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Fjöldi félagsmanna í aðildarfélögunum 

Félag 
Fjöldi 

félagsmanna 

Fjöldi 

fulltrúa 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 1297 6 

Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis 222 2 

Krabbameinsfélag Borgarfjarðar 230 2 

Krabbameinsfélag Snæfellsnes - 1 

Krabbameinsfélag Breiðfirðinga 30 1 

Krabbameinsfélagið Sigurvon 365 2 

Krabbameinsfélag Hvammstangalæknishéraðs 0 1 

Krabbameinsfélag A-Húnavatnssýslu 210 2 

Krabbameinsfélag Skagafjarðar 401 3 

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis 1100 6 

Krabbameinsfélag Suður Þingeyinga 344 2 

Krabbameinsfélag Norðausturlands 86 1 

Krabbameinsfélag Austurlands - 1 

Krabbameinsfélag Austfjarða 541 3 

Krabbameinsfélag Suðausturlands 0 1 

Krabbameinsfélag Vestur-Skaftafellssýslu 48 1 

Krabbameinsfélag Rangarvallasýslu 105 1 

Krabbameinsfélag Árnessýslu 305 2 

Krabbavörn Vestmannaeyjum 525 3 

Krabbameinsfélag Suðurnesja 900 5 

Brjóstaheill – Samhjálp kvenna 100 1 

Framför 50 1 

Kraftur 923 5 

Ný rödd 0 1 

Stómasamtök Íslands 300 2 

Samtals 8082 56 
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Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins 
Stofnað: 8.mars 1949 

Fjöldi félagsmanna: 1297 

 

Stjórn: 

Formaður:  Árni Einarsson 

Varaformaður:  Ásgerður Sverrisdóttir 

Gjaldkeri:  Jón L. Árnason 

Meðstjórnendur: Arnar Hauksson, Hafrún Dóra Júlíusdóttir, Magnús Gunnarsson, Þórunn 

Sævarsdóttir  

Varamenn:  Gestur Svavarsson, Vala Smáradóttir og Þorbjörg Guðmundsdóttir (ritari) 

Framkvæmdastjóri er Guðlaug B. Guðjónsdóttir 

 

Skýrslan nær yfir síðasta starfsár, frá aðalfundi 18. maí 2020 til aðalfundar 22. mars 2021. 

 

Stjórnarfundir voru sjö 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 veitir einstaklingum ráðgjöf varðandi tóbaksvarnir.  

Félagsmenn eru 1.250, ævifélagar eru 32 og heiðursfélagar 15.  

Heimsfaraldurinn 

Kórónuveirufaraldurinn hefur raskað starfsemi Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins allt 

starfsárið eins og samfélagsins og heimsbyggðarinnar allrar. Stuðningshópar hafa ekki getað 

hist, bæði vegna samkomutakmarkana og aukinnar áhættu þessara hópa. Námskeiðum, 

málþingum, ráðstefnum og fyrirlestrum hefur verið frestað og þá sérstaklega fræðslustarfsemi 

sem snýr að skólum. En staðan hefur á sama tíma kennt okkur nýjar leiðir og lausnir; fleiri og 

nýrri samskiptamöguleikar hafa þróast mikið og gert okkur kleift að funda í netheimum, fá sem 

mörg, varðandi ýmiss málefni. Einnig má minnast á áhrif faraldursins á tekjuöflun félaga-

samtaka.  

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.  

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Verið er að vinna stutt árveknisskilaboð fyrir samfélagsmiðla til að koma á framfæri við 

almenning ávinningi af ýmsum hollum lífsháttum sem skipta máli, t.d. varðandi 

krabbameinsáhættu. Skilaboðin eru myndskreytt og eru byggð á European Code Against 
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Cancer – tólf leiðir til að draga úr líkum á krabbameini. Aðildarfélögum Krabbameinsfélagsins 

verður boðið að nýta skilaboðin á sínum félagssvæðum. Krabbameinsfélag höfuð-

borgarsvæðisins hefur á starfsárinu skoðað ýmsa möguleika til að auka þekkingu almennings 

um ristil og endaþarmskrabbamein og mikilvægi skimunar. Samráð hefur verið við ýmsa 

fagaðila. 

Fræðsluefni fyrir karla með krabbamein í blöðruhálskirtli um virkt eftirlit og vaktaða bið er 

nánast tilbúið. Efnið er að grunni til breskt (Prostate Cancer UK) og unnið í samstarfi við 

Framför og Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands. Einnig er á lokametrunum 

fræðsluefni frá sama breska aðila um krabbamein og kynlíf, og er það sérstaklega miðað við þá 

sem hafa greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli og aðstandendur þeirra. Það efni er unnið í 

samstarfi við Góða hálsa og Ráðgjafarþjónustuna. Styrkir fengust til þessara þýðingaverkefna 

að hluta úr Velunnarasjóði Krabbameinsfélagsins. Frestað hefur verið vegna faraldursins að 

senda til heilsugæslustöðva fræðsluritið „Krabbamein í blöðruhálskirtli ˗ Leiðbeiningar fyrir 

karla sem eru nýgreindir með sjúkdóminn“ þar sem engin fræðslugögn liggja frammi á þessum 

tímum. Sýna á stutt skilaboð úr fræðslumyndinni „Karlamein – um krabbamein í 

blöðruhálskirtli“ á samfélagsmiðlum á næstu vikum.  

Áfengi er einn mikilvægasti áhættuþátturinn fyrir mörg krabbamein. Félagið fékk styrk úr 

Lýðheilsusjóði til að vinna fræðsluefni um krabbamein og áfengi. Verkefnið er unnið í samráði 

við Krabbameinsfélag Íslands. Fræðsluspjall Árna formanns og Laufeyjar Tryggvadóttur 

framkvæmdastjóra Krabbameinsskrárinnar er tilbúið og á næstunni verða stutt skilaboð úr því 

efni nýtt á samfélagsmiðlum. Einnig var útbúin skýringarmynd (líkamsmynd) um hvaða 

krabbamein það eru sem eru með staðfest áhættutengsl við áfengi.  

Árni Einarsson formaður félagsins er búinn að vera í stjórn NordAN um árabil en það er norrænt 

samstarf ýmissa samtaka um vímuvarnir. Í lok október sl. stóðu samtökin að netmálþingi um 

áfengi og krabbamein á Norðurlöndum með þátttöku krabbameinsfélaga á Norðurlöndum. Við 

fengum Jóhönnu Eyrúnu Torfadóttur sérfræðing hjá Krabbameinsfélagi Íslands til þess að vera 

með erindi fyrir hönd Íslands.  

Aftur og aftur koma fram frumvörp sem miða að því að auka aðgengi að áfengi; t.d. með sölu 

á framleiðslustað, vefverslun, afnámi banns við heimabruggun o.fl. Öll þessi frumvörp ganga 

þvert á öll forvarnasjónarmið, vegna þess að það er viðurkennt að með auknu aðgengi eykst 

neyslan. Árni formaður og Guðlaug voru boðuð á rafrænan fund hjá allsherjar- og 

menntamálanefnd núna í byrjun mars varðandi eitt þessara frumvarpa sem við erum búin að 

senda umsögn um. Nokkur forvarnarfélög, m.a. Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins, og 

einstaklingar, sem láta sig forvarnir varða hafa um nokkurn tíma haft reglulegt samráð um 

hvernig bregðast skuli við þessum aukna þrýstingi. Mjög er orðið þarft að gerð sé heildstæð 

stefna í áfengisforvörnum.  

Veffræðsluefni um næringu og krabbamein er tilbúið. Það var samstarfs verkefni okkar, 

Ráðgjafarþjónustunnar, fræðsludeildar Krabbameinsfélags Íslands og Landspítala. 

„Mamma, pabbi hvað er að?“ er fræðsluefni fyrir fjölskyldur þar sem foreldri fær krabbamein. 

Efnið er þýtt og staðfært fræðsluefni frá Danska krabbameinsfélaginu. Búið er að teikna nýjar 

myndir í bæklinginn og lokayfirlestur er að ljúka. 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 



 

5 

 

höfuðborgarsvæðisins hefur látið útbúa eða aðstoðað við með yfirlestri og fleiru. Verið er að 

vinna að endurútgáfu og uppfærslu á fræðsluritinu „Brjóstakrabbamein – Algengasta 

krabbamein kvenna“. 

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. Félagið vinnur náið með Ráðgjöf í reykbindindi (Reyksímanum 

á Húsavík) og beinir líka fyrirspurnum um aðstoð til ráðgjafanna þar. Jóhanna Kristjánsdóttir 

frá Ráðgjöf í reykbindindi aðstoðaði okkur í ársbyrjun með rafrænt fræðsluerindi um 

reykbindindi/tóbaksbindindi hjá einu stórfyrirtæki. Félagið hefur boðið aðildarfélögum 

Krabbameinsfélags Íslands aðstoð ef þau vilja standa fyrir reykleysisnámskeiðum á sínum 

félagssvæðum.  

Framhald á fræðsluverkefni okkar varðandi rafsígarettur í 10. bekkjum grunnskóla á 

landsbyggðinni hefur verið í bið vegna veirufaraldursins. Í framhaldi af námskeiðinu haustið 

2019 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 hefur ekki verið mögulegt fyrir 

nemendurna að heimsækja skóla, eins og til stóð, vegna veirufaraldursins. Í fyrravetur var 

tekinn upp fræðslufyrirlestur með Láru Sigurðardóttur lækni sem unnið hefur með okkur að 

rafsígarettufræðslunni. Fyrirlesturinn er aðgengilegur fyrir skóla, foreldrafélög, heilsugæslur, 

félagsmiðstöðvar, vinnuskóla og fleiri. Verkefnið er styrkt af heilbrigðisráðuneytinu.  

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 að nú hefur bæst við fræðsla um rafsígarettur og nikótínpúða. Hin 

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

heimsækja nemendur í 8. bekk í Hafnarfirði.  

Undanfarið ár hafa nikótínpúðar, sem engin lög og reglugerðir ná ennþá 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 Gallup-könnun sem Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins og fleiri létu gera í nóvember 

2020 varðandi viðhorf til rafsígaretta og nikótínpúða kemur fram að að 95% 18 ára og eldri 

höfðu ekki notað rafsígarettur í ár (2020) miðað við 90,4% í sams konar könnun í fyrra. Þá 

sögðust 79% ekki nota nikótínvörur yfir höfuð. Um 85% vildu bann við notkun rafsígarettna á 

veitingastöðum og 64% töldu að rafsígarettur væru jafn skaðlegar og annað tóbak. Niðurstöður 

sýndu að að rúmlega 85% svarenda voru sammála fullyrðingunni um að kaup á nikótínpúðum 

(í vör) ættu að vera háð sömu skilyrðum og gilda um aðrar nikótínvörur, svo sem sígarettur. 
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Fleiri voru sammála fullyrðingunni eftir því sem aldur svarenda var hærri. Mesta notkun 

púðanna er í aldurshópnum 18-24 ára, um 19%. 

Félagið sendi inn umsögn í samráðsgátt stjórnvalda varðandi frumvarp um breytingar á lögum 

um rafrettur og nikótínvörur. Þar fögnuðum við því að fram væri komið frumvarp með 

ákvæðum um nikótínpúða en gerðum um leið athugasemdir um seinagang hins opinbera í 

setningu laga og reglugerða sem eiga að vernda íslensk börn og ungmenni. Einnig gerðum við 

athugasemdir við að niðurstöður starfshóps sem settur var á laggirnar í október 2019 og skila 

átti niðurstöðum fyrir 1. apríl 2020 um hvort takmarka ætti heimildir til markaðssetningar 

bragðefna virðast ekki vera komnar fram. Mjög mikilvægt er að notkun bragðefna verði 

takmörkuð sem mest og helst bönnuð. Bæði rafsígarettuvökvar og nikótínpúðar eru auglýstir 

sem „einstök bragðskynjun“, allt til þess að koma nýjum notendum á bragðið og ýta undir 

neyslu og þar með auka líkur á að nýir notendur sem allt og oft eru börn og ungmenni festist í 

viðjum nikótínfíknar. Nikótínpúðarnir hafa tekið góða hlutdeild af sölu íslenska neftóbaksins 

(munntóbaksins) þar sem púðarnir eru ódýrari og „hreinlegri“. 

Við höfum hrósað Neytendastofu fyrir hversu vel hún rækir eftirlitshlutverk sitt varðandi 

rafsígarettur og varning tengdan þeim. Í febrúar sl. gerði stofnunin könnun í 42 

matvöruverslunum og bensínstöðvum þar sem athugað var hvort seldar væru ólöglegar 

rafsígarettur og áfyllingar og hvort slíkar vörur væru sýnilegar viðskiptavinum sem samkvæmt 

lögum er bannað. Athugaðar voru um 60 tegundir og reyndust þær allar vera í lagi. En aftur á 

móti kom í ljós að í 48% verslananna voru rafsígarettur og áfyllingar sýnilegar og var brugðist 

við því. Þetta sýnir hversu mikilvægt það er að hafa gott eftirlit með sölustöðum. 

Í tilefni af alþjóðlega tóbakslausa deginum 31. maí 2020 létum við þýða skilaboð frá Alþjóða-

heilbrigðismálastofnuninni (WHO). Yfirskrift skilaboðanna var „Verndun ungmenna fyrir 

áhrifavaldi tóbaksiðnaðarins og forvarnir gegn tóbaks- og nikótínnotkun“. Einnig létum við 

þýða skilaboð frá Evrópsku krabbameinssamtökunum (ECL) um hvernig draga beri úr notkun 

tóbaks og annarra nikótínvara í tilefni af Evrópuviku krabbameinsfélaga.  

