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Um Krabbameinsfélag Íslands
Krabbameinsfélag Íslands var stofnað 27. júní 1951. Hlutverk þess er að vera í fylkingar
brjósti í baráttunni gegn krabbameinum og beita sér fyrir hagsmunum þeirra sem grein
ast með krabbamein og aðstandenda þeirra. Í húsnæði félagsins í Skógarhlíð 8
í Reykjavík vinna 61 starfsmenn í 45,65 stöðugildum. Heimasíða Krabbameinsfélagsins
er krabb.is og þar er að finna frekari upplýsingar um félagið og starfsemi þess.
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félagsins og fulltrúar aðildarfél

Krabbameinsfélagsins að sam

aga um forgangsröðun í áætlun

komulagi til 3ja ára til að tryggja

inni, út frá áherslum félagsins.

góðan tíma til undirbúnings á

Niðurstöður fundarins voru

flutningi skimana frá félaginu var

afgerandi. Í forgang skyldi sett

ekki svarað og Sjúkratryggingum

það markmið áætlunarinnar að

Íslands var falið að framlengja

„Einstaklingum með krabbamein og

þjónustusamning frá árinu 2013

aðstandendum þeirra skuli standa

enn einu sinni, út árið 2020.

til boða árangursmetin þjónusta

FRÁ FORMANNI

Horft fram á
veginn í lok
árs 2019
Árið 2019 var viðburðaríkt í starfi
Krabbameinsfélagsins og nýjum
verkefnum hleypt af stokkunum
sem gefa tóninn fyrir starfið
framundan.
Krabbameinsáætlun fyrir Ísland
til ársins 2030 sem lengi var
beðið eftir með eftirvæntingu var

sem byggist á almennri notkun

Mikil tímamót verða í starfi

gæðaskráningar og gæðastjórn

félagsins þegar skimun fyrir

unar“ - allt frá greiningu og eins

krabbameinum flyst frá félaginu

lengi og þörf krefur. Notkun

í árslok 2020 eftir áratuga starf.

virkra ferla og staðlaðra leiðbein

Krabbameinsfélagið hafði frum

inga til að auka festu í því hvaða

kvæði að því að hefja krabba

þjónustu fólk fær var sömuleiðis

meinsleit á Íslandi og hófst

sett í forgang svo og jafnt aðgengi

skimun fyrir leghálskrabbameini

að þjónustu óháð búsetu. Skatt

1964 og krabbameinum í brjóst

lagningu á óhollar vörur töldu

um 1987. Frá árinu 2013 sinnti

þátttakendur einnig að setja ætti í

Krabbameinsfélagið skimunum

forgang. Ekkert hefur enn heyrst

samkvæmt þjónustusamningi við

af markmiðum eða forgangsröðun

Sjúkratryggingar Íslands byggð

heilbrigðisyfirvalda. Forgangs

um á kröfulýsingu ráðuneytisins.

röðun fundarins mun endur

Í gegnum árin hefur samningurinn

speglast í starfi félagsins sjálfs og

verið endurnýjaður átta sinnum

má þegar sjá merki þess en einnig

en aldrei endurskoðaður efnis

í áherslum félagsins út á við, til

lega og það fjármagn sem honum

dæmis í samstarfi við stjórnvöld.

fylgdi ekki dugað til rekstursins.
Á árunum 2014 til 2019 lagði
Krabbameinsfélagið 328 miljónir

ráðuneytisins í lok janúar 2019.

Skimanir flytjast frá
félaginu

Krabbameinsfélagið lagði mikla

Í mars 2019 tilkynnti heilbrigðis

vinnu og fjármagn í áætlunina.

ráðherra á blaðamannafundi

Engar upplýsingar varðandi fram

miklar breytingar á skipulagi

kvæmd verkefna hafa þó enn birst

skimana fyrir krabbameinum.

opinberlega.

Skimanir fyrir leghálskrabba

Krabbameinsfélagið setur sig

samþykkt og birt á vef heilbrigðis

til verksins. Ráðuneytið hefur
viðurkennt undirfjármögnun og
í tvígang veitt 50 milljóna auka
fjárveitingu vegna áranna 2018 til
2020.

meini myndu færast til heilsu

ekki á móti flutningi skimana

Samþykkt Krabbameinsáætlun

gæslu en brjóstaskimun yrði

til opinberra stofnana en hefur

ar voru stór tíðindi enda hafa

áfram hjá Krabbameinsfélaginu.

áhyggjur af að undirbúningur sé

erlendar rannsóknir staðfest að

Síðar á árinu ákvað ráðherra

ekki nægjanlegur og stofnanir

krabbameinsáætlun er lykill að

að Landspítali og Sjúkrahúsið á

ekki undir það búnar að taka við

bættum árangri hvers lands. Þann

Akureyri tækju við skimunum fyrir

starfseminni. Sömuleiðis hefur

22. febrúar funduðu starfsmenn

brjóstakrabbameini. Tillögum

félagið talað fyrir því að starf
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semin sé á einni hendi. Starfsfólk
Leitarstöðvarinnar býr yfir mikilli
sérhæfingu varðandi skipulag og
framkvæmd skimana. Krabba
meinsleit er verkefni sem á
margan hátt er ólíkt annarri
heilbrigðisþjónustu. Hætta er á að
þessi sérhæfða þekking sem ekki
er til staðar í heilbrigðiskerfinu
gæti horfið fylgi lykilstarfsfólk
Leitarstöðvarinnar ekki með í
flutningnum.
Skimun fyrir krabbameini í ristli
og endaþarmi hefur lengi verið
baráttumál hjá Krabbameins
félaginu sem gerði samning við
velferðarráðuneytið 2016 um

Valgerður Sigurðardóttir, formaður Krabbameinsfélags Íslands

undirbúning skimunarinnar.
Ráðuneytið veitti 25 milljónum í
verkefnið og Krabbameinsfélagið
20 milljónum með stuðningi

Nýjar áskoranir
– nýjar leiðir

áfram með það að markmiði að
þær nýtist sem leiðarljós í starfi
félagsins í framtíðinni.

Okkar lífs. Stefnt var að því að

Nýjar áskoranir blasa sífellt við

skimun hæfist 2017 en ráðuneytið

þegar krabbamein eru annars

hefur síðan endurtekið frestað

vegar, hvort sem horft er til for

þeirri ákvörðun. Félagið mun

varna, meðferðar eða stuðnings

áfram þrýsta á um að hafin verði

við sjúklinga. Þessum áskor

skimun fyrir þessum sjúkdómum

unum þarf að mæta með nýjum

sem getur greint sjúkdóminn á

leiðum. Þetta var umfjöllunarefni

forstigi og fyrri stigum, einstakl

á stórum fundi fulltrúa aðildar

ingum og samfélaginu til mikilla

félaga, starfsmanna, heiðursráðs

Áherslubreytingar urðu ekki bara

hagsbóta.

og stjórnar félagsins í nóvember.

í starfi félagsins heldur einnig

Unnið var með nýjar áskoranir

í ásýnd félagsins. Til að endur

Skimun fyrir krabbameinum

sem blasa við í starfinu, þær

spegla betur þá fjölbreyttu starf

er lýðheilsumál og ber að vera

kortlagðar og sömuleiðis leiðir

semi sem félagið og aðildarfélög

forgangsverkefni þar sem henni

til að mæta þeim. Dagurinn var

þess standa fyrir í dag ákvað

er sinnt. Félagið mun áfram sinna

afar gjöfull og sýndi með skýrum

stjórnin að tímabært væri að

málsvarahlutverki sínu fyrir hönd

hætti að þeir sem eru að takast á

taka upp nýtt merki. Því fylgir

samfélagsins og þrýsta á um að

við krabbamein eru sannarlega

nýtt kjörorð: „Nýjar áskoranir –

verkefninu verði vel sinnt.

ekki einir. Baklandið á fundinum

nýjar leiðir.” Í því felst sú stað

var bæði fjölmennt og sterkt

fasta ætlun að takast á við þær

og með hagsmuni þeirra í fyrir

fjölmörgu áskoranir sem fylgja

rúmi. Starfsmenn og stjórn hafa

krabbameinum og þróa nýjar

haldið vinnu við niðurstöðurnar

leiðir til þess þegar þess er þörf.

Flutningi leitarstarfsins fylgja
miklar breytingar og áskoranir
en stjórn félagsins ætlar ofan
greindri vinnu að vera leiðarljós í
að mæta þeim.
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Félagið vill áfram hafa frumkvæði

félagsins 1999 til 2001 auk þess

Að lokum vil ég þakka þeim

að því að finna leiðir til að takast

að starfa með félaginu í áratugi

fjölmörgu einstaklingum og

á við áskoranir af fagmennsku,

að ýmsum málefnum. Snorri var

fyrirtækjum sem stutt hafa

framsýni og hugrekki. Það mun

gerður að félaga í heiðursráði

fjölbreytta starfsemi félagsins

takast, með áframhaldandi dygg

Krabbameinsfélagsins 2012.

og gert því þannig kleift að efla

um stuðningi almennings og
fyrirtækja í landinu.
Framundan bíða óteljandi ný og
spennandi verkefni í Skógar
hlíðinni og um allt land. Barátta
fyrir meiri jöfnuði í þjónustu og
meðferð þeirra sem greinast með
krabbamein og fjölskyldur þeirra
er eitt af þessum verkefnum.

Leiðtogi fallinn frá

Snorra er minnst með hlýhug.
Meðal annars fyrir að koma á
fót nýjungum í starfsemi félags
ins. Fyrir hans tilstuðlan hóf
félagið starfsemi sérhæfðrar
líknarþjónustu í heimahúsum
fyrir krabbameinssjúklinga árið
1986, sem fluttist til Landspítala
2006 og gengur nú undir nafninu
HERA – sérhæfð líknarþjónusta
Landspítala. En það voru fleiri en
Krabbameinsfélagið sem nutu

Snorri Ingimarsson, fyrsti forstjóri

velvildar Snorra, hann aðstoðaði

Krabbameinsfélags Íslands, lést

meðal annars undirritaða við

21. ágúst 2019, 71 árs að aldri.

að komast til framhaldsnáms í

Hann starfaði sem forstjóri á ár

krabbameinslækningum á sínum

unum 1984 til 1988 og sat í stjórn

tíma.

áfram stuðning við þá sem
greinst hafa með krabbamein
og fjölskyldum þeirra um allt
land. Stjórn félagsins vill þakka
aðildarfélögum, framkvæmda
stjóra og starfsmönnum öllum
ánægjulegt og áhrifaríkt samstarf
á árinu. Ég vil einnig þakka Jóni
Þorkelssyni gott samstarf og
óeigingjarnt framlag til félagsins,
en hann víkur úr stjórn eftir langa
setu.
					
Valgerður Sigurðardóttir
formaður

FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA

Af nægu er að
taka þegar horft
er til baka yfir
starfsemi Krabba
meinsfélagsins
árið 2019
Skimun er ein áhrifamesta
forvarnaraðgerðin gegn krabba
meinum, auk tóbaksvarna og því
afar mikilvægt að allir geti nýtt
sér hana. Krabbameinsfélagið
hefur lengi lagt áherslu á mikil
vægi þess að skimun sé gjald
frjáls, enda vísbendingar um að
kostnaður geti dregið úr þátttöku.
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Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Íslands

Félagið stóð fyrir tilraunaverk

ins og miklu skiptir að nýta það til

ingarteymis Landspítala, Heilsu

efni allt árið um ókeypis skimun

gagns fyrir sjúklinga, heilbrigðis

stofnun NLFÍ, Ljóssins og Reykja

fyrir þær konur sem boðið var í

starfsfólk og samfélagið allt.

lundar um „endurhæfingu alla

fyrsta sinn í skimun. Árangurinn
af verkefninu var mjög góður og
komum kvenna í þessum árgöng
um fjölgaði mikið milli ára. Verk
efnið sýndi með ótvíræðum hætti
að kostnaður við skimun hindrar
töluvert stóran hóp í að nýta sér
hana. Það vinnur beinlínis gegn
markmiðum skimunar og því er
brýnt að skimun verði gerð gjald
frjáls hér á landi, líkt og á flestum
hinna Norðurlandanna.

