsígarettufræðslunni. Fyrirlesturinn verður aðgengilegur fyrir alla skóla, 

foreldrafélög, heilsugæslur, félagsmiðstöðvar, vinnuskóla og fleiri. 

Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar átti í mörg ár samstarf við Hafnarfjarðarbæ og vann dyggilega 

að forvörnum gegn tóbaksneyslu barna og ungmenna sem að sjálfsögðu var framhaldið undir 

nafni Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins. Að undanförnu hefur áherslan beinst að 

munntóbaksforvörnum og á síðasta starfsári bættist við fræðsla um rafsígarettur. Hin góða 

fyrirmynd, Jón Ragnar Jónsson tónlistar- og fjölmiðlamaður, er þessa dagana að ljúka við að 

heimsækja nemendur í 8. bekk í Hafnarfirði.  

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins er í samstarfi við hjúkrunarfræðinga hjá fyrirtækinu 

Heilsulausnir varðandi fræðslu í skólum um rafsígarettur og annan tóbaksvarning. 

Á stjórnarfundi í október 2019 samþykkti stjórn félagsins ályktun um rafsígarettur: 

„Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins fagnar því að Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-

ráðherra hafi óskað eftir úttekt landlæknis á löggjöf og framkvæmd annarra landa varðandi 

rafsígarettur. Einnig fögnum við nýbirtri ályktun Læknafélags Íslanda sem skorar á Alþingi að 

festa í lög bann við sölu á rafsígarettum og tengdum varningi.  

Fleiri og fleiri vísbendingar eru að koma fram um skaðsemi og veikindi eftir notkun á 

rafsígarettum og tengdum vörum. Umræða hefur aukist um að banna sölu vökva með hvers 

konar einkennandi bragðtegundum, ekki síst ávaxta- og sælgætisbragði sem ýta undir neyslu, 

sérstaklega ungs fólks. Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins hefur oft undanfarin ár varað 

við bragðefnunum og lagt á það áherslu að allt verði gert til að koma í veg fyrir 

„tóbaksfrumraun“ með því að gera vöruna óaðlaðandi og erfitt að nálgast hana (nema fyrir 

þá sem vilja nota hana til að hætta að reykja).“ 
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Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp í vetur sem falið er að meta hvort takmarka eigi heimildir 

til markaðssetningar bragðefna í rafsígarettum og gera tillögu um með hvaða hætti slíkt skuli 

gert. Formaður og framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins voru kallaðir 

til fundar hjá starfshópnum í febrúar sl.  

Markaðssetning rafsígaretta gagnvart andvaralausu ungu fólki er gríðarlega mikil, sér í lagi á 

samfélagsmiðlum. Notkun á rafsígarettum hefur aukist mjög mikið undanfarin ár, sérstaklega 

meðal ungs fólks. Fram til 1. mars 2019 voru engin lög eða reglugerðir sem náðu yfir sölu og 

markaðssetningu á rafsígarettum og fylgihlutum. Langflestir nota rafsígarettuvökva með 

nikótíni. Neytendastofa fer með markaðseftirlit með rafsígarettum og áfyllingum fyrir þær. Þar 

til í byrjun febrúar í ár hafði Neytendastofa í eftirlitsferðum sínum lokið málum vegna rúmlega 

300 vörutegunda, ýmist með varanlegu sölubanni eða að varan var tekin af markaði. Tæplega 

290 áfyllingar voru með rofnum innsiglum og nikótíni hafði verið bætt í, um 30 vörutegundir 

höfðuðu til barna og aðrar voru ekki barnheldar. Einnig voru áfyllingar sem innihéldu of mikið 

nikótín og sumar voru með tvenns konar merkingarlímmiðum. Á ytri límmiða stóð að varan 

innihaldi 20 mg/ml nikótín en á þeim innri stóð 50. Neytendastofa á hrós skilið fyrir hversu vel 

hún rækir eftirlitshlutverk sitt varðandi rafsígarettur og varning tengdum þeim. 

Undanfarna mánuði hafa nikótínpúðar, sem engin lög og reglugerðir ná yfir, verið markaðssettir 

grimmt á vefsíðum og samfélagsmiðlum í aðlaðandi umbúðum og jafnvel með bragðtegundum 

sem höfða til yngri kynslóða. Hægt er að fá púðana með mjög miklu nikótíninnihaldi - langt 

umfram aðrar nikótínvörur sem seldar eru á íslenskum markaði og falla undir lög og reglugerðir. 

Markaðssetning á púðunum er mjög keimlík þeirri sem var með rafsígarettur og vökvana.  

Í samstarfi við FRÆ - Fræðslu og forvarnir, SAFF (Samstarf félagasamtaka í forvörnum) og 

Ungmennafélag Íslands stóð til að halda málþing nú á vordögum um þessar nýju nikótínvörur 

auk rafsígaretta og munntóbaks, áhrif þeirra á heilsu, en ekki síst markaðssetninguna. Vegna 

aðstæðna í samfélaginu varð að fresta málþinginu til næsta hausts.. 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins hefur einnig af því áhyggjur að í júní 2019 var aflagt 

sölubann ÁTVR á öðru neftóbaki en því sem stofnunin framleiðir sjálf og verður það ekki tekið 

upp að nýju nema með aðkomu stjórnvalda. Aðeins ein tegund neftóbaks hefur verið löglega til 

sölu hérlendis, íslenskt neftóbak, sem ÁTVR framleiðir sjálft og annast heildsölu á. En um 80% 

af íslensku „neftóbaki“ er notað sem munntóbak. Þegar liggja fyrir beiðnir frá fyrirtækjum um 

markaðssetningu á öðru reyklausu tóbaki. Einnig má búast við að nikótínpúðarnir taki hlutdeild 

af sölu íslenska neftóbaksins (munntóbaksins) þar sem púðarnir eru ódýrari og „hreinlegri“. 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins hrósar opinberlega ef því líkar við hvernig aðilar 

(foreldrafélög, verslanir eða aðrir) bregðast við t.d. ólögmætri markaðssetningu tóbaksvarnings 

og hikar ekki heldur við að láta í sér heyra þegar félaginu mislíkar þegar farið er á svig við 

tóbaksvarnarlög hvort sem landsliðsþjálfarinn í fótbolta, fjölmiðar, Borgarleikhúsið varðandi 

söngleikinn um Bubba, eða fyrirtæki eiga í hlut. Ýmislegt af gagnrýni eða hrósi félagsins hefur 

orðið að mikilli fjölmiðlaumfjöllun. 

Guðlaug svaraði árlegum spurningalista frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) um 

ýmislegt er snýr að tóbaksvörnum á Íslandi.  
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Norræn félagasamtök í tóbaksvörnum funda reglulega og hafa með sér margvíslegt samráð. 

Guðlaug er fulltrúi Krabbameinsfélagsins í þessu samstarfi sem hefur verið ákaflega gefandi. 

Fulltrúar norrænu félagssamtakanna voru með erindi á evrópsku tóbaksvarnarráðstefnunni sem 

haldin bar í Berlín í febrúar sl. Guðlaug flutti þar erindi um nýjan tóbak- og nikótínvarning sem 

hefur verið markaðssettur grimmilega á vefsíðum og samfélagsmiðlum í aðlaðandi umbúðum 

og jafnvel með bragðtegundum sem höfða til yngri kynslóða. Heilbrigðisyfirvöld eru aftur og 

aftur tekin í bólinu, einkennandi er seinagangur og ábyrgðarleysi hins opinbera í setningu laga 

og reglugerða til að takmarka möguleika tóbaksiðnaðarins til að koma sínum vörum á framfæri 

á íslenskum markaði og gera þannig fjöldann allan af börnum og ungmennum háð nikótíni. 

Tveir fulltrúar Danska krabbameinsfélagsins hittu í ágúst sl. ýmsa aðila á Íslandi sem komið 

hafa að tóbaksvörnum á Íslandi eða þekktu sögu tóbaksvarna á Íslandi. Danska 

krabbameinsfélagið vill gera gangskör að tóbaksvörnum heima fyrir og komu fulltrúarnir til að 

kynna sér árangur Íslendinga. Guðlaug framkvæmdastjóri og Árni formaður funduðu með 

dönsku fulltrúunum.  

Guðlaug situr í fagráði landlæknis um tóbaksvarnir. 

Hættan er ljós og samnorrænt átak  

Sextán ár eru síðan átaksverkefnið „Hættan er ljós“ hófst, en það er samstarfsverkefni 

Geislavarna ríkisins, Embættis landlæknis, húðlækna og Krabbameinsfélagsins. Stefna átaksins 

hefur verið að stuðla að skynsamlegri hegðun landsmanna í sól og að draga enn frekar úr 

almennri notkun ljósabekkja. Árlega er gerð könnun átakshópsins á ljósabekkjanotkun 

landsmanna og haldið er áfram að fræða um afleiðingar óhóflegra sólbaða. Á þessu tímabili 

hefur dregið verulega úr notkun ljósabekkja. Árið 2004 höfðu um 30% fullorðinna notað 

ljósabekki í einhverjum mæli síðustu 12 mánuði en árið 2019 var þessi tala um 11%. 

Kannanirnar sýna einnig að ljósabekkjanotkun ungmenna, 18–24 ára, hefur minnkað töluvert 

undanfarin ár. Árið 2004 höfðu um 38% aðspurðra notað ljósabekki í einhverjum mæli síðustu 

12 mánuði. Árið 2019 hafði um 22% svarenda í aldurshópnum 18-24 ára ungmenna notað 

ljósabekki. Í könnuninni var ennfremur spurt hvort viðkomandi hefði brunnið af völdum sólar 

eða ljósabekkja á síðastliðnum tólf mánuðum. Með bruna er átt við að roði myndist á húð ásamt 

því að sviði sé til staðar. Um 81% þeirra sem svöruðu árið 2019 höfðu ekki brunnið. Í 

könnuninni árið 2014 var þessi tala í kringum 73%. Geislavarnir kynntu m.a. niðurstöður 

íslenska átaksins í erindi um þróun ljósabekkjanotkunar á Íslandi á ráðstefnu Norræna 

geislavarnafélagsins í Finnlandi árið 2019. Norrænu geislavarnastofnanirnar komu nýlega með 

nýja yfirlýsingu undir kjörorðinu „Ekki nota ljósabekki“ þar sem áréttað er aukin hætta á 

húðkrabbameinum við notkun ljósabekkja. 

Í frétt um niðurstöður kannana átakshópsins um ljósabekkjanotkun er vísað í upplýsingar 

úr skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) sem kom út árið 2017. Þar segir að 

notkun ljósabekkja til sólbaða í fegrunarskyni undanfarna áratugi hafi valdið aukinni tíðni 

húðkrabbameins. Einnig hafi aldur þeirra sem fá slík krabbamein í fyrsta sinn lækkað. Notkun 

ljósabekkja er talin valda meira en 10 þúsund tilfellum af sortuæxlum árlega og meira en 450 

þúsund tilfellum af öðrum tegundum húðkrabbameina í Bandaríkjunum, Evrópu og Ástralíu 

samanlagt. Skaðleg áhrif ljósabekkja eru þannig vel þekkt og því er nauðsynlegt að takmarka 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255695/1/9789241512596-eng.pdf?ua=1
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notkun þeirra sem mest. Í skýrslunni er einnig fjallað um ýmsar aðgerðir sem aðildarríkin hafa 

gripið til í þeim tilgangi að takmarka notkun ljósabekkja. Þar má nefna innleiðingu aldursmarka 

og ýmsar kröfur sem gerðar eru til þeirra sem reka sólbaðsstofur. Áhersla er lögð á fræðslu og 

margvíslega miðlun upplýsinga um skaðleg áhrif af notkun ljósabekkja í fegrunarskyni. Á 

Íslandi var sett 18 ára aldurstakmark á notkun ljósabekkja í janúar 2011.  

Guðlaug er fulltrúi Krabbameinsfélagsins í norrænu samstarfi um varnir gegn húðkrabbameini. 

Norræna samstarfið felst í því að bæta upplýsingar um öryggi í sólinni og hvernig skynsamlegt 

er að njóta sólarinnar á sem öruggastan hátt.  

Guðlaug hefur svarað erlendum fyrirspurnum og könnunum í samstarfi við Geislavarnir 

ríkisins. 

Bleiki mánuðurinn 

Málþing um brjóstakrabbamein var haldið í húsi Krabbameinsfélagsins 15. október 2019 á 

vegum Brjóstaheilla – Samhjálpar kvenna, Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og 

Ráðgjafarþjónustunnar. Yfirskrift málþingsins var „Þú ert ekki ein“. Á málþinginu ræddi 

Ásbjörn Jónsson, yfirlæknir á Landspítalanum, um myndgreiningar, Kristín Sigurðardóttir 

sérfræðingur í hjúkrun og Svanheiður Lóa Rafnsdóttir brjóstaskurðlæknir og teymisstjóri 

brjóstaskurðdeildar Landspítala töluðum um greiningu og meðferð brjóstaskurðlækninga, Þóra 

Sigfríður Einarsdóttir sálfræðingur flutti erindið „Krefjandi lífsreynsla og bjargráð“ og síðan 

sögðu Kristín Erla Þráinsdóttir og Guðrún Kristín Svavarsdóttir frá reynslu sinni. 

Málþingið var öllum opið og var mjög vel sótt og var hluti af árvekniátaki um krabbamein hjá 

konum þar sem frætt er um sjúkdóminn og konur hvattar til að nýta sér boð Leitarstöðvar 

Krabbameinsfélagsins um brjóstamyndatöku og leghálskrabbameinsleit.  

Á málþinginu var skorað á framkvæmdastjórn Landspítala og heilbrigðisráðherra að stytta 

biðtíma eftir sérskoðunum eftir að grunur vaknar um brjóstakrabbamein. Í áskoruninni segir: 

„Þungum áhyggjum er lýst af því hvernig biðtími hefur lengst eftir frekari skoðunum í kjölfar 

skimana fyrir brjóstakrabbameinum. Jafnframt er lýst áhyggjum af löngum biðtíma sem getur 

verið eftir viðtali hjá skurðlæknum.“.... „Skorað er á framkvæmdastjórn Landspítala og yfirvöld 

að setja þessi mál í forgang þegar í stað þannig að biðtími verði ekki lengri en evrópsk 

gæðaviðmið segja til um. Þetta er óásættanleg staða,” sagði ennfremur í áskoruninni. 

Skógarganga 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins og Skógræktarfélag Hafnarfjarðar buðu til 

skógargöngu í lok október en þetta er verkefni sem Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar hafði 

staðið að í mörg ár. Safnast var saman við Gróðrarstöðina Þöll við Kaldárselsveg og þar flutti 

ávarp Anna Sigurborg Harðardóttir, fyrrverandi formaður Krabbameinsfélags Hafnarfjarðar og 

nú stjórnarmaður í Krabbameinsfélagi höfuðborgarsvæðisins. Síðan var gengið um 

skógarsvæði Skógræktarfélags Hafnarfjarðar undir leiðsögn Steinars Björgvinssonar 

skógfræðings. Ýmsar kynjaverur urðu á vegi göngufólks, flestar mjög ljósfælnar, og um 

skóginn ómuðu mörg hrollvekjandi hljóð. Að göngu lokinni var boðið upp á heitt súkkulaði og 

kleinur í húsakynnum Þallar. Félagið þakkar fyrir þetta skemmtilega samstarf við 
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Skógræktarfélag Hafnarfjarðar og bindur vonir við að hægt verði að fá fleiri skógræktarfélög í 

lið með okkur svo standa megi fyrir fleiri skógargöngum. 

Nemendur og skólar 

Formaður og starfsfólk félagsins aðstoðar nemendur, kennara framhaldsskóla og háskóla og 

fleiri við heimildaöflun vegna ýmissa skrifa, rannsókna og kennslu sem tengist krabbameini og 

forvörnum. 

Samstarf félagasamtaka í forvörnum 

Samstarf félagasamtaka í forvörnum, SAFF, stendur að ýmsum verkefnum í forvörnum svo 

sem fræðsluverkefni um kannabis og fræðsluverkefni sem tengist útisamkomum og frítíma 

fólks. 25 samtök standa að SAFF. Samstarfið byggist á virðingu fyrir fjölbreytni, ólíkri aðkomu 

samtaka í forvörnum og mismunandi áherslum. Guðlaug er fulltrúi Krabbameinsfélagsins í 

stjórn samtakanna. 

Frá stofnun árið 2004 hefur SAFF staðið fyrir árlegri forvarnaviku í október, Viku 43, þar sem 

sjónum er beint að ýmsum forvarnamálum, vakin athygli á hlutverki og forvarnastarfi 

félagasamtaka og gildi samstarfs í forvörnum. Með vikunni vilja félagasamtökin sem að henni 

standa minna á að almenn þátttaka, einhugur og víðtækt samstarf foreldra, félagsamtaka og 

skóla, er lykillinn að árangri í forvörnum. Sérstaklega er vakin athygli á mikilvægi forvarna 

gagnvart börnum og unglingum og með hvaða hætti hver og einn getur lagt sitt að mörkum. 

Árni Einarsson, formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og framkvæmdastjóri 

FRÆ-Fræðslu og forvarna, hefur leitt þessa vinnu.  

Undanfarin tvö ár hefur vikan verið tengd svokölluðum Forvarnadegi sem haldinn er á hverju 

hausti á svipuðum tíma í því sem næst öllum grunnskólum landsins og er beint sérstaklega að 

unglingum í 9. bekk en einnig taka fjölmargir framhaldsskólar þátt í verkefninu. Stjórn SAFF 

mat það svo að vegna mikillar skörunar á viðfangsefni Viku 43 og Forvarnadagsins, að báðir 

viðburðir eru á sama tíma og þar sem nokkur aðildarsamtök SAFF standa einnig að 

Forvarnadeginum væri heppilegra að tengja þessa tvo viðburði betur og gera þá þannig 

markvissari.  

SAFF hefur undanfarin þrjú ár staðið, ásamt fleirum, meðal annars Krabbameinsfélagi 

höfuðborgarsvæðisins, að því að kanna notkun á rafsígarettum og viðhorf til þeirra meðal 

Íslendinga 18 ára og eldri.  

Vefsíðumál og samfélagsmiðlar 

Fésbókarsíða Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins er notuð til koma á framfæri því sem 

félagið stendur fyrir og til að styrkja stöðu þess. Í tengslum við 70 ára afmæli 

Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar) árið 2019 voru tekin viðtöl við formenn félaganna um 

verkefni og áherslur gegnum tíðina. Úr viðtölunum voru svo útbúin 16 stutt myndbrot sem sýnd 

voru á tveimur tímabilum á samfélagsmiðlum. Mælingar sýndu mjög gott áhorf.  

Stuðningur við sjúklinga 

Tveir stuðningshópar starfa undir verndarvæng Krabbameinsfélags Reykjavíkur. Annars vegar 

Góðir hálsar, stuðningshópur um krabbamein í blöðruhálskirtli, og hins vegar Stuðningshópur 

kvenna með krabbamein í kvenlíffærum (áður krabbamein í eggjastokkum). Hvor hópur hittist 

https://www.facebook.com/Sk%C3%B3gr%C3%A6ktarf%C3%A9lag-Hafnarfjar%C3%B0ar-124220421016355/?__tn__=K-R&eid=ARDgbkh7vWM7t_pvURhcwO9dmBSkuwh_ObLPtN22g2_f2hHgr5vj-jNKn5ZQO3_Mtz5a4Qe2Nd4eMMY8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRW6p-EXWRkEyaQNMJBSmogrlWEvLd0Yj4hVET6xKdhFNJZTV_hhqxFK3Jr9W1c0S9Ndp71eRu7s0aPwNfgiH_R2O0lKeTtVdzUDwXhmfyQD_-9Lyo1QsvcaimWJeQfy25ZSB9LDuxM7AJmnsLTGfYBf7Y347QDd-Rgy0KQYvEH985HFngffIUju18Muf8hgdtCw7spWmmm2rLwzDPVUAlxkifsQIyisAQMbF4r1-Tl_mvKKdIVCnKmW_c_yqq4maVrzvsnVHYtpz1SEC5rkkjXv1EtlyChOqV9EQnvGguax53jX5GHSEUTjvH5W49qvJxq7740C6xdU8JY3fjzdx6GQ
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reglulega á rabbfundum og fræðslufundum, karlahópurinn fyrsta miðvikudag í mánuði (ekki 

júlí og ágúst) og kvennahópurinn síðasta miðvikudag í hverjum mánuði á veturna. Hóparnir 

hafa undanfarin mörg ár haldið sameiginlegan aðventufund þar sem rithöfundar hafa komið og 

lesið úr bókum sínum og boðið er upp á tónlist og skemmtiatriði.  