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins lét þýða og staðfæra samantekt frá evrópskum 

tóbaksvarna- samtökum (ENSP) um áhrif reykinga á hættu á að fá kórónuveiruna. Í 

samantektinni var hvatt til að nota ástandið sem tækifæri til að hætta að reykja. Ráðgjöf í 

reykbindindi aðstoðaði yfirlestur og fleira. Fræðsluefnið var sent öllum heimilislæknum.  

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins er í samstarfi við hjúkrunarfræðinga hjá fyrirtækinu 

Heilsulausnir varðandi fræðslu í skólum um rafsígarettur og annan tóbaksvarning. 

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. Sama gildir varðandi brot á áfengisvarnarlögunum. Nokkrir fjölmiðar hafa að 

undanförnu gengið ansi langt í að brjóta tóbaksvarnarlög. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur 

brugðist vel við athugasemdum félagsins varðandi brot á lögunum. Ýmislegt af gagnrýni eða 

hrósi félagsins hefur orðið að mikilli fjölmiðlaumfjöllun. Gagnrýni okkar á Borgarleikhúsið í 

fyrra vegna söngleiksins um Bubba rataði inn í áramótaskaupið.  

Guðlaug svaraði árlegum spurningalista frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) um 

ýmislegt er snýr að tóbaksvörnum á Íslandi. Einnig svaraði hún fyrirspurn frá aðstandendum 

spænskrar rannsóknar um rafsígarettu um stöðu mála á Íslandi. Þessi rannsókn er unnin í 

samstarfi við WHO.  



 

7 

 

Norræn félagasamtök í tóbaksvörnum funda reglulega og hafa með sér margvíslegt samráð. 

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

Á starfsárinu hafa verið tveir rafrænir fundir þar sem Guðlaug hefur verið með innlegg um 

stöðu tóbaksvarna á Íslandi.  

Guðlaug situr í fagráði landlæknis um tóbaksvarnir. 

„Hættan er ljós“  

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

Geislavarna ríkisins, Embættis landlæknis, húðlækna og Krabbameinsfélagsins. Stefnan hefur 

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

notkun ljósabekkja. Árlega er gerð könnun af Gallup fyrir átakshópinn 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 2020 var þessi tala um 11%. Kannan-

irnar 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 2020 var hlutfallið komið niður í 21%. 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 88% þeirra sem 

svöruðu árið 2020 höfðu ekki brunnið. Í könnuninni árið 2014 var þessi tala í kringum 73%.  

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 

Streymismálþing um brjóstakrabbamein var haldið í húsi Krabbameinsfélagsins 27. október 

2020 á vegum Brjóstaheilla – Samhjálpar kvenna, Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins 

og Ráðgjafarþjónustunnar. Yfirskrift málþingsins var „Brjóstakrabbamein – fordæmalausir 

tímar”. Á málþinginu ræddu Ólöf Kristjana Bjarnadóttir krabbameinslæknir og Kristín 

Sigurðardóttir sérfræðingur í hjúkrun um brjóstakrabbamein og Covid 19 – áhrif og líðan, Þorri 

Snæbjörnsson sálfræðingur og Lóa Björk Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur frá Ráðgjafarþjónustu 

Krabbameinsfélagsins voru með erindið Líðan og bjargráð á tímum Covid-19, Jóhanna Eyrún 

Torfadóttir, sérfræðingur hjá Krabbameinsfélaginu kynnti niðurstöður úr Áttavitanum sem snúa 

að þátttakendum með brjóstakrabbamein og Maríanna Garðarsdóttir forstöðumaður 

Rannsóknaþjónustu Landspítalans kynnti stöðu mála varðandi flutning skimunar og sérskoðana 

frá Leitarstöð Krabbameinsfélagsins til Landspítalans. Agnes Smáradóttir krabbameinslæknir 

var fundarstjóri.  

Um 1.000 manns fylgdust rafrænt með málþinginu í gegnum streymisveitu 

Krabbameinsfélagsins, Facebooksíður Krabbameinsfélagsins, Bleiku slaufunnar og 

Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins, auk mbl.is. 
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Skógarganga 

Vegna veirufaraldursins var ekki hægt að standa fyrir árlegri októberskógargöngu 

Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og Skógræktarfélags Hafnarfjarðar.  

Nemendur, skólar o.fl. 

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. Á árinu hafa komið nokkrar beiðnir um afnot af gömlu fræðslu- og auglýsingaefni 

um tóbaksvarnir til að nýta í t.d. barnamynd sem á að gerast á níunda áratugnum og 

fræðslumynd um loftslagskvíða.  

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. Alls 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. 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins, í samstarfi við Fræðslu of forvarnir og SAFF, hefur 

undanfarin fjögur ár staðið, ásamt fleirum, meðal annars, að því að kanna notkun á rafsígarettum 

og viðhorf til þeirra meðal Íslendinga 18 ára og eldri. Í síðustu könnun bættust við spurningar 

varðandi nikótínpúða.  

Vefsíðumál og samfélagsmiðlar 

Fésbókarsíða Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins er notuð til koma á framfæri því sem 

félagið stendur fyrir og til að styrkja stöðu þess. Umræða hefur verið í stjórn um að félagið láti 

gera sína eigin vefsíðu og nýti sér betur ýmsa samfélagsmiðla.    

Stuðningur við sjúklinga 

Tveir stuðningshópar hafa starfað 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 reglulega á rabbfundum og fræðslufundum, karlahópurinn fyrsta miðvikudag 

í mánuði (ekki í 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. 

Þetta starfsár hefur ekki verið hægt að halda rabbfundina vegna faraldursins. Samskipti hafa að 

mestu verið símleiðis og í tölvupóstum. Góðir hálsar áttu 20 ára afmæli sl. desember. Vonandi 

verður hægt að halda upp á afmælið síðar.  

Nokkrir Góðir hálsar aðstoðuðu Krabbameinsskránna sem var að endurbæta og uppfæra 

gangvirka vefsíðu um krabbamein í blöðruhálskirtli. Þeir tóku að sér að lesa yfir og gera 

athugasemdir.  
 

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

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

unnið í samvinnu við Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins, Fríska menn og Kraft. 
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Frá því í október sl. eru Góðir hálsar hluti af starfsemi stuðningsfélagsins Framfarar (félag 

karlmanna með krabbamein í blöðruhálskirtli og maka). Framför á aðild að Krabbameinsfélagi 

Íslands. Rætt hefur verið um að Guðlaug haldi áfram einhverjum tengslum við Góða hálsa. 

Guðlaug var með erindi á zoom-fundi hjá Framför í nóvember sl. þar sem hún sagði frá stofnun 

og starfsemi Góðra hálsa undanfarin 20 ár.  

Ekki hefur verið hægt að fara af stað vegna covid með verkefnið Feel+ sem byrja átti sl. vor. 

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

andhormónameðferð. Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins, Ráðgjafarþjónusta 

Krabbameinsfélagsins, Góðir hálsar og Landspítali, standa saman að verkefninu. Styrkur fékkst 

úr Velunnarasjóði Krabbameinsfélagsins til að koma verkefninu á laggirnar.  

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. Fyrirspurn 

kom frá Finnlandi varðandi stuðningshópinn og hugmynd um hugsanlegt norrænt samstarf 

stuðningshópa um krabbamein í kvenlíffærum.  

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 óumdeilt er að happdrættið á ríkan þátt í þeim mikla árangri sem náðst 

hefur í tóbaksvörnum síðustu áratugi.  

Heildarsala happdrættismiða í happdrættunum 2020 var betri en árið á undan og munaði þar 

helst um að salan í sumarhappdrættinu var betri. Ýmsar ástæður geta tengst því að greiðslur 

fyrir heimsenda miða í jólahappdrættinu voru nokkuð mikið lakari en árið áður. Vinningsbíll 

var til sýnis í sumarhappdrættinu eina viku í Smáralind og þar fór fram sala á lausasölumiðum 

en vegna samfélagsástands var ekki hægt að hafa bíl í Smáralindinni í desember. Kynning og 

auglýsingar voru í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Sala miða í netverslun 

Krabbameinsfélagsins er góð viðbót og var sérstaklega mikil í jólahappdrættinu. Sala 

happdrættismiða til fyrirtækja var hjá fyrirtækinu Markaðsráði. Póstburðargjöld eru verulega 

íþyngjandi og taka þarf útsendingarhópinn til endurskoðunar.  

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð um tæpar þrjár milljónir króna. Kostnaður við 

fræðslustarfsemi var rúmar 18,6 milljónir króna. Árið 2020 skilaði happdrættið félaginu rúmum 

24 milljónum króna í tekjur. Aðrir tekjuliðir, eru félagsgjöld, styrkir, auk vaxtatekna sem hafa 

lækkað mikið. 

Samstarf við ýmsa aðila 

Snertifletir Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og Krabbameinsfélags Íslands eru 

fjölmargir. Formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins hefur setið í stjórn 

Krabbameinsfélags Íslands og er mikilvægur tengiliður á milli félaganna. Krabbameinsfélag 
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höfuðborgarsvæðisins fylgist vel með þróun mála hjá Krabbameinsfélagi Íslands og 

aðildarfélögum þess og leggur 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 6. júní 2020. Eftir hefðbundin 

aðalfundarstörf var haldinn formannafundur um „Nýjar áskoranir - nýjar leiðir“ í starfi 

Krabbameinsfélagsins við það að brjósta- og leghálskrabbameinsleitin flyst frá félaginu.  

Formannafundur var haldinn í september í netheimum. Þar var farið yfir stöðu mála vegna 

erfiðrar umræðu um Krabbameinsfélagið og Leitarstöðina, Bleiku slaufu átakið og fl. Á 

rafrænum formannafundi í byrjun desember var upplýst um stöðu mála varðandi flutning 

leitarstöðvar og breytingu á skimun. Aðildarfélög kynntu hvað væri helst á dagskrá hjá þeim.  

Í desember byrjun fengu aðildarfélög kynningu á ákvörðun heilbrigðisráðuneytis varðandi 

skimunarmál. Núna í mars var rafrænn fundur um tillögur til breytinga á lögum 

Krabbameinsfélags Íslands. 

Árið 1951 beitti stjórn Krabbameinsfélags Reykjavíkur sér fyrir því að stofnað yrði 

landsamband krabbameinsfélaga. Krabbameinsfélag Íslands verður því 70 ára í júní á þessu ári. 

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.  

Guðlaug situr í stjórn Almannaheillasamtakanna sem fulltrúi Krabbameinsfélags Íslands 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. Einnig hafa samtökin komið að verkefni 

nokkurra félagasamtaka um erfðagjafir. Almannaheill fékk nýlega afhent húsnæði sem er í eigu 

Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa, til afnota til þriggja ára án endurgjalds. Mun það 

gjörbreyta miklu í starfsemi Almannaheilla.  

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. 

Almannaheillasamtök þurfa ávallt að laga sig að breyttum aðstæðum og vera undir það búin að 

takast á við ný verkefni og áskoranir. Áhrif heimsfaraldursins eru margþætt og hafa bitnað á 

starfsemi þeirra, starfsháttum og fjármögnun. Þá skiptir öllu að þau nýti sér sveigjanleika sinn 

og reynslu og þekkingu þeirra sem að þeim standa. Þörfin fyrir hlutverk og hið mikla starf sem 

almannaheillasamtök leggja samfélaginu til hefur komið vel í ljós í faraldrinum. 

Lokaorð 

Þrátt fyrir ávinning á ýmsum sviðum blasa verkefnin við þeim sem vilja leggja 

krabbameinsmálum lið. Einn af hverjum þremur Íslendingum fær krabbamein á lífsleiðinni. 

Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands spáir um 25-30% fjölgun krabbameinstilfella til 
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ársins 2030. Ástæðan er fyrst og fremst hækkandi aldur þjóðarinnar. Það er erfitt að segja til 

um hvers vegna við fáum krabbamein, þeir sem fyrir því verða. Hins vegar liggur fyrir að 

mögulegt sé að koma í veg fyrir 30-50% krabbameina með heilbrigðum lífsháttum. Þar 

ber hæst þætti eins og reykingar, mataræði, hreyfingu, áfengisneyslu og vinnuumhverfi. Í því 

liggja mikil tækifæri samtaka eins og Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins með fræðslu 

og forvörnum auk stuðnings við krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. 

Þótt margt hafi áunnist í krabbameinsmálunum bíða fjölmörg viðfangsefni úrlausnar. Samþykkt 

krabbameinsáætlunar árið 2019 var sannarlega fagnaðarefni og tímamótaáfangi. Þótt margt af 

því sem í henni er sé þegar til staðar er mikilvægt er að tryggja fjármagn til þess að hrinda henni 

af fullum þunga í framkvæmd. Og enn liggur ekki fyrir hvenær ætlunin er að hefja skimun fyrir 

krabbameini í ristli og endaþarmi.  

Skaðsemi reykinga og tengsl þeirra við krabbamein eru löngu viðurkennd. Það þykir sjálfsagt 

og nauðsynlegt að vinna með öllum ráðum að því að koma í veg fyrir eða halda reykingum sem 

mest niðri. Þar hafa stjórnvaldsaðgerðir, meðal annars aðgangstakmarkanir, skipt sköpum og 

árangur Íslendinga í tóbaksvörnum vakið athygli á heimsvísu. Lengi hefur verið vitað að 

samband er milli áfengisneyslu og ýmissa krabbameina og stöðugt bætast við upplýsingar sem 

staðfesta það en einnig að áhættan sé jafnvel meiri en áður var talið. Það er ljóst, sé litið til 

krabbameinsforvarna, að ávinningurinn af því að halda neyslu áfengis sem mest niðri er 

verulegur. 