Stór rannsókn á reynslu sjúklinga,
undir nafninu Áttavitinn mun styrkja
félagið í málsvarahlutverki sínu.
Niðurstöðurnar munu varpa ljósi
á hvar skóinn kreppir í greining

leið“ en hópurinn hefur starfað frá
árinu 2017. Mjög fjölmenn vinnu
stofa um endurhæfingu fyrir fólk
með krabbamein var haldin í húsi
félagsins í október.

ar- og meðferðarferlinu, hjálpa

Eftir opnun Sjúkrahótels Land

félaginu að þrýsta á um umbætur

spítala er minni þörf fyrir íbúðir

þar sem þeirra er þörf en einnig

félagsins. Undirbúningur að því

gera gott betra. Undirbúning

að fækka íbúðunum er hafinn

ur er langt kominn og fyrstu

með Rauða krossinum sem á sex

niðurstöður væntanlegar næsta

íbúðir með Krabbameinsfélaginu.

haust. Gæðaeftirlit Krabbameins

Ósk félagsins er að þjónusta þess

Aukin kynning á skimunum og

skrárinnar og Áttavitinn eru hvort

mikilvægi þeirra skilaði líka mikilli

tveggja verkefni sem munu spila

aukningu á komum í skimun en

stórt hlutverk í því að tryggja fólki

til að ná slíkum árangri þarf náið

þjónustu við hæfi, á réttum stað

samstarf starfsfólks kynningar

og réttum tíma, samræmda en

deildar félagsins og Leitarstöð

einstaklingsmiðaða eins og mikið

varinnar. Undirbúningur rafrænna

er rætt um á opinberum vettvangi.

boðsbréfa og birtingar niður

Hvort tveggja er nauðsynlegt til að

staðna úr skimun er á lokastigum.

tryggja sem bestan árangur.

Greining og meðferð krabbameina

Karlar hafa verið í forgrunni

og nágrennis var undirritaður í

er kostnaðarsöm fyrir fjölskyldur í

þetta árið hvað varðar fræðslu og

upphafi árs. Krabbameinsfélagið

landinu og samfélagið allt. Áhrifin

forvarnir. Karlaklefinn, sérstök

greiðir kostnað við 1,5 stöðu

eru ekki bara fjárhagsleg, heldur

heimasíða fyrir karla, var opnað

gildi heilbrigðisstarfsmanns og

margþætt og því skiptir miklu að

ur og vinna við þróun gagnvirks

tryggir gott aðgengi að faglegri

greiningarferlið og meðferðin sé

ákvörðunartækis í sambandi

ráðgjöf á Akureyri þar sem margir

alltaf í hæsta gæðaflokki, gangi

við skimun fyrir krabbameini í

fá krabbameinsmeðferð. Með

eins vel fyrir sig og mögulegt er

blöðruhálskirtli í samstarfi við

samstarfssamningi félagsins,

og skili sem bestum árangri á

sérfræðinga og nema í Háskól

Krabbameinsfélags Árnessýslu

sem hagkvæmastan hátt. Vinna

anum í Reykjavík er langt komin.

og Heilbrigðisstofnunar Suður

starfsmanna Krabbameins

Svo er einnig með þróun nýrrar

lands er sömuleiðis tryggð ráðgjöf

skrár, í samstarfi við starfsfólk

vöru, „Heilsamín“, sem fer á

við sjúklinga og aðstandendur á

Landspítala við skráningu og

markað á árinu 2020. Forvitni

Heilbrigðisstofnuninni, þar sem

gæðaeftirlit með þáttum í grein

legt verður að vita hvernig henni

krabbameinsmeðferð er nú veitt

ingar- og meðferðarferlinu og

verður tekið.

í mjög vaxandi mæli. Einnig er

nýtist öllum sem á þurfa að halda.
Það hefur verið markmiðið með
Ráðgjafarþjónustu félagsins frá
upphafi, sem sést meðal annars í
áherslu á ókeypis símaráðgjöf.
Á árinu færði Ráðgjafarþjónustan
verulega út kvíarnar. Sam
starfssamningur félagsins og
Krabbameinsfélags Akureyrar

hafinn undirbúningur að sam

samanburður við sömu þætti í
Svíþjóð er mikilvægur liður í að

Starfsfólk félagsins tók ásamt

starfssamningi um þjónustu á

tryggja þetta. Spennandi er að

fulltrúa frá Krafti áfram þátt í

Austurlandi. Í öllum tilvikum er

fylgjast með framvindu verkefnis

samstarfsverkefni endurhæf

um að ræða viðbót við þá þjónustu
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sem aðildarfélögin veita hvert á

sjaldnast einir og í október ómaði

deild aðildarfélaga í framlögum

sínu svæði.

„þú ert ekki ein“. Vinna við fjáröfl

Velunnara. Afar ánægjulegt var

un fer fram allt árið um kring og

að þiggja heimboð Krabbameins

Vísindasjóður félagsins hefur

til viðbótar við hefðbundin verk

félags Akureyrar og nágrennis

sannað gildi sitt og úthlutað í

efni er nú hafin vinna við svo

fyrir formannafund þann 20. sept

allt 160 milljónum til krabba

kallað „Boðhlaup fyrir lífið” sem

ember. Vel fór um fundarmenn

meinsrannsókna á síðastliðnum

sameinar fjáröflun og vitundar

í björtu og einstaklega notalegu

þremur árum. Mikil vinna liggur

vakningu á nýjan hátt.

húsnæði KAON og vel var tekið á

að baki úthlutuninni hjá sjálf

móti þátttakendum. Að geta borið

boðaliðum í stjórn Vísindasjóðs

Heimasíður félagsins eru

saman bækur, deilt reynslu og

og Vísindaráði auk starfsmanna

gríðarlega efnismiklar og inni

spjallað eflir samstarf og sam

félagsins.

haldsríkar og sífellt þarf að vera

stöðu. Að eiga aðra að er eitt það

vakandi fyrir nýjum leiðum í

allra dýrmætasta, hvort sem við

Styrkir frá fólkinu í landinu

miðlun efnis. Nýtt hlaðvarp býður

erum starfsfólk, sjálfboðaliðar,

og fyrirtækjum eru forsenda

upp á umfjöllun af meiri dýpt og í

aðstandendur eða höfum fengið

starfs Krabbameinsfélagsins og

nýju blaði félagsins sem lögð var

krabbamein. Þá áherslu mátti sjá

aðildarfélaga. Velunnurum var

lokahönd á í árslok er fjölbreyttri

víða í starfinu á árinu.

boðið í heimsókn í Skógarhlíðina

starfsemi félagsins gerð góð skil.

síðsumars, þar sem starfsmenn

Frú Vigdís Finnbogadóttir, vernd

Fundur fulltrúa aðildarfélaga,

félagsins kynntu þeim starfsem

ari félagsins sem hefur verið

starfsmanna og stjórnar Krabba

ina. Afar ánægjulegt var að hitta

mörgum með krabbamein mikil

meinsfélagsins um forgangs

þá sem margir hverjir hafa stutt

hvatning, prýðir forsíðu blaðsins.

röðun í Krabbameinsáætlun sem

við bakið á félaginu í mörg ár

haldinn var 22. febrúar og fundur

og fá tækifæri til að þakka fyrir

Samstarf við félög í öðrum lönd

um áherslur og ásýnd félagsins

góðan stuðning. Mikil ánægja var

um var með nokkuð hefðbundnum

til framtíðar, sem haldinn var 22.

með daginn sem verður fastur

hætti, í gegnum samstarf norrænu

nóvember voru frjóir og gagnlegir.

liður í starfseminni héðan í frá.

félaganna í NCU (Nordic Cancer

Niðurstöður þeirra munu varða

Union) og á evrópskum vettvangi

leiðina í starfi félagsins á næst

Á árinu voru samþykktar reglur

í gegnum ECL (European Cancer

unni.

sem tryggja aðildarfélögunum

League). Efnislega var þar mikið

20% hlutdeild í nettóframlögum

fjallað um áhrif ójöfnuðar af mörgu

Nýjar áskoranir blasa sífellt við.

Velunnara. Framlög Velunnara

tagi og krabbamein, aðgengi að

Við getum hlakkað til þess að

skapa líka grunn fyrir fleiri

lyfjum og möguleika sjúklinga á

takast á við þær með öflugri sam

verkefni með aðildarfélögunum,

þátttöku í klínískum rannsóknum.

stöðu, þekkingu og hugsjón.

Fulltrúum aðildarfélaganna

Ég þakka samstarfsaðilum, full

buðust á árinu fleiri tækifæri

trúum aðildarfélaga, starfsmönn

Fjáraflanir félagsins gengu mjög

en venjulega til að hittast. Aðal

um og stjórn kærlega fyrir sam

vel á árinu. Samhliða sölu á

fundur var haldinn þann 4. maí,

starfið á árinu.

splunkunýjum sokkum í Mottu

með aðalfundarauka þar sem

					

mars og gullfallegu hálsmeni í

deildir Krabbameinsfélagsins

				

Bleiku slaufunni var lögð áhersla

kynntu áherslur í starfi næsta árs

Halla Þorvaldsdóttir			

á gildi samstöðu og stuðnings í

og farið var yfir umsóknarferli

framkvæmdastjóri

Karlaklefanum, þar sem menn eru

út frá nýjum reglum um hlut

til dæmis ofangreinda samstarfs
samninga um ráðgjöf.
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FRÆÐSLA OG FORVARNIR

Eflum samfélagið með
fræðslu og
forvörnum

Mikilvægt er að almenningur

endurhæfingu og málefni líðandi

almennings á áhættuþáttum

þekki hvaða lífstílssþættir hafa

stundar og birt á miðlum félags

krabbameina og tvær kannanir

áhrif á krabbameinslíkur og

ins og í fjölmiðlum. Einnig voru

sem tengjast starfsemi Leit

hvaða líkamlegu einkenni geta

fræðslumolar sendir reglulega í

arstöðvar Krabbameinsfélagsins.

verið merki um krabbamein.

tölvupósti til vinkonuklúbbs Bleiku

Sneri önnur að gjaldfrjálsri skim

slaufunnar.

un og hin að reynslu kvenna af

Í fræðsludeild starfa fjórir starfs

þjónustunni.

menn í þremur stöðugildum. Mikil

Boðið var upp á fjölda fyrirlestra

áhersla er lögð á að útbúa fjöl

á vinnustöðum um forvarnir gegn

Mikil vinna fór í undirbúning á

breytt fræðslu- og forvarnarefni á

krabbameinum, meðal annars

afar viðamikilli rannsókn, „Átta-

mismunandi formi til að höfða til

í tengslum við árverknisátökin

vitanum“ sem fjallar um reynslu

sem flestra. Efnið er unnið í sam

Mottumars og Bleiku slaufuna.

einstaklinga sem greinast með

starfi við kynningardeild félagsins

Einnig voru fyrirlestrar fluttir

krabbamein af greiningar- og

og miðlað á fjölbreyttan hátt.

í Ráðgjafarþjónustu Krabba

meðferðarferlinu og áætlað er

meinsfélagsins auk þess sem

að hefjist í júní 2020. Einnig var

Ný vefsíða var formlega opnuð

starfsmenn deildarinnar sátu fyrir

unnið að verkefni sem varðar

í Mottumars, „Karlaklefinn.is“.

svörum í fjölmiðlum.

stuðning við börn sem misst

Markmið með Karlaklefanum er

hafa foreldri og að svokölluðu

að ná sérstaklega til karlmanna

Fræðslubásar voru settir upp á

„Ákvörðunartæki“ fyrir Karla

varðandi ýmis málefni sem

Vísindavöku Rannís og á Lýsu

klefann sem ætlað er að aðstoða

tengjast algengustu krabba

auk þess sem starfsmenn tóku

karlmenn við að taka upplýsta

meinum karla auk þess að miðla

þátt í skrifum fræðigreina og

ákvörðun um hvort leita skuli að

fróðleik um lífshætti sem hafa

sinntu kennslu á sviði faralds-

vísbendingum um krabbamein í

áhrif á krabbameinslíkur og um

fræði krabbameina.

blöðruhálskirtli.