Góðir hálsar hafa frá upphafi tekið þátt í verkefninu „Karlarnir og kúlurnar“ þar sem hópur 

karla fékk tækifæri til að æfa golfsveifluna og fræðast um gildi jafningjastuðnings. Verkefnið 

er unnið í samvinnu við Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins, Fríska menn og Kraft. 

Búið er að auka samvinnu tveggja óformlegra hópa, Góðra hálsa og Frískra manna (karlar sem 

eru í virku eftirliti), við stuðningshópinn Framför sem einnig er stuðningshópur karla með 

krabbamein í blöðruhálskirtli. Framför á aðild að Krabbameinsfélagi Íslands. Góðir hálsar hafa 

samt haldið mánaðarlegum fundum sínum áfram en mun að sjálfsögðu taka þátt í starfi 

Framfarar. Framför gerðist nýlega aðili að evrópskum stuðningssamtökum karla með 

krabbamein í blöðruhálskirtli.  

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins hefur í samstarfi við Ráðgjafarþjónustu 

Krabbameinsfélagsins, Góða hálsa og Landspítala, verið að vinna að því að koma verkefni í 

gang sem er sérsniðið fyrir karla með krabbamein í blöðruhálskirtli og eru á 

andhormónameðferð. Fara átti af stað með verkefnið núna í vor en því þurfti að fresta vegna 

aðstæðna. Búið er að taka þetta upp í fleiri löndum, m.a. á nokkrum sjúkrahúsum í Danmörku. 

Við höfum verið í samskiptum við eitt þeirra og fengið ráðleggingar og upplýsingar. Fyrst og 

fremst miðast verkefnið við að efla karlana í að hreyfa sig meira og styrkja, huga að mataræðinu 

og að tjá sig um sjúkdóminn. Tilgangur námskeiðsins er ekki síst jafningjastuðningur. Styrkur 

fékkst úr Velunnarasjóði Krabbameinsfélagsins til að koma verkefninu á laggirnar.  

Guðlaug framkvæmdarstjóri er samstarfsaðili í rannsókninni „Áhrif upplýsingagjafar á 

ákvörðun um meðferðarleið hjá körlum með staðbundið krabbamein í blöðruhálskirtli“. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Heiðdís B. Valdimarsdóttir, prófessor við Háskólann í 

Reykjavík. Umsjónarmaður rannsóknar er Birna Baldursdóttir, aðjúnkt við Háskólann í 

Reykjavík. Við aðstoðum við að kynna rannsóknina fyrir mönnum í stuðningshópunum Góðum 

hálsum og Frískum mönnum og óskuðum eftir liðsinni þeirra við að taka þátt í rannsókninni og 

forprófa tæki sem getur auðveldað ákvörðun um meðferð. Þátttakendur svöruðu stuttum 

spurningalista og tóku þátt í rýnihópi þar sem karlar sem hafa greinst með 

blöðruhálskirtilskrabbamein ræddu kosti og galla tækisins. Forprófanir á ákvarðanatækinu fóru 

fram vorið 2019 í húsnæði Krabbameinsfélagsins. 

Nokkrir fulltrúar úr Góðum hálsum aðstoðuðu starfsfólk Krabbameinsskrárinnar vegna beiðni 

um yfirlestur og athugasemdir við gagnvirka síðu fyrir krabbamein í blöðruhálskirtli. 

Stuðningshópur kvenna með krabbamein í kvenlíffærum hefur að undanförnu notið góðrar 

aðstoðar og stuðnings Reynis Tómasar Geirssonar, sérfræðings í kvensjúkdómum og 

fyrrverandi prófessors. Hópurinn á erfitt uppdráttar og fáar nýjar konur bætast við.  

Bæði Góðir hálsar og kvennahópurinn hafa tekið þátt í samstarfsfundum stuðningshópanna sem 

Ráðgjafarþjónustan boðar til.  
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Á starfsárinu hefur Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins stutt fjárhagslega við tvær 

fjölskyldur með því að greiða fyrir dvöl í íbúðum Krabbameinsfélagsins.  

Félagið er í góðu samstarfi við stuðningshópa Krabbameinsfélagsins og aðstoðar þá eftir 

þörfum, t.d. við gerð fræðslu- og fundarefnis, fréttabréf, árskýrslna, yfirlestur og fleira.  

 

Happdrættið  

Tekjum af happdrætti Krabbameinsfélagsins hefur í sextíu og fimm ár verið varið í fræðslu. 

Það má segja að fræðsla um krabbamein og krabbameinsvarnir hafi lengi vel byggst að miklu 

leyti á happdrættisfé og að happdrættið eigi sinn þátt í þeim mikla árangri sem náðst hefur í 

tóbaksvörnum síðustu áratugi.  

Heildarsala happdrættismiða í happdrættunum 2019 var betri en árið á undan, en það vantar þó 

nokkuð upp á að ná svipuðum tekjum og árið 2017 og fyrr. Vinningsbíll var til sýnis bæði í 

sumar- og jólahappdrættinu eina viku í Smáralind og þar fór fram sala á lausasölumiðum. 

Kynning og auglýsingar voru í fjölmiðlum og á Facebook. Sala miða í netverslun 

Krabbameinsfélagsins er góð viðbót. Sala happdrættismiða til fyrirtækja var hjá Markaðsráði. 

Póstburðargjöld eru verulega íþyngjandi og taka þarf útsendingarhópinn í hvert skipi til 

endurskoðunar.  

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð. Kostnaður við fræðslustarfsemi félagsins var 

rúmar 30 milljónir króna, en þar af var stór fjárstyrkur, 9 milljónir króna,  til Landspítalans 

vegna gagnvirkrar vefsíðu um krabbamein. Árið 2019 skilaði happdrættið félaginu rúmum 25,6 

milljónum króna í tekjur.  

Aðrir tekjuliðir, eru félagsgjöld, auk vaxtatekna og styrkja.  

Samstarf við ýmsa aðila 

Snertifletir Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og Krabbameinsfélags Íslands eru 

fjölmargir. Formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins situr í stjórn 

Krabbameinsfélags Íslands og er mikilvægur tengiliður á milli félaganna. Krabbameinsfélag 

höfuðborgarsvæðisins fylgist vel með þróun mála hjá Krabbameinsfélags Íslands og 

aðildarfélögum þess og leggur eflingu félagsins lið eftir mætti.  

Gjaldkeri Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins, Jón L. Árnason, er fulltrúi í 

fjáröflunarráði Krabbameinsfélagsins. Það á að hafa það hlutverk að efla, samhæfa og hafa 

yfirumsjón með fjáröflun Krabbameinsfélags Íslands, svæðafélaga þess og stuðningshópa. 

Mjög mikilvægt er að það sé virkt til að vinna að því að forðast skörun í fræðsluátökum og 

fjársöfnunum aðildarfélaga og Krabbameinsfélags Íslands.  

Aðalfundur Krabbameinsfélags Íslands var haldinn 4. maí 2019. Eftir hefðbundin 

aðalfundarstörf var kynning á áherslum og markmiðum í starfi Krabbameinsfélags Íslands á 

árinu 2019 og vinnustofa í tengslum við hlutdeild aðildarfélaga í framlögum Velunnara. 

Formannafundur krabbameinsfélaganna var haldinn á Akureyri 20. september 2019. Á 

fundinum kynntu Árni og Guðlaug rafsígarettuverkefni Krabbameinsfélags 
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höfuðborgarsvæðisins og Árni sagði frá reynslu félagsins af sameiningu Krabbameinsfélaga 

Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.  

Krabbameinsfélag Íslands boðaði í nóvember 2019 til vinnufundur fulltrúa aðildarfélaga og 

starfsmanna um áherslur og ásýnd félagsins. Á fundinum voru verkefnavinna og fyrirlestrar. 

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hefur átt gott samstarf við Ráðgjafarþjónustu 

Krabbameinsfélagsins, hefur aðstoðað við afleysingar í sumarfríi starfsmanna, við útgáfumál 

o.fl. og Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins mun áfram styðja starfsemina eftir bestu getu.  

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins á 15% í húseigninni að Skógarhlíð 8.  

Í tilefni af sameiningu Krabbameinsfélags Reykjavíkur og Hafnarfjarðar og 70 ára 

afmælisársins 2019 var ákveðið að heimsækja borgar- og bæjarstjórnir sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu. Fá kynningu á fræðslu- og forvarnarverkefnum sveitarfélaganna og um 

leið kynna starfsemi félagsins okkar. Búið er að funda með fjórum sveitarfélaganna og óhætt er 

að segja að fundirnir hafa verið mjög ánægjulegir og ekki síður fróðlegir. 

Í apríl 2019 undirrituðu Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins, Krabbameinsfélag Íslands, 

Landspítalinn og Embætti landlæknis samstarfssamning um starfrækslu rafrænnar 

samskiptalausnar í þeim tilgangi að bjóða sjúklingum og aðstandendum þeirra þjónustu á 

öruggu vefsvæði til þess að styðja við þá í veikindaferlinu. Félagið leggur 9 milljónir króna til 

verkefnisins (ákveðið á aðalfundi 2018 við sameiningu KR og KH) og Krabbameinsfélag 

Íslands 25 milljónir króna. 

Guðlaug situr í stjórn Almannaheillasamtakanna sem fulltrúi Krabbameinsfélagsins og er 

gjaldkeri í samtökunum. Mikil starfsemi hefur verið að undanförnu með m.a. áherslu á 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en Almannaheill eru með samning við forsætisráðuneytið 

um kynningu á markmiðunum fyrir félagasamtök. Í nóvember 2019 var undirrituð sameiginleg 

viljayfirlýsing nýsköpunarráðherra, Háskóla Íslands og Almannaheilla. Á grunni 

viljayfirlýsingarinnar verður unnið að því að skapa þriðja geiranum aukna möguleika á að starfa 

að samfélagslegum umbótum. Einnig hafa samtökin komið að verkefni nokkurra félagasamtaka 

um erfðagjafir. Árni formaður skrifaði grein um mikilvægi sjálfboðaliðans sem birtist í 

fjölmiðlum í tengslum við „Dag sjálfboðaliðans“ 5. desember 2019. 

Guðlaug situr einnig í stjórn Fræðslu og forvarna (FRÆ).  

Félagið hefur átt gott samstarf við stuðningshópa Krabbameinsfélagsins, Smáralind, starfsmenn 

Fræðslu og forvarna (FRÆ), Ungmennafélags Íslands, IOGT og fleiri. Einnig má minnast á afar 

gott samstarf við starfsfólk Arion banka og Advania varðandi happdrættið og fleira. 

Lokaorð 

Sú mynd sem blasir við íslensku samfélagi og alþjóðasamfélaginu nú í maí er víðsfjarri þeim 

aðstæðum og verkefnum sem almannaheillasamtök byggðu starfsemi sína á síðasta starfsár. 

Covid-veiran kemur illa við almannaheillasamtökin í landinu, Krabbameinsfélag 

höfuðborgarsvæðisins, eins og önnur. Þau standa frammi fyrir breyttum aðstæðum sem reyna á 

styrk þeirra, sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Það er mikilvægt að almannaheillasamtökin búi 
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sig undir að ástandið kunni að dragast á langinn og að engar líkur eru á að allt færist í hendingu 

í óbreytt fyrra horf þegar það er gengið yfir. 

Það er eðlilegt að aðstandendur almannaheillasamtaka hafi áhyggjur af stöðu þeirra og framtíð, 

og núverandi ástand reynir sérstaklega á stjórnendur þeirra. Sum samtök þurfa að endurmeta 

rekstrarforsendur, sem meðal annars varða starfsmannahald, og endurskipuleggja starfsemina. 

Í þeim efnum stendur félagið okkar sterkt og býr að góðri stöðu, bæði fjárhagslegri og 

félagslegri. 

Nú reynir á forvarnir og heilsueflingu sem aldrei fyrr. Álag á heilbrigðiskerfið vex stöðugt og 

kallað er eftir auknu fjármagni til þess að mæta því. Til viðbótar bætast nú við afleiðingar covid-

faraldursins sem við sjáum ekki enn fyrir endann á. Eitt er þó víst að kostnaður 

heilbrigðiskerfisins, sem þegar er mikill, gæti samt aukist umtalsvert. Allt eftir því hver þróun 

faraldursins verður.  Áhersla á forvarnir og heilsueflingu er ávallt mikilvæg og nauðsynleg, en 

núverandi ástand gerir hana enn mikilvægari þegar haft er í huga að geta heilbrigðiskerfisins er 

ekki ótakmörkuð.  

Stór hluti álags á heilbrigðiskerfið, og raunar fleiri samfélagsleg kerfi, er vegna langvinnra og 

lífsstílstengdra sjúkdóma sem kosta samfélagið miklar fjárhæðir og kosta landsmenn þúsundir 

æviára. Með glötuðum æviárum er átt við þau æviár sem glatast vegna ótímabærs dauða og 

örorku til skemmri eða lengri tíma. Talið er að sjúkdómar tengdir lífsstíl kosti heilbrigðiskerfið 

um 70-80 prósent af því fjármagni sem fer til heilbrigðismála. Ótímabær dauði, langvinnt 

heilsuleysi og örorka svipta okkur þegnum sem eru nauðsynlegir til þess að halda samfélaginu 

gangandi og skapa hagvöxt. Þess vegna þurfa forvarnir og heilsuefling að vera forgangsmál 

stjórnvalda og félagsamtaka sem vinna að almannaheill. 

Lífsstílstengdir áhrifaþættir heilsu eru margir en meginlínurnar samt nokkuð skýrar: Mataræði, 

hreyfing, ávana- og vímuefnaneysla, starfsumhverfi, streita og álag, svefn og ýmsir 

umhverfisþættir eru þar augljósastir. Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins reynir að láta að 

sér kveða á sem flestum þessara sviða með því að hafa áhrif á lífshætti, lífsvenjur og viðhorf. 

Það er gert með ýmiss konar fræðslustarfi og vitundarvakningu meðal almennings.  

Það er óneitanlega sérstakt að flestar hugmyndir og tillögur sem koma frá þingmönnum og 

varða ávana- og vímuefni miði að því að grafa undan stefnu og leggja af fyrirkomulag sem vitað 

er að skilar árangri og kemur bæði borgurunum og ríkisrekstrinum vel. Hvort um er að ræða 

vanþekkingu eða stuðning við aðra hagsmuni en almannahagsmuni er ekki ljóst. Sem betur fer 

eru þó á þessu undantekningar eins og samþykkt laga um rafsígarettur í júní 2018 sem komu til 

framkvæmda 1. mars 2019. Þótt æskilegt væri að lögin gengju lengra en sátt náðist um í þinginu 

eru þau samt spor í þá átt að bregðast við stóraukinni notkun rafsígaretta meðal ungmenna og 

ná tökum á því ástandi sem ríkt hefur í þessum efnum. Það hefur svo komið á daginn að betur 

má ef duga skal og endurskoðun er hafin á lögunum í heilbrigðisráðuneytinu. 

Það hagnast margir á því að framleiða, dreifa, selja og hvetja til neyslu ávana- og vímuefna og 

fleiri skaðlegra efna. Þeir eru meðal stærstu hindrana í því að draga úr eða uppræta neyslu 

þessara efna og vinna gegn lausnum á þeim skaða sem þau valda. Stjórnvöld þurfa á öllum 

stigum að vera í liði með lýðheilsu en forðast að leggjast á sveif með þeim öflum sem hafa hag 

af því að vinna gegn henni.  
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Árni Einarsson, formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins 

Guðlaug B. Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins  
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Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis 
Stofnað: 9. febrúar 1969 

Fjöldi félagsmanna: 222 

 

Stjórn 

Formaður:  Sólveig Ásta Gautadóttir 

Gjaldkeri:  Auður Finnbogadóttir 

Meðstjórnendur: Jóna Björk Sigurjónsdóttir, Ástrós Una jóhannesdóttir, Hlédís 

Sveinsdóttir 

Varamaður:   Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir 

 

Starfsmaður er Ragnheiður Stefánsdóttir 

 

Starfsemi: 

Aðalfundur Krabbameinsfélags Akraness og nágrennis var haldin þann 28. maí 2019. Á þeim 

fundi létu Auður Finnborgadóttir og Jóna Björk Sigurjónsdóttir af störfum og Elín Guðrún 

Tómasdóttir og Ragnheiður Stefánsdóttir tóku við. Auði og Jónu er þakkað gott starf og Elín 

Guðrún og Ragnheiður boðnar velkomnar.  

 

Starfsemi:  

Félagið var stofnað 1969 og hefur markmið félagsins verið að sinna forvarnarstarfi og fræðslu 

í sínu nærsamfélagi. Rekstur félagsins er byggður á framlögum velunnara/félagsmanna, sölu 

minningarkorta og fjáröflunum. Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis hefur aðsetur að 

Suðurgötu 57 og er í samvinnu við Endurhæfingarhúsið HVER. Allir, hvort heldur þeir sem eru 

greindir með krabbamein, aðstandendur eða vinir krabbameinsgreindra, geta komið aflað sér 

upplýsinga til að mynda hvert skal snúa sér varðandi ýmis réttindamál. Hægt er að hafa samband 

í síma 431-2040 eða senda tölvupóst á akranes@krabb.is einnig er félagið á facebook. 

 

Heilsuefling: 

Vikulegt jóga upp í HVER hefur verið í boði yfir vetrarmánuðina og á því var engin breyting 

árið 2019. Leiðbeinandi er Bára Jósefsdóttir. Jógað byrjaði 1. feb og var alltaf á föstudögum kl. 

13:00. Það hefur verið vel sótt og vel haldið utan um hópinn af Báru. Hópurinn hefur einnig 

hisst eftir tíma og spjallað yfir kaffi.  

Þá var einnig boðið upp á samflot í Bjarnalaug.  
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Bleikt sund: 

Bleikt sund var haldið föstudaginn 11. október 2019 frá 17:00 til 19:00. Þar spiluðu hjónin  á 

Smiðjuloftinu fyrir okkur lifandi tónlist á bakkanum. Jaðarsbakkalaug setti öll sín ljós bleik, 

við skreyttum svæðið og boðið var upp á léttar veitingar að sundi loknu. Veitingar voru 

jarðarber og bleikur kristall. Sundið var vel sótt og er óhætt að segja að hefð sé komin fyrir 

„bleika sundinu“ ár hvert.  

 

 

Bleikt bíó #þuertekkiein : 

Skólasysturnar Aldís Birna Róbertsdóttir og Hanna Þóra 

Guðbrandsdóttir söfnuðu 130.000 kr með bleikri bíósýningu þann 1. okt. 

2019. Þær eru í verkefnastjórnunnarnámi á Hólum og var þetta eitt af 

þeirra verkefnum. Bíósýningin var vel sótt, bíóið var baðað bleikum 

ljósum, boðið var upp á bleikar veitingar og bleika slaufan boðin til 

kaups. Kunnum við þeim bestu þakkir góðan hug til félagsins.  
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Sokkasund og sokkasala:  

Sokkasund var fyrirhugað þann 28. mars 2019. En vegna veðurs var ekki hægt að framkvæma 

það. Sokkasund er bróðir bleika sundsins og fyrirkomulagið ekki ósvipað. Þá höfum við léttar 

veitingar í sundi, lifandi tónlist, blá ljós og skreytum. Þá meiga gestir koma í hreinum sokkum 

í sund og var ætlunin að hafa sokkaboðsund með vinningum. Þá ber að þakka gott samstarf við 

starfsfólk á Jaðarsbökkum og hjá sundfélaginu.  Án þessa góða samstars gæti félagið ekki haldið 

slíka viðburði.  

Ekki var formleg sokkasala á vegum félagsins. Til stóð að selja þá á sokkasundinu en vegna 

þess að sá viðburður varð ekki kom ekki til þess. Sokkar voru seldir hér víða um bæ og fór 

stjórn félagsins með sokka til þeirra söluaðila hér þegar upp á vantaði. Má því segja að okkar 

sokkar hafi verið einskonar lager fyrir Krabbameinsfélagið.  