Í rannsókn sem gerð var af norrænum krabbameinsskrám fyrir skömmu var áætlað hve mikið 

af nýgengi krabbameina megi rekja til áfengisneyslu í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og 

Svíþjóð. Samkvæmt henni má, miðað við óbreyttar drykkjuvenjur, búast við samtals 83.000 

áfengistengdum tilfellum næstu 30 árin og munu flest þessara meina greinast í ristli, endaþarmi 

og brjóstum. Með því einu að það fækki um helming í hópi þeirra sem drekka eitt til fjögur glös 

af áfengi á dag mætti koma í veg fyrir 21.500 tilfelli. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gefur skýr skilaboð um að áhrifaríkustu leiðirnar til að draga úr 

áfengisneyslu séu allar á valdi stjórnvalda, það er: Takmörkun á framboði áfengis, verðstýring 

og bann við áfengisauglýsingum. 

Í ljósi þess sem hér er nefnt er því illskiljanlegt að ítrekað komi fram frumvörp á alþingi, meðal 

annars stjórnarfrumvörp, sem hafa að markmiði að auðvelda aðgengi að áfengi og auka framboð 

þess sem myndi leiða til aukinnar áfengisneyslu og þar af leiðandi fleiri krabbameinstilfella. 

Með þessu er beinlínis unnið gegn viðleitni til þess að koma í veg fyrir krabbamein, fækka 

dauðsföllum og bæta lífsgæði og unnið gegn markmiðum nýsamþykktrar krabbameinsáætlunar. 

Krabbamein snertir flesta landsmenn með einum eða öðrum hætti, beint og óbeint, og almennur 

skilningur á mikilvægi þess að taka krabbameinsmálin föstum tökum og að unnið sé gegn 

fjölgun krabbameina með öllum tiltækum ráðum. Margir vilja leggja sitt að mörkum. 

Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins nýtur mikillar velvildar og stuðnings, meðal annars í 

formi félagsaðildar. Fyrir það viljum við þakka. Við viljum einnig þakka stjórn félagsins fyrir 

óeigingjarnt starf í þágu félagsins, sem hefur verið snúnara undanfarin misseri en oft áður.  
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Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis 
Stofnað: 9. febrúar 1969 

Fjöldi félagsmanna: 222 

 

Stjórn 

Aðalfundur var haldinn 2. Júní 2020.  

 

Formaður:  Hlédís Sveinsdóttir  

Gjaldkeri:  Ástrós Una Jóhannesdóttir  

Ritari:   Ragnheiður Stefánsdóttir  

Meðstjórnendur: Elín Guðrún Tómasdóttir og Hulda Gestsdóttir 

Varamenn:  Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir  

Ekki er starfandi framkvæmdastjóri né starfsmaður, en njótum við góðrar þjónustu hjá 

starfsmönnum Hver sem og ráðgjafar hjá aðalfélagi KÍ. 

Haldnir voru 8 stjórnarfundir á árinu. Stjórn fékk Evu Írisi Eyjólfsdóttir sérfræðing hjá KÍ til 

að funda upp á Akranesi og fara yfir starfsemi félagsins og samstarfs möguleika.  

  

Skoðunarmenn reikninga eru Hrefna Rún Ákadóttir og Auður Finnbogadóttir 

 

Saga félagsins: 

Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis var stofnað 1969. Markmið félagsins er 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 með síðu á facebook. 

Á síðasta ári voru skráðir 188 félagsmenn í félaginu. 

Starfsemi: 

Covid-19: 

Öll starfssemi krabbameinsfélags Akraness og nágrennis árið 2020 er lituð af heimsfaraldri og 

þeim takmörkunum sem það ástand setti okkur.  

Heilsuefling: 

Vikulegt jóga upp í HVER hefur verið í boði yfir vetrarmánuðina en á því varð breyting árið 

2020 vegna Covid-19. Ekki var talið óhætt að bjóða upp á jóga á staðnum. Félagið auglýsti 

slökun sem leiðbeint er gegn um netið af Aðalfélagi Krabbameinsfélagsins og er alltaf á 

þriðjudögum. 

Bleikt sund: 

Bleikt sund var aflýst vegna covid-19. 
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Sokkasund: 

Sokkasund var aflýst vegna covid-19. 

Greindir spjalla: 

Félaginu barst ósk frá félagsmanni um að setja af stað hittinga fyrir þá sem eru greindir og 

aðstandendur. 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 sköpuðust 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 mjög 

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 skyld þjónusta hjá Krabbameinsfélagi 

Íslands. 

Náðist að halda fundi fram í mars 2020 en þá var tekin ákvörðun um að fresta fundum þar það 

þætti öruggt út frá Covid-19. 

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. 

Styrkir: 

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

felur gjaldkera að ganga frá þeim málum. 

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 Grundaskóla þar sem það var áður í notkun yfir í 

Brekkubæjarskóla í þeim tilgangi að nemandi þar myndi nýta sér það. 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 krabbameins greindum félögum. 

Annað: 

Að venju var fylgst með sölu á bleiku slaufunni sem og sokkunum. Gekk sú sala vel fyrir sig 

hjá þeim fyrirtækjum sem taka það að sér hér á Akranesi. 

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Félagið sá um dreifingu á blaði Krabbameinsfélagsins á svæðinu. Meðlimir stjórnar skiptu 

eintökunum með sér og fóru með til opinberra stofnanna, hárgreiðslustofa og annarra 

þjónustuaðila þar sem fólk gæti kynnt sér efni blaðsins.  

 

Markaðsstarf og kynningarmál 

Facebooksíða félagsins:  
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https://www.facebook.com/Krabbameinsf%C3%A9lag-Akraness-og-n%C3%A1grennis-

320884754618164 

Þar setjum við inn færslur og fréttir frá félaginu okkar sem og aðalfélagi.  

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð. 

 

● Helstu kostnaðarliðir voru: Styrkir til krabbameinssjúkra og/eða endurhæfingar þeirra, 

við súpufundina “Greindir spjalla” og yoga fyrir greinda og aðstandendur.  

● Helstu innkomuliðir voru: Félagsgjöld meðlima.  

● Sótt var styrki til: Fengum styrk frá KÍ fyrir minningarkortum að upphæð um 50.000kr.  

Lokaorð 

Árið 2020 einkenndist af óvissu vegna Covid-19. Stjórn félagsins fundaði í húsnæði Hver 

einu sinni í mánuði. Þökkum við Hver fyrir aðstöðuna. Stjórn heldur einnig úti lokaðri síðu á 

Facebook þar sem viðfangsefnum og verkefnum eru gerð skil þess á milli. Góð samstaða og 

samvinna var 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. 

 

Takk fyrir samstarfið. 

Stjórn Krabbameinsfélags Akraness og nágrennis 

  

https://www.facebook.com/Krabbameinsf%C3%A9lag-Akraness-og-n%C3%A1grennis-320884754618164
https://www.facebook.com/Krabbameinsf%C3%A9lag-Akraness-og-n%C3%A1grennis-320884754618164
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Krabbameinsfélag Borgarfjarðar 
Stofnað: 1970 

Fjöldi félagsmanna: 230 

Stjórn:  

Aðalfundur félagsins er haldinn í nóvember ár hvert og verður því í haust.  

 

Formaður:   Anna Dröfn Sigurjónsdóttir     

Gjaldkeri:   Guðrún Helga Andrésdóttir   

Ritari:   Guðríður Ringsted   

Meðstjórnendur:  Hafdís Brynja Guðmundsdóttur og Jómundur Hjörleifsson. 

 

Haldnir voru 4 stjórnarfundir á árinu sem einkenndist af heimsfaraldrinum.  

Stjórn tók þátt í fundarhöldum hjá KÍ. 

Að öðru leyti fóru samtöl og samvinna fram í gegnum tölvupóst. 

 

Saga félagsins 

Krabbameinsfélag Borgarfjarðar var stofnað 14. febrúar 1970 og eru félagsmenn um 230  

talsins. Eitt aðalmarkmið félagsins er og hefur verið að styðja við bakið á 

krabbameinssjúklingum á svæðinu.  

Starfsemi: 

Árið 2020 var lærdómsríkt að svo mörgu leiti því ásamt því að sitja heima þurftu 

krabbameinssjúkir á svæðinu einnig að fara í sínar meðferðir. Hátíðarhöldum í tilefni af 50 ára 

afmæli félagsins var frestað ítrekað vegna ástandsins í þjóðfélaginu þannig að verkefni ársins 

einkenndust af fjarlægð en þó stuðningi.   

Verkefni 

Félagið hóf á árinu verkefnið Lykkja fyrir lykkju þar sem til stóð að fá landsmenn til að prjóna 

sokkapar sem ratar ofan í gjafapoka fyrir nýgreinda einstaklinga á aldrinum 18-45 ára. Prjónað 

var eftir einfaldri uppskrift svo sem flestir gætu séð sér fært að vera með. Um 70 einstaklingar 

greinast á ári hverju svo lagt var upp með að ná því markmiði um páskana 2020.  

Viðtökur við þessu verkefni fóru fram úr björtustu vonum og safnast hafa um 500 sokkapör 

sem munu hlýja meðferðarköldum fótum næstu árin. Enn eru sokkapör að berast félaginu svo 

verkefninu er ekki lokið enn. Umsjón verkefnis er í höndum formanns félagsins. 

Til stóð að hlaupa karlahlaup í Borgarnesi í samstarfi við hlaupahópinn Flandra í tilefni 

Mottumars. Því hlaupi var slegið á frest og verður tekið upp þegar áætlað er að halda upp á 52 

ára afmæli félagsins í febrúar árið 2022.  

Stjórn félagsins aðstoðaði við sölu á bleiku slaufunni. Veitti aðstoð varðandi lagerstöðu 

slaufunnar í Borgarnesi og stóð að sölu á slaufunni inni á Brákarhlíð dvalarheimili fyrir þá sem 

eiga erfiðara um vik með að fara á sölustaði. Einnig var gefinn kostur á heimkeyrslu á slaufunni 

í Borgarnesi og var slík þjónusta auglýst á facebook síðu félagsins.  
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Styrkir 

Félagið styrkti 9 einstaklinga á árinu, styrkir eru veittir með því sniði að meðlimur stjórnar 

hefur samband við viðkomandi og fer í kaffi, veitir um leið ráðgjöf um starfssemi og ágæti 

krabbameinsfélagsins. Bæði rafrænar lausnir og einnig hagnýtar upplýsingar t.d. varðandi 

möguleika á sjúkrahóteli og styrkjum. Styrkupphæð hefur haldist óbreytt síðustu misserin 

100.000 en hugmyndir eru uppi um að hækka upphæðina sem nemur hverju barni á framfæri 

viðkomandi krabbameinssjúklings. Engin endanleg ákvörðun hefur þó verið tekin.  

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Félagið sá um dreifingu blaðs Krabbameinsfélagsins á svæðinu.  Stórnarmenn skiptu 

eintökunum með sér og fóru með til opinberra stofnanna, hárgreiðslustofa og annarra 

þjónustuaðila þar sem fólk gæti kynnt sér efni blaðsins. Félagið hefur verið virkt í rafrænum 

deilingum á efni krabbameinsfélagsins í gegnum facebook síðuna sem hefur hefur náð 500 

fylgjendum sem þykir ágætt. Þó mætti auka þessa virkni með auglýsingum beint til markhóps 

fólks á stór Borgarfjarðarsvæðinu. Hugmyndir eru uppi um að herja rafrænt á sveitunga á næstu 

misserum með fræðslu og vakningu í kjölfar þess að konur/karlmenn til sveita veigra sér við að 

leita læknis um stuttan og langan veg þó einkenni séu farin að verða áberandi. Þá er oft seint í 

rassinn gripið í dæmum þar sem „fyrr til læknis“ er oft rætt í kjölfarið.  

Að búa með krabbamein á heimilinu.  

Í bígerð er fræðsluverkefni varðandi samvinnu heimili og skóla í kjölfar greiningar á 

krabbameini. Grunnhugmyndin felst í að gefa leiðbeiningar fyrir kennara og aðra starfsmenn 

skólans um hvernig best sé að veita aðstoð þeim börnum sem búa á heimili þar sem foreldri eða 

aðrir í fjölskyldunni hafa greinst með krabbamein. Sú fræðsla eða þær leiðbeiningar geta komið 

í formi bókagjafa, fyrirlestra í samstarfi við Krabbameinsfélagið, sálfræðingur í heimsókn á 

starfsdegi kennara sem fer yfir hvernig hegðun gæti breyst og mikilvægi þess að sinna 

samstarfinu milli heimili og skóla á þeim tíma meðan meðferð á sér stað. Einnig gætu 

reynslusögur foreldra verið kjörnar í svona lagað. Jafnvel sem fyrirlestur sem bæði foreldri og 

sálfræðingur standa saman að og koma að bæði alvarlegum og spaugilegum hliðum þess að búa 

með börnum og krabbameini. Þetta verkefni verður tekið upp aftur á næstu mánuðum og væri 

tilvalið að hafa klárt þegar skólar hefjast aftur í haust. Hugmyndin á að ná yfir öll skólastig. Þó 

aðaláherslan sé lögð á grunnskólabörn á aldrinum 6-15 ára þá er ekki minna mikilvægt að sinna 

bæði eldri og yngri árgöngum líka. Nauðsynlegt þykir okkur að vinna þetta verkefni í nánu 

samstarfi við Skógarhlíðina og biðjum við lesendur að hugsa þetta með okkur sem tækifæri til 

samstarf krabbameinsheimila og skóla á landsvísu.  

Markaðsstarf og kynningarmál 

Facebooksíða félagsins hefur um 500 fylgjendur nú í maí 2021. Stjórn hefur skipst á að setja 

inn pósta frá Krabbameinsfélaginu varðandi ýmsa fræðslu, fyrirlestra og upplýsingar varðandi 

krabbamein. Bæði forvarnir og fræðslu og einnig varðandi eftirleikinn, lífið eftir meðferð. 