Deildin sinnti einnig undirbún

Fræðsludeildin á einnig í mikilli sam

ingi og framkvæmd rannsókna

vinnu við aðrar deildir Krabba

Unnið var nýtt fræðsluefni, til

og kannana. Auk aðkomu að

meinsfélagsins, meðal annars

dæmis um næringu og einkenni

rannsóknum sem unnar eru í

hvað varðar ráðgjöf, hugmynda

krabbameina, birtir fræðslu

samvinnu við Krabbameinsskrá

vinnu og undirbúning verkefna.

pistlar um forvarnatengd ráð,

má nefna könnun á þekkingu

heilsufar almennt, sjúkdómsferlið,
réttindamál og stuðning.
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Laufey Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsskrár

KRABBAMEINSSKRÁ

Gagnagrunnur um öll
krabbameinstilfelli á Íslandi
Upplýsingar um öll krabba

Hjá Krabbameinsskrá eru

gæðaskráningu fyrir krabbamein

mein sem greinast hérlendis

stundaðar vísindarannsóknir

við Landspítala og sjúkrahúsið á

eru skráðar og varðveittar hjá

sem byggja á gögnunum, meðal

Akureyri. Með skráningunni fæst

Krabbameinsskrá. Gögnin eru

annars í samvinnu við íslenska

betra yfirlit yfir meðferðarferli

notuð til að skilja betur orsakir,

og erlenda sérfræðinga. Leiðsögn

krabbameinssjúklinga allt frá

útbreiðslu og eðli krabbameina,

háskólanema er fastur liður í

aðdraganda greiningar. Einnig er

áhrifaþætti á horfur sjúklinga

starfseminni. Starfsmenn eru 8 í

fylgst með sjúklingum að meðferð

og fleira er varðar hagsmuni

5,5 stöðugildi.

lokinni, hvort meðferð hafi stuðlað

krabbameinssjúklinga. Þau eru
einnig notuð til stjórnunar og
áætlanagerðar í heilbrigðis
þjónustu, gæðaeftirlits og
athugana á árangri meðferðar og
skimunar.

að lækningu eða meinið tekið sig

Gæðaskráning
Stórt skref var nýlega tekið í
þágu fólks sem greinst hefur með
krabbamein þegar undirritað var
samkomulag um samstarf um

upp.
Vísir að gæðaskráningu hófst árið
1998 í samvinnu við þvagfæra
skurðlækna með söfnun upplýs

Krabbamein í blöðruhálskirtli, alvarleiki sjúkdóms við greiningu
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inga um forspárþætti og meðferð

áreiðanlegustu krabbameinsskráa

rannsóknum á áhrifum offitu

krabbameins í blöðruhálskirtli.

í heiminum. Tölulegar upplýsingar

aðgerða á krabbameinstíðni.

Árið 2010 efldi Krabbameins

um krabbamein á Íslandi birtast

félagið þessa starfsemi og náði

árlega á vefsvæði Krabbameins

skráningin til fleiri krabbameina.

skrárinnar og í norræna gagna

Samvinna hófst við fleiri íslenska

grunninum NORDCAN á vefsíðunni

skurðlækna, krabbameinslækna

nordcan.iarc.fr.

og meinafræðinga auk forsvars
manna sænsku gæðaskráning

Starfsfólk Krabbameinsskrár

arinnar, en staða mála á Íslandi

vann á árinu meðal annars að

verður borin saman við stöðuna í

rannsóknum á áhrifum BRCA2

Svíþjóð.

stökkbreytinga á horfur sjúklinga
með krabbamein í brjóstum og

Hægt er að sjá niðurstöður úr

blöðruhálskirtli og stýrði nor

gæðaskráningu fyrir krabbamein

rænni rannsókn á þessu sviði auk

í blöðruhálskirtli á vefsvæði

þess að taka þátt í samnorrænum

Norræni sumarskólinn
Á vegum Krabbameinsskrár
fara annað hvert ár nokkrir
nemar frá Íslandi í Norræna
sumarskólann í faraldsfræði
krabbameina, sem stýrt er af
stjórn Samtaka norrænu krabba
meinsskránna (ANCR). Einnig sér
starfsfólk deildarinnar um hand
leiðslu BS nema sem aðal- eða
aðstoðarhandleiðarar.

Krabbameinsskrár, undir flokk
num Krabbamein a-ö, á krabb.is.
Myndirnar sýna meðal annars að
hjá helmingi karla sem greinast
með blöðruhálskirtilskrabba
mein flokkast meinin til lágrar
eða miðlungs áhættu. Þessi stóri
hópur hefur mjög góðar horfur og
nánast enginn hefur dáið úr sjúk
dómnum 10 árum eftir greiningu.
Einnig sést að horfur hafa batnað
umtalsvert síðustu ár og er 10
ára lifun orðin mjög góð fyrir alla
hópa nema þá sem greinast með
fjarmeinvörp.

Gagnagrunnur fyrir vísindarannsóknir
Afurðir skráningarinnar eru mikið
nýttar til vísindarannsókna og al
mennra upplýsinga, meðal annars
af heilbrigðisyfirvöldum, vísinda
mönnum, heilbrigðisstarfsfólki,
nemendum og almenningi.
Norrænu krabbameinsskrárnar
voru allar stofnaðar um svipað
leyti og eru þær í hópi elstu og
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Fullt var út úr dyrum á vel heppnuðu Bíókvöldi Bleiku slaufunnar í september 2019.

KYNNINGARDEILD

Miðlun
efld til
muna

Miðlun var stórefld hjá kynning

Fréttum og greinum sem birtust

ardeild á árinu með áherslu á

á síðunni fjölgaði á árinu um 12%

framleiðslu margmiðlunarefnis,

frá fyrra ári, úr 135 í 152.

streymi af viðburðum og fréttum.
Í kynningardeild eru tveir starfs

Ný vefsíða, Karlaklefinn.is,

menn.

leit dagsins ljós í tengslum við
Mottumars þar sem finna má

Framleiðsla myndskeiða jókst tölu

fræðsluefni af ýmsum toga sem

vert og í lok árs var hlaðvarpi hleypt

Heimasíður félagsins

sérstaklega er ætlað karlmönn

af stokkunum í fyrsta sinn þar sem

Á heimasíðu Krabbameins

um. Karlaklefinn var valinn

fjallað var um betri heilsu, líðan,

félagins, krabb.is, er að finna

samfélagsvefur ársins á Íslensku

mataræði og ýmislegt fleira sem

mikið magn af fjölbreyttum upp

vefverðlaununum fyrir árið 2019.

tengist heilbrigðum lífsstíl. Þá var

lýsingum, meðal annars fréttum,

lögð áhersla á umfjöllun um starf

greinum og fræðslu. Síðan er í

Heimasíður fjáröflunarátakanna

semi félagsins í fjölmiðlum.

stöðugu endurbótarferli þar sem

Bleiku slaufunnar og Mottumars

lögð er áhersla á að mæta þörfum

voru eins og áður uppfærðar í

lesenda og starfseininga Krabba

tengslum við áherslur átakanna

meinsfélagsins.

hverju sinni.

Karlaklefinn var valinn
samfélagsvefur ársins á
Íslensku vefverðlaununum
fyrir árið 2019.
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Myndbönd
Framleidd voru 38 myndbönd samanborið við 8 árið 2018 – auk
þess sem sent var í fyrsta sinn
beint út á Facebook frá fjórum
viðburðum. Af þeim 38 mynd
böndum sem deildin framleiddi
voru 18 í tengslum við fjáröflunar

Meiri Menn
Ljósmyndasýningin Meiri Menn
opnaði á sex stöðum á landinu í
tengslum við Mottumars og lýsti
reynslu átta karlmanna víðs vegar
af landinu af krabbameini.
Sögurnar voru einnig birtar í
Karlaklefanum.

átökin Bleiku slaufuna og Mottu
mars, 12 fyrir Krabbameinsfélag
höfuðborgarsvæðisins í tilefni af
70 ára afmæli þess, hvatningar
myndband fyrir Leitarstöðina
miðað að konum af erlendum

í fjölmiðlum um tæp 14% frá fyrra

uppruna og viðtöl við styrkhafa úr

ári, úr 368 í 418.

Vísindasjóði Krabbameinsfélags
ins svo dæmi séu tekin. Þá voru
tekin upp viðtöl og annað efni

Samfélagsmiðlar

til síðari vinnslu, meðal annars

Á árinu var lögð sérstök áhersla

fyrirlestur um rafsígarettur og

á kynningu á þjónustu Ráðgjafar

viðtöl við stuðningsfulltrúa í

þjónustunnar í samfélagsmiðlum

Stuðningsneti Krabbameins

og útvarpi. Tilraunaverkefni

félagsins og Krafts.

Streymi

Blað Krabbameinsfélagsins
Í lok árs var unnið að Blaði
Krabbameinsfélagsins sem gefið

Með vaxandi eftirspurn eftir

var út í janúar 2020, en ekki hafði

rafrænu aðgengi að efni hefur

verið gefið út rit um starfsemi

áhersla verið lögð á að senda

félagsins frá því útgáfu Heil

fyrirlestra út beint á heimasíðu

brigðismála var hætt árið 2008.

félagsins. Alls var 27 fyrirlestrum

Vigdís Finnbogadóttir, verndari

streymt á árinu sem hlutu 2.527

Krabbameinsfélagsins, var í

áhorf.

forsíðuviðtali og í blaðinu var
fjöldi greina og upplýsinga um

Hlaðvarp

starfsemi félagsins.

félagsins um gjaldfrjálsa skimun
fyrir konur sem er boðið í fyrstu
skimun var einnig vel kynnt á
samfélagsmiðlum.
Fylgjendum Krabbameinsfélags
ins á Facebook fjölgaði úr 7.700
í 9.000, á síðu Ráðgjafarþjónust
unnar úr 920 í 1000, Bleika slauf
an úr 23.800 í 24.700, Mottumars
úr 11.300 í 12.000 og Facebooksíða
Karlaklefans fór í loftið og var komin
með 200 fylgjendur í árslok.