 

Styrkur frá Soffíu:  

Soffía G. Þórðardóttir ljósmóðir fagnaði nýverið 70 ára afmæli sínu. Á afmælisdaginn 

afþakkaði hún gjafir en hafði þess í stað söfnunarkassa og tók við frjálsum framlögum. Alls 

söfnuðust í kassann 208.500 kr., sem Soffía ákvað að láta renna til Krabbameinsfélags Akraness 

og heiðra þannig minningu föður síns, Þórðar Jónssonar og systur sinnar, Agnesar Sigrúnar 

Þórðardóttur, sem bæði létust úr krabbameini með 16 daga millibili í janúar 1991. 

Sjá frétt í Skessuhorni: https://skessuhorn.is/2019/03/15/faerdi-krabbameinsfelagi-akraness-

peningagjof-2/ 

 

Greindir spjalla: 

Félaginu barst ósk frá félagsmanni um að setja af stað hittinga 

fyrir þá sem eru greindir. Úr varð að mánudagshádegi voru tekin 

í þetta og fundarstaður var á Kaffi Kaju við Stillholt. Karen gerði 

okkur gott tilboð og er lífræn súpa niðurgreidd af félaginu. 

Óhætt er að segja að vel hafi tekist til, góðar umræður 

skopuðumst meðal gesta og var rætt um að fá gesti til að koma í 

heimsókn á þessi hádegi og vera með stutt erindi á staðnum. Þá 

er þetta mjog góður grundvöllur til að heyra í þeim sem eru 

greindir, hvaða þjónustu þeir vilja fá frá félaginu og ekki síður 

er þetta jafningjafræðsla milli fólk. Þarna komu fram alls kyns 

upplýsingar eins og netfundir og fræðsla sem og skult þjónusta 

hjá Krabbameinsfélagi Íslands.  

Samstarf við Borgarfjörð:  

Rætt hefur verið við Önnu Dröfn formann Krabbameinsfélags Borgarfjarðar um samstarf milli 

þessara tveggja félaga. Við höfum látið vita af okkur viðburðum hér, perli, sundi, bíói og fleira 

og boðið gesti þaðan velkomna. Þá hefur okkur einnig verið boðið á viðburði þar. Gaman væri 

að þróa þetta samstarf enn meira í námskeiðahaldi og viðburðum.  

https://skessuhorn.is/2019/03/15/faerdi-krabbameinsfelagi-akraness-peningagjof-2/
https://skessuhorn.is/2019/03/15/faerdi-krabbameinsfelagi-akraness-peningagjof-2/
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Styrkir: 

Félaginu bárust að venju nokkar styrkbeiðnir frá félögum. Stjórn tekur þær beiðnir fyrir og felur 

gjaldkera að ganga frá þeim málum. Félaginu barst einnig styrkbeiðni frá Hollvinasamtökum 

Heilbrigðisstofnunnar Vesturlands sem því miður var ekki hægt að verða við að svo stöddu.  

 

Vélmennið nærvera (Beam pro): 

Félagið á Beam pro vélmenni sem kallar er „nærvera“. Vélmennið gerir fólki kleift að stunda 

skóla eða vinnu að heiman. Það var flutt frá Grundarskóla þar sem það var áður í notkun yfir í 

Brekkubæjarskóla í þeim tilgangi að nemandi þar myndi nýta sér það. Ekki kom þá til þess og 

er það nú á leið í geymslu í Hver. Við auglýsum á facebooksíðu Krabbameinsfélagsins að það 

standi öðrum greindum til boða. Tækið var keypt með það í huga að börn í meðferð geti nýtt 

sér það, en ef það er ekki í notkun hjá börnum á svæðinu megi það fara í notkun hjá 

krabbameinsgreindum félögum. Upp kom bilun í tækinu, nánar tiltekið í betteríi þess. Það var 

lagað án kostnaðar fyrir félagið.  

Sjá frétt Skessuhorn: https://skessuhorn.is/2019/03/20/velmenni-til-nams-i-grundaskola/ 

 

Annað:  

Blaði Krabbameinsfélagsins var dreift hér í flest öll fyrirtæki og stofnanir. Því var vel tekið 

enda um sérlega veglegt og flott rit að ræða. Ekki náðist að senda fulltrúa okkar á aðalfund 

Krabbameinsfélags Íslands þetta árið. Við sendum póst á Aðalfélagið með fyrirspurn um 

námskeið hér á Akranesi en ekki hefur borist svar. Efla þyrfti samstarf og samskipti við 

Krabbameinsfélag Íslands með aukið samstarf og samvinnu í huga.  

 

Lokaorð: 

Árið 2019 var viðburðaríkt og skemmtilegt. Við festum reglulega fundi strax í upphafi og 

fundaði stjórn félagsins í Hver einu sinni í mánuði. Stjórn heldur einnig úti lokaðri síðu á 

Facebook þar sem verkefnum eru gerð skil þess á milli. Góð samstaða og samvinna hefur verið 

í starfi stjórnar á árinu. Félagið mun áfram leggja áherslu á þessi verkefni sem talin eru upp hér 

að ofan, vonandi bæta við sig verkefnum, vera sýnileg og veita stuðning við félagsmenn sé þess 

óskað.  

 

 

  

https://skessuhorn.is/2019/03/20/velmenni-til-nams-i-grundaskola/
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Krabbameinsfélag Borgarfjarðar 
Stofnað: 1970 

Fjöldi félagsmanna: 240 

 

Stjórn:  

Formaður: Sóley Sigurþórsdóttir 

Ritari: Helga B Þorsteinsdóttir 

Gjaldkeri: Guðrún Helga Andrésdóttir 

Meðstjórnendur: Árni Ingvarsson og Jónmundur Hjörleifsson 

 

Starfsemi:  

Stjórn félagsins fundaði nokkrum sinnum á árinu formlega og óformlega í gegnum 

tölvupóst.  Einn fulltrúi félagsins þ.e. formaðurinn Sóley Sigurþórsdóttir fór á  auka- 

formannafund, formannafund svo og á aðalfund KÍ í maí.  

Ákveðið var að ráðast ekki í fjáröflun þar sem  fjárhagsstaða félagsins var í ágætu jafnvægi en 

reyna frekar að auka félagaaðild. Ekki náðist það markmið en nýir félagar voru aðeins færri en 

þeir sem hættu í félaginu vegna aldurs. 

Auk félagsgjalda hefur félagið nokkrar tekjur at sölu minningakorta og í sumar voru hlauparar 

sem völdu að heita á félagið í Reykjavíkur maraþoninu í ágúst. 

Í byrjun ársins bauð félagið upp á námskeið í Núvitund og slökun. Elín Kristinsdóttir  sem 

menntað hefur sig á þessu sviði tók þetta að sér fyrir hönd félagsins. Þeir sem mættu nutu þess 

að ræða málin hugleiða það sem Elín hafði fram að færa en því miður var ekki góð mæting á 

þetta námskeið.  

Að öðru leiti var starfið hefðbundið enda er megin tilgangur félagsins er sem fyrr að styðja við 

bakið á krabbameinssjúklingum á svæðinu  veitta styrki og greiða fyrri húsaleigu. Öll stjórnin 

var virk í þessum hluta starfseminnar en óvenju margir á okkar svæði veiktust á árinu. 

Aðalfundur var haldin í  byrjun nóvember. Frekar góð mæting var á fundinn og góðar umræður 

urðu um fræðsluerindin frá KÍ. Þemað var karlar og krabbamein Jóhanna E Torfadóttir fjallaði 

um  Mataræði og lífsstíll en Ásgeir R. Helgason  kom víða við í umfjöllunum sinni um karla og 

krabbamein.  

Stjórnarmeðlimir gáfu kost á sér til áframhaldandi starfa og fengu stuðnings fundarins til þess. 

 

Sóley Björk Sigurþórsdóttir, 

Formaður Krabbameinsfélags Borgarfjarðar 
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Krabbameinsfélag Snæfellsness 
Stofnað: 27.september 2005 

Fjöldi félagsmanna: 85 

 

Stjórn kosin á aðalfundi 28.apríl 2015: 

Formaður:  Sveinbjörg Eyvindsdóttir  

Gjaldkeri:  Magnea Sigurbjörg Kristjánsdóttir  

Ritari:   Guðmunda Hagalín Þórðardóttir  

Meðstjórnendur: Svanborg Siggeirsdóttir, Margrét Hjálmarsdóttir  

 

Starfsemi: 

Stuðningshópur: Von, stuðningshópur Krabbameinsfélags Snæfellsness, Borgarbraut 2, 

Grundarfirði. Upplýsingar gefur Margrét Hjálmarsdóttir, sími 864 1767. 

 

 

Enginn aðalfundur var á þessu vori.  

 

Starf sl. árs hefur sem vanalega gengið út á að veita styrki og greiða fyrir sjúkrahótel og íbúðir 

vegan dvala fjarri heimili vegan krabbameinslækninga. 

 

 

Virðingafyllst, Sveinbjörg Eyvindsdóttir. 
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Krabbameinsfélag Breiðfirðinga 
Stofnað: 19. Okt. 2005 

Fjöldi félagsmanna: 30 

 
Stjórn  

Formaður:   Jóna Valgerður Kristjánsdóttir 

Varaformaður:  Indíana S. Ólafsdóttir  

Gjaldkeri:   Ingibjörg Kristjánsdóttir  

Ritari:     Þrúður Kristjánsdóttir 

Meðstjórnandi:  Edda Tryggvadóttir 

Varastjórn:   Skjöldur Orri Skjaldarson  

 

Starfsemi: 

Aðalfundurinn árið 2019 var haldinn 10. Apríl, kl 17:00 í Rauða-Kross húsinu í Búðardal.  

Þar voru kynntir ýmsir fræðslubæklingar sem K.Í. gefur út. Þar mætti einnig Guðmundur 

Pálsson vefstjóri K.Í. sem kynnti Karlaklefann og margskonar tölfræði krabbameinsrannsókna 

og var erindi hans bæði fróðlegt og skemmtilegt. Fundinn sóttu 12 manns. Tveir stjórnarfundir 

voru haldnir á árinu og nokkrir símafundir. Jóna Valgerður Kristjánsdótir  mætti á aðalfund 

Krabbameinsfélags Íslands.  

Árlega sendum við auglýsingu inn á hvert heimili á svæðinu þar sem við kynnum íbúðir fyrir 

krabbameinssjúklinga og aðstandendur sem K.Í á í Reykjavík og jafnframt að við greiðum alla 

húsaleigu þeirra sem þar dvelja af okkar félagssvæði þegar þeir þurfa á að halda vegna 

krabbameinsmeðferðar eða rannsókna í Reykjavík. Einnig greiðum við fyrir fólk sem þarf að 

vera á sjúkrahóteli Landsspítalans. Þær upplýsingar eru einnig á vef sveitarfélaganna. Þremur 

sjúklingum voru veittir peningastyrkir á árinu. Reykhólakirkja var lýst upp með bleiku ljósi í 

október og einnig Mjólkurstöðin í Búðardal.  

Til fjáröflunar seljum við jólakort , minningarkort , bleiku slaufuna og ýmsan varning við ýmis 

tækifæri. Einnig höfum við sölubás hjá Handverksfélaginu Össu sem er með verslun í 

Kaupfélagshúsinu í Króksfjarðarnesi á sumrin og jólasölu í desember. Þá hafa verslanir á 

svæðinu selt bleiku slaufuna og Mottu-Mars sokka. Enginn starfsmaður er á launum hjá 

félaginu.  

Félagsgjald er 2.000 kr.  

Eitt kvenfélag er styrktaraðili.  
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Krabbameinsfélagið Sigurvon 
Stofnað: 2001 

Fjöldi félagsmanna: 370 

 

Stjórn  

Formaður:   Helena Hrund Jónsdóttir 

Gjaldkeri:   Tinna hrund Hlynsdóttir Hafberg 

Ritari:   Þórir Guðmundsson  

Meðstjórnendur:  Hlynur Kristjánsson, Auður Ólafsdóttir 

 

Starfsmaður er Thelma Hjaltadóttir 

 

Starfsemi: 

Á árinu 2019 var þungamiðja starfsemi félagsins að venju að veita krabbameinsgreindum og 

aðstandendum þeirra fjárhagslegan og andlegan stuðning á starfsvæði sínu á norðanverðum 

Vestfjörðum og Ströndum. Félagið hefur til að mynda greitt gistikostnað fyrir félagsmenn er 

þeir þurfa að sækja meðferð til Reykjavíkur og gista í íbúðum Krabbameinsfélags Íslands eða 

á sjúkrahóteli.  

Stuðningshópurinn Vinir í von var með reglulegar samverustundir yfir vetrartímann. Var 

ýmislegt gert þar sér til dagamunar eins og að kíkja á kaffihús bæjarins og að snæða smurbrauð 

á Hóteli Ísafjarðar á aðventunni. 

Meðal þess sem sýslað var í mars var árviss fræðslufyrirlestur fyrir karlkyns nemendur í 

Menntaskólanum á Ísafirði um eistnakrabbamein. Í október var svo í fyrsta sinn haldinn 

svipaður fyrirlestur fyrir stúlkur sem jafnframt tókst vonum framar. Mæting var góð og 

stúlkurnar sýndu talsverðan áhuga. Vonir standa til að um árvissa viðburði verði að ræða en 

þeir hafa verið unnir í góðu samstarfi við stjórnendur menntaskólans. 

Þá bar einna hæst á árinu að settur var á fót hlaupahópur sem hittist tvisvar í viku í allt sumar. 

Markmiðið var að bjóða upp á æfingar fyrir Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka en á fjórða tug 

hlaupara tók þátt í þágu Sigurvonar í ár. Það var þó ekki skilyrði fyrir inngöngu í hópinn þar 

sem tilgangurinn var einnig að stuðla að auknu hreysti í nærsamfélaginu. Hlaupið heppnaðist 

afar vel og fyrir ágóðann var ákveðið að bjóða upp á jólastyrki í desember fyrir þá félagsmenn 

sem stóðu í meðferð.  

Yfir 60 manns mættu í bleikt boð Sigurvonar sem haldið var í Edinborgarhúsinu í lok október. 

Boðið var upp á fræðsluerindi og tónlistarflutning en hápunktur kvöldsins var þó án efa er 

Málfríður Hjaltadóttir deildi reynslusögu sinni af brjóstakrabbameini og þeim stuðningi sem 

hún hlaut frá fjölskyldu sinni og vinum í kjölfarið. Hún hóf frásögn sína á því að syngja stefið 

úr þemalagi Bleiku slaufunnar þetta árið, „Þú ert ekki ein“, og lauk henni á þakkarkveðju. 

Enginn var ósnortinn í salnum. 
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Krabbameinsfélag Hvammstangalæknishéraðs 
Stofnað: 13.október 1968 

Fjöldi félagsmanna: Ekki haldið félagatal  

 

Stjórn 

Formaður:  Soffía Anna Steinarsdóttir 

Ritari:   Þorbjörg Helga Sigurðardóttir 

Gjaldkeri:  Sigurbjörg Geirsdóttir 

Meðstjórnendur: Marín Sigurbjörg Karlsdóttir og Elsche Oda Apel 

 

Starfsemi: 

Aðalfundur Krabbameinsfélags Hvammstangalæknishéraðs var haldinn 17. september 2019.  

Jóna Guðrún Ármannsdóttir gaf ekki kost á sér til frekari stjórnarseetu og við tók Þorbjörg 

Helga Sigurðardóttir. Að öðru leyti er stjórn skipuð sama fólki og áður; Soffía Anna 

Steinarsdóttir formaður, Sigurbjörg Geirsdóttir gjaldkeri, Marín Sigurbjörg Karlsdóttir og 

Elsche Oda Apel meðstjórnendur.  

Enginn stjórnarfundur var haldinn á árinu. Tölvutæknin var þó nýtt til samskipta milli 

stjórnarmeðlima gegnum tölvupóst.  

Starfsemi félgsins hefur verið með minnsta móti undanfarin ár. Stjórn félagsins ákvað að selja 

ekki smávöru á árinu þar sem félagið stendur vel fjárhagslega.  

Félagið gaf engar gjafir á árinu 2019 en styrkti krabbameinssjúka á svæðinu fjárhagslega.  

 

f.h. stjórnar, 

 

Soffía Anna Steinarsdóttir  

formaður 
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Krabbameinsfélag A-Húnavatnssýslu.  
Stofnað: Á Blönduósi 2.nóvember 1968.  

Fjöldi félagsmanna: 210 

 

Stjórn 

Formaður:   Sveinfríður Sigurpálsdóttir  

Ritari:    Kristín Rós Sigurðardóttir 

Gjaldkeri:   Péturína L. Jakobsdóttir 

Meðstjórnandi: Margrét Einarsdóttir  

Meðstjórnandi:  Viktoría Erlendsdóttir 

 

Starfsemi milli aðalfunda 2019-2020. 

Stjórnin hélt fáa fundi á starfsárinu vegna ýmissa aðstæðna og s.s. vegna covidveiru í 

samfélaginu en hafði upplýsingasamskipti með tölvupóstum sín á milli. Sent var af 

stjórnarkonum pistill á Húnahornið um " Viltu gerast félagi í Krabb-A-Hún og af hverju?" fyrir 

aðalfundinn 2019 sem var haldinn 7. maí og með hefðbundu sniði ársskýrslu, reikninga og 

kosningum. Farið var yfir reikningana sem urðu til vegna afmælisins í mars 2019. Voru þeir 

nokkuð háir sem vitað var um fyrir afmælið. Boð frá KÍ kom í janúar 2020 að sækja ætti um í 

Velunnarasjóð KÍ og gripum við það tækifæri að sækja um styrk úr sjóðnum vegna afmælisins. 

Var það gert með dyggum stuðningi gjaldkera félagsins. 

  

Veittir voru nafnlausir styrkir viðkomandi við krabbameinsmeðferðir innanlands t.d. fyrir 

námskeið og líka legudaga í nýju sjúkrahóteli LSH. Í október í bleika mánuðinum var HSN 

Blönduósi, Blönduósskirkja, Skagastrandarkirkja og Bólstaðarkirkja lýst upp í bleiku og gert 

til að minna á átak KÍ um krabbamein í konum. Komu þessar lýsingar vel út í skammdeginu. 

Formaður sat mjög fróðlegan formannafund KÍ sem haldinn var 20. sept. og að þessu sinni hjá 

Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis á Akureyri. Var formaður ásamt öðrum valin þar 

sem fundarritari og fundargerð send út í tölvupósti. KÍ bað um aðstoð við að dreifa fjölda af 

nýju riti félagsins að nafni Nýjar leiðir-Nýjar áskoranir um héraðið sem var gert að hluta til en 

vegna Covid aðstæðna er þeirri dreifingu brátt lokið. 

Stjórnin minnir á sölu minningarkorta félagsins sem ávalt fást hjá formanni, hjá Lyfju á 

Blönduósi og Skagaströnd og hægt er að kaupa þau á vefnum www. krabb.is og leita þeirra 

undir nafni Krabbameinsfélags Austur-Húnavatnssýslu. Eins er á þessum vef líka hægt að 

gerast félagi og velunnari okkar félags sem ekki veitir af til að félagið aðstoði áfram sem 

endranær þá sem kljást við veikindi vegna krabbameins og til að styrkja nærsamfélagið í 

héraðinu.                                                                  

 

                                                                 Sveinfríður Sigurpálsdóttir, formaður 
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Krabbameinsfélag Skagafjarðar 
Stofnað: 12.júní árið 1966 

Fjöldi félagsmanna eru ríflega 500 

 

Stjórn 

Formaður:  Dalla Þórðardóttir 

Ritari:   Sara Regína Valdimarsdóttir 

Gjaldkeri:  Helga Gígja Sigurðardóttir 

Meðstjórnandi: Ágústa Eiríksdóttir 

Meðstjórnandi: Guðmundur Gunnarsson 

Meðstjórnandi: Þorsteinn Þorsteinsson 

 

Starfsmaður er María Reykdal 

 

Starfsemi: 

Stjórn félagsins er samhentur hópur og hefur áralanga reynslu af samstarfi. Enginn hefur, að 

vitað sé, sótt að sæti nokkurs stjórnarmanns um árabil, enda hefur það ekki legið á lausu. 

Stjórnin hittist óreglulega til funda þegar erindi krefjast þess en oftar er fundað í gegnum síma 

eða með tölvupósti. 

