
1949 | Fyrstu svæðafélögin

Krabbameinsfélag Reykjavíkur stofnað 
8. mars.  Svæðafélög stofnuð víða í kjölfarið.

1949 | Fréttabréf um  
heilbrigðismál

Krabbameinsfélag Reykjavíkur gaf út Fréttabréf 
um heilbrigðismál. Krabbameinsfélagið tók við 
útgáfunni 1952 og gaf út til 2008.

1951 | Krabbameinsfélag 
Íslands

Móðurfélagið stofnað 
27. júní með skrifstofu í 
Blóðbankanum við Barónsstíg.

1954 | Skráning krabbameina 
hefst

Skráning allra krabbameina á 
Íslandi hefst og skapar grundvöll 
fyrir krabbameinsrannsóknir. Yfir 
600 vísindarannsóknir hafa verið 
birtar úr gagnagrunninum. 1964 | Leghálsskimun

Skipulögð leit að krabbameini 
í leghálsi hefst í Suðurgötu 22 
í Reykjavík og árið 1969 náði 
hún til alls landsins.

1975 | Frumurannsóknar
stofa

Leitarstöðin hóf rekstur eigin 
frumurannsóknarstofu.

1976 | Tóbaksvarnir

Krabbameinsfélag 
Reykjavíkur hefur her
ferð gegn reykingum 
ungs fólks í samstarfi 
við skóla um allt land. 

1984 | Húsið sem þjóðin gaf

Starfsemi Krabbameinsfélagsins 
flytur í Skógarhlíð 8. 
Húsið var keypt fyrir söfnunarfé 
landssöfn unar.

1985 | Röntgendeild

Krabbameinsfélaginu gefin 
tvö röntgentæki til brjósta
myndatöku og röntgendeild 
stofnuð.

1987 | Heimahlynning

Heimahlynning Krabbameins
félags ins hefur störf byggð á 
hugmyndafræði líknarmeðferðar. 
Markmið; að krabbameinsveikir 
geti verið heima eins lengi og þeir 
óska og aðstæður leyfa. Fluttist til 
Landspítala árið 2006.

1991 | Íbúðir

Krabbameinsfélagið kaupir 
íbúð á Lokastíg fyrir krabba
meinsveika af landsbyggð inni 
sem sækja meðferð í Reykjavík 
og aðstandendur þeirra. Í dag á 
félagið 8 íbúðir á Rauðarárstíg.

2004 | Skaðsemi ljósa
bekkja

Krabbameinsfélagið ásamt 
öðrum hefur fræðsluátakið 
Hættan er ljós og varar við 
ljósabekkjanotkun fermingar
barna. Þrýst á lagasetningu um 
18 ára aldurstakmark.

2007 | Ráðgjöf og 
stuðningur

Rekstur Ráðgjafarþjónustu 
Krabbameinsfélagsins hefst 
með þjónustu við þá sem hafa 
greinst með krabbamein og 
aðstandendur þeirra.

2011 | HPVbólusetning

Bólusetning 12 ára stúlkna 
gegn leghálskrabbameini 
hefst eftir  fjölþjóðlega prófun 
bóluefnis.

2017 | Gæðaskráning

Gæðaskráning hefst hjá 
Krabba meinsskrá í samvinnu 
við Landspítala á krabbamein
um í blöðruhálskirtli, brjóst um, 
ristli og endaþarmi.

2019 | Krabbameinsáætlun

Heilbrigðisráðherra samþykkir 
Krabbameinsáætlun en félagið 
kom að vinnu við hana. Ísland 
kemst í hóp þjóða með áætlun um 
hvernig fækka eigi nýgreiningum, 
draga úr dánartíðni og bæta lífs
gæði fólks með krabbamein.   
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Ur íbúð á Rauðarárstíg

Baráttan gegn krabbameinum
Stiklað á stóru um helstu viðburði í sögu Krabbameinsfélagsins. 
Starfið hefur frá upphafi byggst á styrkjum og 
góðvild almennings og fyrirtækja.

Niels Dungal, fyrsti formaður
Krabbameinsfélags Íslands

Frá fyrstu úthlutun
þann 8. maí 2017

1987 | Samningur um 
leitarstarf

Ríkisstjórnin semur við 
Krabba meinsfélagið um skipu
lega leit að krabbameinum í 
leghálsi og brjóstum. 

1987 | Rannsóknastofa í 
sameinda og frumulíf
fræði

Lífsýnum safnað og þau 
varðveitt og grunnrannsóknir 
á krabbameinum, sér í lagi 
brjóstakrabbameini, stundaðar. 
Rannsóknastofan fluttist til 
Háskóla Íslands árið 2006.
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1988 | Heilsuhlaupið

Fyrsti viðburður sem snýr ekki 
beint að krabbameinum heldur 
heilbrigðu líferni og bættri 
heilsu. 

1995 | Símaráðgjöf

Fyrsti vísir að síma ráðgjöf 
félagsins hefst þegar 
hjúkrunar fræðingar veita
ráðgjöf i síma alla virka daga. 

2010: 11.605Fjöldi krabbameinsgreindra
á lífi i árslok...

2019: 15.874

2021

2021 | Byggum nýja dagdeild

Aðalfundur samþykkir
að lofa 450 milljónum króna til 
uppbyggingar á nýrri dagdeild 
fyrir krabbameinssjúklinga við 
Landspítala, setji stjórnvöld málið 
strax á dagskrá. 

2021 | Breytt fyrirkomulag 
skimana

Í samræmi við ákvörðun 
heilbrigðisráðherra fluttust 
skimanir fyrir krabbameinum 
til opinberra stofnana 1. janúar.

2021 | Fræðsla og ráðgjöf til 
fyrirtækja

Krabbameinsfélagið og Samtök 
atvinnulífsins handsala samkomulag 
um fræðslu og ráðgjöf til stjórnenda 
fyrirtækja og starfsmanna þeirra.

2021 | 70 andlit fyrir 70 ár

70 myndir og myndskeið af 
fólki sem hefur komið við sögu í 
barátt unni gegn krabbameinum í 
70 ára sögu félagsins.

2021 | Styrkleikarnir

Íslensk útgáfa af „Relay for life” 
haldin í fyrsta skipti hér á landi og 
fer fram á Selfossi í september.

2015 | Vísindasjóður

Krabbameinsfélagið og aðildarfélög 
stofna Vísindasjóðinn. 
Tvær erfðagjafir renna í sjóðinn. 

2021 | Metúthlutun Vísindasjóðs

Árið 2021 var 79 milljónum 
úthlutað, hæsta úthlutun frá stofnun 
sjóðsins. 