Með tilkomu upptökubúnaðar og
stúdíóaðstöðu hófust upptökur

Umfjöllun í fjölmiðlum

Miðlun efnis er forsenda þess að

á hlaðvarpsþáttum í árslok. Í

Fjöldi greina og fréttatilkynn

almenningur sé upplýstur um

þáttunum er fjallað um ýmislegt

inga fengu birtingu í mismun

það fjölbreytta starf sem Krabba

sem tengist betri heilsu og líðan.

andi fjölmiðlum á árinu og

meinsfélagið og aðildarfélög þess

framkvæmdastjóri og sérfræðing

inna af hendi.

ar félagsins fóru í fjölda viðtala.
Þannig jókst umfjöllun um félagið
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FJÁRÖFLUN OG
MARKAÐSMÁL

Starfið byggir
á stuðningi
einstaklinga
og fyrirtækja
Starf Krabbameinsfélagsins

Skógarhlíð og þeim kynnt starf

Viðskiptamannahópurinn fer vax

byggir á velvild almennings og er

semi félagsins. Fyrirhugað er að

andi en þeir sem versla í vefversl

fjáröflun því afar þýðingarmikill

það verði árlegur viðburður, og

un Krabbameinsfélagsins styrkja

þáttur sem gerir félaginu kleift

gert á fleiri stöðum á landinu.

starfið og rennur allur ágóði til

að veita ráðgjöf og stuðning,

Velunnarar fá jafnframt reglulega

félagsins. Velta í vefversluninni

stunda og styrkja vísindarann

fréttapistla og fréttabréf.

jókst um 28% á milli ára.

sóknir, bjóða þróttmikla fræðslu

Ólöf sér einnig um skipulag dreif

og forvarnir auk hagmunagæslu

ingar til sölustaða á Mottumars-

fyrir fólk sem greinst hefur með

sokkum og Bleiku slaufunni.

krabbamein og fjölskyldur þeirra.
Allt þetta og meira til byggir

Árleg árvekni- og fjáröfl
unarátök Krabbameinsfélagsins

á stuðningi einstaklinga og
fyrirtækja.
Á hverju ári sýna tugir þúsunda

Öflugur liðsauki í vefverslun

einstaklinga og fyrirtækja hug

Ólöf Jakobína Ernudóttir var ráðin

sinn í verki og styðja við starf

í starf verslunarstjóra vefverslun

Krabbameinsfélagsins. Þar

ar um mitt ár og hefur vöruúrval

fara fremstir í flokki Velunnarar

verslunarinnar sýnt þess merki.

félagsins en það eru þeir sem
styrkja starfið í hverjum mánuði.
Framlag Velunnara er veigamesta
fjáröflun félagsins og mikilvæg
asta baklandið því framlög þeirra
standa undir um helmingi starf
semi félagsins.
Á árinu fjölgaði Velunnurum um
1.702, framlög jukust um 7% á
milli ára og námu yfir 239 mill
jónum króna. Í september var
Velunnurum boðið í heimsókn í
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Mottumars átakinu er ætlað að
vekja athygli á baráttunni gegn
krabbameinum hjá karlmönnum,
hvetja alla menn og fjölskyldur
þeirra til að vera meðvitaðir um

einkenni krabbameina og sinna

inu sem sýndi sögur karla með

dæmis með kaupum á vörum og

forvörnum.

reynslu af krabbameini. Marsinn,

þjónustu, valkröfum auk ýmissa

einkennislag átaksins og mynd

styrkja og áheita frá hópum og

bandið vöktu mikla athygli.

einstaklingum, jókst heildarfjár

Bleika slaufan er tileinkuð baráttu
gegn krabbameinum hjá konum

öflun um 63%.

og fer átakið fram í október ár

Ekki er hægt að meta til fjár

hvert. Í Bleiku slaufunni og Mottu

stuðning leikara, söngvara og

mars aflar félagið fjár sem gerir

þekktra aðila auk fyrirtækja sem

því kleift að sinna fjölbreyttum og

gefið hafa vinnu sína eða veitt

mikilvægum verkefnum í fræðslu,

mikinn afslátt við gerð og birt

forvörnum, rannsóknum og ráð

ingu kynningar- og fræðsluefnis í

gjöf fyrir karlmenn og konur.

tengslum við átakið. Slíkur velvilji
gerir félaginu þetta kleift.
Mottumars-sokkarnir 2019
voru hannaðir af Önnu Pálínu
Baldursdóttur, nemanda í grafískri
hönnun við Listaháskóla Íslands.
Anna Pálína bar sigur úr býtum í
hönnunarsamkeppni skólans og
Krabbameinsfélagsins.
Alls seldust um 27 þúsund sokka
pör, örlítið færri en árið á undan,
en aukning varð í sölu vefversl

Tugir starfsmanna félagsins

unar um 18%. Með fjölbreyttari

leggjast á eitt til að vel takist til

möguleikum fyrir almenning og

í svona stórum verkefnum. Ótal

fyrirtæki til að styrkja átakið, til

handtök og samstillt átak þeirra
skapar slíkan árangur.

Mottumars í Karlaklefanum
“Baráttan byrjar hér”

Bleika slaufan seldist upp
Bleiku slaufunni var ýtt úr vör
á Bíókvöldi Bleiku slaufunnar í
Háskólabíó. Uppselt var á kvöldið
en þar komu saman yfir 900
konur sem áttu saman góða stund
með stuttri dagskrá, frumsýningu
á myndbandi Bleiku slaufunnar og
sýningu á kvikmyndinni Downton
Abbey.
Yfirskrift herferðarinnar í ár var
„Mundu að þú ert ekki ein” þar
sem lögð var áhersla á mikilvægi
þess að konur upplifi sig ekki
einar í veikindum sínum. Við hjá
Krabbameinsfélaginu erum ávallt
til staðar og veitum stuðning
og ráðgjöf. Með átakinu vildum
við einnig heiðra þær fjölmörgu
fjölskyldur, vinkonur og aðra þá
sem standa við bakið á þeim
tæplega 800 konum sem greinast
árlega með krabbamein á Íslandi.
Landslið landsþekktra kvenna
gáfu tíma sinn og gleði í gerð

Í Mottumars brugðum við á leik

myndbands og sýndu að konur

í Karlaklefanum með glæstum

eiga sannarlega hver aðra að.

hópi þekktra hæfileikamanna í

Slíkur stuðningur er ómetanlegur.

sjónvarpsauglýsingunni „Baráttan
byrjar hér.” Samhliða fjáröflun
arátakinu var Karlaklefinn.is
afhjúpaður en það er nýr fræðslu
vefur um krabbamein sérstaklega
sniðinn að karlmönnum. Einnig
var ljósmyndasýning hluti af átak
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Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, Halla Þorvaldsdóttir og Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir skartgripahönnuður

Gefðu framtíðinni forskot
með erfðagjöf
Hingað til hefur lítið verið rætt
um erfðagjafir hérlendis, en
góðgerðarfélög fá reglulega
fyrirspurnir um þennan valkost.
Með nýlegri lagabreytingu eru
erfðagjafir nú undanþegnar
erfðafjárskatti en sú breyting var
tilefni átaksins „Gefðu framtíðinni
forskot”. Í september tók félagið
höndum saman með sex öðrum
góðgerðarfélögum til að vekja
athygli almennings á erfðagjöfum
með myndbandi sem birt var í
fjölmiðlum. Erfðag
 jafir eru vinsæll

Tekjuhæsta átak Bleiku
slaufunnar frá upphafi
Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir,
skartgripahönnuður í Aurum,
hannaði Bleiku slaufuna 2019
sem í fyrsta sinn var hálsmen. Öll
34.500 eintökin sem framleidd
voru seldust ásamt 224 spari
hálsmenum sem framleidd voru
með silfur- og gullhúð. Ágóðinn
af sparihálsmenunum var yfir 3
milljónir króna en Guðbjörg og
Aurum gáfu alla vinnu við hönnun

milljónir með ágóða af sölu arm

valkostur víða um heim, en þær

bands og taupoka ásamt hluta af

felast í því að einstaklingur ánafn

Bleikri vörulínu. Brimborg/Max 1

ar hluta af eigum sínum eftir sinn

styrkti um 1,5 milljón króna með

dag til þess góðgerðafélags sem

sölu Nokian dekkja í október og

honum er annt um.

nóvember. Orkan styrkti um 1,2
milljónir með Bleika Orkulyklinum
og bleikum ofurdögum Orkunnar.
Samanlagt námu styrkirnir um 28
milljónum króna og skipta félagið
miklu máli.

Hugi gengur hringinn
Hugi Garðarsson, 21 árs, gekk
hringinn í kringum landið til
styrktar Krabbameinsfélaginu
síðastliðið sumar og safnaði

Samkvæmt könnun sem MASKÍNA

rúmlega einni milljón króna. Hann

gerði fyrir Krabbameinsfélagið

var 80 daga á leiðinni, heimsótti

og smíði hálsmenanna. Salan

vorið 2019 sögðust 75% þeirra

um 70 sveitarfélög og gekk tæpa

jókst um 20% á milli ára og fram

sem svöruðu líklegri til að kaupa

3.000 kílómetra. Í hjólbörum

leiðslukostnaður lækkaði um 15%.

vöru þar sem hluti af söluand-

geymdi hann allt sem þurfti til

Heildarfjáröflun átaksins jókst

virðinu rennur til Bleiku slau-

um 16% á milli ára og er þetta
tekjuhæsta átak Bleiku slaufunnar
frá upphafi.

funnar ef um er að ræða val á
milli tveggja sambærilegra vara á
sambærilegu verði.

ferðalagsins; tjald, svefnpoka,
matarbirgðir, bækur og gítar sem
hann spilaði á daglega, meðal
annars í fjölda kirkna. Hugi gekk
til minningar um ömmu sína sem

Tugir fyrirtækja tóku þátt í Bleiku
slaufunni. Hæsti styrkurinn var
frá Bláa lóninu sem seldi vara
salva til styrktar átakinu og nam
upphæðin 5 milljónum króna.
Lindex styrkti átakið um 3,6
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Hugi leggur af stað í hringferð

lést úr krabbameini árið 2014.

Nýjar áskoranir – nýjar leiðir

Nýtt merki og
einkunnarorð

Stjórn Krabbameinsfélagsins
ákvað að breyta ásýnd og merki
félagsins þannig að það endur
spegli betur þá fjölbreyttu starf
semi sem félagið og aðildarfélög
þess standa fyrir.
Fyrra merki félagsins var um 70
ára gamalt og hannað með vísan
í heilbrigðisþjónustu og læknis
fræði. Það var uppfært einu sinni.
Einkunnarorðin „Nýjar áskoranir – nýjar leiðir“ voru tekin upp
og þykja einkennandi á þeim
tímamótum sem félagið stendur
frammi fyrir.
„Um leið og við fögnum nýjum
tímum sjáum við aukin tækifæri
til að sinna fjölbreyttum verkefn
um félagsins,“ sagði Valgerður
Sigurðardóttir, formaður stjórnar
félagsins á þessum tímamótum.

Hjartað á réttum stað
Valgerður segir merkið endur
spegla margar hliðar starfsem
innar, stuðning, rannsóknir, for
varnir og málsvarahlutverk. Lesa
megi stafina K og F í merkinu sem
standi fyrir KrabbameinsFélagið
og hringformið vísi til þess að
félaginu sé ekkert óviðkomandi

Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir,
fjáröflunar- og markaðsstjóri,
leiddi verkefnið, en að því komu
einnig starfsmenn félagsins og
auglýsingastofurnar CO+Iceland
og Brandenburg sem hannaði nýtt
merki og vann endanlega útlits
vinnu.

þegar krabbamein eru annars

Styrkt af Velunnurum

vegar.