Starfsmaðurinn María Reykdal er andliti félagsins og leysir úr fjölmörgum erindum fólks, en 

reynsla hennar svo og þekking bæði á málum félagsins sem og innviðum KÍ er ákaflega 

dýrmæt. Algengustu spurningar þeirra sem til hennar leita varða upplýsingar um aðstoð vegna 

gistingar þegar fólk þarf að leita sér lækninga fjarri heimabyggð, um réttindamál og hvernig 

ber að rata um kerfið. Þá veitir hún einnig sálfræðiaðstoð. 

 

Á liðnu starfsári var að venju boðið upp á samveru á Löngumýri. 

Þar hefur annars vegar verið orlofsdvöl fyrir krabbameinssjúka og hins vegar hefur þar hist 

hópur ekkla og ekkna. Fyrr hefur í þessum skýrslum komið fram hversu mikla ánægju og 

hversu mikinn frið gestir finna á Löngumýri og er það ekki síst að þakka, auk 

andrúmsloftsins, einstöku starfsfólki staðarins og forstöðumanninum Gunnari Rögnvaldssyni. 

Að sögn hans var venju fremur vel mætt i hóp ekkla  og ekkna á liðnu ári. 

Á Löngumýri var haldið vel heppnað HAM námskeið undir stjórn Maríu Reykdal . 

Á haustdögum hélt Þorsteinn Þorsteinsson læknir erindi um Blöðruhálskrabbamein og 

risvandamál og var sá fundur eingöngu ætlaður karlmönnum. Um fimmtán manns mættu það 

kvöld og var mikið um spurningar bæði undir eins eftir fyrirlestur Þorsteins sem og í spjalli í 

kaffinu á eftir. Eftir jólin var matarboð á Gránu bistro og spjall á eftir. Eins og undanfarin ár 

hefur samtalshópur hist í safnaðarheimilinu á Sauðárkróki. 

 

Stjórn félagsins hefur í nokkur misseri rætt um möguleika þess að setja á fót í héraðinu opið 

hús, stað þar sem fólk sem hefur greinst nýlega eða er að koma úr meðferð, gæti hist, notið 

fræðslu eða uppbyggingar eða starfað að sínum málum. Úrræðið er þekkt víða um land og 

stjórnin hefur það fyrir satt að  það hafi ævinlega sýnt sig að þegar starfseminni hefur einu 

sinni verið komið á laggirnar, hafi þátttaka stóraukist og fólk tekið henni fagnandi. María 

Reykdal hefur lengi talað fyrir þessari hugmynd og á liðnu ári hóf stjórnin að undirbúa málið. 

Markhópurinn hér í héraði er að vísu tiltölulega fámennur og í allnokkuð ráðist fjárhagslega, 

en engu að síður er hugur á því að láta á reyna. Ótaldar eru þær stundir sem farið hafa til þess 

að leita leiða og búa allt i haginn, finna húsnæði, leita upplýsinga og ráða um víðan völl og sér 
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ekki fyrir endann á þvi máli. En vonandi tekst okkur að ráða málinu til lykta og getum sagt frá 

opnun og starfi í næstu skýrslu. 

 

Hlýhugur íbúa héraðsins styrkir stjórn og félag nú sem fyrr og þegar lokahönd er lögð á þessa 

skýrslu berast fregnir af því að árgangur 1967, sem í vetur stóð fyrir Króksblóti láti ágóðann, 

kr. 50.000 renna til starfs Krabbameinsfélags Skagafjarðar. Kærar þakkir. 

 

Dalla Þórðardóttir. 
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Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis 
Stofnað 21. nóvember 1952 

Fjöldi félagsmanna 1100 

 

Stjórn 

Formaður:  Guðrún Dóra Clarke 

Varaformaður:  Sigríður Þorsteinsdóttir 

Gjaldkeri:  Védís Birgisdóttir 

Ritari:   Marta Kristín Jónsdóttir 

Meðstjórnendur: Brynjólfur Ingvarsson, Anna Hulda Júlíusdóttir, Elva Sigurðardóttir, 

Jenný Valdimarsdóttir, Jóna Arnórsdóttir 

Áheyrnarfulltrúi: Víðir Jónsson 

 

Framkvæmdastjóri er Halldóra Björg Sævarsdóttir 

Starfsemi: 

Starfsfólk  

Starfsmenn eru fjórir og skipta á milli sín 3,65 stöðugildum í byrjun árs. Framkvæmdastjóri, 

Halldóra Björg Sævarsdóttir textílkennari og jafningjastuðningsfulltrúi í 100% stöðu, Katrín 

Ösp Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur í 85% stöðu. Regína Ólafsdóttir sálfræðingur í 80% stöðu 

og Eva Björg Óskarsdóttir grafískur hönnuður í 100% stöðu en hún sér um net, kynningar– og 

markaðsmál. Félagið greiðir 15% stöðugildi fyrir Katrínu.  

Gerður var samstarfssamningur við Krabbameinsfélag Íslands í janúarbyrjun þar sem KÍ tryggir 

faglegan og fjárhagslegan grundvöll fyrir starfi heilbrigðisstarfsmannanna tveggja við ráðgjöf 

hjá KAON með m.a. greiðslu launa og launatengdra gjalda fyrir 1,5 stöðugildi, reglulegri 

tengingu við faglegt bakland í Ráðgjafarþjónustu KÍ í Skógarhlíð og greiðslu á föstum 

starfsmanna- og rekstrartengdum kostnaði.  

Sjálfboðaliðar  

Eftirfarandi sjálfboðaliðar tóku virkan þátt í starfi félagsins:  

Brynjólfur Ingvarsson geðlæknir, umsjón með jafningjastuðningi fyrir karla. Magnfríður 

Sigurðardóttir, umsjón með leshóp. 

Fundir 

 Stjórnarfundir  

Stjórnin hélt 9 bókaða stjórnarfundi á árinu 2019. 

 Aðalfundur Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis 

Aðalfundur félagsins var haldinn á Akureyri 23.apríl 2019. Stjórn lagði fram tillögu um 

að árgjald til félagsins yrði 3.500 kr. og var sú tillaga samþykkt. Breytingar urðu á stjórn 

er sex nýir meðstjórnendur komu inn. Einnig er einn áheyrnarfulltrúi.  

 Aðalfundur Krabbameinsfélags Íslands  

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis átti 5 fulltrúa á aðalfundi KÍ að þessu sinni. 
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 Samráðsfundir 

Starfsmenn sóttu einn samráðsfund starfsmanna svæðaskrifstofa KÍ.  

 Formannafundur 

KAON átti tvo fulltrúa á formannafundi KÍ árið 2019.  

ÞJÓNUSTA OG STARFSEMI 

Starfsemi félagsins miðar að því að þjónusta krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. Mjög 

öflug starfsemi var rekin á vegum og í tengslum við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis 

á árinu. Skráðar heimsóknir á skrifstofu félagsins hafa aukist til muna og voru um 1.750. Þetta 

eru einstaklingar sem sækja í viðtöl, Eirbergsþjónustu, hópastarf, námskeið og hádegisfræðslu. 

Á haustönn kom inn starfsmaður frá Krafti í 30% starf sem heldur utan um starfsemi þeirra og 

viðburði tengda þeim. 

- Opnunartími 

Frá 1. janúar 2019 var opið á skrifstofunni mánudaga til fimmtudaga frá kl. 13:00 til 16:00, auk 

þess sem boðið var upp á viðtalstíma utan opnunartíma. Frá 1. september var þjónustan aukin 

og er opnunartími nú frá kl. 10:00-16:00 

- Viðtöl og þjónusta Eirbergs 

Krabbameinsgreindir og aðstandendur þeirra gátu óskað eftir viðtalstíma í 

Ráðgjafarþjónustunni eða í jafningjastuðning. Þjónustan er skjólstæðingum að kostnaðarlausu. 

Að auki geta konur sem hafa farið í brjóstnám eða fleigskurð pantað tíma í þjónustu Eirbergs 

þar sem hjúkrunarfræðingur félagsins sér um mælingu, ráðgjöf og mátun. 

- Hópastarf 

Fjölbreytt hópastarf var í boði á vegum félagsins á liðnu ári. 

- Skapandi handverk og spjall - konur 

Skapandi handverk og spjall er í boði alla fimmtudaga frá kl. 13-16 og hefur verið mjög vel 

sótt. Umsjón hefur Halldóra Björg Sævarsdóttur textílkennari og er boðið upp á samveru þar 

sem fólk getur komið með handavinnu og spjallað saman yfir kaffibolla. Auk þess sem sérstök 

fræðsla um valin verkefni hefur verið nokkrum sinnum í vetur í tengslum við handverkið. Í boði 

hefur verið útsaumur, hekl, vatnslitamálun, málaðar Mandölur o.m.fl. 

- Kátir Karlar 

Jafningjastuðningur fyrir karla er alla laugardaga. Hópurinn hittist undir leiðsögn Brynjólfs 

Ingvarssonar sem leiðir hópinn í spjalli, stuðning og umræðum. Kaffi hefur verið á vegum 

félagsins auk þess sem karlarnir sjálfir leggja mikið upp úr að mæta með gott bakkelsi. 

- Hádegisfræðsla 

Starfsmenn sinna ýmiss konar fræðslu sem tengjast forvörnum, stuðningi og kynningu á 

starfsemi félagsins, fyrir hópa, einstaklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Opin hádegishittingur var 

á þriðjudögum fyrir hópa s.s nýgreinda, aðstandendur og svo Norðan –Kraft sem er hópastarf 

fyrir yngra fólkið (18-45 ára) á vorönn. Boðið hefur verið upp á streymi þegar 

Ráðgjafarþjónustan hefur verið með fræðslu og einnig þegar fræðsla er hjá Krafti. Hefur það 

gefist vel og umræður skapast eftir fræðsluna. Einnig var streymi frá Ráðgjafarþjónustunni á 
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miðvikudögum einu sinni í mánuði og svo fræðsla á okkar vegum einu sinni í mánuði á 

miðvikudögum og boðið var upp á súpu og brauð. 

- Leshópur 

Leshópur hittist reglulega í spjalli um bækur sem hópurinn valdi í sameiningu. 

Námskeið 

Ýmis námskeið voru haldin á árinu. Þar ber helst að nefna: 

- Barnanámskeið 

Börn tengd krabbameinsgreindum fengu leiðsögn á vegum Rósu Mattíasdóttur við sköpun 

verka byggða á tilfinningum tengdum þeim aðstæðum sem þau voru í. 

- Fjölskyldunámskeið 

Jonna hélt námskeið fyrir fjölskyldur.  

- Út í lífið - karlar 

Praktískt námskeið fyrir krabbameinsgreinda karlmenn. Stuðst við HAM meðferð.  

- Út í lífið - konur 

Praktískt námskeið fyrir krabbameinsgreindar konur. Stuðst við HAM meðferð.  

- Ungt fólk og krabbamein 

Fastir viðburðir fyrir ungt fólk með krabbamein.    

Endurhæfing  

- Vatnsleikfimi 

Vatnsleikfimi í innilaug Sundlaugar Akureyrar tvisvar í viku sem Sigrún Jónsdóttir 

sjúkraþjálfari sér um. 

- Sjúkraþjálfun 

Einstaklingsþjálfun í samstarfi við sjúkraþjálfara á Bjargi tvisvar í viku.  

- Jóga 

Yoga sem Arnbjörg er með var alla miðvikudaga á vorönn í húsnæði Krabbameinsfélags 

Akureyrar og nágrennis, en á haustönn var boðið upp á Yoga í húsnæði Óms-Gongseturs alla 

fimmtudaga.  

Viðburðir 

Félagið skipulagði og/eða tók þátt í eftirtöldum viðburðum: 
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- Hrúturinn 

Samhliða Motturmars stóð 

Krabbameinsfélag Akureyrar og Nágrennis 

fyrir Hrútnum í samstarfi við Akureyrarbæ. 

Aðalviðburður Hrútsins var málþing haldið í 

Hofi. Á dagskrá málþingsins voru fjölbreyttir 

fyrirlestrar og skemmtiatriði.  

- LÝSA  

Félagið tók þátt í LÝSA, rokkhátíð 

samtalsins og var með kynningu á félaginu í 

Hofi. 

- Bleikur Október 

Starfsmenn voru sýnilegir á viðburðum á vegum bleiku 

slaufunnar og tóku meðal annars á móti veglegum styrk á 

Bleiku Kvöldi á Icelandair Hotel. Þá var haldið bleikt boð í 

húsi félagsins. 

-  Bleikur Október 

Jólagleði var haldin í húsi félagsins fyrir ungmenni og 

aðstandendur.  

- Kynningar 

Félagið hélt kynningar og/eða fyrirlestra fyrir ýmis 

góðgerðarfélög og fyrirtræki. 

- Málþing - börn og krabbamein 

Málþing haldið í sal Lions klúbbsins Hængs.  

Íbúðir Krabbameinsfélagsins í Reykjavík.    

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis styrkir skjólstæðinga með greiðslum fyrir afnot af 

íbúðum og dvöl á sjúkrahóteli að fullu og er þetta alltaf verulega stór útgjaldaliður hjá félaginu. 

Frá og með haustinu greiðir félagið einnig fyrir gistingu fyrir fylgdarmann á nýja 

sjúkrahótelinu.  

AÐSÓKN  

Skráð viðtöl, símtöl og annar stuðningur við skjólstæðinga og aðstandendur undir liðnum 

samkipti eru 3.000 talsins árið 2019. Það var gert átak í skráningum árið 2018 svo tekið skal 

fram að samanburður við fyrri ár er erfiður og mögulega skekkja í honum. Eins skal tekið fram 

að skráning í gestabók sem reynt er að styðjast við gæti verið vanskráð, það eru ekki allir sem 

muna eftir að skrá sig í bókina svo tölur þar gætu verið mun hærri. 

FJÁRAFLANIR OG STYRKIR  

Starf Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis byggir alfarið á stuðningi einstaklinga og 

fyrirtækja. Auk styrkja úr hinum ýmsu sjóðum hlaut félagið styrk úr Velunnarasjóði 

Krabbameinsfélags Íslands sem kostar m.a. námskeið fyrir krabbameinsgreinda og 

aðstandendur þeirra og hluta af grunnkostnaði félagsins. Félagsgjöld þeirra sem eru félagar í 
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Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis er auk þess ein af meginstoðum þess, en árlega 

greiða u.þ.b. 1.100 manns félagsgjöld. Þá kjósa æ fleiri að greiða fastann mánaðarlegan styrk 

til félagsins. 

Góðgerðarfélög, fyrirtæki og einstaklingar hafa lagt félaginu lið, ýmist með sérstakri gjöf, sölu 

varnings til styrktar félaginu eða með því að koma á fót söfnunum. Þá hefur félagið haft tekjur 

af sölu minningarkorta og smávægilegs varnings.  

Þessi velvild og stuðningur sem allir þessir fjölmörgu aðilar sýna okkur er ómetanlegur og gerir 

okkur kleift að styðja á margvíslegan hátt við bakið á þeim íbúum á okkar félagssvæði sem 

greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra. Öllum þessum aðilum færum við innilega 

þakkir. Án þessa stuðnings væri þetta ekki mögulegt. 

HUSNÆÐI  

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis leigir 

húsnæði í Glerárgötu 34 sem er um 230 

fermetrar. Þar er rými fyrir 3 skrifstofur, fjölnota 

herbergi sem nýtist fyrir hópastarf og ýmiskonar 

fræðslur, móttaka, tvö viðtalsherbergi og opin 

aðstaða sem rúmar um 40-50 manns. 

Stomasamtökin hafa haldið fundi sína í húsnæði 

félagsins eins og undanfarin ár.  
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KYNNINGARMÁL 

Fjölmiðlar 

Starfsmenn hafa átt mjög góð samskipti við fjölmiðla á félagssvæðinu og hafa bæði birst viðtöl 

í dagblöðum og tímaritum, auk þess sem allir starfsmenn hafa komið oftar en einu sinni í 

sjónvarpsviðtöl vegna ýmissa viðburða sem tengjast t.d. starfsemi félagins auk þess að vekja 

athygli á ýmsu sem hefur verið ofarlega á baugi í almennri umræðu í þjóðfélaginu. N4 sjónvarp 

hefur verið alveg stórkostlegt með að kynna starfsemi okkar og koma til móts við kostnað vegna 

auglýsinga t.d. í N4 -dagskránni. Færum við þeim bestu þakkir fyrir. 

Vefur 

Vefsíða félagsins er með lénið www.kaon.is og er keyrð á MOYA vefumsjónakerfi.  Á 

vefsíðunni má m.a. finna viðburðardagatal, fréttir frá félaginu, gagnlegt efni fyrir 

krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra ásamt upplýsingum um starfsmenn og þjónustu 

félagins. 

Heimsóknum inn á vef félagsins fækkaði á milli ára. Árið 2018 skoða 6.237 manns vefinn, en 

síðastliðið ár 5.253. Er fækkunin talin skýrast á því að árið 2018 flutti félagið í nýtt húsnæði og 

fylgdi því mikil aukaumfjöllun. 

 

 2018 2019 

Janúar 564 245 

Febrúar 819 177 

Mars 528 274 

Apríl 817 484 

Maí 1.201 274 

Júní 89 216 

Júlí 66 122 

Ágúst 301 332 

September 300 382 

Október 367 556 

Nóvember 1.003 1300 

Desember 182 891 

Samtals 6.237 5.253 
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Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar skipa orðið stórt hlutverk í sýnileika félagsins og nálgun þess við 

skjólstæðinga. Félagið heldur úti síðu á Facebook og miðlar þar upplýsingum um starfsemi 

félagsins, gagnlegum upplýsingum frá Krabbameinsfélagi Íslands, tilkynningum um breytta 

opnunartíma osfrv. 

Í lok árs 2018 var félagið með 1.355 fylgjendur á Facebook og í lok árs 2019 1.491 fylgjendur, 

sem gerir aukningu um 136 manns milli ára. 
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Krabbameinsfélag Suður-Þingeyinga 
Stofnað: 1968 

Fjöldi félagsmanna: 346 

 

Stjórn: 

Formaður:  Jóhanna Björnsdóttir 

Ritari:   Halla Lovísa Loftsdóttir 

Gjaldkeri:  Edda Björg Sverrisdóttir 

Meðstjórnendur: Gunnlaug María Eiðsdóttir, Aðalbjörg Sigurðardóttir og Ingigerður 

Arnljótsdóttir 

 

Starfsemi: 

Krabbameinsfélag Suður Þingeyinga er að styrkja málefni sem tengjast heilsu og forvörnum 

gegn krabbameini ásamt því að styrkja einstaklinga á svæði félagsins sem greinst hafa með 

krabbamein með ýmsum hætti.  Félagið styrkir aðila  sem þurfa að dvelja í Reykjavík í lengri 

eða skemmri tíma vegna krabbameinsmeðferðar með greiðslu á gistikostnaði. Félagið stendur 

fyrir sölu á minningarkortum og fer ágóðinn af sölunni óskiptur til Krabbameinsfélags Suður-

Þingeyinga.  

Fyrirtæki og einstaklingar á svæði Krabbameinsfélags Suður Þingeyinga styrkja félagið 

myndarlega ár hvert og erum við ákaflega þakklát fyrir það. Félagið hefur gefið fé til 

Styrktarfélags Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á Húsavík til kaupa á ýmsum búnaði til 

sjúkradeildarinnar sem nýtist krabbameinsveikum og öðrum sjúkum á stofnuninni. 

Starfsemi s.l. starfsárs hefur verið í lágmarki og eru ýmsar ástæður fyrir því svo sem veikindi, 

langvarandi óveðurskaflar sem hefta samgöngur ofl.  En stjórnin er í góðu sambandi og fylgist 

með aðstæðum á svæðinu og er í góðri aðstöðu að ná til þeirra sem á stuðningi þurfa að halda, 

þar sem stjórnarmeðlimur er einnig starfsmaður á Heilbrigðisstofnuninni á Húsavík.  

Lítið hefur verið um formlega fundi s.l. starfsár en við sjáum ekki annað en að það sé mikil þörf 

fyrir slíkan félagsskap sem þennan, hefur stjórnin verið í samskiptum á veraldarvefnum sem 

gengur ágætlega á 21.“ tækni“-öldinni. 

 

Jóhanna Björnsdóttir 
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Krabbameinsfélag Norðausturlands 
Stofnað: 18. Ágúst 1970 og endurvakið 2.maí 2006.  