Instagram reikningur hefur ekki verið mjög virkur en formaður heldur úti opinni instagramsögu 

í yfirstandandi meðferð undir myllumerkinu #látumdælunaganga . Sú saga hefur yfir 1.000 

fylgjendur. Þar er sýnt frá hlið sjúklings sem nýtir sér úrræði, fer í meðferðir, hvernig maður 

sprautar sig sjálfur heima, hvað þýða gildin, lífið í bláa stólnum, bros hjúkrunarfræðinga, 

kjarnaþreytan o.fl. sem leynist í huga manneskju með krabbamein. 
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Notkun á því myllumerki býður upp á marga möguleika aðra. Mætti vera fyrir aðra að nota, 

mætti vera stöðugt tengt við reikning Krabbameinsfélags Borgarfjarðar, mætti vera auglýst 

meira á vegum krabbameinsfélagsins. Mætti vera kynning fyrir manneskju í meðferð á 

starfssemi félagsins. Möguleikarnir eru endalausir! 

Samstarf  

Félagið hefur haft gott og náið samstarf með Krafti í tengslum við Lykkja fyrir lykkju verkefnið. 

Einnig hefur Ístex veitt því verkefni bæði styrk og stuðning.  

Formaður hefur einnig aðstoðað Kraft við perluviðburð á Akranesi í byrjun árs 2021. 

Félagið hefur haft samstarf með Hlaupahópnum Flandra vegna karlahlaups sem haldið verður 

síðar.  

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð. 

Helstu Innkomuliðir voru: 

Félagsgjöld               514.000      

Minningakort                 77.400      

Gjafir, styrkir og áheit               742.754      

Helstu kostnaðarliðir voru styrkir til félagsmanna upp á 900.000.  

 

Sótt var styrki til ýmissa verkefna sem enn hafa ekki öll fengið brautargengi ennþá:  

Þar má nefna: 

Velunnarastyrkur                355.000      

Styrkur KÍ v. afmælis og fræðsluerindis             190.000      

Lykkja fyrir lykkju verkefni KÍ              165.000      

Lokaorð 

Árið hefur verið ákaflega lærdómsríkt í ljósi aðstæðna. Eftir að hömlum verður aflétt þá getum 

við handsnúið heilanum aftur í gang með ýmis verkefni sem hafa bæði fæðst og breyst á heilu 

ári á klaka. Sjáum fram á skemmtilega tíma á næstu mánuðum!  

 

Takk fyrir samstarfið. 

Anna Dröfn Sigurjónsdóttir  

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  

 

 

Ársskýrsla barst ekki frá félaginu  
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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  

 

Krabbameinsfélag Breiðfirðinga var stofnað 19. október 2005 að Laugum í Sælingsdal. 

Félagsgjald er 2.000 kr. Félagar eru 30. Eitt kvenfélag er styrktaraðili.  

Þetta ár var nokkuð sérstakt vegna þess faraldurs sem gekk yfir landið með tilheyrandi 

sóttvarnaraðgerðum og samkomubanni sem sé Covid19. 

Við höfum alltaf haldið aðalfund í mars eða apríl en það var ekki hægt vegna veikinnar og þess 

vegna var því frestað. Við auglýstum svo aðalfund í ágúst 2020 með eðlilegum fyrirvara 

samkvæmt lögum félagsins en áður en að því kom var komið samkomubann að nýju vegna 

nýrrar bylgju Kórónaveirunnar. Við þurftum því að aflýsa fundinum. Á símafundi með stjórn 

var því ákveðið að hafa engan aðalfund þetta árið og stjórn væri hin sama áfram eitt ár í viðbót 

og þeir sem áttu að ganga úr stjórn samþykktu það. Félagsstarfið var því í lágmarki þetta árið.  

Við höfum alltaf greitt húsaleigu fyrir  fólk af okkar félagssvæði sem þarf að vera í Reykjavík 

vegna krabbameinsrannsókna eða meðferðar. Sama gildir um sjúkrahótel Landsspítalans.  

Greitt var fyrir tvo sjúklinga á árinu. Reykhólakirkja var lýst upp með bleiku ljósi í október og 

einnig Mjólkurstöðin í Búðardal. Þá tókum við að okkur dreifingu á tímariti 

Krabbameinsfélagsins: Nýjar áskoranir- Nýjar leiðir á okkar svæði.  

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. 
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Krabbameinsfélagið Sigurvon 
Stofnað: 2001 

Fjöldi félagsmanna: 365 

 

Stjórn  

Formaður:   Helena Hrund Jónsdóttir 

Gjaldkeri:   Tinna hrund Hlynsdóttir Hafberg 

Ritari:   Þórir Guðmundsson  

Meðstjórnendur:  Hlynur Kristjánsson, Auður Ólafsdóttir 

 

Starfsmaður er Thelma Hjaltadóttir 

 

Coronafaraldurinn og sóttvarnir settu svip sinn á starfsár Sigurvonar rétt eins og aðra 

starfsemi heimsbyggðarinnar. Ekki var mikið um heimsóknir á þjónustuskrifstofu eða 

viðburði en þess í stað var einblínt á flutninga, endurskipulag og að efla samvinnu við 

móðurfélagið KÍ.  

Þá var ný heimasíða sett formlega í loftið á aðalfundi félagsins í mars. Þar er hægt að sækja 

um styrki og skrá sig í félagið auk þess sem síðan auðveldar aðgengi félagsmanna að 

upplýsingum, fræðslu og fréttum um starf félagsins. Lén heimasíðunnar er krabbsigurvon.is 

og hefur verið unnið að því jafnt og þétt á árinu að bæta við hana og sníða til. 

Í september var starfsemin flutt yfir í nýtt húsnæði úr Pollgötu 4 þar sem félagið hefur verið 

um árabil. Það hefur nú aðstöðu í Suðurgötu 9 á Ísafirði ásamt Starfsendurhæfingu, 

Fjölsmiðju, Vesturafls og sálfræðingi. Standa vonir til að hægt sé að samnýta krafta með 

annarri starfsemi í húsinu til að aðstoða skjólstæðinga félagsins. Stuðningshópurinn Vinir í 

von hafa um árabil fengið inni í húsinu og hefur það fyrirkomulag reynst afar vel. Hópurinn 

var þó ekki mjög virkur á árinu vegna sóttvarna og kom aðeins nokkrum sinnum saman. Á 

þessu fáu hittingum voru reifaðar hugmyndir um hvernig mætti betrumbæta starfið þegar 

aftur væri unnt að hittast hálfs mánaðarlega yfir vetrartímann. Til að mynda með 

gönguferðum, föndri og safnaferðum. Er mikil tilhlökkun hjá aðstandendum hópsins að láta 

reyna á þessar hugmyndir þegar starfið kemst í réttar skorður. 

Í nýju húsnæði voru nýir starfshættir teknir upp. Starfsmaður skilar nú skriflegri skýrslu 

mánaðarlega til stjórnarinnar um störf hans auk þess sem hann sat mánaðarlega fjarfundi 

með öðrum starfsmönnum aðildarfélaga og fulltrúm Krabbameinsfélags Íslands og 

Ráðgjafaþjónustunnar. Þá voru skoðaðir möguleikar þess að stækka starfsvæðið með dyggri 

aðstoð frá tengiilið KÍ og aðildarfélaganna Evu Írisi Eyjólfsdóttur.  

Í bleikum október var Árni Heiðar Ívarsson, íþróttaþjálfari og –kennari með meiru, var 

sæmdur heiðursslaufu Sigurvonar í bleikum október. Með því vildi stjórn félagsins sýna 

þakklæti í verki fyrir ómetanlegan stuðning Árna við hlaupahóp Sigurvonar sem settur var 

á fót vorið 2019. Sá hann hlaupafélögunum fyrir æfingaplani ásamt ráðleggingum og 

stuðningi. Hlaupafélagarnir voru um 40 talsins og höfðu það að leiðarljósi að hafa gaman 

af þessari hollu hreyfingu ásamt því að auka andlega og líkamlega vellíðan sína. Flestir 

meðlimanna hlupu svo til styrktar Sigurvon í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka það árið.  
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Ákveðið hefur verið að félagið standi fyrir hlaupahóp aftur næsta sumar með skipulögðum 

æfingum og vonandi verður það fastur heilsubætandi liður í ársstarfsemi félagsins héðan í 

frá.  

Þrátt fyrir að árið hafi verið óvenjulegt nýttist tíminn vel til að endurskipuleggja starfsemina 

og safna kröftum fyrir komandi tíð. Aðstandendur Sigurvonar líta því björtum augum til 

framtíðarinnar og hlakka til að koma inn af fullum krafti er fjöldatakmarkanir og aðrar 

sóttvarnaraðgerðir verða ekki lengur fjötur um fót.  
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Krabbameinsfélag Hvammstangalæknishéraðs 
Stofnað: 13.október 1968 

Fjöldi félagsmanna: Ekki haldið félagatal  

 

Stjórn 

Formaður:  Guðrún Helga Marteinsdóttir 

Ritari:   Þorbjörg Helga Sigurðardóttir 

Gjaldkeri:  Rannveig Erla Magnúsdóttir  

Meðstjórnendur: Marín Sigurbjörg Karlsdóttir og Elsche Oda Apel 

Endurskoðandi:  Guðmundur Haukur Sigurðsson 

 

Saga félagsins 

Félagið er stofnað árið 1968. Tilgangurinn var fyrst og fremst að standa fyrir hópskoðunum 

vegna leitar á legháls- og brjóstakrabbameini. Annað markmið félagsins var að veita almenna 

fræðslu. Ákveðið var að innheimta ekki árgjöld, þannig að í raun er ekki haldin nein félagaskrá. 

 

Starfsemi 

Haldnir voru 2 stjórnarfundir á s.l. ári og aðalfundur. Tölvutæknin var þó nýtt með samskiptum 

stjórnarmeðlima gegnum tölvupóst og messenger. 

 

Styrkir og gjafir 

Starfsemin hefur verið með minnsta móti á s.l. ári. Covid-19 spilar þar stórt hltuverk. 

Sláturbasar hefur verið haldinn annaðhvert ár, en ekki tókst að halda hann á s.l. ári vegna Covid-

19. 

Seld eru minningarkort í nafni félagsins allt árið um kring og fást þau á heilsugæslunni og 

versluninni hlín. Eitthvað var eftir að pennum og málböndum frá fyrri árum og var restin sett í 

sölu á árinu og gekk það ágætlega. 

Félagið gaf Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga gjafir á árinu. 

- Lyfjadælu ásamt fylgihlutum  

- Blóðþrýstingsmæla 4 stk.  

- Loftdýnu og náttborð 6 stk.  

- Hægindastólar 2 stk. 

- Sumarhúsgögn, borð og stóla. 

 

Á árinu voru krabbameinssjúkir styrktir fjárhagslega. Okkur bárust einnig margar góðar gjafir 

á árinu bæði frá einstaklingum og fyrirtækjum. 

Fjárhagsstaða félagsins er mjög góð í lok árs. 

Enginn komst frá stjórn á aðalfund KÍ 2020. 

 

 

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

Fjöldi félagsmanna: 210 

 

Stjórn 

Kosin á aðalfundi 3. Júní 2020 

Formaður:   Sveinfríður Sigurpálsdóttir  

Ritari:   Kristín Rós Sigurðardóttir 

Gjaldkeri:   Péturína L. Jakobsdóttir 

Meðstjórnandi: Margrét Einarsdóttir  

Meðstjórnandi:  Viktoría Erlendsdóttir 

 

Starfsemi 

Stjórnin hélt fáa fundi á árinu vegna Covid heimsfaraldurs en hafði jafnframt mikil samskipti 

sín á milli gegnum tölvu og síma sem bjargaði samskiptum stjórnar. Aðalfundur dróst fram í 

júní mánuð af þeim sökum. Formaður sótti mjög upplýsandi aðalfund KÍ í júní og tók einnig 

þátt í formannafundinum haldinn 3. des. á Zoom og fékk þar fréttir af starfi annarra félaga og í 

ljós kom að faraldurinn hafði einnig allmikil áhrif á vinnu þeirra. 

Viðburðir 

Á aðalfundinum sem var fámennur, kom góður gestur til okkar Ásdís Arinbjarnardóttir frá 

heilsugæslu HSN sem gaf upplýsingar og var með kynningu á brýnni þörf á tækinu Holter sem 

gagnast myndi vel skjólstæðingum þeirra. Tóku félagsmenn vel í þær hugmyndir. Á fundinum 

var einnig afhent gjafabréf til sjúkradeildar HSN sem er loftdýna til notkunar á sjúkradeild. 

Félagið tók þátt í Bleikamánuðinum að venju í október. Bleikar filmur voru útvegaðar fyrir 

Blönduós og Skagastrandarkirkja, Bólstaðarhlíðarkirkju og Bergstaðarkirkju í Svartárdal sem 

er ný kirkja í hópinn og auk Heilbrigðisstofnunar Norðurlands Blönduósi. Allar þessar 

byggingar lýstu glæsilega bleiku ljósi utan sem innan þeirra og út í umhverfið og skammdegið. 

Fræðslu og forvarnarverkefni 

Félagið sá um dreifingu blaðs Krabbameinsfélagsins á svæðinu. Farið var með eintök til 

opinberra stofnana á svæðinu og s.s. hárgreiðslustofu, Lyfju, N1 og annarra þjónustuaðila þar 

sem fólk gæti kynnt sér efni blaðsins. Gera má ráð fyrir að það hafi farið ca. 6 klst. í þá vinnu. 

Styrkir 

Félagið fékk kærkomin styrk úr Velunnarsjóði KÍ að upphæð 250.000 kr. Veittir voru 2 styrkir 

á árinu til einstaklinga vegna gistinga og meðferðar. Veittur var verulegur styrkur til 

heilsugæslu HSN á Blönduósi til kaupa á Holter sem er sérhæft tæki til að rannsaka hjartslátt. 