Merkið verður meðal annars
notað til að vekja athygli á hve

„Og svo höfum við hjartað auðvit

mikilvægu hlutverki Velunnarar

að á réttum stað, erum með

félagsins gegna fyrir starf félags

útbreiddan faðm og í sigurstöðu

ins. Verkefni sem studd eru af

eða baráttuhug eftir því hvað við

framlögum Velunnara verða

á hverju sinni. Við snúum bökum

þannig merkt sérstaklega þegar

saman, en merkið endurspeglar líka

kostur er.

landsfjórðungana og við leggjum
mikið upp úr því að vera til staðar
fyrir þá sem greinast með krabba
mein um allt land,“ segir Val
gerður.
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LEITARSTÖÐ

Gjaldfrjáls
skimun
skiptir máli
Mikil áhersla var lögð á að auka
þátttöku kvenna í skimun fyrir
brjósta- og leghálskrabbameini
árið 2019 og ráðist í margvís
legar aðgerðir með það fyrir
augum. Þær skiluðu sér í um
talsvert auknum fjölda skimana
árið 2019 miðað við 2018. Á milli
ára voru framkvæmdar 24% fleiri
skimanir fyrir brjóstakrabba
meini og 14% fleiri skimanir fyrir
leghálskrabbameini.

un nema vegna þess að hún var

upphafi skimunarinnar árið 1987.

gjaldfrjáls. Af þeim konum sem

Aukning í þátttöku í skimun fyrir

tóku í fyrsta sinn þátt í skimun

leghálskrabbameini nam 1%, fór

fyrir brjóstakrabbameinum sögðu

úr 66% í 67%. Nauðsynlegt er að

Krabbameinsfélagið réðst í

76% að tilboðið hefði hvatt þær

útskýra hvers vegna þátttakan

tilraunaverkefni á árinu um

til að mæta og 11% sögðust ekki

eykst ekki meira þegar skimunum

gjaldfrjálsa skimun fyrir þær

hefðu komið nema af því skimunin

fjölgaði eins og raun bar vitni.

konur sem fengu sín fyrstu

var gjaldfrjáls. Þessar niðurstöður

Þátttaka í skimun er hlutfall af

boð um mætingu í skimun fyrir

leiddu til þess að stjórn Krabba

markhópi (u.þ.b. 100.000 konur í

brjóstakrabbameini (fæddar 1979)

meinsfélagsins ákvað að halda

skimun fyrir leghálskrabbameini

og leghálskrabbameini (fæddar

áfram að bjóða yngstu árgöng

og um 63.000 konur í skimun fyrir

1996). Tilraunaverkefnið tók af

unum í hvorri skimun fyrir sig

brjóstakrabbameini). Auk þess er

allan vafa um það að gjaldfrjáls

upp á gjaldfrjálsa fyrstu skimun á

þátttakan gerð upp fyrir meðaltal

skimun er árangursríkur hvati til

árinu 2020. Niðurstöðurnar styðja

síðustu 2ja ára fyrir brjóstaskim

að auka þátttöku. Árið 2019 voru

einnig þá skoðun Krabbameins

unina og síðustu 3,5 ára fyrir

komur kvenna á 40. aldursári

félagsins að gera eigi krabba

leghálsskimunina. Þannig fæst

57% fleiri en árið 2018 og komur

meinsskimun gjaldfrjálsa fyrir

mun meiri aukning (4%) í skimun

kvenna á 23. aldursári 35% fleiri.

alla. Kostnaður Krabbameins

fyrir brjóstakrabbameini þar sem

Könnun var lögð fyrir þær konur

félagsins við tilraunaverkefnið var

aukning í fjölda skimana var meiri

sem mættu í sína fyrstu skimun

rúmlega 11 milljónir.

en fyrir leghálsskimunina (24% á

á Leitarstöðina í Skógarhlíð.

móti 14%), markhópurinn er minni

Niðurstöður hennar sýndu að 95%

Aukning í fjölda skimana endur

(63.000 konur á móti 100.000)

þeirra sem komu í fyrstu skimun

speglaðist einnig í árlegu uppgjöri

og tímabilið sem gert er upp er

fyrir leghálskrabbameini sögðu

á þátttöku í skimun. Þátttaka í

skemmra (2 ár í stað 3,5 ára).

að tilboðið hefði hvatt þær til að

skimun fyrir brjóstakrabbameini

Þeirri óvissu sem ríkt hefur

mæta í skimun. 27% þeirra sögðu

jókst úr 57% í 61%. Slík aukning

um framtíð Leitarstöðvarinnar

að þær hefðu ekki komið í skim

á milli ára hefur ekki sést frá

var eytt á árinu þegar ákvarð
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anir heilbrigðisráðherra um

þeim hætti að aðeins konur sem

Vegna þeirrar aukningar í fjölda

framtíðarfyrirkomulag skimana

þurfti að endurinnkalla úr skimun

skimana sem framkvæmdar hafa

voru kynntar. Ljóst var þar með

fyrir brjóstakrabbameini fengu

verið á Leitarstöðinni var geisla

að Leitarstöð Krabbameins

svör og voru þau þá gefin af Land

fræðingum fjölgað um einn og

félagsins yrði lögð niður og öll

spítala sem sér um að innkalla

einnig var fjölgað í móttöku.

starfsemi hennar flutt til opin

konurnar í frekari rannsóknir.

Þá hefur einnig verið tekið í
notkun sjálfsafgreiðslukerfi sem

berra aðila í síðasta lagi um
áramótin 2020/2021. Ráðherra

Meðal annarra nýjunga má nefna

léttir umtalsvert á í móttökunni.

hefur ákveðið að framkvæmd

að nú er farið að senda konum

Vegna þeirra viðamiklu verkefna

skimana og sérskoðana fyrir

áminningar um að bóka sér

sem hafa verið í gangi varðandi

brjóstakrabbameini verði á hendi

tíma með sms-sendingum en

gæðavísa Leitarstöðvarinnar og

Landspítala og Sjúkrahússins

niðurstöður úr meistaraverkefni

annars er viðkemur gæðamálum

á Akureyri. Að skimanir fyrir

sem unnið var í samvinnu við Leit

og tölfræðiúrvinnslu hefur verið

leghálskrabbameini færist til

arstöðina bentu ótvírætt til þess

bætt við einu stöðugildi og eru

heilsugæslunnar og sérskoðanir

að slíkt fyrirkomulag hvetti konur

gæðastjórar gagnagrunna Leitar

á leghálsi færist til Landspítala.

til að mæta í skimun. Skimunar

stöðvarinnar nú tveir í stað eins

Verkefnisstjórn um framkvæmd

saga kvenna hefur um 2ja ára

áður. Aftur á móti hefur fækkað

ákvarðana og tillagna landlæknis

skeið verið aðgengileg á island.

umtalsvert í hópi lífeindafræð-

og heilbrigðisráherra á að koma

is og hefur nú nýlega verið gerð

inga á frumurannsóknastof-

með tillögur að því hvar innköll

aðgengileg á Heilsuvera.is einnig.

unni. Þegar síðasti aðalfundur

un, eftirliti og uppgjöri (umsjón

Krabbameinsfélagsins fór fram

með skimunargrunni) verði komið

Þjónustukönnun sem Leitarstöðin

voru starfandi sjö lífeinda

fyrir og sömuleiðis hvar frumu

lét Maskínu vinna fyrir sig síðast

fræðingar í 6,05 stöðugildum á

rannsóknir verði gerðar.

liðið vor bentu til mjög mikillar

frumurannsóknastofunni en síðan

ánægju kvenna með þá þjónustu

þá hefur lífeindafræðingunum

Ráðist var í umfangsmikla endur

sem veitt er. Þannig sögðu 90%

fækkað í fimm og eru þeir

skoðun á öllum svarbréfum

kvenna að upplifun sín af komu

samanlagt í 3,85 stöðugildum. Á

með niðurstöðum til kvenna úr

á Leitarstöðina væri góð, 94%

móti kemur að ráðnir hafa verið

skimun fyrir leghálskrabba

sögðust mæta góðu viðmóti

tveir lífeindafræðinemar í

meini og ákveðið um leið að gera

starfsfólks, 91% taldi sig fá full

samtals 50% stöðugildi. Ljóst er

bréfasendingarnar rafrænar

nægjandi svör við spurningum og

að nauðsynlega þarf að huga að

með sendingu inn á island.is þar

96% taldi tímann sem heimsóknin

nýliðun á frumurannsókn en eins

sem allir Íslendingar eiga sitt

tók hæfilegan.

og staðan er mun það koma í hlut
annarra aðila þegar þar að

persónulega rafræna pósthólf.
Með þessu varð í leiðinni gert

Vinna hefur haldið áfram við

mögulegt að senda einnig öllum

að birta þá gæðavísa sem Leit

konum bréf sem fengu neikvæða

arstöðin starfar eftir en til

(eðlilega) niðurstöðu og í sam

þess að þetta sé mögulegt er

ræmi við fyrirmæli landlæknis

nauðsynlegt að fá upplýsingar frá

er nú ennfremur farið að upp

Krabbameinsskrá og Landspítala.

lýsa allar konur skriflega um

Mjög löng bið hefur verið eftir nauð

niðurstöður úr skimun fyrir

synlegum leyfum frá Persónuvernd.

brjóstakrabbameini. Fram að því

sem hefur tafið birtinguna.

kemur.

Boðið er upp á skimun
fyrir brjóstakrabbameinum á mörgum
heilsugæslustöðvum á
landsbyggðinni árlega
eða annað hvert ár. Árið
2019 fórum við á 17
staði á landsbyggðinni.

hafði fyrirkomulagið verið með
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*Hlutfall þeirra sem eru á skimunarskrá í árslok hvert ár og mætt hafa í skimun sl. 2 ár. Á skimunarskrá eru 40-69 ára konur, með lögheimili
á Íslandi.

*Hlutfall þeirra sem eru á skimunarskrá í árslok 2019 og mætt hafa í
skimun sl. 2 ár. Á skimunarskrá eru 40-69 ára konur, með lögheimili
á Íslandi.
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*Hlutfall þeirra sem eru á skimunarskrá í árslok 2019 og mætt
hafa í skimun sl. 2 ár. Á skimunarskrá eru 40-69 ára konur, með
lögheimili á Íslandi.

*Hlutfall þeirra sem eru á skimunarskrá í árslok hvert ár og mætt hafa í skimun sl. 3,5 ár. Á skimunarskrá eru 23-65 ára konur, með lögheimili
á Íslandi.

*Hlutfall þeirra sem eru á skimunarskrá í árslok 2019 og mætt hafa í
skimun sl. 3,5 ár. Á skimunarskrá eru 23-65 ára konur, með lögheimili
á Íslandi.

* Hlutfall þeirra sem voru á skimunarskrá í árslok 2019 og
mætt hafa í skimun síðastliðin 3,5 ár. Á skimunarskrá eru 2365 ára konur með lögheimili á Íslandi.
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FRUMURANNSÓKNASTOFA

Áhersla
á stuttan
svartíma
og gæði í
úrlestri
sýna

Á frumurannsóknastofunni eru

Fjöldi sýna á árinu 2019 var

og voru þess vegna send í HPV

rannsökuð öll leghálssýni sem

27.087 til smásjárskoðunar sem

mælingu. Rúmlega 1.200 sýni

tekin eru í landinu auk umsýslu

er 11,5% aukning frá fyrra ári.

eru svokölluð exit sýni, þ.e.a.s.

vegna HPV-mælinga. Flest sýni

Fjölgunina má rekja til aukinnar

leghálssýni 65 ára kvenna

eru tekin vegna skimunar fyrir

þátttöku í skimun og hægt var að

sem fara beint í HPV mælingu.

forstigum leghálskrabbameins

bregðast við þessari fjölgun vegna

Einungis örfá þeirra mældust HPV

á vegum Leitarstöðvar Krabba

þess að keypt var nýtt tæki, Thin

jákvæð og voru í kjölfarið einnig

meinsfélagsins en einnig koma

Prep Integrated Imager. Um það

skoðuð í smásjá.

sýni frá sjálfstætt starfandi

bil 120 sýni voru skoðuð daglega í

kvensjúkdómalæknum og heilsu

nýja tækinu í árslok 2019.

gæslustöðvum um allt land.

ar greinast við smásjárskoðun
Alls voru 6.486 sýni send á

eru sýnin send í HPV mælingu.

sýkladeild Landspítalans í HPV

Af slíkum sýnum voru 36% HPV

mælingu. Tæplega 5.000 vegna

jákvæð. Hlutfall ófullnægjandi

vægra frumubreytinga og eftirlits

sýna jókst lítillega frá 2018 og er

vegna þeirra. Þá reyndust 544

nú 2%.

sýni ófullnægjandi til greiningar
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Þegar vægar forstigsbreyting

Sýni sem eru ófullnægjandi til

næstu áramót hefur ekki verið

frumugreiningar eru HPV mæld.

hægt að ráða nýtt og yngra starfs

Alvarlegar forstigsbreytingar eða

fólk til að þjálfa upp til að sinna

aðrar þær greiningar sem leiða

þessum sérhæfðu störfum en

beint til leghálsspeglunar og töku

öflugir lífeindafræðinemar voru

vefjasýnis voru 433, sjá töflu 2.

ráðnir sem sérhæfðir aðstoðar

Mælt var með leghálsspeglun og

menn.

töku vefjasýnis í alls 1.387 tilfell
um.