Fjöldi félagsmanna: 86 

 

Stjórn: 

Formaður: María Hermundardóttir 

Ritari:   

Gjaldkeri:   

Meðstjórnandi: 

 

Starfsemi: 

Engin starfsemi var í félaginu á árinu.  
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Krabbameinsfélag Austurlands 
Stofnað 19. Apríl 1970 

Fjöldi félagsmanna: 144 

 

Stjórn 

Formaður:  Björgvin Kristjánsson 

Gjaldkeri:  Kristjana Björnsdóttir 

Ritari:    Jóna Björg Sveinsdóttir 

Meðstjórnendur: Karólína Ingvarsdóttir og Ásdís Sigurjónsdóttir 

 

Starfsemi: 

Krabbameinsfélag Austurlands 700993-2489 var stofnað 19. apríl 1970 og er starfssvæði þess 

Vopnafjörður, Borgarfjörður, Seyðisfjörður og Fljótsdalshérað. Á árinu 2019 greiddu 144 

félagar árgjald. 

Starfssemi félagsins var í mikilli lægð á árinu 2019.  Á haustdögum var ákveðið að segja upp 

samningi við fjölskylduráðgjafa sem starfað hafði hjá félaginu s.l. tvö ár sem og aðstöðu sem 

félagði hafði á leigu. Þjónusta fjölskylduráðgjafa var mjög illa nýtt og skilaði ekki því sem 

vænst var. 

Félagið nýtur mikils velvilja á svæðinu og vonandi næst að nýta hann með aðstoð KÍ og Evu 

Írisar Eyjólfsdóttur sem við bjóðum velkomna til starfa. 

Félaginu bárust gjafir að upphæð kr: 807.134 og vert er að geta þess að 10 ára stúlka, Árný 

Birna Eysteinsdóttir, færði félaginu 146.421 krónur sem hún safnaði með því að gera listaverk 

úr perlum og selja.   

Greiddir dvala- og ferðastyrkir til félagsmanna voru samtals kr: 1.191.839.  

 Veraldlegar eigur eru geymdar hjá gjaldkera sem sér alfarið um fjármál félagsins. 

Stjórn félagsins skipa: Björgvin Kristjánsson formaður, Jóna Björg Sveinsdóttir ritari, Kristjana 

Björnsdóttir gjaldkeri,  Karólína Ingvarsdóttir og Ásdís Sigurjónsdóttir meðstjórnendur. 

 

Kristjana Björnsdóttir gjaldkeri bakkavegur@simnet.is  

  

mailto:bakkavegur@simnet.is
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Krabbameinsfélag Austfjarða 
Stofnað: 21.apríl 1970 

Fjöldi félagsmenn 524 

 

Stjórn  

Formaður:   Jóhann Sæberg 

Meðstjórnandi: Guðmundur R. Gíslason, Anna Þóra Árnadóttir, Svanbjörg Pálsdóttir, 

Hrefna Eyþórsdóttir, Heiður Hreinsdóttir 

Starfsmaður er Hrefna Eyþórsdóttir 

 

Starfsemi: 

Á aðalfundinn kom fulltrúi frá Félagi eldri borgara sem voru að fara í söfnunarátakið „Enn 

gerum við gagn“ þar sem gengið var til styrktar Krabbameinsfélagi Austfjarða. Sú söfnun gaf 

okkur rúmlega eina og hálfa milljón. Frábært framtak sem var líka hvatning til hreyfingar svo 

þetta var margfaldur ávinningur af þessu verkefni þeirra.  

Á síðasta aðalfundi komu sálfræðingar og kynntu sig en Krabbameinsfélagið fór að greiða fyrir 

sálfræðiþjónustu og fjölskylduráðgjöf allt að 5 skipti fyrir krabbameinsgreinda og 

aðstandendur. Það fór rólega af stað en fór aðeins að aukast í haust og hafa 5 aðilar nýtt sér 

sálfræðiþjónustuna. En þetta er áfram eitthvað sem verður í boði og vonandi fleiri sem koma til 

með að nýta sér þessa þjónustu. Við bjóðum skjólstæðingum okkar upp á sundkort en fáir hafa 

nýtt sér það en vonandi verða þeir fleiri.  

Fulltrúi félagsins fór á Aðalfund Krabbameinsfélags Íslands. Það er mikilvægt að við nýtum 

þau sæti sem við eigum í að sækja þá fundi og vinnustofur sem við höfum aðgang að. Þar erum 

við bæði að stækka tengslanetið okkar sem er mikilvægt og að koma okkar sjónarhornum á 

framfæri til að reyna að bæta þjónustuna á landsbyggðinni og sjá og sýna hvað við og aðrir eru 

að gera.  

Fulltrúi frá félaginu fór á vinnudag hjá Krabbameinsfélagi Íslands og aðildarfélögum undir 

yfirskriftinni Endurhæfing alla leið. Þar var verið að fara yfir hvernig má bæta og auka 

endurhæfingu sem er sértæk og sérhæfð fyrir krabbameinsgreinda.  

Reykjavíkurmaraþon var á sínum stað og þar voru einstaklingar sem hlupu til styrktar félaginu 

sem er frábært að fólk skuli styðja við bakið á okkur því við þurfum svo sannarlega á því að 

halda til að geta stutt við bakið á okkar fólki.  

Í september átti að halda Hvíldarhelgi að Eiðum fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur. 

Veigamikil dagskrá var tilbúin en vegna ónógrar þátttöku urðum við að blása helgina af.  

Bleikur október fór af stað með trukki og höfðum við samband við fyrirtæki og stofnanir á 

okkar þjónustusvæði um að vera sýnileg með bleiku til að auka árvekni um brjóstakrabbamein. 

Margir tóku sig til og lýstu upp byggingar og svæði með bleiku og enn fleiri voru með safnanir 

okkkur til handa. Þá var fulltrúi frá okkur sem talaði í Bleikri messu á Kolfreyjustað og eins á 

október fundi kvenfélags Reyðfirðinga.  
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Við fengum frábæra gjöf frá 9. Bekk Grunnskóla Reyðafjarða en hópurinn átti afgangs pening 

eftir skólaferðalagið sitt og ákváðu að gefa þann pening til Krabbameinsfélagsins. Við fórum 

og tókum á móti þeirri gjöf og sögðum þeim aðeins frá okkur og okkar starfi og hvers virði gjöf 

þeirra er. Við færðum þeim bækur við athöfnina sem þakklætisvott.  

Tveir fulltrúar frá okkur fóru á vinnufund Krabbameinsfélags Íslands og aðildarfélaga í 

nóvember um áherslur og ásýnd félagsins til framtíðar. Samfélagið tekur hröðum breytingum, 

krabbameinstilvikum fjölgar hratt og stjórnvöld breyta áherslum í heilbrigðiskerfinu. Allt þetta 

hefur áhrif á starf Krabbameinsfélagsins og var þetta góður dagur sem skildi eftir fullt af 

hugmyndum og efni fyrir verkefnastjóra  að vinna úr.   

Við héldum frábært og vel sótt aðventukvöld í byrjun desember. Þar var gleðin við völd og voru 

allir uppfullir af þakklæti og fór með bros á vör inn í aðventuna. Þar nýttum við einnig kvöldið 

í að krýna hvunndagshetjuna 2019. 

Í farveginum er að stofna stuðningshóp kvenna sem greinst hafa með brjóstakrabbamein hér 

eystra en jafnvel verður hann útvíkkaður í þá sem greinst hafa með krabbamein en það verður 

líklega verkefni sem fer ekki af stað fyrr en með haustinu.  

Mottumars var á sínum stað en ekki fór hann eins og áætlað var. Við reyndum á síðustu stundu 

að halda karlahlaup en fyrirvarinn var of skammur í þann viðburð svo við settum það  á ís þar 

til síðar en tilgangurinn var eins og hjá Krabbameinsfélagi Íslands að minna á mikilvægi 

hreyfingar sem forvörn við krabbameini. En við vorum búin að skipuleggja og fá fyrirlesara til 

að hafa fræðslufund líkt og síðustu ár en þá skall á með Covid og stendur enn þó heldur sé að 

létta til í þeim efnum.  

Opnunartími skrifstofunnar hefur verið breytilegur í vetur vegna veikinda en vonandi höfum 

við samt náð að sinna öllu á sem bestan hátt. Nú eru breyttir tímar og það sem þessi Covid 

einangrun gerði var að láta alla stökkva svolítið fram í rafrænum samskiptum og að afgreiða 

sem mest í gegnum tölvu og síma. Við erum þar ekki undanskilið og hafa okkar skjólstæðingar 

sent okkur skjöl á sms eða tölvupósti og svo hringt með það sem við getum aðstoð við.  

Félagsmenn eru nú 524 talsins sem er frábært. En við erum félag sem tökum fagnandi móti 

öllum nýjum félögum því það er nú bara einu sinni þannig að þetta er þjónustu sem enginn vill 

nýta en er ómetanlegt að geta leitað í ef til þess kemur.  

Talandi um breytta þjónustu að þá erum við í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands, ásamt 

fleirum um nýja þjónustu hér eystra sem er ráðgjafaþjónusta. Þetta er frábær viðbót og bætir 

þjónustuna og fær hana nær okkar skjólstæðingum og vonum við að þetta sé komið til að vera. 

En til þess að það megi vera verðum við að nýta hana og hjálpast að við að auglýsa þessa 

þjónustu til að festa hana hér í sessi. En ég ætla ekki að segja meira um hana þar sem starfsmaður 

ráðgjafaþjónustunnar ætlar að kynna hana.  
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Krabbameinsfélag Suðausturlands 
Stofnað 21.apríl 1970 og endurvakið 1.október 2002.  

Félagatal ekki haldið.  

 

Stjórn  

Formaður:  Snæfríður Svavarsdóttir  

Gjaldkeri:  Guðmundur Heiðar gunnarsson  

Ritari:   Eyrún Axelsdóttir  

Meðstjórnendur: Ester Þorvaldsdóttir, Helena Bragadóttir  

 

Starfsemi: 

Félagið styrkir einstaklinga sem dvelja þurfa langdvölum í Reykjavík vegna 

krabbameinsmeðferðar. 

Starfsemin 2019-2020 

Aðalfundur var haldinn þann 28. maí 2019. Ólöf Óladóttir hætti í stjórn og sæti hennar tók 

Guðmundur Heiðar Gunnarsson. Hjálmar Jens Sigurðsson hætti einnig í stjórn og sæti hans tók 

Helena Bragadóttir. Ólöfu og Hjálmari er þakkað gott samstarf árin á undan. 

Bleikur október 

Sunnudaginn 13. október var bleik helgistund í Hafnarkirkju þangað sem gestir mættu í bleiku. 

Sr. Gunnar Stígur Reynisson sá um athöfnina. Guðrún Dadda Ásmundardóttir flutti hugvekju. 

Að lokinni messu var boðið upp á kaffi og kökur og spjall. Frjáls framlög bárust félaginu að 

athöfn lokinni. 

Af ýmsum ástæðum frestaðist fræðslukvöldið sem átti að vera í október og var í staðin haldið 

þann 28. nóvember, en það kom ekki að sök. Erna Magnúsdóttir frá Ljósinu kom til okkar og 

var með frábæran fyrirlestur. Að honum loknum var spurningum svarað og voru auk Ernu í 

panel, þrjár konur frá Höfn sem allar eiga það sameiginlegt að hafa greinst með krabbamein. 

Þetta voru þær Guðlaug Hestnes, Helena Bragadóttir og Heiðrún Högnadóttir og er stjórnin 

þeim öllum afar þakklát fyrir þeirra framlag. Mæting á fræðslufundinn var góð og voru bæði 

gestir og viðmælendur á því að kvöldið hefði í alla staði verið mjög vel heppnað. 

Fundur hjá KÍ 

Þann 22. nóvember 2019 fór formaður á fund hjá Krabbameinsfélagi Íslands sem haldinn var í 

Skógarhlíðinni. Þar var fjallað um ásýnd og áherslur félagsins í ljósi breyttra aðstæðna.  

Mottumars  

Vegna Covid-19 féll niður fræðsla sem var í undirbúningi vegna mottu-mars en vonandi munum 

við geta nýtt okkur þann undirbúning síðar. 
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Styrkir til félagsins 

Þann 1. desember 2019 stóð Félag eldri Hornfirðinga fyrir jólatónleikunum ,,Undir Vatnajökli“ 

í Hafnarkirkju og þann 20. desember stóð Karlakórinn Jökull fyrir jólatónleikum í kirkjunni. 

Allur ágóði beggja þessara tónleika rann óskiptur til Krabbameinsfélags Suðausturlands og er 

stjórnin afar þakklát fyrir.  

Fræðsla og fleira 

Góð mæting er á fræðslufundi sem félagið stendur fyrir og ávallt vel tekið á móti okkar fólki 

þegar fjáraflanir eru í gangi. Fyrirtæki og einstaklingar standa einnig þétt við bakið á félaginu 

með fjárstuðningi og styrkveitingum. 

Gott samstarf er á milli Heilbrigðisstofnunar Suðurlands Hornafirði og félagsins með áherslu á 

forvarnir og fræðslu. Veittir hafa verið styrkir til einstaklinga. Greiðir félagið jafnframt 

leiguhluta einstaklinga í krabbameinsmeðferð, hvort sem dvalið er í íbúðum 

Krabbameinsfélagsins eða gist á Sjúkrahótelinu meðferðardagana. Krabbameinsfélag 

Suðausturlands er með eigin minningarkort.  

Aðalfundi frestað 

Vegna Covid-19 var aðalfundi félagsins sem auglýstur var þann 17.mars, frestað. Hann mun 

verða settur á um leið og leyfilegt verður. 

 

6. maí 2020  

F.h. stjórnar  

Snæfríður Svavarsdóttir,  

formaður Krabbameinsfélags Suðausturlands. 
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Krabbameinsfélag Vestur-Skaftafellssýslu 
Stofnað: 6. Maí 1971, endurvakið 22.nóvember 2004 og aftur 8. Maí 2009.  

Fjöldi félagsmanna: 48 

 

Stjórn 

Formaður:  Rannveig E. Bjarnadóttir 

Ritari:   Margrét Einarsdóttir 

Gjaldkeri:  Erna Ólafsdóttir 

Meðstjórnendur:  Elías Guðmundsson, Ingvar Jóhannesson. 

 

Starfsemi: 

Lítil sem engin en hver sem þarf á krabbameinsmeðferð að halda á okkar svæði getur sótt um 

styrk til félagsins til endurgreiðslu á húsnæði á meðan dvöl þeirra stendur fjarri heimabyggð. 

Fjáröflun félagsins eru félagsgjöld. 
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Krabbameinsfélag Rangarvallasýslu 
Stofnað: 7.maí 1971 og endurvakið 15.apríl 1993  

Fjöldi félagsmanna: 105 

 

 

Stjórn 

Formaður:  Ólöf Árnadóttir 

Gjaldkeri:  Þórdís Ingólfsdóttir 

Meðstjórnendur:  Guðríður Bjarnadóttir, Lilja Einarsdóttir og Sóley Ástvaldsdóttir. 

 

Starfsemi: 

Starfsemi var í lágmarki á árinu.  

Engir stjórnarfundir voru haldnir og fáeinum styrkjum varðandi húsnæði var útdeilt.  
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Krabbameinsfélag Árnessýslu 

Stofnað: 29.maí 1971 

Fjöldi félagsmanna: 278 

 

Stjórn: 

Formaður:   Svanhildur Ólafsdóttir 

Varaformaður:  Eygló Aðalsteinsdóttir 

Gjaldkeri:   Ingibjörg Jóhannesdóttir 

Ritari:    Katrín Stefanía Klemenzardóttir 

Meðstjórnandi:  Rannveig Bjarnfinnsdóttir, Halldóra Stórá, Sighvatur Eiríksson 

Starfsmaður er Erla Guðlaug Sigurjónsdóttir 

 

Starfsemi 

Samantekt: Enn á ný höfum við horft á félagið okkar stækka og eflast. Að mati félaga 

einkennist félagið af samhug, samkennd og gagnkvæmum skilningi og hefur myndast mikill 

kærleikur milli félaga í hópnum. Stöðugt er leitast við að mæta þjónustuþörf félaga, hlusta á 

óskir þeirra og finna vettvang þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.  

Styrkveitingar frá Krabbameinsfélagi Íslands, ómetanlegir styrkir frá félagasamtökum, 

fyrirtækjum og einstaklingum, veitti félaginu færi til að bjóða uppá heilsueflandi námskeið og 

fræðslu félögum sínum að kostnaðarlausu. Einnig hefur félagið lagt áherslu á að bjóða uppá 

viðburði og fræðslu sem eru opnir öllum, óháð hvort þeir séu skráðir félagar og er litið á slíka 

viðburði sem mikilvæga auglýsingu og markaðsetningu fyrir félagið. Mætingar á bæði fræðslu, 

námskeið og aðra viðburði hafa verið mjög vel sóttir en þó enginn eins og BleikaBoðið sem 

haldið var í annað sinn í október og jókst fjöldi gesta um rúmlega hundrað milli ára. Samstarf 

við Krabbameinsfélag Íslands og HSU varðandi ráðgjöf á Selfossi, var mikil lyftistöng fyrir 

félagið og jók sýnileika þess til muna. 

Nokkrir nýjir viðburðir voru prófaðir á árinu, má þar nefna Sálgæslustundir sem ákveðið var að 

bjóða uppá í desember og voru vel sóttar. Ákveðið var að bjóða reglulega uppá slíkar stundir á 

nýju ári og hafa það að verklagsreglu að bjóða uppá slíka stund ef félagi fellur frá.  

 

Janúar  

 Heimsókn frá Sigurði Böðvarssyni krabbameinslækni  

 Jóga 2x í viku  

Febrúar  

 Broshittingur hálfsmánaðarlega 

 Jóga 2x í viku 

Mars  

 Fjölguðum hittingum, hittumst nú annan hvern fimmtudag og annan hvern föstudag í 

vikunni á móti 



 

45 

 

 Jóga 2x í viku  

Apríl  

 Karlahópurinn stofnaður – hittast hálfsmánaðarlega 

 Bros hittingur hálfsmánaðarlega 

 Snyrtivörukynning  

 Jóga 2x í viku  

Maí  

 Gönguhópurinn stofnaður – göngum 1x í viku  

 Golfnámskeið hófst 2x í viku  

 Bros hittingur og karlahópur hálfsmánaðarlega  

Júní   

 Fyrirlestur frá Þorra sálfræðing um kvíða  

 Fyrirlestur frá Matta Ósvald markþjálfa  

 Broshittingur og karlahittingur hálfsmánaðarlega 

 Jóga 2x í viku 

 Félögum boðið út að borða á Surf&Turf – lokun á vorönninni og haldið í sumarfrí 

 

Ágúst  

 Starfsemin hófst undir lok ágúst með Broshitting – mjög góð mæting og töluðu allir um 

hvað þeir höfðu saknað hópsins. Fundum fyrir miklum kærleika og samhug innan 

hópsins 

September 

 Broshittingur og Karlahittingur hálfsmánaðarlega  

 Dvöl í Bergmáli í tvær nætur – mjög góð mæting, gist var í öllum herbergjum og flestir 

buðu maka sínum með. Aukning þátttakenda í ferðina var 50% milli ára.  

 Jóga námskeið hófst á ný, lokaður hópur 1x í viku – ákveðið að prófa að breyta tíma og 

fjölda. 

 Námskeið um svefn – Erla Björnsdóttir. Mæting mjög góð, um 30 manns  

 Fulltrúar félagsins viðstaddir kaffiboð Hsu þar sem þakkir voru færðar félaginu fyrir 

gjöf sem veitt var fyrr á árinu.  

 Samstarf við Ráðgjafaþjónustuna hófst, viðtöl á Selfossi 2x í mánuði.  