Sjá upphæð í ársreikningi, vaskur var endurgreiddur til okkar eftir þó nokkur bréfa og samskipti 

við Skattinn. Tækið fór strax í notkun en formleg afhending þess er framundan. 

Samstarf  

Mikið samstarf hefur verið við starfsfólk HSN sjúkrahúss og heilsugæslu vegna styrks til 

tækjakaupa sem þeir sem greinst hafa með krabbamein sem annarra munu hafa aðgang að. Má 
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nefna að félagið er með gögn sín í geymslu hjá stofnuninni í nokkrum kössum og nýtur þessara 

fyrirgreiðslu. Mikið samstarf hefur verið við Lyfju á Blönduósi og Skagaströnd sem í mörg ár 

hafa selt minningarkort okkar og fá þessir staðir ómetanlegt þakklæti frá stjórn. 

Fjármál 

Krabb A-Hún. er ekki félag sem á að safna peningum en innkomuliðir okkar byggjast á árgjaldi 

félaga og sölu minningarkorta og er því jákvæð útkoma 2020 en minnt skal á það hlutverk okkar 

að styrkja og styðja við krabbameinssjúka. Helstu kostnaðarliðir voru gjöfin til HSN og styrkir 

til einstaklinga. Við sendum umsókn inn til KÍ þ.e. Velunnarasjóðsins fyrir afmælishátíðinni 

2019 og sótt var um kr. 409.000 frá félaginu. Ákveðið var af sjóðnum að veita félaginu kr. 

250.000 fyrir hátíðinni sem við erum þeim afar þakklát fyrir. 

Lokaorð  

Árið 2020 hefur verið öðruvísi en önnur ár með fjöldatakmörkunum vegna faraldursins. 

Stjórnin hefur reynt að framfylgja lögum og reglum félagsins eins og kostur er og beiðnum um 

aðstoð en alltaf má gera betur. Við í stjórn viljum sérstaklega þakka félagsmönnum fyrir 

samstarf og trúmennsku við félagið alla tíð. 
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Krabbameinsfélag Skagafjarðar 
Stofnað: 12.júní árið 1966 

Fjöldi félagsmanna eru: 401 

 

Stjórn 

Formaður:  Dalla Þórðardóttir 

Varaformaður:  Þorsteinn Þorsteinsson 

Ritari:   Sara Regína Valdimarsdóttir 

Gjaldkeri:  Helga Gígja Sigurðardóttir 

Meðstjórnandi: Guðmundur Gunnarsson  

Varamaður:  Ágústa Eiríksdóttir 

 

 

Starfsmenn eru María Reykdal og María Einarsdóttir 

 

 

Starfsemi 

Starfsemi hefur verið með mun minna móti en vænst var og má það að sjálfsögðu rekja til 

Covid-19. Stjórn félagsins hafði miklar væntingar til vetrarins og hafði undirbúið starfið um 

nokkurt skeið. Innan stjórnar hefur það verið rætt við og við undanfarin misseri að starfrækja 

þjónustumiðstöð í samvinnu við önnur félagasamtök eða á eigin spýtur. Og loks skyldi ýtt úr 

vör með þetta verkefni nú í haust. Úrslitum réð að starfsmaður með menntun og reynslu bauð 

fram krafta sína, en það er María Einarsdóttir, iðjuþjálfi að mennt. Vorið 2020 var hafist handa 

um að skipuleggja starfið, húsnæði var tekið á leigu á góðum stað á Sauðárkróki, tekið að safna 

innbúi og standsetja húsnæði og auglýsa. 

Þjónustumiðstöðin er fyrir fólk, sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þeirra. Þar 

er boðið upp á hópastarf og einstakingasþjónustu. Þótt vissulega væri hér stórt verkefni fyrir 

eitt félag, þótti stjórninni það samræmast hlutverki félagsins og þess virði að leggja af stað í 

þessa vegferð til að kanna hvort þörf væri á slíkri þjónustu í héraðinu. Árlega greinast með 

krabbamein hér um á annan tug fólks, sem flest hvað fer í meðferð á Akureyri og nýtur sumt 

hvað í þeim ferðum þjónustu Krabbameinsfélags Akureyrar. Um fjallveg er að fara úr 

Skagafirði norður til Akureyrar og ekki er á allra færi að komast þangað til að sækja fyrirlestra, 

tómstundastarf eða samtalsmeðferð. Því hlýtur það að vera kærkomið að eiga möguleika á þess 

háttar í heimabyggð. Stjórnin setti sér það mark að tilraunin stæði í hálft ár, en vegna Covid-19 

var tíminn lengdur; ekki dugði það og það af kunnum ástæðum. Því er það vilji stjo´rnar að 

framlengja tímann og gera nýja tilraun veturinn 2021-2022. Það tekur tíma að komastarfsemi 

sem þessari á kortið og vegna covid-19 hefur verið ennþá erfiðara að ná til fólks; 

krabbameinssjúkir eru með viðkvæmt ónæmiskerfi og halda sig því meira heima en ella. 

Hópar 

Hópastarf og einstaklingsþjónusta fóru vel af stað í haust og mættu orðuið þó nokkrir í 

prjónakaffi fyrir áramót, karlahóur hefur komið saman og starfsmenn hafa veitt 

samtalsmeðferð. 
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Fjármál 

Gengið hefur á sjóði félagsins í ár, aðallega af tveimur ástæðum. Þá fyrri má rekja til þess að 

félagar eru að eldast og falla frá en nýir bætast ekki í hópinn. Reglulega hefur verið unnið að 

því að ná til nýrra félaga og verður það sett á dagskrá á ný þegar aðtæður leyfa. 

Hin síðari er sú, sem að framan greinir, að ráðist var í nýtt verkefni, húsnæði tekið á leigu og 

starfsmaður ráðinn. Áætlað er að kostnaður á mánuði vegna verkefnisins sé um 800.000 kr. 

Styrkur fékkst úr Velunnarasjóði Krabbameinsfélags Íslands til að standa straum af verkefninu 

og munaði um þann stuðning. Aðrir styrkir og gjafir námu um 1.5 m. Króna og var þar stærsta 

einstaka gjöfin frá Varmahlíðarskóla sem, eins og mörg undanfarin ár, hlaupa til ágóða fyrir 

krabbameinsveika í héraði. Að þessu sinni nam framlag barnanna 900.000 króna. Eigi þau 

hugheilar þakkir, sem og öll þau önnur, sem hafa lagt félaginu liða. 
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Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis 
Stofnað 21. nóvember 1952 

Fjöldi félagsmanna 1100 

 

Stjórn 

Formaður:  Anna Hulda Júlíusdóttir 

Varaformaður:  Jón Gunnlaugur Stefánsson 

Gjaldkeri:  Védís Birgisdóttir 

Ritari:   Marta Kristín Jónsdóttir 

Meðstjórnendur: Brynjólfur Ingvarsson, Guðrún Dóra Clarke, Elva Sigurðardóttir, Jenný 

Valdimarsdóttir, Jóna Arnórsdóttir 

 

Starfsfólk 

Samstarfssamningur við Krabbameinsfélag Íslands var framlengdur og tryggir það faglegan og 

fjárhagslegan grundvöll fyrir starfi heilbrigðisstarfsmanna við ráðgjöf hjá félaginu. KÍ greiðir 

laun og launatengd gjöld fyrir starfsmennina ásamt föstum starfsmanna- og rekstrartengdum 

kostnaði. Starfmennirnir hafa faglegt bakland í Ráðgjafarþjónustunni í Skógarhlíð. Tveir 

starfsmenn voru með 1,5 stöðugildi út ágúst 2020. Regína Ólafsdóttir sálfræðingur var í 80% 

starfshlutfalli go Katrín ösp Jónsdo´ttir í 70% starfshlutfalli. Krabbameinsfélag Akureyrar og 

nágrennis greiddi svo Katrínu Ösp 15% starfshlutfall. Katrín Ösp var eini ráðgjafinn hjá 

félaginu frá 1.september og frá 1.október var hún í 75% starfshlutfalli og alfarið á launaskrá hjá 

KÍ. Vegna verkefnastöðu var ákveðið að bíða með að ráða nýjan starfsmann.  

Hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis voru síðan starfsmenn á launaskrá til að sinna 

daglegum rekstrim, mótttöku- og markaðsstarfi. Framkvæmdastjóri, Halldóra Björg 

Sævarsdóttir í 100% stöðu og María Rut Dýrfjörð var í afleysingum í 100% stöðu sem móttöku- 

og markaðstjóri. 

Að auki var Marta Kristín Jónsdóttir í afleysingum frá 1.september í 50% stöðu sem starfandi 

framkvæmdastjóri.  

 

Sjálfboðaliðar 

Námskeið var haldið fyrir sjálfboðaliða sem tóku formlega til starfa í febrúar 2020. Þetta voru 

sjö einstaklingar sem skráðu sig til þess að vera félaginu innan handar á viðburðum, 

miðvikudagsfræðslum og í hópastarfi. Fólk skráði sig á vaktir, eftir eigin óskum og getu. 

 

Þjónusta og starfsemi 

Það er óhætt að segja að starfsemi félagsins hafi markast mjög af takmörkunum vegna Covid-

19 þetta starfsár. Takmarkanir hófust í byrjun mars mánaðar og var samfellt starf með 

hefðbundnum hætti því aðeins fyrstu tvo mánuði ársins. Á þessum óvissutíma hafði stjórn og 

starfsfólk hag skjólstæðinga félagsins í fyrirrúmi og tóku sóttvarnir og aðgengi að 

þjónustumiðstöðinni mið af ýtrustu varúðarráðstöfunum sem lögð voru til af stjórnvöldum. 

Opnunartími þjónustumiðstöðvarinnar var óbreyttur að undanskildum þremur vikum í mars og 

apríl á meðan samkomubann varði. Einnig unni starfsmenn heima í tvær vikur í nóvember. 
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Aðsókn 

Aðsókn í þjónustu félagsins var umtalsvert minni en árið áður. Þegar litið er yfir vikulega 

skráningu sést glögglega að skjólstæðingar félagsins héldu sig til hlés þegar Covid-19 byrjaði 

og stjórnvöld hertu sóttvarnaraðgerðir. Skráð samskipti við félagið voru 1.232 á árinu og telur 

það til heimsóknafjölda og símtala í þjónustumiðstöðina. Fækkunina má að mestu rekja til 

þess að nánast allt hópastarf og námskeið voru felld niður. 

 

Áætlað er að ríflega 500 manns hafi þegið fræðslu 

eða kynningu á vegum félagsins utan 

þjónustumiðstöðvarinnar. Telur þar fjöldi gesta á 

viðburði tengda Hrútnum í mars og Dekurdögum í 

október hæðst. Þá bætast við rafræn samskipti 

ráðgjafa félagsins sem alls tók,u 122 viðtöl við 

skjólstæðinga, ýmist símleiðis eða í gegnum 

fjarfundarbúnað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alls má áætla að um 2.000 manns hafi haft kynni af félaginu á árinu og er það vonum framar 

miðað við aðstæður. Ef horft er í aðsóknartölur í mars og apríl má greinilega sjá áhrif 

samkomubanns á fjölda samskipta, í júlí var félagið lokað í þrjár vikur vegna sumarleyfa og í 

nóvember sjást áhrif aukinna samfélagssmita og hertra sóttvarnaraðgerða á eftirspurn. 

Þrátt fyrir að aðgengi að þjónustumiðstöðinni hafi verið takmarkað um sinn skapar fjöldi 

heimsókna meirihluta samskipta, þá koma símtöl og að síðustu facebook samskipti. 

 

Hópastarf 

Þar sem skjólstæðingar félagsins eru margir hverjir með veikt ónæmiskerfi var farið varlega í 

hópamyndanir innan þjónustumiðstöðvarinnar. Fyrstu tvo mánuði ársins var hópastarf 

hinsvegar með hefðbundnum hætti og góð aðsókn í skipulagt starf á vegum félagsins. 
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Skapandi handverk og spjall 

Á fimmtudögum var boðið upp á opið hús fyrir konur sem greinst hafa með krabbamein. 

Konurnar mættu gjarnan með handverk að heiman og sinntu því í bland við spjall. Í febrúar 

var konunum boðið að taka þátt í námskeiði í skartgripagerð sem heppnaðist vel. 

Kátir karlar 

Á laugardögum var húsið opið fyrir karla sem greinst hafa með krabbamein. Umsjón með 

hónum hefur Brynjólfur Ingvarsson, sjálfboðaliði. Lagt var upp úr léttu spjalli og góðum 

stuðning við nýliða og hefur þessi jafningjastuðningur reynst vel. 

Leshópur 

Virkur leshópur er innan félagsins, hópurinn er í umsjá Margrétar Baldursdóttur. Hópurinn 

hittist á sirka 6 vikna fresti og var opinn öllum. Valin var bók til lestrar og hún svo rýnd næst 

þegar hópurinn hittist. 

Miðvikudagsfræðsla 

Félagið bauð upp á fræðslu í hádeginu á miðvikudögum. Fræðslunni var ýmist streymt frá 

Krabbameinsfélagi Íslands, fagaðilar fengnir til að vera með erindi eða fræðsla var í höndum 

ráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar. Fræðslurnar voru fjölbreyttar og vel sóttar en þær voru 

opnar öllum. 

 

Námskeið 

Líkt og með hópastarf var námskeiðshald einnig blásið að mestu af. Haldiðv ar námskeið fyrir 

sjálfboðaliða sem tóku formlega til starfa í febrúar. Það voru sjö einstaklingar sem skráðu sig 

og tóku þátt. 

Í september var farið af stað með barnanámskeiðið Börn sem aðstandendur. Námskeiðið er 

aðkeypt fræðsla frá Elísabetu Lorange, listmeðferðafræðing og Helgu Jónu Sigurðardóttur, 

iðjuþjálfa og fjölskyldumeðferðarfræðing. Vegna Covid-19 var seinni hluti námskeiðssins 

felldur niður. 