Starfsmenn frumurannsókna
stofunnar búa yfir sérhæfðri

Áhersla er lögð á að svartími sé

starfsþekkingu og hafa áratuga

sem stystur og hefur ný tækni

reynslu við úrlestur á frumsýnum.

bæði aukið skilvirkni og gæði á
úrlestri leghálssýnanna.

Starfsmenn voru níu í tæplega
6 stöðugildum í árslok 2019,

Miklar tækninýjungar hafa

lífeindafræðingar, líffræðingur,

einkennt síðastliðin 10 ár sem

lífeindafræðinemar og meina

kallað hafa á mikla endurmennt

fræðingur.

un starfsfólks og þjálfun á nýjan
tækjabúnað og aðferðir. Vegna
yfirvofandi stöðvunar á starfsemi
frumurannsóknarstofunnar um

Með frá upphafi
Frumurannsóknastofa Krabbameinsfélagsins hefur verið starfrækt frá árinu
1964 þegar leghálsskimun hófst á Íslandi og verið staðsett í húsi Krabba
meinsfélagsins frá því húsið var tekið í notkun 1986.
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RÁÐGJAFARÞJÓNUSTA

Þegar
þú þarft
stuðning
Ráðgjafarþjónusta
Krabbameinsfélagsins
býður upp á faglega ráð
gjöf fyrir þá sem greinst
hafa með krabbamein,
aðstandendur þeirra og þá
sem misst hafa nákominn
úr krabbameini.

Þjónustan er gjaldfrjáls og getur

en 19 ára nýttu sér þjónustuna

nokkuð var um að aðilar búsettir

fólk nýtt sér hana eftir eigin þörf

en áður. Konur voru tveir þriðju

erlendis hefðu samband.

um. Áhersla hefur verið lögð á að

notenda. Algengast er að fólk leiti

Starfsemin hefur aukist jafnt

bæta þjónustu við landsbyggðar

sér aðstoðar í tengslum við sál

og þétt á undanförnum árum og

fólk og samstarf við heilbrigðis

ræna-, félagslega- og líkamlega

samanstendur ráðgjafarteymið

starfsfólk. Starfsmenn Ráðgjafar

þætti. Flestir komu af höfuðborg

af fjölbreyttri faglegri þekkingu

þjónustunnar standa fyrir ýmsum

arsvæðinu (64%), Norðurlandi

félagsráðgjafa, hjúkrunarfræð

námskeiðum og fræðslufundum í

(25%), Suðurlandi, Austurlandi,

inga, sálfræðinga, kynfræðings

sínum daglegu störfum jafnt

Vesturlandi (9%) auk þess sem

og lýðheilsufræðingi.

í höfuðborginni sem á lands
byggðinni.

Hverjir nýta þjónustuna?
Fólk sem greinst hefur með
krabbamein er langstærsti
hópurinn sem nýtir sér þjónustu
Ráðgjafarþjónustunnar og eru
flestir á aldrinum 40 - 60 ára. Sú
breyting varð hins vegar á milli
ára að hlutfallslega fleiri yngri
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Tölulegar upplýsingar um starfsemi Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins 2013-2019.

Hjá Ráðgjafarþjónustunni starfa
tíu starfsmenn. Átta í Reykjavík í
5,9 stöðugildum og tveir á Akur
eyri (KAON) í 1,5 stöðugildi.

Stuðningshópar

Þjónusta á landsbyggðinni
aukin á árinu

Á vegum Krabbameins

Ráðgjafarþjónustan efldist á

stuðningshópar fyrir fólk

landsbyggðinni í byrjun árs þegar

sem greinst hefur með

tveir nýir starfsmenn, hjúkrunar

krabbamein og aðstandend

fræðingur og sálfræðingur voru

ur þeirra.

félagsins starfa nokkrir

ráðnir í 1.5 stöðugildi á Akureyri.
Þeir sinna ráðgjöf, fræðslu og

Stuðningshópar á Höfuð

stuðningi við einstaklinga og hópa.

borgarsvæðinu hafa aðstöðu

Gerður var samstarfssamningur

í Skógarhlíð 8 en upplýsingar

við Krabbameinsfélag Akureyrar

um stuðningshópa á lands

og nágrennis og er um tilrauna

byggðinni má nálgast hjá

verkefni að ræða til að efla

svæðafélögunum. Rannsóknir

þjónustu við krabbameinsgreinda

sýna að þeir sem taka þátt í

á Norðurlandi.

stuðningshópum líður oft bet
ur og upplifa aukin lífsgæði.

Í október var einnig aukið við
þjónustuna á Selfossi og boðið
upp á ráðgjöf og stuðning, í
samstarfi við Heilbrigðisstofnun
Suðurlands (HSU) og Krabba
meinsfélag Árnessýslu, fyrir þá
sem greinst hafa með krabba
mein og aðstandendur. Þjónustan
er notendum að kostnaðar
lausu. Hjúkrunarfræðingur frá
Ráðgjafarþjónustunni fer austur
tvisvar í mánuði og hefur aðstöðu
hjá HSU.

Stuðningshópar
• Stuðningshópur fyrir
fólk sem greinst hefur með

Stuðningsnet
- jafningjastuðningur
Í Stuðningsnetinu eru um 140
stuðningsfulltrúar á öllum aldri.
Ýmist fólk sem hefur greinst með
krabbamein eða aðstandendur
sem eru tilbúnir að hlusta, deila
reynslu og vera til staðar fyrir fólk
með svipaða reynslu.

eitlakrabbamein.
• Stuðningshópur fyrir

Vitundarvakningin „Ég skil þig“

konur sem greinst hafa

vakti athygli á mikilvægi stuðnings

með krabbamein í kven-

þegar krabbamein eru annars

líffærum.

vegar. Að vitundarvakningunni

• Lungnahópurinn er

stóð Krabbameinsfélagið ásamt

stuðningshópur fyrir fólk

Krafti sem upphaflega setti

sem hefur greinst með

Stuðningsnetið á fót.

krabbamein í lungum.
• Stuðningshópur fyrir
aðstandendur.
• Stuðningshópur fyrir fólk
af erlendum uppruna.
• Perluvinir er félag
þeirra sem greinst hafa
með mergæxli (multiple
myeloma) og aðstandendur þeirra.
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REKSTRARDEILD

Fjölbreytt
og farsæl
verkefni
fjármála og
reksturs
Undir starfsemi rekstrar

Deildin hefur á að skipa 5 starfs

Vegna óvissu um framhald leit

deildar fellur umsjón fjár

mönnum í 4,5 stöðugildum.

arstarfs fór mikill tími í viðræður

mála Krabbameinsfélagsins,

Deildin sér um bókhald, greiðslur,

við ýmsa aðila tengda leitarstarfi.

Leitarstöðvar, Krabbameins

innheimtu, launavinnslu, samn

Þrátt fyrir óvissu og skamma

félags höfuðborgarsvæðisins,

inga, fjárhagsgreiningar, fjárstýr

samninga var fjárfest fyrir tæpar

Krafts og Vísindasjóðs.

ingu, móttöku, tölvumál, rekstur

19 millljónir króna í leitarstarfi

fasteigna og mötuneytis ásamt

svo sem hugbúnaði, tölvubúnaði

fleiri verkefnum.

og tæki til að auka afkastagetu

Heildarvelta:

1.191

milljónir árið 2019

1.077

milljónir árið 2018

1.083

milljónir árið 2017

1.132

milljónir árið 2016

í frumurannsóknum. Haldið
Helstu breytingar á árinu fólust

var áfram endurnýjun íbúða á

í aðskilnaði bókhalds Krabba

Rauðarárstíg 33 og voru það 8,8

meinsfélagsins og Leitarstöðv

milljónir króna sem runnu til þess

ar félagsins. Leitast var við að

á árinu.

aðgreina leitarstarf frá öðru starfi
á sem skilvirkastan hátt. Stærðar
hagkvæmni var nýtt við eignastýr
ingu og samninga við birgja til að
ná hagstæðari kjörum í því skyni
að lækka rekstrarkostnað.
Unnið var að einföldun almennrar
vinnslu, kostnaðarlækkun og öðrum
verkefnum til að tryggja skilvirkni í
rekstri.

Árið 2019 var velta KÍ og LKÍ
rúmar 1.191 milljónir króna sem
er aukning upp á 10% frá fyrra ári.
Á árinu 2019 var veittur styrkur
til Leitarstöðvar að upphæð 34,5
milljónir króna og hefur Krabba
meinsfélagið þá veitt tæplega 75
milljónum króna til að styrkja leit
arstarf á árunum 2018 og 2019.
Einnig var haldið áfram að styrkja
starf Vísindasjóðs og var veittur

Breytingar voru gerðar á rekstri og

styrkur upp á 22 milljónir króna.

tölvumálum til að auka rekstrar

Einnig má nefna að Krabbameins

öryggi og gera kostnað fyrirsjáan

félagið hefur frá árinu 2017 styrkt

legri. Fleiri verkefni voru flutt til

verkefnið „Blóðskimun til bjarg

utanaðkomandi þjónustuaðila.

ar“ um 3,7 milljónir króna með
aðstöðu og ýmissi þjónustu.
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ÍBÚÐIR KRABBAMEINSFÉLAGSINS

Húsnæði
fyrir fólk
utan af landi

Það getur skipt sköpum að hafa

Félagið hafði einnig afnot af íbúð á

öruggan dvalarstað í Reykjavík ef

Grundarstíg, fyrri hluta árs, í boði

sækja þarf krabbameinsmeðferð

hjóna sem vildu styðja félagið.

eða rannsóknir til Reykjavíkur.
Rauði krossinn hefur hug á að
Meðferð getur staðið yfir í nokkra

selja sinn hlut í þeim sex íbúðum

daga en oft getur hún tekið marg

sem hann á með Krabbameins

ar vikur. Sjúklingum og fjölskyld

félaginu og er verðmati þeirra

um þeirra getur reynst afar

íbúða lokið.

mikilvægt að hafa aðgang að slíku
húsnæði í göngufæri við spítalann
á þessum tímabilum.
Krabbameinsfélagið á átta íbúðir
á Rauðarárstíg með öðrum
félagasamtökum, sex íbúðir með
Rauða krossinum, eina með
Öryrkjabandalaginu og ein er að
fullu í eigu Krabbameinsfélags
ins. Endurbótum á húsnæðinu
og endurnýjun húsgagna lauk á
árinu.
Nýting íbúðanna var töluvert
góð framan af ári en eftir opnun
sjúkrahótels Landspítala í apríl
2019 hefur nýting íbúðanna

Nýting íbúða:

1.807

gistinætur árið 2019

1.959

gistinætur árið 2018

2.207

gistinætur árið 2017

2.243

gistinætur árið 2016

minnkað um tæp 8%.
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Frá úthlutun úr Vísindasjóðnum í maí 2019.

VÍSINDASJÓÐUR KRABBAMEINSFÉLAGSINS

60 milljón króna
fjárfesting í framförum

Frá vinstri: Inga Reynisdóttir, Rósa Björk
Barkardóttir, Guðrún Valdimarsdótt
ir, Erna Magnúsdóttir, Gunnhildur Ásta
Traustadóttir, Helga M. Ögmundsdóttir,
Margrét Helga Ögmundsdóttir, Stefán
Sigurðsson, Birna Baldursdóttir, Linda
Karlsdóttir og Inga Wessman.

Styrkhafar 2019
og verkefni þeirra

Þriðja árlega úthlutunin úr

Úthlutað var úr sjóðnum í þriðja

Vísindasjóði Krabbameinsfélags

sinn og nam heildarupphæð

ins fór fram á vordögum.

styrkja rúmlega 60 milljónum

Tólf rannsóknir hlutu styrki, frá

króna. Alls bárust 18 umsóknir

Erna Magnúsdóttir

1,2 milljónum króna upp í 10

um styrk úr sjóðnum. Eftir umfjöll

kr. 10.000.000

milljónir króna.

un Vísindaráðs Krabbameins

Sameindaferlar að baki BLIMP1
og EZH2 miðlaðri lifun í Walden
strömsæxlum.

félagsins valdi stjórn Vísindasjóðs
12 rannsóknir sem hlutu styrki.