 BleikuTútturnar skipulagsnefnd fyrir BleikaBoðið, hófu undirbúning fyrir bleikan 

október  

 Formaður félagsins tók við styrk-gjöf að upphæð 500 þúsund frá Oddfellow stúlku á 

Selfossi 

Október  

 Bleika-boðið haldið í Hótel Selfoss (mæting um 250 manns) 

 Þátttaka í BleikriMessu í Selfosskirkju. Formaður og félagi fluttu ávarp sem fjallaði um 

mikilvægi starfsemi félags eins og Krabbameinsfélagsins  

 Bærinn skreyttur bleikum slaufum og fánum  

 Broshittingur með bleiku ívafi og bleikum veitingum  

Nóvember  
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 Hefðbundinn jafningjastuðnings-hittingur aðra hverja viku. Karlahópur á þriðjudögum 

og opinn hópur á fimmtudögum  

 Sálgæslustundir hófust  

Desember  

 Jólahlaðborð þar sem félögum var boðið í hlaðborð á Hótel Selfoss og þeir hvattir til að 

bjóða mökum með, sem greiddu fyrir sjálfa sig en félagið hafði fengið gott verðtilboð.  

 JólaBros með pökkum, kaffi og smákökum  

 Karlahittingur  

 Sálgæslustundir haldnar vikulega  

 

Fyrir hönd Krabbameinsfélag Árnessýslu,  

Svanhildur Ólafsdóttir, formaður.  
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Krabbavörn Vestmannaeyjum 

Stofnað: 25. Apríl 1949 (endurvakið 03.05.1990)  

Fjöldi félagsmanna 350 

 

Stjórn kosin á aðalfundi 04.03.2020 

Formaður:   Sigurbjörg K. Óskarsdóttir,  

Varaformaður:  Guðný Halldórsdóttir  

Ritari:    Ingibjörg Andrea Brynjarsdóttir  

Gjaldkeri:  Kolbrún Anna Rúnarsdóttir  

Meðstjórnandi:  Olga Sædís Bjarnadóttir 

Meðstjórnandi: Kristín Valtýsdóttir 

Starfsmaður er Guðný Halldórsdóttir  

Starfsemi 2019 

Frá síðasta aðalfundi hefur stjórn Krabbavarnar í Vestmannaeyjum verið þannig skipuð: 

Sigurbjörg formaður, Guðný varaformaður, Ingibjörg ritari, gjaldkeri Sigríður og 

meðstjórnendur eru Kristín og Olga. 

Í upphafi árs 2019 voru félagsmenn um 350 en í janúar 2020 voru þeir 505 eða um 44% fjölgun 

sem er sögulegt met sem við teljum að kom til vegna gjafar frá Guðmundi Karli Jónassyni sem 

lést á Heilbrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum 2. júlí síðastliðinn en hann arfleiddi 

Krabbavörn að öllum eigum sínum eftir sinn dag og var mikil umfjöllun í um það og ýtti það 

við mörgum.  

Krabbavörn Vestmannaeyjar er grasrótasamtök sem vinna þarft verk og nýtur starfið velvildar 

og þakklæti í samfélagi Vestmannaeyja.  

Við erum afar þakklát öllum þeim sem hjálpa okkur við að efla og styrkja starfsemina með 

einum eða öðrum hætti. Með þessum styrkjum getur félagsmaður sem greinst hefur með 

krabbamein leitað eftir stuðningi til félagsins. 30 einstaklingar hafa fengið styrk frá félaginu á 

einhvern hátt á síðasta starfsári. 

Ýmsar uppákomur okkur til heilla voru á starfsárinu, vil ég þar nefna Bjóruppboð sem var á 

sjómannadaginn, allur ágóði rann til okkar, sem var ca. ein milljón. 

Marsmánuður var mánuður skeggfánananna en þeir blöktu við mörg fyrirtæki til að minna 

okkur á að karlmenn fá líka krabbamein, miðbærinn var einnig fallega skreyttur, verslanir 

skreyttu búðargluggana hjá sér með skeggblöðrum og borðum sem gerði þetta allt svo 

áþreifanlegra og fallegra.  

Árið 2019 var gert enn betur til að minna okkur á strákana en Sigurbjörg formaður 

Krabbavarnar og Viðar sóknaprestur okkar Eyjamanna voru með Pound leikfimi, það kostaði 
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2000 inn og rann sú fjárhæð sem safnaðist óskert til félagsins, en Poundið fór fram Agóges sem 

leigði okkur húsnæðið okkur að kostnaðarlausu… þess má geta að Pound er trommuleikfimi 

sem er hrikalega skemmtileg  

Mig langar að koma því að hér að í ár verða tónleikar 11. Mars kl. 20:30 fram koma stór hluti 

af af okkar perlum í tónlistinni.  

Sjö tinda gangan er einn fastur liður hjá eyjaskeggjum um Jónsmessu og er alltaf mjög góð 

þátttaka, sú ganga veitir okkur einnig fjárstyrk. 

Bleikur október var fyrirferðamikill hjá okkur og var verið að undirbúa hann allt árið víða um 

bæinn en við fórum af stað með skemmtilegt verkefni þar sem við buðum konum að aðstoða 

okkur að prjóna eða hekla bleikar tuskur sem við seldum svo á Bleika deginum. Þetta verkefni 

fór fram úr okkar björtustu vonum og söfnuðust 600 fallegar tuskur sem seldust allar. Við 

skreyttum miðbæinn okkar, verslanir skreyttu í kringum sig og voru með verslanir með 

kvöldopnun, við vorum með bás í miðbænum þar sem tuskurnar voru seldar og buðum upp á 

kakó og piparkökur í dásamlegu veðri.  

Stelpurnar í meistaraflokki kvenna héldu Bleikan handboltaleik og þar léku þær í bleikum 

sokkum og allur ágóðu af innkomu leiksins rann til félagsins, en þess má geta að leikmenn 

beggja liða og dómarar borguðu sig inn á leikinn. Frábært framtak hjá stelpunum okkar. Bleikur 

jóga nidra tími var einnig haldinn þar sem ágóðinn rann einnig til félagsins. 

Áramótaganga sem er orðinn stór þáttur af jólahaldi Eyjamanna en þar greiðir fólk gjald til að 

taka þátt í göngunni sem rennur til Krabbavarnar.  

Formannafundur var haldinn á Akureyri 20.09.2019, það var virkilega gaman að koma í 

höfuðstöðvar KAON frábærar móttökur þar sem Halldóra kynnti starfsemi KAON, farið var 

yfir fréttir frá aðildarfélögum og stuðningshópum. Halla Framkvæmdarstjóri KÍ fór yfir 

tarfsemi í Skógarhliðinni.  

Ásthildur bæjarstjóri Akureyrar kom á fundinn og ræddi um fyrstu heimsókn sína í húsnæði 

KAON og að hún hafi upplifað af eigin skinni mikilvægi félagsins, og árétti hversu mikilvægt 

starfsemi krabbameinsfélaganna er.  

Þessi orð Ásthildar um mikilvægi starfsemi krabbameinsfélaganna eiga svo sannalega við. 

Við hjá Krabbavörn erum einstaklega þakklát öllum þeim sem hugsa til okkar og leggja félaginu 

okkar lið, það er félaginu dýrmætt og geri okkur kleift að styðja og styrkja félagsmenn.  
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Krabbameinsfélag Suðurnesja 
Stofnað: 15.nóvember 1953. 

Fjöldi félagsmanna: 900  

 

Stjórn: 

Formaður:  Styrmir Geir Jónsson 

Ritari:   Kristín Gyða Njálsdóttir 

Gjaldkeri:  Grétar Grétarsson 

Meðstjórnendur: Agnar Guðmundsson, Jón Axelsson og Hannes Friðriksson 

 

Starfsemi: 

Sigríður Erlingsdóttir er forstöðumaður Krabbameinsfélags Suðurnesja. Starfsmaður sinnir 

skrifstofustörfum fyrir félagið og veitir sjúklingum og aðstandendum allar þær upplýsingar sem 

þeir óska eftir, í samvinnu við Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélags Íslands. Starfsmaður 

annast einnig kynningu á starfi félagsins, skipurleggur námskeið og vinnur að öflun nýrra 

félagsmanna..  

Starfið hefur gengið vel og er með hefbundnum hætti. Rekstrarformið er í föstum skorðum á 

líðandi ári. Þjónustumiðstöðin er opin á mánudögum og miðvikudögum frá kl. 12-16 og veitum 

við skjólstæðingum upplýsingar um réttindi sín og allt það sem kemur að krabbameinum og 

eftir greiningu í samstarfi við ráðgjafaþjónustu krabbameinsfélagsins. Við erum mikið í því að 

styrkja einstaklinga sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda eftir greiningu, bæði tengt meðferðum 

og einnig endurhæfingu, eins og td sálfræðiþjónustu og fleirra. Stuðningshópur kvenna hittist 

vikulega. Við erum með minningarsjóð Auðar Bertu og Sveins Wium sem er styrktarsjóður 

fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein og stuðningur til þeirra sem eiga við erfiðar aðstæður 

að stríða vegna meðferðar og veikinda. Einnig eru félagasamtök, einstaklingar og hópar að veita 

okkur styrki sem gerir okkur kleift að styrkja krabbameinsgreinda og ekki má gleyma 

félagsmönnum og velunnara en félagsgjöldin eru okkar helstu tekjulind ásamt 

minningarkortunum.  

Mottumars og bleiki október eru stórir mánuðir hjá okkur sem er vitundarvakning varðandi 

krabbameinum hjá körlum og konum. Þá erum við með bleika og bláa messu sem er hefðbundin 

dagskrá á þessum mánuðum. Þetta er sameinginlegt verkefni okkar og allra kirkna á 

Suðurnesjum og færist messan á milli sveitafélaga. Í bleikum október fórum við að stað með 

sölu á bleikum bolum til styrktar Krabbameinsfélgs Suðurnesja og gekk það eins og í sögu. 

Undirbúningur fyrir mottumars gekk vel en covid 19 setti strik í reikinginn en það átti að vera 

karlahlaup í samstarfið við lýðheilsuráð Reykjanesbæjar og 88 hússins. Bolasala átti að fara í 

gang ásamt fyrirlestur með Sölva Tryggvasonar en vegna smithættu var öll dagskrá lögð niður 

og bíður betri tíma.  

Það hafa ekki verið mikið að fyrirlestrum hjá okkur þar sem mæting er mjög dræm en í staðin 

höfum við boðið upp á námskeið og hefur það gengið betur. Má nefna námskeiðið 

markmiðsetning og jákvæð sálfræði og var vel mætt í það. Stefnt er að fleirum námskeiðum.  
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Við bjóðum upp á jógatíma á vegum OM setrursins en það er vel sótt, erum með viðtalstíma 

hjá Svölu Berglind Robertsson en hún er sérfræðingur í líknarhjúkrun, með MS í krabbameins- 

og líknarhjúkrun og Dpl í sálgæslu.  

Einnig höldum við áfram með listnámskeið fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur en það 

er hluti af endurhæfingu og er það öllum að kostnaðarlausu.  

Fagaðilar frá Ráðgjafaþjónust krabbameinsfélagsins veita einnig ráðgjöf tvisar í mánuði í 

húsnæði Reykjanesbæjar en gerður var samningur við Reykjanesbæ, HSS og 

Krabbameinsfélags Suðurnesja og er þetta frábær viðbót fyrir okkar svæði og þörfin er alveg 

mikil og skiptir þetta máli að geta veitt okkar skjólstæðingum þessa þjónustu í heimabyggð. 

Þetta eru miklar gleðifréttir.  

Sigríður Erlingsdóttir er í verkefni með Ásgeiri R. Helgasyni, dósent í sálfræði og sérfærðingur 

í fræðslu og forvörnum hjá krabbameinsfélaginu en hann er verkefnisstjóri verkefnisins „Börn 

og sorg“ sem er stuðningur við fagaðila sem vinna með börn eftir foreldramissi. Er verið að 

vinna í þarfagreiningu hér á Suðurnesjum og er búin að senda á alla skóla og leikskóla 

spurningarkönnum sem við vinnum svo sameigninlega úr. Það er búið að setja lög um að börn 

sem missa foreldri eigi rétt á ýmsum stuðningi og fagfólkið sem á sinna þessum börnum þarf 

að hafa einhver úrræði að aðgang að handleiðslu og öðrum stuðningi. Krabbameinsfélagið undir 

býr nú opnun á fræðslu- stuðnings- og handleiðslumiðstöðvar sem ætluð er fagaðilum sem 

vinna með börnum.  

Það var ekki mikil starfsemi í covid ástandinu en skrifstofan var opin og var starfsemin í 

lágmarki. Tíminn var notaður í að endurgera þjónustumiðstöðina. Það skiptir miklu máli að 

hafa notalegt umhverfi fyrir svona starfsemi þar sem bæði er hægt að taka viðtöl og vera með 

stuðningshópa.  

Krabbameinsfélag Suðurnesja er með facebooksíðu en þar eru settar inn allar upplýsingar og 

framundan fer vinna í heimasíðu félagsins sem verður aðgengilegri fyrir alla og nær til fleirri 

en það eru ekki allir á samfélagsmiðlum.  

Árgjaldið fyrir félagsmenn er 3000 kr.  
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Brjóstaheill – Samhjálp Kvenna 
Stofnað: 1979 og sem formlegt félag sjálfboðaliða árið 2001  

Fjöldi félagsmanna: um 100 

 

Stjórn: 

Formaður:  Brynja Björk Gunnarsdóttir 

Varaformaður:  Anna Sigríður Arnardóttir 

Ritari:   Dóra Júlíussen 

Gjaldkeri:  Thelma Hólm Másdóttir 

Meðstjórnendur: Heiða Birgisdóttir, Hildur Baldursdóttir, Guðrún Kristín Svavarsdóttir 

Bakhjarlar stjórnar: Guðrún Sigurjónsdóttir, Hrefna Ingólfsdóttir 

 

Starfsemi: 

Árið 2019 var viðburðarríkt. Brjóstaheill –Samhjálp kvenna er aðili að Europa Donna, 

evrópusamtökum brjóstafélaga og starfa með samtökunum. Við erum einnig í góðum og nánum 

samskiptum við norrænu brjóstasamtökin. Annað hvert ár er haldin norræn ráðstefna 

brjóstasamtaka á norðurlöndum en 2018 var hún haldin í Færeyjum en fyrirhugað var að halda 

ráðstefnuna í haust í Finnlandi en henni hefur verið frestað til 2021 vegna 

Kórónuveirufaraldursins. Við héldum hana á Íslandi árið 2016 og var hún vel sótt.  

Í júní s.l.fóru 14 vaskar konur á okkar vegum og í samstarfi við Krabbameinsfélagið á Akureyri  

að veiða í Laxá í Laxárdali. Verkefnið varð 10 ára í fyrra  en verkefnið „ kastað til bata“, 

samstarfsverkefni okkar og Ráðgjafaþjónustu KÍ er haldið ár hvert og hefur löngu sannað gildi 

sitt. Þar býðst konum sem greinst hafa með brjóstakrabbamein að fara í laxveiði, undir stjórn 

þrautreyndra veiðimanna sem leiðbeina konunum við veiðina. Einnig eru í för sjálfboðaliðar 

frá Brjóstaheillum – Samhjálp kvenna, konunum til stuðnings. Þessar ferðir hafa tekist 

eindæmum vel og hafa konurnar sem farið hafa haldið hópinn, stutt hver aðra og hafa einnig 

boðið sig fram sem sjálfboðaliðar í framhaldinu. Í ár ákváðum við að fresta veiðiferðinni fram 

á næsta ár vegna faraldursins og stefnum við á tvær veiðiferðir á næsta ári og munu þær konur 

sem ætluðu í ár vera í forgangi.  

Í september s.l.sótti formaður og Guðrún Kristín Svavarsdóttir 14. pan ráðstefnu Europa Donna 

í Vín í Austurríki. Mjög fjölbreytt dagskrá var á ráðstefnunni sem tengdist bæði nýgreindum 

konum og konum sem greinst með krónískt brjóstakrabbamein. Einnig sóttu 2 fulltrúar okkar 

ráðgjafanámskeið Europa Donna í Mílanó í nóvember s.l. Thelma Hólm Másdóttir stjórnarkona 

og Edda Jóna Jónasdóttir hjúkrunarfræðingur á Brjóstamiðstöð Landspítalans.  

Bleika málþingið var haldið 15. október í KÍ og bar yfirskriftina „ Þú ert ekki ein“.  Málþingið 

var vel sótt en það er samstarfsverkefni Brjóstaheilla – Samhjálpar Kvenna, Krabbameinsfélags 

höfuðborgarsvæðisins og Ráðgjafaþjónustu KÍ. Ályktun fundarins var send til 

Heilbrigðisráðherra og forstjóra Landspítalans þar sem skorað var á yfirvöld að beita sér fyrir 

því að stytta biðtíma kvenna sem eru í greiningarferli vegna brjóstakrabbameins en hann var þá 

um 30 dagar sem er með öllu óásættanlegt.  
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Námskeiðið „ Mín leið“ sem er að breskri fyrirmynd, ætlað konum sem greinst hafa með 

brjóstakrabbamein og hafa lokið meðferð var haldið á vor- og haustmánuðum og var mikil 

ánægja með þessi námskeið og eru þau komin til að vera  að okkar mati. Þetta námskeið er 

samstarfsverkefni Landspítalans, Ráðgjafaþjónustu KÍ og Brjóstaheilla – Samhjálpar Kvenna. 

Næsta verkefni teljum við vera sambærilegt námskeið ætlað konum með krónískt 

brjóstakrabbamein. 

Við lítum björtum augum til verkefna þessa árs en vegna kórónufaraldursins munu þau flytjast 

mörg hver til næsta árs og verður því 2021 verulega spennandi.  
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Framför – félag BHKK greindra 
Stofnun 12. Febrúar 2007 og endurreist 8.apríl 2019 

Félagsmenn: 25 

 

Stjórn: 

Formaður: Þráinn Þorvaldsson 

Gjaldkeri: Hinrik Greipsson  

Meðstjórnandi: Óskar Einarsson 

Varamenn: Guðmundur Einarsson og Sigurður Skúlason 

 

Starfsemi: 

Krabbameinsfélagið Framför var stofnað þann 12. febrúar 2007. Aðal hvatamaður að stofnun 

félagsins var Oddur Benediktsson. Markmið félagsins í upphafi var að afla fjár til að styrkja 

rannsóknir á krabbameini í blöðruhálskirtli og efla baráttuna gegn því. Félagið var öflugt undir 

stjórn Odds. Framför styrkti m.a. umfangsmikið rannsóknarverkefni varðandi krabbamein í 

blöðruhálskirtli við Miðstöð Háskóla Íslands í lýðheilsuvísindum. Að tilstuðlan Framfarar var 

bókin „Cooking with food that fight cancer“ þýdd. Titill bókarinnar á íslensku er: Bragð í 

baráttunni – matur sem vinnur gegn krabbameini. Útgefandi var JPV útgáfa. Mörg önnur 

verkefni, sem ekki verða talin upp hér, voru í höndum félagsins. Þegar Oddur féll frá árið 2010 

dró mjög úr starfsemi félagsins.  

Á aðalfundi Framfarar 8. apríl 2019 var félagið endurreist fyrir forgöngu stuðningshópsins 

Frískir menn og kosin ný stjórn. Hana skipa formaður: Þráinn Þorvaldsson, gjaldkeri: Hinrik 

Greipsson og meðstjórnandi: Óskar Einarsson. Varamenn: Guðmundur Einarsson og Sigurður 

Skúlason.  

Á árinu 2019 var unnið að endurskipulagningu og markmiðasetningu félagsins og starfsemin 

ekki eiginlega hafin. Markmið félagsins er að styðja menn og maka þeirra sem hafa greinst með 

krabbamein í blöðruhálskirtli. Nafni félagsins var breytt vegna ruglings við nafn 

Krabbameinsfélagsins og heitir nú Framför – félag BHKK greindra. Stefnt er að því að félagið 

starfi í þremur stuðningshópum þar sem núverandi stuðningshópar BHKK greindra verði hluti 

af starfsemi félagsins. 1. Frískir menn – menn sem greinst hafa með BHKK en ekki farið í 

meðferð. 2. Góðir hálsar – menn sem hafa greinst með BHKK og farið í meðferð. 3. Ætlunin er 

að stofna þriðja stuðningshópurinn sem verði skipaður skipaður mökum og stuðningsfólki.  

Eftir endurreist Framfarar var leitað eftir aðild félagsins að Evrópusamtökum BHKK greindra 

Europa UOMO en í þeim samtökum eru nú 27 aðildarfélög. Aðild Framfarar var formlega 

samþykkt á ársfundi samtakanna í Birmingham í júní 2019. Stjórnin hélt fjóra bókaða 

stjórnarfundi á árinu 2019. Stuðningshóparnir Frískir menn og Góður hálsar hafa starfað óbreytt 

eins og áður.   