 

Eirbergsþjónusta 

Konur sem hafa farið í brjóstnám eða fleigskurð geta pantað tíma hjá Eirberg í 

þjónustumiðstöð Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis. Hjúkrunarfræðingur tekur á 

móti konunum, veitir ráðgjöf og mælir fyrir gervibrjóstum og ermum til að meðhöndla 

sogæðabjúg. Aðstaðan er til fyrirmyndar með hjólastólaaðgengi, rúmgóðu viðtalsherbergi og 

mátunarklefa. 

Eirbergsþjónustan er samstarfsverkefni milli félagssins og Eirbergs og er mikilvæg þjónusta 

fyrir konur á landsbyggðinni. 

Komur í Eirbergsþjónustuna á árinu voru 52. 

 

Ráðgjafarþjónustan 

Breyttir tímar hafa kallað á sveigjanleika og nýja nálgun af hálfu Ráðgjafarþjónustu 

Krabbameinsfélagsins. Heimsfaraldur setti mark sitt á starfsemina en hingað til hefur 

þjónustan aðallega farið fram í staðviðtölum og einstaka símaviðtölum. 
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Lögð var rík áhersla á að halda aðgengi að Ráðgjafarþjónustunni opnu eftir fremsta megni og 

veita þannig beinan stuðning við fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur 

þeirra. Þörfum fólks var ýmist mætt með því að veita staðviðtöl, símaviðtöl eða fjarviðtöl. 

Staðviðtöl 

Aðsókn í einstaklings- og fjölskylduviðtöl hefur haldist í hendur við sóttvarnartakmarkanir 

vegna heimsfaraldurs á árinu. Húsnæði þjónustumiðstöðvarinnar er rúmgott og því reyndist 

auðvelt að taka á móti fólki í viðtöl. Auðvelt var að halda tveggja metra fjarlægð og gæta allra 

helstu sóttvarna. Alls komu 300 einstaklingar í staðviðtöl á árinu, þar af 52 konur í 

Eirbergsþjónustu. 

Símaviðtöl 

Í ljósi þess að skjólstæðingar félagsins eru margir hverjir með viðkvæmt ónæmiskerfi eða 

einhver á heimili þeirra brugðu ráðgjafar á það ráð að leggja áherslu á símaviðtöl. Þá var þeim 

sem leituðu til félagsins flestum boðið að fá eftirfylgni símleiðis. Á vef félagsins var auk þess 

sett upp útfylliform sem gerði fólki kleift að óska eftir símatali frá ráðgjafa á ákveðnum tíma 

og auðvelda þannig viðkomandi að taka fyrsta skrefið í samskiptum við félagið. Alls tóku 

ráðgjafar 109 símaviðtöl á árinu. 

Fjarviðtöl 

Ráðgjafarþjónustan tók stórt skref í þjónustu við fólk á landsbyggðinni með innleiðingu á 

fjarviðtalsbúnaðinum Kara Connect á árinu. Búnaðurinn gerir ráðgjöfum kleift að taka 

fjarviðtöl við skjólstæinga sína með öruggum hætti þar sem lögum um persónuvernd er gætt. 

Með þessu framfaraskrefi er hægt að nýta betur sérþekkingu hvers og eins ráðgjafa og para 

við þarfir skjólstæðinga óháð búsetu. Heildarfjöldi fjarviðtala á árinu voru 13.  

 

Rekstur 

Starf Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis byggist alfarið á stuðningi einstaklinga og 

fyrirtækja en stærsti styrkurinn kemur frá Velunnurum Krabbameinsfélags Íslands. Erfið 

fjárhagsstaða var hjá félaginu árið 2020 sem mátti rekja til efnahagslegra áhrifa Covid-19. Það 

dróg verulega úr styrkveitingum frá einstaklingum og fyrirtækjum auk þess sem stórar 

fjáraflanir eins og Hrúturinn, Gæfuspor og Reykjavíkurmaraþon skiluðu ekki inn áætluðum 

tekjum. Stjórn félagsins sá ekki fram á að standa af sér áframhaldandi efnahagslega óvissu og 

sendi út neyðarkall til samfélagsins í september. Félagið fékk mikla athygli frá fjölmiðlum og 

einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök höfðu samband og vildu leggja sitt af mörkum. 

Heildarvelta félagsins 2020 nam 48 milljónum og jókst um 34% frá árinu áður. Hagnaður 

ársins var 15,5 milljónir í samanburði við 2,2 milljón króna tap árið 2019. Hagnaðinn má ekja 

til neyðarkallsins sem félagið sendi út og hækkun á félagsgjöldum. Auk þess var 

rekstrarkostnaður félagsins töluvert lægri þar sem starfsemi félagsins var í lágmarki vegna 

Covid-19. 
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Málsvarastarf 

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis leggur ríka áherslu á að sinna málsvarastarfi. Það 

sem stóð upp úr á árinu var brjóstaskimun í júní 

Brjóstaskimun í júní 

Í upphafi Covid-19 faraldursins var gert hlé á brjóstaskimunum á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Í 

samstarfi við leitarstöðina var ein helgarvakt mönnuð í júní þar sem félagið lagði til 

starfsmann í móttöku og Leitarstöðin geislafræðinga. Voru þá skimaðar um 200 konur á 

þremur dögum sem annars hefðu þurft að bíða fram í ágúst. 

 

Viðburðir 

Vegna fjöldatakmarkana og sóttvarnaraðgerða vegna Covid-19 reyndist erfitt að halda 

viðburði á vegum félagsins. Hrúturinn var haldinn í byrjun mars án takmarkana og 

Dekurdagar í október með takmörkunum. Aðrir viðburðir féllu niður. 

Hrúturinn 

Hrúturinn er árvekniátak haldið af Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis í samstarfi við 

Akureyrarbæ og Krabbameinsfélagið. Hrúturinn er haldinn í mars þar sem mars mánuður 

hefur undanfarin ár verið tileinkaður vitundarvakningu á krabbameini í körlum. 

Aðalviðburður Hrútsins er málþingið Karmenn og krabbamein sem haldið er í Hofi. Alls sóttu 

200 manns málþingið í ár og heppnaðist það mjög vel. Um kvöldið var Kótilettukvöld á 

Eyrinni, uppboðs og matarveisla þar sem allur ágóði rann til félagsins. 

Yfirskrift Mottumars var hreyfing og af því tilefni voru starfsmenn félagsins sýnilegir í World 

Class einn laugardagsmorgun. Þar fóru fram góðgerðartímar undir yfirskriftinni Hrútar á 

hreyfingu. Mottumarslög voru spiluð og starfsmenn afhentu hressingu og fræðslu á vegum 

félagsins. 

Dekurdagar 

Októbermánuður er tileinkaður konum sem greinst hafa með krabbamein, bleikur litur er 

nýttur til þess að minna á málefnið og sýna konum samstöðu og stuðning. Á Akureyri hafa 

versllunareigendurnir Vilborg í Centro og Inga í Pedromyndum staðið fyrir Dekurdögum 

síðastliðin 12 ár. Í þetta skiptið söfnuðust 4,2 milljónir. Upphæðin sem safnaðist í ár5 fór 

langt fram úr björtustu vonum og þakklæti er félaginu efst í huga. Það er nauðsynlegt að eiga 

sterkt bakland eins og Dekurdagar hafa verið. 

Það hefur skapast hefð fyrir því að vera með uppskeruhátíð á Icelandair Hótel Akureyri í lok 

október, en vegna aðstæðna í samfélaginu var horfið frá þeim plönum. Sigrún Hulda 

Sigmundsdóttir, hótelstýra afhenti félaginu styrk að upphæð 207.000 kr sem safnaðist á 

hótelinu í október. 

 

Miðlar 

Í ljósi þess að aðgengi að félaginu var takmarkað vegna Covid-19 var lögð áhersla á að miðla 

efni og fréttum í gegnum vef og samfélagsmiðla, þá voru starfsmenn félagsins sýnilegir í 

sjónvarpi. 

Vefur 

Lagst var í endurbætur á efni vefsins á árinu og áhersla lögð á að veta skýrar upplýsingar. 

Notkun á vefnum jókst umtalsvert, en fjöldi þeirra sem nýta vefinn jókst um 112% milli ára 

og fjöldi heimsókna um 146%. Spilar þar inn í góð virkni á Facebook þar sem vísað var í efni 
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á vefnum og svo virðist sem efnið hafi náð vel til skjólstæðinga félagsins. Vefurinn er í 

stöðugu endurbótaferli þar sem lögð er áhersla á að mæta þörfum lesenda. 

Facebook 

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

skjólstæðinga. Félagið heldur úti síðu á Facebook og miðlar þar upply´singum um starfsemi 

félagsins, tilkynningum um breytta opnunartíma, námskeið, viðburði og gagnlegum 

upplýsingum frá Krabbameinsfélagi Íslands. Í lok árs 2019 var félagið með 1.491 fylgjanda á 

Facebook og í lok árs 2020 voru 1.623 fylgjendur. 

Sjónvarp 

Starfsmenn Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis hafa alltaf átt mjög góð samskipti við 

fjölmiðla á félagssvæðinu. N4 sjónvarp hefur verið alveg stórkostlegt með að kynna starfsemi 

félagsins. Árið 2020 komu starfsmenn fjórum sinnum fram í sjónvarpsþáttum á N4. Viðtölin 

tengdust ýmist Hrútnum, starfsemi á Covid-19 tímum, Ráðgjafarþjónustunni og Bleiku 

slaufunni. Félagið vill þakka N4 fyrir stuðninginn í gegnum árin. 

Prentmiðlar 

Fréttablaðið birti frétt af erfiðri fjárhagsstöðu Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis. 

Blaðamaður hafði samband við Mörtu Kristínu framkvæmdastjóra félagsins, eftir að bæjarráð 

Akureyrar hafði hafnað beiðni félagsins um fjárhagsaðstoð. 

Fjáraflanir 

Aur fyrir eista 

Í tengslum við Hrútinn var farið af stað með söfnunarátakið Aur 

fyrir Eista. Fyrirtæki voru hvött til þess að leggja félaginu lið með 

því að styrkja um upphæð að eigin vali fyrir hvert eista í 

starfsmannahópnum. Hugmyndin kom upphaflega frá 

starfsmönnum Fasteignasölu Akureyrar sem riðu á vaðið með 

myndarlegu framlagi. Átakið var vel heppnað og vakti mikla 

lukku. 

Samhliða þessu var gefið út fræðsluplakat á vegum félagsins þar 

sem farið var yfir sjálfsskoðun karla á eistum. Krabbamein í 

eistum eru frekar sjaldgæf en þau eru samt algengustu illkynja 

æxli karla á aldrinum 25-39 ára. Að þekkja líkama sinn vel getur 

verið lykillinn að því að gera sér grein fyrir því þegar eitthvað er 

ekki eins og það á að vera. Með því að taka stöðuna mánaðarlega eru meiri líkur á því að taka 

stöðuna mánaðarlega eru meiri líkur á því að mein uppgötvist tímalega. 

Kótilettukvöld 

Eftir málþingið Karlar og krabbamein í mars var kótilettukvöld haldið á veitingarstaðnum 

Eyrinni og rann ágóði af seldum miðum til Krabbameinsfélags akureyrar og nágrennis. 

Uppselt var á viðburðinn, en 70 manns gæddu sér á úrvals kótilettum og meðlæti. Veislustjórn 

var í höndum vandræðaskáldsins Vilhjálms Bragasonar sem stýrði jafnframt uppboði á 

varningi sem félagið fékk að gjöf frá fyrirtækjum og einstaklingum á svæðinu. Það var mál 

manna að vel hafi heppnast til og alls safnaðist um 500.000 þúsund. 
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Gæfuspor 

Í samkomubanninu var leiða leitað til þess að minna á starfsemi félagsins og safna um leið 

áheitum. Úr varð árvekniátakið Gæfuspor þar sem fólk var hvatt til þess að taka gæfuspor í 

sínu lífi og sporna um leið við líkum á því að fá krabbamein. Meðal þess sem lögð var áhersla 

á var hreyfing, notkun sólarvarnar og heilbrigðar matarvenjur. 

Reykjavíkurmaraþon 

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fór fram 22.ágúst. Hlaupið var haldið með breyttu sniði 

þetta árið vegna Covid-19. Fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hljóp hópur af 

fólki og söfnuðust 511.311 krónur. 

Jólamerkimiðar 

Í lok nóvember hóf félagið sölu á jólamerkimiðum til styrktar starfseminnar. Miðarnir voru 

hannaðir innanhúss og prentaðir í Ásprent. Vel var tekið í þetta framtak og seldust 250 pakkar 

af merkimiðum fyrir 183.550 krónur. 

Styrkir 

Félagsmenn 

Félagsgjöldin eru ein af fjárhagslegum grunnstoðum Krabbameinsfélags Akureyrar og 

nágrennis og gerir því kleift að halda uppi öflugu málsvarastarfi, stuðningi við 

krabbameinsgreinda, fræðslu- og forvarnarstarfi, samskiptum við önnur hagsmunafélög og 

opinberar stofnanir er málið varðar. Félagsgjöldin voru hækkuð úr 3500 krónum í 4500 

krónur á árinu. Innkoma félagsgjalda nam 4.576.000 krónum. 

Út frá neyðarkalli félagssins mátti sjá töluverða aukningu í nýskráningu félagsmanna seinni 

luta ársins. Við þökkum því öllum þeim félögum sem leggja sitt af mörkum til félagsins, 

ykkar framlag skiptir máli. 