„Stuðningur Krabbameinsfélagsins

160

milljónum úthlutað
árin 2017-2019

36

styrkir veittir

250

milljónir í stofnfé

Markmið sjóðsins er að efla ísl
enskar rannsóknir á krabbamein
um með árlegum fjárframlögum
til rannsókna á orsökum krabba
meina, forvörnum, meðferð og

skiptir sköpum og hjálpar okkur að
afhjúpa ferla sem auka skilvirkni
ónæmiskerfisins í að drepa æxlis
frumur. Það er von okkar að þessar
niðurstöður leiði til fjölbreyttari
meðferðarmöguleika í sjúkómnum.“

lífsgæðum sjúklinga.
Andri Steinþór Björnsson

Vísindasjóðurinn var stofnaður í

kr 7.442.000

desember 2015 með framlögum
frá Krabbameinsfélaginu og

Áhrif skimunar fyrir forstigi merg
æxlis á andlega heilsu.

aðildarfélögum þess. Auk þess

„Þessi styrkur er mjög mikilvægur

rann minningarsjóður Ingibjarg

og mun gera okkur kleift að rann

ar Guðjónsdóttur Johnson og

saka áhrif skimunar og greiningar á

sjóður Kristínar Björnsdóttur inn

forstigi mergæxlis á andlega heilsu

í sjóðinn.

og lífsgæði, sem er mikilvæg vitn
eskja fyrir leitarstöðvar krabbameins
í heiminum.“
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Stefán Sigurðsson

Margrét Helga Ögmundsdóttir

Rósa Björk Barkardóttir

kr. 6.800.000

kr. 5.000.000

kr. 4.334.000

Stökkbreytingar og sviperfðabreyt
ingar í eggjastokka-, eggjaleiðaraog lífhimnukrabbameini, á Íslandi
1989-2013.

Hlutverk sjálfsátsgensins ATG7 í
þróun krabbameina.

Meinvaldandi áhrif BRCA1
c.4096+3A>G könnuð í frumulíkö
num.

hlutverk hreinsunar og niðurbrots í

„Styrkurinn er mjög mikilvægur enda

„Styrkurinn er mjög mikilvægur og

krabbameinsfrumum. Við höfum það

munu niðurstöður rannsóknarinnar

að leiðarljósi að þekkingin nýtist til

mögulega hafa áhrif á erfðaráðgjöf

þess að bæta meðferðarmöguleika og

og þá einnig á frekari rannsóknir

erum við gríðarlega þakklát að hljóta

varðandi meðferðarmöguleika þeirra

styrk Vísindasjóðsins til verkefnisins.“

sem bera stökkbreytinguna.“

Helga M. Ögmundsdóttir

Gunnhildur Ásta Traustadóttir

kr. 4.745.000

kr. 2.500.000

Skimun fyrir virkni nýsmíðaðra
lífrænna tin og rhodium sambanda
gegn krabbameinsfrumum og skil
greining á verkunarmáta.

Hlutverk peroxidasin í eðlilegum og
illkynja brjóstkirtli.

„Styrkurinn skiptir sköpum. Hann

framþróun krabbameina með það að

gerir okkur kleift að fylgja eftir mjög

leiðarljósi að auka skilning á samspili

spennandi niðurstöðum, sem eru

krabbameins og umhverfis.“

gerir okkur kleift að rannsaka áhrif
stökkbreytinga og sviperfðabreytinga
í eggjastokkakrabbameinum með það
að leiðarljósi að bæta meðferðarúr
ræði.“
Guðrún Valdimarsdóttir
kr. 6.450.000
Samspil TGF-beta boðleiðarinnar og
Thrombospondin-1, áhrif á samskipti
æðaþels- og brjóstakrabbameins
fruma.
„Sú þekking sem verkefnið skapar
hefur gífurlegt gildi þegar litið er til
meðferðarmöguleika með sértæku
sameindalyfi fyrir brjóstakrabba
meinssjúklinga til að fyrirbyggja
myndun meinvarpa.“
Inga Reynisdóttir

„Markmið okkar er að varpa ljósi á

sem við fengum í fyrra, og rann
saka frekar sértæka virkni lífrænna

Bríet Bjarkadóttir, doktorsnemi við
Háskólann í Oxford

tin- og rhodiumsambanda gegn

kr. 2.492.889

krabbameinsfrumum.“
Birna Baldursdóttir

Aukin tjáning Vacuole Membrane
Protein 1 (VMP1) tengist verri
horfum sjúklinga með HER2
brjóstakrabbamein.

kr. 4.360.000

gerir okkur kleift að skilgreina hlut

Prófun á gagnvirku ákvörðunar
tæki sem aðstoðar karlmenn,
sem greinst hafa með staðbundið
blöðruhálskirtilskrabbamein, við
ákvarðanatöku um meðferðarleið.

verk VMP1 gensins í brjóstaæxlis

„Styrkurinn er afar mikilvægur og

myndun, og er það fyrsta skref í átt að

gerir okkur kleift að efla upplýsingar

frekari meðferðarúrræðum.“

og aðstoð við val á meðferðarleið
við staðbundnu blöðruhálskirtils

Heimasíða
Vísindasjóðs:

þekkingu á hlutverki stoðvefjaþátta í

afraksturinn af vinnu fyrir styrkinn

kr. 5.000.000

„Styrkurinn er afar mikilvægur og

„Rannsóknin miðar að því að auka

Í átt að frjósemisverndun án inn
grips fyrir kvenkyns krabba
meinssjúklinga: áhrif krabba
meinslyfja á eggbú og þróun
frjósemisverndandi lyfja.
„Aukinn skilningur á áhrifum krabba
meinslyfja og þróun frjósemisvernd
andi lyfja myndi auka verulega
lífsgæði stúlkna og kvenna í kjölfar
krabbameinsmeðferðar.“
Ágúst Ingi Ágústsson
og Linda Karlsdóttir

krabbameini og þannig bæta líðan

kr. 1.170.000

og lífsgæði karlmanna og fjölskyldna

Þátttaka í skimun fyrir legháls
krabbameini á Íslandi: Geta tex
taskilaboð (sms) aukið þátttöku
kvenna?

þeirra.“

„Vonast er til að niðurstöður leiði

krabb.is/visindasjodur

til nýrrar þekkingar sem nýtist til
að auka þátttöku í skimunum fyrir
krabbameini.“
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STUÐNINGUR KRABBAMEINSFÉLAGSINS

Ný rafræn samskiptagátt
fyrir sjúklinga

Oft getur verið erfitt að ná í heil

sem var sérstaklega ráðinn til

þar sem búið er að skilgreina

brigðisstarfsfólk í síma. Stundum

þessa verkefnis. Það verður svo

viðeigandi viðbrögð út frá svörum

er erfitt fyrir fólk að muna allt

yfirfært á fleiri deildir. Í gáttinni

sjúklinganna. Svör safnast upp

sem kemur fram í samtölum

munu sjúklingar geta nálgast

svo sjúklingar og starfsfólk geti

við heilbrigðisstarfsfólk og oft

upplýsingar um meðferð, sent inn

fylgst með breytingum yfir tíma.

vakna spurningar hjá fólki sem

fyrirspurnir og fengið fræðslu

Um 100 fræðsluskjöl um

nauðsynlegt er að geta fengið

efni sniðið að sínum sjúkdómi og

meðferðir, einkenni og aukaverk

svör við.

meðferð. Heilbrigðisstarfsmaður

anir hafa verið sett upp í rafræna

vaktar þær fyrirspurnir sem

gæðahandbók og þau er hægt

Þá er gott að geta sent inn raf

berast, til að tryggja greið svör.

að senda sjúklingum í gegnum

ræna fyrirspurn og fá skriflegt

Sömuleiðis geta heilbrigðis

Heilsuveru. Starfsfólk fylgist með

svar. Ný rafræn samskiptagátt

starfsmenn fylgst með svörum

fyrirspurnum frá sjúklingum og

getur aukið öryggi og gefið

og einkennamati sem sjúklingar

tryggir svör. Öll samskipti, upplýs

sjúklingum og aðstandendum

senda inn í gáttina og brugðist við

ingar um fræðsluefni sem hefur

betri upplýsingar og yfirsýn yfir

á viðeigandi hátt. Vonir Krabba

verið sent og einkennamat berast

meðferð og auðveldað samskipti

meinsfélagsins standa til þess

sjálfkrafa inn í sjúkraskrá.

við heilbrigðisstarfsfólk.

að öryggi sjúklinga og aðgengi
að þjónustu batni til muna með

Í samtölum verkefnastjóra við

Krabbameinsfélagið er fjárhags

verkefninu. Krabbameinsfélag

sjúklinga á dag- og göngudeild

legur bakhjarl nýrrar rafrænnar

höfuðborgarsvæðisins styrkti

um samskiptagáttina hefur komið

samskiptagáttar á Landspítala

verkefnið jafnframt um 9 milljónir.

fram mikil ánægja þeirra með að

sem á að verða komin í notkun um
mitt ár 2021. Verkefnið stend
ur frá árinu 2019 til 2021 og
félagið veitir til þess 25 milljón

þessi þjónusta sé að bætast við

Vinna við gáttina
er í fullum gangi

og segja þörfina mikla. Sérstök
ánægja er með þá möguleika
að geta sent inn fyrirspurnir til

um. Á árinu 2019 nam styrkur

Búið er að setja upp spurninga

heilbrigðisstarfsmanna, sem er

félagsins til verkefnisins 10

lista sem meta líðan sjúklinga í

svarað og að geta fengið sent

milljónum. Verkefnið er þróað

Heilsuveru. Sjúklingar fá tilkynn

fræðsluefni.

á dag- og göngudeild blóð- og

ingu í SMS skilaboðum um að þeir

krabbameinslækninga og unn

geti svarað listunum þar. Svör

ið undir stjórn verkefnastjóra

þeirra varpast inn í sjúkraskrá,
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RANNSÓKNIR

Blóðskimun
til bjargar

upplýst samþykki fyrir þátttöku í
rannsókninni og hafa verið tekin
um það bil 67 þúsund skimun
arsýni.
Greinst hafa forstig mergæxlis hjá

Krabbameinsfélagið hefur styrkt

2.900 einstaklingum, eða í 4,7%

rannsóknina Blóðskimun til

af þeim sýnum sem hafa verið

bjargar með því að láta henni í

greind, en áhætta þeirra á að þróa

té aðstöðu í Skógarhlíð, endur

með sér mergæxli er um 1% á

gjaldslaust. Frá upphafi og út

ári. Í rannsókninni hafa 24 verið

árið 2019 nemur styrkurinn um

greindir með mergæxli og fengið

4 milljónum króna. Félagið telur

viðeigandi krabbameinsmeðferð í

rannsóknir af þessu tagi skipta

kjölfarið á Landspítala.

mjög miklu máli. Ef hægt er að
greina forstig krabbameina eða

Þeir sem reynast hafa forstig

meinin á byrjunarstigi aukast

mergæxlis er skipt í þrjá mismun

líkur á að koma megi í veg fyrir

andi hópa (1-3) sem hver fær

þau eða lækna þau.

mismunandi eftirfylgd til að skoða
hvort skimun eins og gerð er í

Meginmarkmið rannsóknarinnar

rannsókninni geti aukið lífslíkur

þvag- og beinmergssýni. Bein

er að rannsaka mögulegan ávinn

þátttakenda með því að greina og

mergssýni eru tekin í fyrstu komu

ing af því að skima fyrir forstigi

meðhöndla sjúkdóminn fyrr en

hjá flestum þátttakendum, að auki

mergæxlis (MGUS). Rannsóknin

mögulegt er án skimunar.

einu sinni á ári hjá þeim sem

er einstök í veröldinni vegna

greinst hafa með mallandi

stærðarinnar. Ábyrgðarmaður

Í húsnæði Krabbameinsfélagsins

mergæxli. Einnig svara þátttak

rannsóknarinnar er Sigurður

er tekið á móti einstaklingum sem

endur spurningalistum meðal

Yngvi Kristinsson prófessor við

greinast með forstig mergæxlis

annars um möguleg áhrif skimun

Háskóla Íslands en rannsóknin er

og er þeim flestum fylgt eftir

ar á andlega líðan.

samstarfsverkefni HÍ, Landpítala

einu sinni á ári í 5 ár sem er

og Krabbameinsfélagsins.

rannsóknartímabilið hjá hverjum

Frá því í lok apríl 2017 er búið

einstaklingi. Þátttakendum sem

að taka á móti tæplega 1.700

Hjá móttöku Blóðskimunar til

greinast með svokallað mallandi

einstaklingum, sem greinst hafa

bjargar í húsi Krabbameins

mergæxli (e. smoldering mye

með forstig mergæxlis og búið er

félagsins starfa 4 starfsmenn,

loma) er fylgt eftir á 4 mánaða

að taka yfir 1.300 beinmergssýni.