Þráinn Þorvaldsson 
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Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein 
Stofnað: 1.október 1999 

Fjöldi félagsmanna: 880 

 

Stjórn: 

Formaður:  Elín Sandra Skúladóttir  

Ritari:   Ragnheiður Guðmundsdóttir 

Gjaldkeri:  Arnar Sveinn Geirsson 

Meðstjórnendur: Stefán Þór Helgason, Sigríður Þorsteinsdóttir, 

Varamenn:  Gísli Álfgeirsson, Halla Dagný Úlfsdóttir og Linda Sæberg 

 

Starfsemi:  

Stjórn Krafts 

Stjórn Krafts, starfsárið 2019-2020, skipa: Elín Sandra Skúladóttir formaður, Birkir Már 

Birgisson varaformaður, Ragnheiður Guðmundsdóttir ritari, Arnar Sveinn Geirsson, gjaldkeri, 

Sigríður Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi, Sóley Kristjánsdóttir varamaður, Daði Granz 

varamaður og Anna Maria Miloz varamaður. Á síðasta aðalfundi var samþykkt að fá inn þriðja 

varamann inn í stjórn félagsins þar sem einn stjórnarmeðlimur var búsettur á Akureyri. Því 

skipaði stjórnin 8 manns þetta árið en ekki 7 eins og venjan er. Þá sagði Birkir Már sagði sig úr 

stjórn félagsins á kjörtímabilinu og kom sér þá vel að vera með þriðja varamanninn.  Haldnir 

voru 14 stjórnarfundir á árinu. Á starfsárinu var skerpt vel á formsatriðum og setti stjórnin sér 

starfsreglur ásamt því setja félaginu siðareglur.  

 

Starfsmenn Krafts 

Núverandi starfsmenn Krafts eru þau Hulda Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri, sem er í 100% 

starfi, Hrefna Björk Sigvaldadóttir, viðburða- og fjáröflunarfulltrúi í 100% starfi og Þorri 

Snæbjörnsson, sálfræðingur og umsjónarmaður Stuðningsnets Krafts, sem er í 30% starfi. Þorri 

sálfræðingur er sameiginlegur starfskraftur Krafts og Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins 

og starfar hjá KÍ í 70% starfi. Ragnheiður Davíðsdóttir, verkefnastjóri, vann hjá félaginu í 50% 

starfi fram í mars á þessu ári þegar samið var við hana um starfslok en hún er sá starfsmaður 

sem hefur starfað hjá Krafti hvað lengst frá árinu 2013 - 2020. Þá tók Laila Sæunn Pétursdóttir 

að sér að verkefnastýra afmælisárinu sem verktaki hjá félaginu. Á árinu var einnig ráðist í það 

verkefni að ráða inn starfsmann fyrir norðan á Akureyri í 30% starf til að stýra starfi 

NorðanKrafts. Sara Ómarsdóttir tók við sem starfsmaður NorðanKrafts 1. september á síðasta 

ári. Hún lét af störfum nú í mars og eru það næstu verkefni að finna frambærilegan einstakling 

til að taka við starfinu fyrir norðan.  

Auk þessara starfsmanna starfa verktakar í sértækum verkefnum.  Atli Már Sveinsson, þjálfari 

og umsjónarmaður FítonsKrafts, Elín Kristín Klar sem stýrir StelpuKrafti, Ragnheiður 

Guðmundsdóttir sem stýrir gönguhópnum Að klífa brattann, Kristín Þórsdóttir markþjálfi og 
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Pála Margrét Gunnarsdóttir, jógakennari. Þess skal getið að sumir þessara aðila starfa sem 

sjálfboðaliðar hjá félaginu.  

  

Stuðningsnetið, vinna sálfræðings og viðtalstímar á LSP 

Þorri Snæbjörnsson, sálfræðingur félagsins, heldur utan um Stuðningsnet Krafts ásamt því að 

veita félagsmönnum okkar sálfræðiþjónustu. Á starfsárinu hefur sálfræðingur Krafts veitt 264 

viðtöl sem 95 einstaklingar þáðu en til samanburðar veitti hann á fyrra starfsári 167 viðtöl sem 

67 einstaklingar þáðu. Engin viðtöl voru á tímabilinu 12. mars til 6. maí vegna Covid-19. Alls 

voru 111 viðtöl á tímabilinu sem féllu niður vegna þessa og annarra ástæðna. Þá hefur 

sálfræðingur fengið 63 stuðningsbeiðnir um jafningjastuðning, samanborið við 24 í fyrra og 

haldið eitt stuðningsfulltrúanámskeið.  

Ráðist var í vitundarvakningu á Stuðningsnetinu á mikilvægi jafningjastuðnings í febrúar  í 

samstarfi við Krabbameinsfélagið undir slagorðunum „Ég skil þig“. Var markmið 

herferðarinnar að vekja athygli á þeirri breidd af ólíku fólki sem eru stuðningsfulltrúar í 

Stuðningsnetinu og mikilvægi jafningjastuðnings. Einnig var verið að kynna að Stuðningsnetið 

væri fyrir alla óháð aldri. En fyrir tveimur árum kom Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins 

inn í Stuðningsnetið. Stuðningsnetið er því nú samstarfsverkefni Krafts og 

Krabbameinsfélagsins og allur aldur getur sótt sér stuðning.  

Kraftur er enn með vikulega viðtalstíma á Landspítalanum. Jafnframt lét Kraftur útbúa 

sérmerkta gjafapoka með kynningarefni frá félaginu og öðru fyrir nýgreinda félagsmenn sem 

starfsfólk deildanna afhendir fólki á Kraftsaldrinum. 

  

Vefverslun, heimasíða og samfélagsmiðlar 

Vöru í vefverslun Krafts heldur áfram að fjölga og bættust við þrjár nýjar styrktarvörur merktar 

Lífið er nún, EcoVessel,  tækifæriskort og servíettur. Ein helsta söluvara Krafts heldur áfram 

að vera Lífið er núna armböndin og í lok árs 2019 gáfum við út fjórðu litarsamsetninguna, í 

sannkölluðum norðurljósalitum. Vefverslunin heldur áfram að vera góð tekjulind fyrir félagið 

og eru nú sjö söluvörur talsins ásamt fjórum litum af perluarmböndum. Einnig eru þrjár bækur 

í vefversluninni, tvær til sölu en Lífskraftur fæst endurgjaldslaust. Minningarkort og 

styrktarkort fóru í sölu á árinu í samstarfi við Reykjavík Letterpress þar sem fólki getur styrkt 

félagið í nafni einhvers og fengið kort til gjafar í staðinn. 

Á síðasta ári voru 3139 vörur verið keyptar af rúmlega 1500 einstaklingum í vefverslun okkar 

fyrir tæplega 7 m. kr. sem er mikil lækkun frá 2018. Má útskýra þann mun að árið 2018 var 

farið í tvö stór fjáröflunarverkefni er varðar perluarmböndin sem heppnaðist vonum framar. 

Árið 2019 var ekki eins stórt varðandi perlun armbanda þar sem lögð var áherslu á afmælisárið 

og auka þjónustu við félagsmenn.  

Kraftur er með 11 virka Facebook-hópa sem notaðir eru sem upplýsingaveita til félagsmanna 

og sem umræðuvettvangur.  
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Kraftur hefur haldið áfram með Kraftsmann og Kraftskonu mánaðarins. Í tilefni 20 ára afmælis 

félagsins var ákveðið að vera með Instagram take-over reglulega þar sem einstaklingar koma 

fram og deila sinni reynslu. Þetta hefur reynst afar vel og eru tæplega 3700 fylgjendur sem 

fylgjast með krafti á Instagram sem er aukning um tæplega 1000 síðastliðið ár. Kraftur er einnig 

með Facebook síðu, Snapchat aðgang og Twitter. Flesta fylgjendur hefur félagið á Facebook 

eða um 13.000 sem er aukning um 1000 milli ára.  

 

Útgáfustarfsemi 

Krafts-blaðið kemur út einu sinni ári og hafa öll blöðin, frá upphafi, verið gerð aðgengileg í 

rafrænu formi á heimasíðu Krafts. Blaðið er jafnan sent til allra félagsmanna, á allar 

heilsugæslustöðvar og helstu læknastofur því er einnig dreift á allar deildir Landspítalans og til 

sjúkrahúsa á landsbyggðinni. Ákveðið var að fresta útgáfu blaðsins til 1. október á 20 ára afmæli 

félagsins. Meira var lagt í blaðið þar sem um afmælisrit var að ræða og það haft lengra og í 

veglegri pappír. Greinar voru skrifaðar af bæði félagsmönnum og starfsmönnum Krafts og var 

blaðið prentað í 3000 eintökum. Eins og undanfarin ár var styrktarlínum safnað í blaðið.  

Í nóvember var sem fyrr gefið út jólakort með fræðslu- og upplýsingaívafi sem sent var á alla 

félagsmenn og mánaðarlega styrktaraðila sem og þá sem höfðu styrkt okkur á afmælisárinu.  

Bókin LífsKraftur kom út þann 4. febrúar á síðasta starfsári síðustu stjórnar og hefur henni verið 

dreift víða. 

 

Helstu viðburðir á starfsárinu 

 Reykjavíkurmaraþonið 

Árið 2019 hlupu 355 manns fyrir Kraft í Reykjavíkurmaraþoninu. Alls söfnuðust tæpar 6 

milljónir sem er mun hærri upphæð en árið áður þegar tæplega 4,6 milljónir söfnuðust. Eins og 

undanfarin ár var Kraftur með kynningarbás í Laugardalshöllinni þar sem hlauparar Krafts gátu 

fengið afhentan hlaupabol ásamt glaðningi og kynningarefni frá félaginu. Safnað var 

styrktarlínum til fjáröflunar, alls söfnuðust tæpar 3,2 milljónir í því verkefni og var því 

heildarfjáröflun vegna Reykjavíkurmaraþonsins 2019 ásamt sölu í Laugardalshöllinni rúmlega 

7,9 milljónir sem er stærsta upphæð sem safnast hefur fyrir Kraft í Reykjavíkurmaraþoninu. 

Nordic Youth Cancer 

Árlega koma systurfélög Krafts á Norðurlöndunum saman og bera saman bækur sínar. Allt eru 

þetta félög sem styðja við ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur. Á 

síðasta starfsári fóru Elín Sandra Skúladóttir formaður og Hulda Hjálmarsdóttir 

framkvæmdastjóri til Oslóar og tóku þátt í þriggja daga ráðstefnu. Næsta ráðstefna verður 

haldin í Danmörku í október.  
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Vísindaferð 

Kraftur bauð læknanemum í vísindaferð í nóvember en veitingar voru frá Puredeli og Rolf 

Johansen  styrkti Kraft í formi fljótandi veiga. 

Perlað með Krafti 

Perluviðburðir eru ennþá eftirsóttir hjá félaginu og hefur Hrefna haldið utan um og sinnt 

verkefnum þeim tengdum. Stjórnarmeðlimir, fjölskyldur þeirra og ótal sjálfboðaliðar, hafa 

hjálpað til við perlun armbanda, pökkun og afgreiðslu þeirra, ásamt að aðstoða á viðburðum. 

Alls hafa verið haldnir 23 perluviðburðir af öllum stærðum og gerðum á síðasta starfsári og 

hafa verið perluð rúmlega 10 þúsund armbönd. Á starfsárinu voru flestir perluviðburðirnir á 

stór Reykjavíkursvæðinu og margir skólar óskuðu eftir perlun á þemadögum eða öðrum 

viðburðum innan skólanna. Fyrirtæki halda áfram að vera dugleg að hafa samband og eru mörg 

þeirra farin að hafa perluviðburði sem árlega skemmtun fyrir starfsmenn sína.  

 Við hjá Krafti erum sjálfboðaliðum og samfélaginu óendanlega þakklát fyrir að taka þátt í 

þessu með okkur. Því má með sanni segja að þetta perluverkefni hafi verið algjör himnasending 

fyrir félagið og vonumst við til að ná að halda lífi í þessu frábæra verkefni. Reynt verður að 

koma með nýtt armband á hverju ári, en það væri góð leið til að viðhalda áhuga samfélagsins á 

þessu. 

Lykkja fyrir lykkju 

Í miðju samkomubanni fór félagið af stað með skemmtilegt sjálfboðaliðaverkefni „Lykkja fyrir 

lykkju“ í samstarfi við Krabbameinsfélag Borgarfjarðar þar sem óskað var eftir sjálfboðaliðum 

til að prjóna ullarsokka fyrir unga krabbameinsgreinda. Var ætlunin að setja sokkana í 

gjafapoka til nýgreindra á spítalanum. Farið var af stað með það markmið að prjóna 70 pör af 

sokkum fyrir þá 70 ungu einstaklinga sem greinast á ári hverju. Fór verkefnið framar okkar 

björtustu vonum þar sem yfir 350 prjónarar buðu fram krafta sína og munum því eiga lager af 

sokkum næstu 4 árin. Ístex styrkti verkefnið með garni í fyrstu 70 pörin en seldi okkur síðan 

garnið á kostnaðarverði.  

 

Þjónusta og viðburðir fyrir félagsmenn 

Með auknu fjármagni og stuðningi frá almenningi getur Kraftur þjónað félagsmönnum enn 

betur. 

Minningarsjóður 

Minniningarsjóður Krafts var stofnaður 9.júlí 2019 í minningu góðs félaga, Bjarka Más 

Sigvaldasonar sem lést í júní á síðasta ári eftir 7 ára baráttu við krabbamein. Sjóðurinn var 

stofnaður til að heiðra minningu hans og þeirra góðu gilda sem hann stóð fyrir þ.e. að láta 

veikindin ekki stjórna lífi sínu heldur lifa fyrir daginn í dag. Tilgangur sjóðsins er að styrkja 

aðstandendur til að standa straum af útfararkostnaði þegar félagsmaður fellur frá vegna 

krabbameins eða afleiðingum þess. Allur ágóði af sölu minningarkorta félagsins rennur óskiptur 

í þennan sjóð. Á þessu starfsári hafa 9 manns hlotið styrk úr sjóðnum að upphæð 1.800.000 kr. 
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Hver styrkur er að upphæð 200.000 kr. og er framlagið endurskoðað af stjórn ár hvert eftir að 

ársreikningur félagsins liggur fyrir.  

Aðventukvöld Krafts 

Aðventukvöld Krafts var haldið 5. desember þar sem 150 félagsmenn og fjölskyldur þeirra 

komu saman. Þröngt máttu sáttir sitja þar sem troðið var út úr dyrum þótt ákveðið var að færa 

viðburðinn á 4. hæð í Skógarhlíðinni fyrir meira pláss. Sigríður Thorlacius og Sigurður 

Guðmundsson fluttu jólalög, Andri Snær las upp úr bók sinni, Tíminn og Vatnið og 

happdrættisvinningar voru með myndarlegasta móti og fóru flestir með pakka út í lok kvölds. 

Neyðarsjóður Krafts  

Neyðarsjóður Krafts úthlutaði tvisvar á síðasta starfsári. Sex manns sóttu um í vorúthlutun 2019 

og fjórir í haustúthlutun. Úthlutun á árinu nam samtals 3.391.189 kr. Enn á eftir að úthluta 

styrkjum í vorúthlutun 2020 en tafðist úthlutun vegna aðstæðna í samfélaginu vegna Covid-19. 

Styrkur til lyfjakaupa 

Það hefur sýnt sig og sannað að samningurinn milli Krafts og Apótekarans er mikil búbót fyrir 

þá félagsmenn sem geta nýtt sér styrkinn og sótt lyf sér að endurgjaldslausu. Því var það 

ánægjulegt að samningurinn var endurnýjaður á haustdögum og mun gilda út árið 2020. Gerð 

var breyting á úthlutun lyfjastyrkja til að auðvelda félagsmönnum að nýta sér styrkinn. Nú hafa 

verið tekin í gagnið lyfjakort sem gildir í tvo mánuði í senn og þurfa félagsmenn ekki að sækja 

um í hvert skipti sem þau leysa út lyf. Árið 2019 bárust um 144 lyfjabeiðnir, sem eru rúmlega 

40 fleiri en á árinu á undan. 32 félagsmenn nýttu sér lyfjastyrkinn á árinu.  

FítonsKraftur  

FítonsKraftur, endurhæfing í formi hreyfingar og útivistar fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 

krabbamein, starfaði áfram af krafti undir handleiðslu Atla Más Sveinssonar, íþróttafræðings, 

sem hefur sérhæft sig í endurhæfingu krabbameinsgreindra. Æfingar fara fram tvisvar í viku í 

Heilsuborg ásamt mánaðarlegum viðburðum sem innihalda annars konar útivist eða 

skemmtilega hreyfingu. Nú eru um 8 virkir þátttakendur að meðaltali  í FítonsKrafti sem mæta 

á æfingar að staðaldri og 6 manns nýta sér fjarþjálfun FítonsKrafts. Fjarþjálfun er nýjung í 

starfsemi FítonsKrafts til að koma til móts við þarfir þeirra sem búa á landsbyggðinni. Starfsemi 

FítonsKrafts hefur legið niðri núna síðustu tvo mánuði vegna samkomubanns en útiæfingar 

munu hefjast að nýju í júní. Möguleg breyting verður á aðsetri FítonsKrafts þar sem Heilsuborg 

fór í gjaldþrot og hefur hætt rekstri. Enn er verið að vinna í því að finna samstarfsaðila fyrir 

komandi haust. FítonsYoga námskeið hafa verið haldin með reglulegu millibili fyrir 

krabbameinsgreinda og aðstandendur á starfsárinu undir handleiðslu Pálu Margrétar 

Gunnarsdóttur.   

Ungt fólk og krabbamein - fyrirlestraröð Krafts 

Haustið 2017 hófust reglulegir fræðslufundir á vegum Krafts undir yfirskriftinni „Ungt fólk og 

krabbamein“. Á hvern fyrirlestur er fenginn sérfræðingur um það málefni sem fjallað er um og 

auk þess reynslubolti miðlar af eigin reynslu.  

Stuðningshópar 
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Kraftur heldur úti stuðningshópum fyrir unga krabbameinsgreinda og aðstandendur. 

Eftirfarandi stuðningshópar hafa verið starfræktir á starfsárinu. 

StelpuKraftur er stuðningshópur fyrir ungar konur sem greinst hafa með krabbamein og hittast 

annan hvern mánudag. Hópurinn er undir handleiðslu Elínar Kristínar Klar.  

StrákaKraftur er stuðningshópur fyrir unga stráka sem greinst hafa með krabbamein. Starfsemi 

hópsins fór af stað síðastliðið haust en hópurinn hefur verið í pásu frá og með febrúar á þessu 

ári þegar umsjónarmaður hópsins hætti störfum. Vonast er til að fara aftur af stað með starfsemi 

hópsins komandi haust.  

AðstandendaKraftur. Stofnaður var vettvangur fyrir aðstandendur til að hittast síðastliðið 

haust  eins og stefnt var að. Hafa verið haldnir mánaðarlegir viðburðir fyrir aðstandendur sem 

hefur bæði verið fræðsla, spjall og jafningjastuðningur. Hrefna Björk starfsmaður félagsins 

hefur umsjón með hópnum ásamt aðstandendanefnd sem eru henni til halds og trausts.  

NorðanKraftur 

NorðanKraftur er stuðningshópur fyrir unga krabbameinsgreinda og aðstandendur á aldrinum 

18-45 ára, staðsettur á Akureyri. Hópurinn er samstarfsverkefni Krafts og Krabbameinsfélags 

Akureyrar og nágrennis. Síðastliðið haust var ráðist í það verkefni að ráða inn starfsmann í 30% 

stöðu til að sinna starfsemi NorðanKrafts og efla starfsemina.  Samið var um að viðkomandi 

væri með viðveru á skrifstofu Krabbameinsfélags Akureyrar alla mánudaga og sinnti 

viðburðum fyrir unga krabbameinsgreinda og aðstandendur aðra hverja viku. Sara Ómarsdóttir 

félagsmaður var ráðinn til starfa en þekkir hún til félagsins af eigin raun þegar hún sjálf greindist 

með brjóstakrabbamein fyrir fáeinum árum. Starfsemin gekk ágætlega og fór Sara af stað með 

mjög metnaðarfulla og flotta dagskrá. Engu að síður hefur mætingin á viðburðina ekki verið 

nægilega góð og greinilegt að það mun taka tíma að láta hópinn festa sig í sessi. Sara hætti 

störfum hjá NorðanKrafti í mars á þessu ári og ákvað stjórn að ráða ekki inn starfsmann í hennar 

stað en verið er að skoða að ráða inn verktaka fyrir komandi haust.  