Styrkir frá samfélaginu 

Í september sendi Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis út neyðarkall vegna erfiðrar 

fjárhagsstöðu félagsins. Í ár komu mun færri styrkir inn en áður fyrri hluta árs sem má rekja til 

efnahagslegrar óvissu í samfélaginu vegna Covid-19. Það er óhætt að segja að samfélagið hafi 

tekið vel í bónina. Stuðningurinn og samkenndin sem stjórn og starfsmenn fundu fyrir var 

ómetanlegur. Félagið þjónustar stórt svæði á landsbyggðinni og er mikilvægt að fá styrki frá 

samfélaginu til þess að halda starfseminni gangandi. Styrkir frá fyrirtækjum, einstaklingum og 

öðrum félagasamtökum eru því alltaf kærkomnir. Félagið sendi einnig neyðarkallið á 

akureyrarbæ og sveitafélögin í kring og lagði áherslu á mikilvægi þess að halda þjónustunni í 

heimabyggð. Sveitarfélögin sem lögðu félaginu lið voru Norðurþing, Grýtubakkahreppur og 

Hörgarsveit. 

Styrkir sem komu inn vegna neyðarkallsins skiluðu sér í rúmlega 16.5 milljónum króna. Inn í 

þeirri tölu eru styrkir tengdir Dekurdögum þar á meðal aðalstyrkurinn frá þeim viðburði sem 

nam 4.200.000 krónum. 

Á hverju ári sækir Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis um verkefnastyrki til þess að 

geta boðið upp á námskeið, málþing og aðra fræðslu. Félagið fékk styrki til að halda tvö 

málþing, barnanámskeið og núvitundarnámskeið en aðeins var hægt að halda málþingið 

Karlar og krabbamein í mars og hluta af barnanámskeiðinu. Styrkirnir komu frá Norðurorku, 

Heilbrigðisráðuneytinu og Embætti landlæknis. 

Velunnarar 
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Árlega útdeilir Krabbameinsfélag Íslands styrkjum frá Velunnurum félagsins til aðildarfélaga 

Krabbameinsfélagsins og getur Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis sótt þar um styrk. 

Velunnarar eru ómetanlegt bakland Krabbameinsfélagsins allan ársins hring. Velunnarar 

Krabbameinsfélagsins eru þeir sem kjósa að styðja við baráttuna gegn krabbameini með 

mánaðarlegu framlagi og styrkja þannig rannsóknir, fræðslu og forvarnir og endurgjaldslausa 

ráðgjöf og stuðning til krabbameinsgreindra og aðstandenda þeirra. 

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis fékk 11.5 milljónir í úthlutun frá velunnurum fyrir 

árið 2020. Auka úthlutun upp á 1.429.259 krónur barst síðar á árinu. 
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Krabbameinsfélag Suður-Þingeyinga 
Stofnað: 1968 

Fjöldi félagsmanna: 344 

 

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 vegna Covid 19 faraldurs 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. Félagið hefur notið velvildar fólks á svæðinu með 

höfðinglegum gjöfum sem er alveg ómetanlegt. 

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. 

 

F.h. stjórnar 

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 

 

  

Ársskýrsla barst ekki frá félaginu að þessu sinni.  
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Krabbameinsfélag Austfjarða 
Stofnað: 21.apríl 1970 

Fjöldi félagsmenn 541 

 

Krabbameinsfélag Austfjarða var stofnað 21. apríl 1970. Félagið hefur verið með virka stjórn 

og haldið úti öflugu starfi í gegnum tíðina. Markmið félagsins er að styðja við bakið á 

krabbameinsgreindum og aðstandendum og taka þátt í aksturs- og gistikostnaði meðan á 

meðferð stendur.  

 

Stjórn: 

Aðalfundur var haldinn 11.maí 2020. 

Þá var kosin stjórn félagsins en í henni sitja: 

 

Formaður:   Hrefna Eyþórsdóttir   

Varaformaður:  Jóhann Sæberg Helgason  

Gjaldkeri:  Guðmundur Rafnkell Gíslason   

Ritari:   Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir   

Meðstjórnendur:  Anna Þóra Árnadóttir  

Varamenn:   Jóhanna Ríkey Jónsdóttir, Sunna Björg Guðnadóttir   

Framkvæmdastjóri/Starfsmaður er Hrefna Eyþórsdóttir 

 

Haldnir voru fjórir stjórnarfundir á árinu. 

Stjórn tók þátt í 2 fundum hjá KÍ  

Stjórn tók þátt í sex fundum/viðburður fyrir hönd félagsins á árinu. 

 

Starfsemi: 

Árið 2020 var merkilegt fyrir margar sakir. Félagið átti 50 ára afmæli sem ekki var haldið upp 

á. Við stjórnuðumst svolítið af Covid líkt og allir aðrir og gátum því ekki haldið allt það sem 

okkur langaði og lagt var upp með en það kemur ár eftir þetta ár. Við héldum úti starfsemi 

skrifstofunnar sem þó var stundum sem heimaskrifstofa starfsmanns en vorum í meiri 

samskiptum í gegnum tölvupóst og síma við okkar félagsmenn.  

Viðburðir 

Í bleikum október voru engir viðburðir haldnir sökum samkomutakmarkana en prestarnir okkar 

voru með bleika messu í streymi þar sem þeir tóku sérstaklega fyrir krabbamein og hvað það 

snertir marga í nærumhverfi þeirra sem greinast og enn fleiri þar sem samfélögin okkar eru svo 

lítil og samheldin. Einnig minntust þeir á félagið okkar og hvað við stöndum fyrir og gerum. 

Fyrirtæki og félagasamtök smelltu í safnanir og fengum við ómetanlega fjárstyrki frá 

einstaklingum og fyrirtækjum.  

Í byrjun desember hefði alla jafna átt að vera aðventukvöld þar sem hvunndagshetjurnar okkar 

hefðu átt að vera krýndar en ekkert varð af þeim viðburði. En til að krýna þó hetjurnar okkar 

færðum við þeim viðurkenningar heim og tertu svo það gæti haldið aðeins upp á titilinn með 

sínu nánasta fólki.  
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Styrkir 

Krabbameinsfélag Austfjarða styrkti 15 krabbameinsgreinda á árinu. Félagið leggur sig fram 

um að ná til krabbameinsgreindra á svæðinu og aðstoða þá við kostnað vegna gisti- og 

aksturskostnaðar þá vegna leigubíla- og/eða bílaleigubíla meðan á meðferð stendur. 

Styrkupphæðin fyrir árið 2020 voru um 2.500.000.  

Félagið gaf lyfjastól til Umdæmissjúkrahússins í Neskaupsstað og þar með eykst geta þeirra til 

að veita aukna krabbameinslyfjameðferð hér eystra og þar með aukið aðgengi og auðveldar 

mörgum krabbmeinssjúklingum lífið að þurfa ekki að standa í ferðalögum til að sækja 

meðferðina sem reynist mörgum mjög erfitt. Gott samtal varð á milli félagsins og HSA um 

drauma og framtíðarsýn í þessum efnum og stefnt á markvisst samstarf til að fylgja þessum 

hugmyndum eftir. 

Fræðslu- og forvarnastarfsemi 

Í október fór félagið í heilsueflingarátak og dreifði í vel flest fyrirtæki og vinnustaði á svæðinu 

pökkum af Heilsamín og í kjölfarið fengum við fjóra aðila til að gera fyrir okkur 

hreyfimyndbönd sem allir höfðu aðgang að til að fylgja eftir til að bæta líðan og auka við 

hreyfingu sem hægt er að gera hvar og hvenær sem er. Við hugsuðum um forvarnargildi 

hreyfingar og þar sem þær þurfa að hefjast strax ákváðum við að fá íþróttaálfinn með okkur í 

lið og gerði hann stutt æfingamyndband sem var sent í alla leikskóla og yngsta stig 

grunnskólanna okkar og sýnt þar og krakkarnir léku eftir. Svo fengum við stutt jóga frá Hrönn 

Grímsdóttur, myndskeið með sýnikennslu og fræðslu frá Aðalheiði Jensen og svo fengum við 

myndband frá Solveigu Friðriksdóttur sem sendi okkur iljanudd með bolta. Þetta vakti mikla 

lukku og kom af stað smá vitundarvakningu í samfélaginu okkar sem þarf stöðugt að halda á 

lofti.  

 

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

 Félagið sá um dreifingu blaðs Krabbameinsfélagsins á svæðinu. Starfsmaður félagsins 

fór með eintök til opinberra stofnanna, hárgreiðslustofa og annarra þjónustuaðila þar 

sem fólk gæti kynnt sér efni blaðsins. Gera má ráð fyrir að það hafi farið 4 klukkustundir 

í þá vinnu.  

 Einnig var félagið með til dreifingar blað Krafts. Það hefur legið á borði félagsins og 

gestum og gangandi boðið að taka með sér eintak.  
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Markaðsstarf og kynningarmál 

Þegar sumri tók að halla fór félagið ásamt Margréti Helgu frá Ráðgjafaþjónstunni í 

kynningarverkefni þar sem við sóttum heim alla byggðakjarna þjónustusvæðis 

Krabbameinsfélags Austfjarða sem eru sjö talsins og vorum með opna spjallfundi yfir léttum 

veitingum. Markmið þessara heimsókna var að gera félagið og Ráðgjafaþjónustuna sýnilegri 

og sækja okkur talsmenn sem vita hvað félagið gerir og býður upp á til að geta þá látið vita ef 

einhver í nærumhverfi viðkomandi greinist með krabbamein. Þetta verkefni var skemmtilegt og 

nældum við okkur bæði í nýja félagsmenn og talsmenn fyrir félagið.  

 

Facebooksíða félagsins 

 Fjölmargir póstar hafa verið birtir á Facebook síðu félagsins. Síðan er með 700 vini sem 

fylgjast með starfinu.  

 Video sem hafa birst hafa fengið mikla athygli og þá helst þau sem koma frá félaginu 

frekar en þau sem við deildum áfram.  

 Áframdeilingar á efni Krabbameinsfélags Íslands eru í nánast hverri viku og reynum 

við að vera dugleg að láta fólkið okkar vita hvað er í boði í Skógarhlíðinni og á vefnum 

sem hægt er að taka í fjarfundi.  

 

Samstarf  

Félagið skrifaði undir eins árs tilraunverkefni með Krabbameinsfélagi Íslands, 

Krabbameinsfélagi Austurlands, Fljótsdalshéraði og HSA um stöðugildi Ráðgjafa frá 

Ráðgjafaþjónstu KÍ með færanlega starfsemi á Austurlandi. Félagið var í góðri samvinnu við 

Margréti Helgi og var gott að geta leitað til hennar og getað beint okkar fólki til hennar þrátt 

fyrir að COVID 19 hafi heft verulega aðgengið og stóð mjög í vegi fyrir að þessi þjónusta næði 

að festa sig í sessi.  

Krabbameinsfélag Austfjarða sendi bréf á yfirlækni Krabbameinslækninga á LSH til að minna 

á göngudeildina fyrir austan því borið hafði á að margir sem sækja krabbameinslækningar til 

Reykjavíkur og Akureyra skynjuðu að margir fagaðilar vissu ekki af þeim möguleika að hægt 

væri að taka hluta af sumum meðferðum heima í héraði, það virtist fara eftir læknum.  

 

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var neikvæð og skýrist af breytingum á starfsmannamálum 

félagsins og töluverðum mun á innkomu styrkja sem rekja má til COVID.  

 Helstu kostnaðarliðir voru: Rekstur þjónustuskrifstofu, styrkir til einstaklinga og 

lyfjastóll.  

 Helstu innkomuliðir voru félagsgjöld og styrkir einstaklinga og fyrirtækja í bleikum 

október. 
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Lokaorð 

Árið hefur verið áhugavert og erum við full þakklætis fyrir hversu vel hefur gengið hér eystra í 

baráttunni gegn COVID 19 og þrátt fyrir miklar takmarkanir á liðnu ári voru fáir hér sem 

veiktust alvarlega. Við náðum að gera ýmislegt þó við hefðum svo sannarlega geta verið virkari 

og verið með hópastarf og haldið upp á 50 ára afmæli félagsins með pompi og prakt að þá 

gleðjumst við yfir því sem árið gaf okkur og horfum til framtíðar með þau verkefni sem við 

tökum okkur fyrir hendur. Framtíðin er björt og viljum við efla forvarnir í samfélaginu okkar 

og að fólk viti af okkur og láti vita af okkur. Bæði vegna þess að við þurfum fólkið í samfélaginu 

fyrir okkur til að geta staðið við bakið á þeim sem þurfa og við getum gert svo mikið sjálf ef 

við fáum fræðsluna og áminningu um hvernig við getum minnkað líkurnar á að fá krabbamein.   
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Krabbameinsfélag Suðausturlands 
Stofnað 21.apríl 1970 og endurvakið 1.október 2002.  

Félagatal ekki haldið.  

 

Stjórn  

Aðalfundurinn okkar var ekki haldinn fyrr en 24. september sökum C-19. Þar voru hefðbundin 

mál á dagskrá. Tveir nýir stjórnarmeðlimir voru kosnir 

 

Formaður:  Snæfríður Svavarsdóttir  

Gjaldkeri:  Ólöf Óladóttir  

Ritari:   Eyrún Axelsdóttir  

Meðstjórnendur: Ragnheiður Rafnsdóttir og Sonja Garðarsdóttir 

Varamaður:   F. Ester Þorvaldsdóttir 

 

Fáir stjórnarfundir voru haldnir á árinu og voru þeir allir haldnir á netinu utan einn. 

Formaður sat tvo Zoom-fundi á vegum KÍ. 

 

Saga félagsins 

Krabbameinsfélag Suðausturlands var stofnað 21. apríl 1970 og endurvakið 1. október 2002. 

Félagið styrkir einstaklinga sem dvelja þurfa langdvölum í Reykjavík vegna 

krabbameinsmeðferðar. Félagið aflar m.a. tekna með minningakortum sem seld eru hjá 

félaginu. 