1 aðstoðarkona sem sér um

fresti með viðtölum við lækni

Áætlað er að sýnasöfnuninni

sýnavinnslu og aðstoð við

rannsóknarinnar og sýnatökum og

ljúki fyrir lok árs 2020. Hverjum

sýnatökur og 3 hjúkrunarfræðing

boðin þátttaka í lyfjarannsókn.

þátttakanda er fylgt eftir í 5 ár svo

ar. Verið er að fjölga hjúkrunar

Þátttakendur með forstig

reikna má með að árlegum endur

fræðingum við rannsóknina.

mergæxlis koma í Skógarhlíðina

komum síðustu þátttakendanna

Af þeim einstaklingum sem eru

til viðtals og upplýsingagjafar um

ljúki um mitt ár 2025.

búsettir á Íslandi og eru fædd

rannsóknina. Farið er yfir fyrra

ir árið 1975 eða fyrr hafa 80

heilsufar, framkvæmd líkams

þúsund manns eða 55% gefið

skoðun, hjartalínurit og tekin blóð-,
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SAMSTARFSAÐILAR

Krabbameinsfélagið
á í samstarfi við
fjölda innlendra og
erlendra aðila
Fyrir utan aðildarfélögin ber

Félagið átti fulltrúa í samstarfs

Þá eru ónefnd fjölmörg fyrirtæki

innanlands helst að nefna

hópi áhugafólks um hag barna við

sem leggja Krabbameinsfélaginu

Landspítalann og Sjúkrahúsið á

fráfall foreldris, Félags- og barna

lið á margvíslegan hátt.

Akureyri og aðrar heilbrigðis

málaráðuneytisins, Heilbrigðis

stofnanir sem sinna krabba

ráðuneytisins, Rannsóknarstofn

meinsmeðferð og endurhæfingu.

unar í barna- og fjölskylduvernd
í HÍ og Landspítala og Krabba

Gott samstarf er við starfsmenn

meinsfélags Íslands sem hélt

og nema í Háskóla Íslands og

málþing undir yfirskriftinni Hvað

Háskólanum í Reykjavík (félags

verður um mig?, þar sem fjallað

ráðgjafar-, lækna-, og sálfræði

var um stöðu barna sem missa

deild, lífeindafræði, lýðheilsu

foreldri, rétt þeirra og þarfir.

vísindi og næringarfræði),
Rannsóknarstofu í krabbameins

Af erlendu samstarfi má nefna

fræðum, Íslenska erfðagreiningu

samstarf við skosku samtökin EC4H

og erfðaráðgjöf Landspítalans.

um þjálfun heilbrigðisstarfsmanna
í samskiptafærni, samstarf við

Félagið á í samstarfi við heil

European cancer leagues (ECL)

brigðisyfirvöld, ráðuneyti og

(Patient support working group

Embætti landlæknis og önnur

(PSWG) og European Code against

félagasamtök, m.a. í gegnum

cancer (ECAC)), Association of

Almannaheill og samstarfshóp

Nordic Cancer Registries (ANCR),

um endurhæfingu. Félagið er

Nordic Cancer Union (NCU) og

einnig í samstarfi við nýstofnaða

hópa innan þess og INCA, infor

Sorgarmiðstöð og hefur eins og

mationsnätverk för cancervården

endranær átt gott samstarf við

í Svíþjóð.

Landspítala um íbúðir félagsins.
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Rannsóknir
Starfsfólk félagsins er í fjölbreyttu
vísindasamstarfi og höfundar að
mörgum ritrýndum vísindagrein
um. Starfsfólk Krabbameinsskrár
tekur þátt í fjölmörgum norræn
um rannsóknum í faraldsfræði
krabbameina. Rannsóknirnar eru
þekktar fyrir að vera mjög öflugar
á heimsvísu m.a. vegna hinna
vönduðu norrænu heilsufarsskráa
sem auðvelt er að tengja, bæði
innbyrðis og við aðrar mikilvægar
heilsufarsupplýsingar. Einni
þessara rannsókna er stýrt af
starfsfólki Krabbameinsskrár,
en þar eru kannaðir áhrifaþættir
á horfur norrænna kvenna með
BRCA2 stökkbreytingar sem hafa
fengið brjóstakrabbamein. Meðal
annarra atriða sem verið er að
rannsaka í norrænu samstarfi

má nefna samband offituaðgerða og
krabbameinsáhættu, virkni Gardasil
bóluefnis gegn leghálskrabbameini,
áhrif Helicobacter pylori sýklalyfja
meðferðar á nýgengi og horfur ein
staklinga með vélinda- og maga
krabbamein og samanburður á horfum

Aðildarfélög
Aðild að Krabbameinsfélags Íslands eiga 21
svæðafélag og 6 stuðningsfélög. Aðildarfélögin eru
sjálfstæð og starfa eftir eigin félagslögum.

krabbameinssjúkra Norðurlöndunum.

Svæðafélög

Félagið tekur einnig þátt í norrænum

• Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis

samstarfsverkefnum þar sem verið er

• Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis

að kortleggja kostnað samfélagsins

• Krabbameinsfélag Árnessýslu

af krabbameinum, allt frá forvörnum

• Krabbameinsfélag Austfjarða

til endurhæfingar, rannsaka krabba

• Krabbameinsfélag Austur-Húnavatnssýslu

meinsáhættu mismunandi starfsstétta

• Krabbameinsfélag Austurlands

og rannsaka þátttöku kvenna með

• Krabbameinsfélag Borgarfjarðar

erlendan bakgrunn í skimunum.

• Krabbameinsfélag Breiðfirðinga
• Krabbameinsfélag Hvammstangalæknishéraðs

Starfsfólk Krabbameinsskrár er

• Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins

einnig virkir þátttakendur í rannsókn

• Krabbameinsfélag Norðausturlands

um evrópskra krabbameinsskráa og

• Krabbameinsfélag Rangárvallasýslu

má nefna rannsóknir á horfum eftir

• Krabbameinsfélag Skagafjarðar

greiningu ýmissa krabbameina og á

• Krabbameinsfélag Snæfellsness

nýgengi krabbameina hjá börnum.

• Krabbameinsfélag Suðausturlands
• Krabbameinsfélag Suðurnesja

Í samvinnu við lækna Landspítalans

• Krabbameinsfélag Suður-Þingeyinga

hafa læknanemar unnið BS verkefni

• Krabbameinsfélag Tálknafjarðar

tengd skráningu og gæðaeftirliti á

og Vesturbyggðar (engin starfsemi)

greiningu og meðferð krabbameina.

• Krabbameinsfélag Vestur-Skaftafellssýslu

Má nefna verkefni varðandi setmein í

• Krabbameinsfélagið Sigurvon

brjóstum, ífarandi brjóstakrabbamein,

• Krabbavörn Vestmannaeyjum

krabbamein í ristli og endaþarmi, lifur,
vélinda, höfði og hálsi og skjaldkirtli.
Fleiri nemaverkefni eru í undirbúningi
og má þar nefna fyrirhugaða rannsókn
á hvort staðsetning og magn fituvefs
hafi áhrif á brjóstakrabbameinsáhættu
meðal eldri kvenna sem og hvaða þæt
tir hafa áhrif á mætingu
í skimun kvenna
á Íslandi.

Stuðningsfélög
• Brjóstaheill – Samhjálp kvenna
• Framför (Frískir menn og Góðir hálsar)
• Kraftur
• Styrkur
• Ný rödd
• Stómasamtökin

Nánari upplýsingar er að finna á vef
félagsins, krabb.is
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Baráttan gegn krabbameinum
Stiklað á stóru um helstu viðburði í sögu Krabbameinsfélagsins.
Starfið hefur frá upphafi byggst á styrkjum og
góðvild almennings og fyrirtækja.

1987 | Heimahlynning
Heimahlynning Krabbameins
félagsins 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.

1949 | Fyrstu svæðafélögin

1985 | Röntgendeild

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

Krabbameinsfélaginu gefin
tvö röntgentæki til brjósta
myndatöku og röntgendeild
stofnuð.

1984 | Húsið sem þjóðin gaf
1949 | Fréttabréf um
heilbrigðismál
Krabbameinsfélag Reykjavíkur gaf út Fréttabréf
um heilbrigðismál. Krabbameinsfélagið tók við
útgáfunni 1952 og gaf út til 2008.

1950

1960

1975 | Frumurannsóknar
stofa
Leitarstöðin hóf rekstur eigin
frumurannsóknarstofu.

1970

1954 | Skráning krabbameina
hefst
Skráning allra krabbameina á
Íslandi hefst og skapar grundvöll
fyrir krabbameinsrannsóknir. Yfir
600 vísindarannsóknir hafa verið
birtar úr gagnagrunninum.

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

1980
1976 | Tóbaksvarnir

1964 | Leghálsskimun
Skipulögð leit að krabbameini
í leghálsi hefst í Suðurgötu 22
í Reykjavík og árið 1969 náði
hún til alls landsins.

1951 | Krabbameinsfélag
Íslands

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

Niels Dungal, fyrsti formaður
Krabbameinsfélags Íslands

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

1987 | Samningur um
leitarstarf
Ríkisstjórnin semur við
Krabbameinsfélagið 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.

Fjöldi krabbameinsgreindra
á lífi i árslok...
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1960: 600

1970: 1.585

1980: 3.082

Frá fyrstu úthlutun
þann 8. maí 2017

2015 | Vísindasjóður
Krabbameinsfélagið og aðildarfélög
stofna Vísindasjóðinn.
Tvær erfðagjafir renna í sjóðinn.

1991 | Íbúðir

Ur íbúð á Rauðarárstíg

2007 | Ráðgjöf og
stuðningur

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

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

1995 | Símaráðgjöf
Fyrsti vísir að símaráðgjöf
félagsins hefst þegar
hjúkrunarfræðingar veita
ráðgjöf i síma alla virka daga.

1990
1988 | Heilsuhlaupið
Fyrsti viðburður sem snýr ekki
beint að krabbameinum heldur
heilbrigðu líferni og bættri
heilsu.

2000

2010

2017 | Gæðaskráning
Gæðaskráning hefst hjá
Krabbameinsskrá í samvinnu
við Landspítala á krabbamein
um í blöðruhálskirtli, brjóstum,
ristli og endaþarmi.

2020

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.

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.

2011 | HPVbólusetning
Bólusetning 12 ára stúlkna
gegn leghálskrabbameini
hefst eftir fjölþjóðlega prófun
bóluefnis.

1990: 5.026

2000: 7.539

2010: 11.605
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