Lífið er núna helgi  

Tvær endurhæfingarhelgar voru haldnar á starfsárinu. Sú fyrri var haldin í maí í 

Úlfljótsvatnsskála og sú síðari í nóvember í Ensku húsunum í Borgarfirði. 

Endurhæfingarhelgarnar gefa félagsmönnum tækifæri til að koma saman, læra eitthvað 

gagnlegt og kynnast öðrum félagsmönnum.   

Að klífa brattann gönguhópur  

Félagsmenn okkar eru iðnir við að gauka að okkur hugmyndum og eru þær Ragnheiður 

Guðmundsdóttir og G. Sigríður Ágústsdóttir forsprakkar hópsins. Hafa þær báðar notað útivist 

og göngur sér til endurhæfingar og sjálfseflingar eftir krabbameinsmeðferð. Ragnheiður hefur 

haft umsjón með hópnum síðastliðið ár og hafa verið mánaðarlegar göngur í nágrenni við 

Reykjavíkursvæðið.  

Markþjálfun 

Kraftur býður félagsmönnum sínum uppá markþjálfun sér að kostnaðarlausu. 
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Mánaðarlegir viðburðir 

Félagið hefur haldið úti mánaðarlegum viðburðum þar sem við komum saman og sköpum góðar 

minningar og auðvitað minnum okkur á að lifa í núinu. Eru þessir viðburðir hugsaðir fyrir alla 

fjölskylduna. Viðburði sem þar má nefna eru; páskabingó, keila, lasertag, leikhúsferðir og 

skíðaferð. 

KynKraftur - paranámskeið 

Til stóð að halda námskeið í maí fyrir aðstandendur er viðkemur nánd og kynlífi en datt 

námskeiðið uppfyrir vegna samkomubanns. Er námskeiðið komið aftur á dagskrá næstkomandi 

haust. Námskeiðshaldarar eru Áslaug Kristjánsdóttir, hjúkrunar- og kynfræðingur, og Kristín 

Þórsdóttir, markþjálfi. 

 

Fjármál og styrkir  

Mikil áhersla er lögð á ábyrga fjármálastjórn og ráðdeild í rekstri. Kraftur byggir afkomu sína 

eingöngu á frjálsum framlögum frá einstaklingum og fyrirtækjum. Helstu kostnaðarliðir Krafts 

eru húsaleiga, laun og launatengd gjöld fyrir starfsmenn sína og rekstur sálfræðiþjónustu, 

stuðningsnetsins, FítonsKrafts sem og viðburðir og námskeið fyrir félagsmenn. 

Krabbameinsfélag Íslands hefur í gegnum tíðina styrkt félagið með endurgjaldslausu húsnæði 

og annarri fyrirgreiðslu er varðar aðstöðu í húsinu en á síðasta ári breyttist það og greiðir Kraftur 

nú húsaleigu og fyrir aðra þjónustu í húsinu.  

Stærstu styrkir sem bárust á starfsárinu voru 6 milljónir sem komu í gegnum áheit vegna 

Reykjavíkurmaraþonsins og þakkaropnu vegna þess, 3,7 milljónir króna frá stelpunum í Konur 

eru konum bestar og 3 milljónir króna frá Landsbankanum vegna viðurkenningar Creditinfo 

um Framúrskarandi fyrirtæki 2019. Kvenfélag Kópavogs færði félaginu einnig 2 milljónir 

króna að gjöf, Jenetta Bárðardóttir safnaði 700.000 krónum fyrir Kraft á 70 ára afmæli sínu og 

Fuck Cancer fjallahjólamótið safnaði 400.000 krónum. Að auki úthlutaði minningarsjóður 

Baldvins Krafti 500.000 krónur sem voru ánafnaðar NorðanKrafti.  

Á hverju ári er farið í fjáröflunarverkefni með Kaupum til góðs þar sem selt er konfekt í 

sérmerktum umbúðum merkt Krafti. Konfektið er selt til fyrirtækja og í vefverslun félagsins. 

Salan í ár nam 4,3 milljónum. Þá seldi Kraftur einnig styrktarlínur í afmælisblað félagsins að 

upphæð 3.727.500 kr.  

Fjöldi annarra styrkja bárust á árinu og m.a. var haldin tónleikasýning til styrktar Krafti, haldið 

40 ára afmælishlaup, partý, íþróttaæfing og einnig var sparibaukur tæmdur fyrir okkar góða 

málstað. Leonard setti á markað hálsmen til styrktar Krafti og rennur 20% af söluverði hvers 

hálsmens til Krafts á þessu ári. Styrktarmenin eru seld allan ársins hring og mun styrkur berast 

þegar sölu er lokið. VÍS fór af stað samfélagsverkefni þar sem viðskiptavinir sem kaupa líf- og 

sjúkdómatryggingar á netinu geta valið um að styrkja gott málefni í leiðinni. Fyrir hverja 

milljón sem valin er í vátryggingafjárhæð renna 1000 krónur til þess góðgerðarfélags sem 

viðskiptavinurinn velur.  
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Alls hafa 600 manns bæst í styrktarsamfélagið okkar á þessu ári þar sem hringt hefur verið í 

einstaklinga sem hafa verslað í vefverslun okkar og þeim boðist að gerast mánaðarlegir 

styrktaraðilar. Nú eru mánaðarlegir styrktaraðilar 1845 talsisn sem greiða að meðaltali um 1700 

krónur á mánuði. Mánaðarlegt framlag frá styrktarsamfélaginu er því um 3 milljónir króna. 

Stefnt er að það því að mánaðarlegir styrktaraðilar geti staðið að mestum hluta undir rekstri, 

launum og launtengdum gjöldum félagsins. Það skal áréttað að þessar tölur fylgja tímatali 

ársreiknings félagsins sem er frá 1. janúar 2019 til 31. desember sama ár.  Gjaldkeri gerir grein 

fyrir ársreikningi félagsins hér síðar. 

 

Afmælisárið 

Kraftur varð 20 ára á síðasta ári og fagnaði því ærlega. Ákveðið var að halda mánaðarlega 

viðburði hvers mánaðar þar sem einhvers konar uppákomur voru til að minna fólk á að lífið er 

núna og til að vekja fólk til umhugsunar um málefni ungs fólks sem greinst hefur með 

krabbamein og aðstandendur. 

  

Í janúar bauð Kraftur félagsmönnum á Lífið er núna festival á Hilton. 

Í febrúar var bókin Lífskraftur endurútgefin og podcastið Fokk ég er með krabbamein fór í 

loftið. 

Í mars var örráðstefnan Fokk ég er með krabbamein á Stúdentakjallaranum. 

Í apríl opnaði fræðsluvefurinn sem byggir á bókinni Lífskrafti. Vefurinn er gagnvirkur og gefst 

notendum færi á að spyrja spurninga sem brenna á þeim. 

Í maí var fyrsti viðburður nýrrar stjórnar, Lífið er núna hlaupið þar sem boðið var upp á 1,5 km 

skemmtiskokk eða 5 km hlaup með tímatöku. Yfir 300 hlaupar tóku þátt og er óhætt að segja 

að stemningin hafi verið frábær. 

Í júní hélt félagið sitt árlega sumargrill og er óhætt að segja að sumargrillið hafi aldrei verið 

jafn veglegt og var mætingin eftir því. Páll Óskar Hjálmtýrsson tók lagið við fögnuð viðstaddra. 

Í júlí vakti félagið athygli á því að krabbamein fer ekki í frí. En skammarlegt er að segja frá því 

að þjónusta við krabbameinsgreinda er ekki eins góð í júlí og aðra mánuði ársins. 

Í ágúst var haldin ljósmyndasýningin skapa fötin manninn í samstarfi við ljósmyndarann Kára 

Sverris. Ljósmyndafyrirsætur voru félagsmenn Kraft og sýningin var fyrir utan Hörpuna og var 

einstaklega vel heppnuð. 

Í september var núvitundarpartý í Hörpunni. 

Í október var frumsýnd heimildarmyndin Lífið er núna sem sýnd var í Bíó Paradís. Þar er farið 

yfir sögu félagsins. 

Síðasti viburður ársins var perluviðburður þar sem við perluðum nýja armbandið okkar. 
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Hagsmunabarátta 

Helstu baráttumál félagsins á síðasta ári var að þrýsta á stjórnvöld heilbrigðismála að 

niðurgreiða sálfræði- og tannlæknaþjónustu krabbameinsgreindra  og auka enn frekar 

niðurgreiðslu varðandi tæknifrjóvgun. Gaman er frá því að segja að ný reglugerð tók gildi 1. 

janúar á þessu ári um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tæknifrjóvganir sem fela í sér 

talsverða réttarbót fyrir okkar félagsmenn sem standa frammi fyrir yfirvofandi frjósemisvanda 

vegna krabbameins. Eftir gildistöku reglugerðarinnar greiða Sjúkratryggingar Íslands 65% af 

þeim kostnaði sem felst í helstu frjósemisverndandi úrræðum.  

Þá hefur félagið setið samráðsfundi með þeim aðilum sem koma að endurhæfingarmálum 

krabbameinsgreindra allt síðastliðið ár og haldin var vinnustofa á vordögum þar sem allir 

hagsmunaaðilar voru kallaðir að borðinu við að kortleggja þau skref sem þurfa að verða svo 

endurhæfing verði sjálfsagður hluti meðferðar krabbameinsgreindra. Framfaraskref var unnið 

þegar Sjúkratryggingar Íslands gerðu samning við Ljósið um að endurhæfa 

krabbameinsgreindra en er ekki alveg ljóst hvaða þjónustu eða endurhæfingu hið opinbera ætlar 

að tryggja með þeim samningi. Nú í apríl skilaði heilbrigðisráðuneytið tillögu að 

endurhæfingarstefnu fyrir landið í heild sinni til ársins 2030 sem er framfaraskref í þessum 

málaflokki. Kraftur skilaði umsögn um endurhæfingarstefnu þessa og áréttaði að til þess að 

endurhæfing yrði partur af krabbameinsmeðferð þyrfti að tryggja mannafla, aðstöðu og kostnað 

svo það gæti orðið að veruleika. Á komandi ári mun Kraftur kappkosta við að leggja sitt að 

mörkum við að fylgja endurhæfingarmálum krabbameinsgreindra eftir.   

Í júlí fór Kraftur af stað með vitundarvakninguna Krabbamein fer ekki í frí sem snýr að því að 

vekja athygli á því að þótt fólk fari í sumarfrí þá fer krabbamein ekki í frí. Oft getur verið minni 

starfsemi og þjónusta yfir sumartímann í heilbrigðisgeiranum og kvartar fólk oft undan 

takmarkaðri þjónustu og því hefur Kraftur tekið þetta saman á einn stað og mun gera það aftur 

í ár.  

 

Lokaorð 

Starfsár Krafts hefur svo sannarlega verið fullt af gleði, mjög annasamt, krefjandi og 

skemmtilegt allt í senn. Þar ber hæst mikil vinna við utanumhald og framkvæmd afmælisárs 

félagsins, aukin þjónusta við félagsmenn og aukin starfsemi á landsbyggðinni. Félagið vakti 

mikla eftirtekt í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og var gríðarleg aukning félagsmanna í ár 

miðað við fyrri ár sem og mikil aukning mánaðarlegra styrktaraðila. Að halda úti viðburðum í 

hverjum einasta mánuði í tengslum við afmælisárið samhliða því að vera með hefðbundna 

starfsemi var vissulega krefjandi en á sama tíma alveg ótrúlega gefandi og skemmtilegt og hefur 

vissulega skilað sér inn í starfsemi félagsins. Margt af því sem við gerðum á þessu starfsári er 

fjárfesting fyrir Kraft til frambúðar eins og fræðsluvefurinn, LífsKraftsbókin, og frábærar 

hugmyndir eins og Lífið er núna hlaupið og Krabbamein fer ekki í frí. Það eru liðir sem er vilji 

fyrir hendi til að halda áfram með um komandi framtíð og hafa tækifæri á því að stækka. Félagið 

hefur gengið í gegnum mikinn vöxt síðastliðin tvö ár bæði er varðar innviði félagsins en einnig 

ásýnd fyrir almenning. Það skiptir máli að halda í góðan orðstír félagsins því fólkið þarna úti 

eru þau sem hjálpa okkur að hjálpa ungu fólki sem greinist með krabbamein og aðstandendum. 
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Við höfum það enn að forgrunni að vera til staðar fyrir okkar félagsmenn og vera trú og sönn í 

þeirri viðleitni. Á næsta starfsári munum við halda áfram því góða starfi sem þegar hefur verið 

unnið en einnig staldra við og fara yfir þá reynslu sem við fengum á þessu tímabili og innleiða 

hana til góða fyrir félagið.  Þá viljum við nýta tækifærið og þakka því góða starfsfólki sem 

kvaddi okkur á árinu sem lagði hug og hjarta í störf sín; Ragnheiður Davíðsdóttir og Sara 

Ómarsdóttir.  

Árangur félagsins hefði aldrei náðst nema fyrir tilstilli eldhuga í stjórn félagsins og starfsmanna 

á hverjum tíma. Það eru þau sem skapa frumkvæðið og drifkraftinn í félaginu á hverri stundu 

og er baráttuandinn sem einkennt hefur félagið alla tíð og okkur ber að varðveita. 

Fyrir hönd stjórnar Krafts vil ég þakka öllum þeim sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu 

félagsins. Án ykkar stæðum við ekki hér í dag.  

Kraftur er lítið félag með stórt hjarta. Það hjarta slær með félagsmönnum og þannig viljum við 

hafa það áfram.  

 

Reykjavík,  2.júní 2020 

Fyrir hönd stjórnar, 

  

Elín Sandra Skúladóttir, formaður Krafts 
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Ný rödd 
Stofndagur: 20. Desember 1980 

Fjöldi félagsmanna: 22 

 

Stjórn: 

Formaður:  Ragnar Davíðsson 

Meðstjórnendur: Jón Erlendur Guðmundsson, Stefán Kr. Sverrisson 

Varamaður:  Ómar Einarsson 

 

Starfsemi: 

Ný rödd er stuðningsfélag þeirra sem misst hafa raddbönd og barkakýli vegna krabbameins. 

Heimsóknir til sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og jafningjafræðsla eru fastir liðir í starfseminni. 

Félagsfundir eru haldnir með líku sniði og fyrri ár og fundað að jafnaði á tveggja mánaða fresti. 

Ágætt samstarf er meðal félagsins og háls-, nef- og eyrnadeildar Landspítalans en fyrirhugað 

er sérstakt verkefni með teymi talmeinafræðinga á Landspítala sem miðar að miðlun 

jafningjafræðslu og samvinnu við sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir. Þá hefur félagið notið 

velvildar krabbameinsfélaganna, tekið þátt í formannafundi og aðalfundi Krabbameinsfélags 

Íslands. 

Fulltrúar Nýrrar raddar hafa gegnum tíðina sótt norrænnar ráðstefnur systurfélaga sinna á 

Norðurlöndum, þar sem kynntar eru helstu nýjungar í hjálpartækjum barkakýlislausra auk þess 

fjallað er um framfarir í lækningum og aðgerðum. 

Ný rödd er aðili að Öryrkjabandalagi Íslands frá 2015. Formaður og stjórnarmenn sækja fundi 

hjá ÖBÍ og taka virkan þátt um hagsmunamál skjólstæðinga ÖBÍ. 

 

Ragnar Davíðsson, formaður 
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Stómasamtök Íslands 
Stofnuð: árið 1980 

Fjöldi félagsmanna: 300 

 

Stjórn: 

Formaður:   Jón Þorkelsson 

Varaformaður:  Eva Bergmann 

Fulltrúi ungliða: Jónína Rós Guðfinnsdóttir  

Meðstjórnandi: Inger Rós Jónsdóttir 

Ritstjóri:  Sigurður Jón Ólafsson 

 

Starfsemi 

Starfsárið 2019-2020 var nokkuð hefðbundið hjá félaginu þar til samkomubann vegna 

COVID19 faraldursins tók gildi. Haldnir voru fimm almennir félagsfundir á starfsárinu og voru 

þeir sem hér segir: 

Almennir félagsfundir voru haldnir fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði frá október til mars að 

janúar mánuði undanskildnum.  

Aðalfundur félagsins var síðan haldinn í maí eins og lög félagsins segja til um. Ungir 

stómaþegar hittust nokkrum sinnum óformlega yfir árið. 

Innlent samstarf: 

 Stjórnarmenn sóttu fundi í nefndum og ráðum innan KÍ eftir því sem efni og ástæður 

gáfu tilefni til. Tveir fulltrúar okkar voru síðan á aðalfundi KÍ. Einnig á formaður sæti í 

stjórn Krabbameinsfélagsins og er formaður nefndar um úthlutun styrkja úr 

Velunnarasjóði. Þrír fulltrúar samtakanna sóttu aðalfund ÖBÍ. Einnig var formaður 

samtakanna kosinn til setu í kjörnefnd ÖBÍ sjönuda árið í röð. 

 Haldinn sameiginlegur fundur með CCU samtökunum í október. 

WOD 2018: 

 Snemma á árinu 2019 kláraðist frágangur á veggspjöldum sem voru útbúin vegna WOD 

2018 og hafa þau verið send erlendis m.a. til Frakklands þar sem þau voru notuð við 

árveknis átak í suður Frakklandi eftir að hafa verið þýdd á frönsku. Einnig voru nokkur 

eintök gefin samtökunum í Zimbabwe. 

Erlent samstarf: 

 Tvær sendingar af afskrifuðum stómavarningi fóru til Zimbabwe. Einnig aðstoðuðum 

við sænsku samtökin (ILCO) við frekara starf í Zimbabwe en svíar eru þar með 

svokallað „twinning project“ í gangi. Stómasamtökin fengu styrk til að auka þetta starf 

á þessu ári og fór formaður til Zimbabwe sem forseti EOA og leiddi verkefni þar til að 

styrkja ímynd þarlendra stómasamtaka sem og að tryggja betur samband þeirra við 
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spítala og heilsugæslu. Hugsanlega verður framhald á þessu starfi en það veltur alfarið 

á því hvort hægt verði að fá styrki til þess. 

 Formaður samtakanna var áfram forseti Evrópusamtakanna, EOA, og leiddi 

stjórnarstörf. 

 Norrænum formannafundi sem halda átti í Stokkhólmi síðastliðið haust var aflýst og 

síðan var sjálfhætt við rástefnu í Svíþjóð vegna COVID!) vandamálsins. 

Útgáfumál: 

 Fréttablað Stómasamtakanna var gefið út samkvæmt venju, kom út 4 sinnum og er sem 

fyrr undir ritstjórn Sigurðar Jóns Ólafssonar. Fréttabréfin er einnig að finna á pdf formi 

á heimasíðu samtakanna, www.stoma.is. Að líkindum fer þó útgáfa fréttabréfsins að 

færast að öllu leyti á netið. 

 Heimasíða samtakanna virkar mjög vel um þessar mundir. 

Almennt: 

 Í lok starfsársins voru félagsmenn um 300 talsins, flestir á höfuðborgarsvæðinu en 

einnig er stór hópur virkur á Eyjafjarðarsvæðinu. Fjárhagur félagsins er ágætur í lok 

starfsársins. Er þar helst að þakka styrkjum frá Krabbameinsfélaginu og 

Öryrkjabandalaginu. 

 

Virðingafyllist, 

Jón Þorkelsson,  

Formaður Stómasamtaka Íslands  

http://www.stoma.is/
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Styrkur, samtök krabbameinssjúklinga og aðstandenda þeirra 
Stofnað: 20. Október 1987 

Fjöldi félagsmanna: Um 250 

 

Stjórn: 

Formaður:  Steinunn H. Friðriksdóttir 

Varaformaður:  Hólmfríður Friðriksdóttir 

Meðstjórnendur:  Bryndís Konráðsdóttir, Erna Nielsen og Þrúður hjaltadóttir 

 

Starfsemi: 

Lítil starfsemi var hjá félaginu á árinu. 

 

 

 