Starfsemi: 

Starfssemi félagsins hefur verið í algjörri ládeyðu síðan C-19 kom til landsins. Við höfum ekki 

treyst okkur til að halda fræðslu fyrirlestra fyrir íbúa hér eins og gert hefur verið undanfarin ár 

og eins hefur stjórnin ekki verið dugleg að hittast. En vonum innilega að þetta standi allt til 

bóta.  

Viðburðir 

Eins og áður kom fram hafa engir viðburðir verið á liðnu ári en til stóð að vera með viðburði 

tengda bæði mottu mars og bleikum október. Við eigum það inni til betri tíma. 

Styrkir 

Félagið styrkti einn einstakling um kr. 100.000,-  á síðasta ári. 

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Blað Krabbameinsfélags Íslands barst okkur um það leyti sem öllu var lokað v. C-19. Formaður 

tók að sér að fara með blaðið til fyrirtækja og stofnana á svæðinu svo fólk gæti kynnt sér efni 

blaðsins. Því miður stóð þannig á að verið var að hvetja fyrirtæki til að taka öll blöð og tímarit 

á biðstofum úr umferð en við vonum að blaðið hafi farið aftur á biðstofur landsins. 
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Markaðsstarf og kynningarmál 

Facebooksíða félagsins leit loksins dagsins ljós í október 2020 og hefur fjöldi fólks líkað við 

síðuna. Nokkrir póstar hafa verið settir þar inn frá okkur en helst er póstum frá KÍ og öðrum 

félögum þar tengdum, deilt áfram. Þegar við þurfum að auglýsa viðburði á okkar vegum notum 

við alltaf litla bæjarblaðið okkar, Eystrahorn.  

Samstarf  

Félagið hefur verið í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands hér á Höfn.  

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var neikvæð en góð. Helstu kostnaðarliðir voru: ferða- og 

gistikostnaður til sjúklinga sem fara þurfa til Reykjavíkur v. meðferða og styrkir til sjúklinga. 

Innkoman síðast liðiðár hefur verið heldur minni en undanfarin ár sem eflaust má rekja til C-

19 eins og margt annað. 

Lokaorð 

Árið hefur verið ansi undarlegt og afar rólegt hjá félaginu okkar eins og sjálfagt hjá öðrum en 

við horfum bjartsýn fram á veginn. 

 

Takk fyrir samstarfið. 

Stjórnin  
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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. 

Varamaður:  Auður Eyþórsdóttir 

 

Starfsemi: 

Starfsemi er lítil sem engin hjá okkur. Félagsgjald er kr. 2.000,- og er það eina fjáröflun 

félagsins. Hver sem þarf á krabbameinsmeðferð að halda á okkar svæði getur sótt um styrk til 

félagsins vegna endurgreiðslu á húsnæði á meðan dvöl þeirra stendur fjarri heimabyggð. 

 

 

F.h. stjórnar 

Rannveig E. Bjarnadóttir  
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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: 305 

 

Stjórn: 

Aðalfundur var haldinn 27. maí 2020 

Þá var kosin stjórn félagsins: 

 

Formaður:   Svanhildur Inga Ólafsdóttir   

Varaformaður:   Eygló Aðalsteinsdóttir  

Gjaldkeri:   Ingibjörg Jóhannesdóttir   

Ritari:   Katrín Klemenzardóttir   

Meðstjórnendur:  Guðmunda Egilsdóttir  

Varamenn:   Högni Jóhannsson   

Starfsmaður:   Erla G. Sigurjónsdóttir 

 

Haldnir voru níu stjórnarfundir á árinu. 

Fulltrúar stjórnar tók þátt í tveimur fundum hjá KÍ  

 

Saga félagsins 

Krabbameinsfélag Árnessýslu var stofnað 29. maí 1971  

Á árunum um 1970 kom saman hópur fólks úr Árnessýslu undir stjórn Brynleifs H. 

Steingrímssonar, læknis á Selfossi, til að vinna að undirbúningi stofnunar deildar í 

Krabbameinsfélagi Íslands. Tilgangur þess var meðal annars að koma á fót leitarstöð fyrir 

krabbamein í samvinnu við Krabbameinsfélag Íslands og Heilsuverndarstöðina á Selfossi, sem 

þá var nýstofnuð.  

Stofnfundur Krabbameinsfélags Árnessýslu var haldinn 29. maí 1971 og er félagið 23. 

aðildarfélag Krabbameinsfélags Íslands. Á stofnfundinum voru um tuttugu manns, en 

stofnfélagar urðu 216. Á næstu árum var félagið duglegt að afla félagsmanna og urðu félagar 

flestir um 520. 

Árið 2001 var átak í gangi hjá Krabbameinsfélagi Íslands um að opna svæðisskrifstofur úti á 

landsbyggðinni og var opnuð skrifstofa Krabbameinsfélags Árnessýslu að Kirkjuvegi 8. Var 

félagið stutt á þeim stað og fékk inni í húsi Rauða krossins í Árnessýslu árin 2003 til fyrri hluta 

árs 2005. 2005 var tekið á leigu skrifstofuherbergi að Eyravegi 15 og innifalin voru afnot af 

fundarsal. Þar var félagið til 2013 og fékk síðan inni að Skólavöllum 1 næstu tvö ár, þar til það 

fékk aftur inni hjá Rauða krossinum að Eyravegi 23. Var félagið þar þangað til s.l. haust að 

húsnæðið að Eyravegi 31 var tekið á leigu. Starfsmaður var ráðinn í hlutastarf árið 2002 og er 

félagið enn með starfsmann á sínum snærum. Sinnir hann rekstri félagsins og heldur utan um 

starfið.  

Margt hefur breyst á síðustu árum varðandi áherslur í starfi krabbameinsfélagsins. Jafnframt 

því að sinna fræðslustarfi er lögð meiri áhersla á að styðja félagsmenn og halda utan um þá. Frá 

1996 hefur félagið greitt hluta af kostnaði fyrir þá sem þurfa að dvelja á sjúkrahóteli á 

meðferðartíma og einnig tekið þátt í kostnaði við félags- og sálfræðiþjónustu. Mikil áhersla er 
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lögð á félagslega þáttinn og stendur félagið fyrir fyrirlestrum og námskeiðum til sjálfshjálpar. 

Stuðningshóparnir Brosið og Smárarnir eru starfræktir hjá félaginu. 

 

Starfsemi: 

Starfsemi félagsins óx og efldist töluvert á árinu, þrátt fyrir covid samkomutakmarkanir. Í ljósi 

aðstæðna var nokkrum viðburðum frestað en reynt var að halda úti stuðningi og félagsskap að 

eins miklu leyti og ástandið leyfði. Farið var af stað með nýjungar í þjónustu auk þess sem fastir 

þjónustu liðir voru meira nýttir en áður. Aðkoma sjálfboðaliða við starfsemi félagsins jókst og 

félagið varð sýnilegra í samfélaginu, meðal annars með flutningi í sitt eigið leigu-húsnæði að 

Eyravegi 31, með markvissri öflun bakhjarla og eflingu á samfélagsmiðlum. Árið 2020 verður 

félaginu eftirminnilegt á margan hátt. 

 Flutningur í húsnæði félagsins að Eyravegi 31 opnaði möguleika á öflugri þjónustu og 

meiri sýnileika. Einstakur meðbyr og stuðningur frá fyrirtækjum og félagasamtökum 

gerði félaginu kleift að stækka og styrkjast 

 Styrktarsamningur við SET ehf til þriggja ára var undirritaður. Markar tímamót í 

sögunni þar sem slíkur samningur hefur aldrei verið ritaður í sögu félagsins. 

 Á árinu leit dagsins ljós rannsókn Stefaníu Jónsdóttur, um upplifun maka í 

krabbameinsferlinu og leiddu niðurstöður í ljós að þörf var á sérstökum makahóp. Slíkur 

hópur var stofnaður og fór hann af stað í október. Vegna covid samkomubanns sem stóð 

frá nóvember var tekin ákvörðun um að setja starfsemi hópsins á bið þar til eftir 

áramótin.  

 Á vormánuðum þegar ekki var heimild fyrir hópamyndun, efndi félagið til vikulegra 

gönguferða. Göngurnar voru ýmist innanbæjar eða utanbæjar. Síðasta gangan var farin 

í fjörunni á Stokkseyri og henni lauk í kvöldverði á veitingastaðnum Fjöruborðinu. 

 Fengum góðar heimsóknir í upphafi árs. Í tengslum við eflingu á karlastarfi félagsins 

fengum við Sigurð Böðvarsson krabbameinslækni í heimsókn og einnig kom Matti 

Ósvald markþjálfi með fyrirlestur fyrir karlahópinn 

 Boðið var uppá ýmis námskeið yfir árið, sogæðabjúgsnámskeið og námskeið í jákvæðri 

sálfræði og markmiðasetningu.  

 Sálgæsla er orðinn fastur liður í starfi félagsins. Margrét Steinunn djákni og félagi í 

Krabbameinsfélagi Árnessýslu leiðir sálgæsluna sem er öllum opin. Að jafnaði er 

sálgæsla haldin einu sinni í mánuði. 

 Jóga hjá Jóga Sálir er orðinn fastur liður í starfi félagsins. sérstakur tími er fyrir 

félagsmenn á föstudögum kl.16:15 og er öllum að kostnaðarlausu 

 Golfnámskeið er orðinn árlegur viðburður á vormánuðum. Fjögurra vikna námskeið þar 

sem farið er yfir grunnatriði og lýkur með litlu „móti“ innan hópsins. 

 

Hópastarf 

Hópurinn Brosið er jafningjastuðningur opinn öllum félögum, bæði krabbameinsgreindum og 

aðstandendum þeirra. Hópurinn hittist annan hvern fimmtudag kl.17:00 og að jafnaði eru um 

15 manns að mæta. 

Hópurinn Smárarnir er eingöngu fyrir karlmenn og hittist hópurinn annan hvern þriðjudag 

kl.17:30. Hópurinn er jafningjastuðningur og lögð er áhersla á að bjóða uppá viðburði sem miða 
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að áhugasviði karla. Einn af stjórnarmönnum félagsins heldur utan um starfsemi hópsins. Að 

jafnaði eru um 3-5 karlmenn að mæta. 

Makahópur er nýr stuðningshópur sem var stofnaður á haustmánuðum 2020 í kjölfar 

niðurstaðna úr rannsókn á upplifun maka í krabbameinsferlinu. Niðurstöður leiddu í ljós að 

makar voru að upplifa sig útundan í ferlinu og fannst félaginu því ástæða til að eigna þeim sinn 

hóp og hlúa að þörfum þeirra. 

Sálgæsla er haldin 1x í mánuði, síðasta mándag hvers mánaðar. Hópurinn er opinn öllum þeim 

sem vilja þiggja sáluhjálp og stuðning. Hópurinn er í umsjá Margrétar Steinunnar 

djáknakandidat.  

 

Viðburðir 

 Félagið tók þátt í Mottumars að eins miklu leyti og 

mögulegt var vegna covid. Ekki var unnt að halda 

stóra og mannmarga viðburði en félagið nýtti 

samfélagsmiðla til að koma upplýsingum og 

hvatningu um þátttöku til samfélagsins.   

 Bleikur október varð því miður ekki eins stór og 

félagið hafði áætlað. Engu að síður vakti félagið 

athygli í samfélaginu og víðar fyrir öflugar 

skreytingar í Selfossbæ.  

 

Markaðsstarf og kynningarmál 

Heimasíða félagsins 

 Heimasíða félagsins fór í loftið á árinu 

 Slóðin á heimasíðuna er www.krabbameinsfelagarnessyslu.is  

  

Facebooksíða félagsins 

 Facebooksíða félagsins er helsti auglýsinga og samskiptavettvangur félagsins 

 Félagið heldur úti tveimur síðum, annarsvegar „like“ síðu þar sem tæplega sex hundruð 

manns fylgjast með og hinsvegar lokaðan facebookhóp sem heitir Brosið og 163 

einstaklingar eru inn á. Brosið er jafningjastuðningshópur sem hittist reglulega og eru 

að jafnaði um fimmtán til tuttugu manns að mæta  

 

Samstarf  

Félagið er í virku samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands og Heilbrigðisstofnun Suðurlands um 

að veita ráðgjöf og stuðning til einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein og aðstandenda 

þeirra. Ráðgjöfin fer fram í húsnæði félagsins að Eyravegi 31 á Selfossi. Ráðgjafi frá 

Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélag Íslands kemur hálfsmánaðarlega á Selfoss til að veita 

stuðningsviðtöl. 

  

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð/neikvæð.  

http://www.krabbameinsfelagarnessyslu.is/
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 Helstu kostnaðarliðir voru: laun starfsmanns og launatengd gjöld. Námskeið, veitingar, 

styrkir til félagsmanna vegna samtalsmeðferðar, kosnaður vegna breytinga á húsnæði 

(Eyravegur 31)  

 Helstu innkomuliðir voru: félagssgjöld, gjafir frá félagasamtökum, styrkveiting úr 

velunnarasjóði Krabbameinsfélag Íslands 

 Sótt var styrki til: Krabbameinsfélags Íslands 

 

Lokaorð 

Árið hefur verið magnað á svo margan hátt. Stöðug óvissa vegna covid kenndi okkur að það er 

hægt að gera margt með stuttum fyrirvara á sama hátt og oft þarf að sætta sig við að ekki verður 

allt eins og á verður kosið. Verkefnið að komast í eigið leiguhúsnæði gekk vonum framar, það 

var einstakt að upplifa samhuginn og viljann til aðstoðar frá flest öllum fyrirtækjum sem leitað 

var til að gerast bakhjarlar og styðja þar með félagið til að komast í húsnæðið.  

Félagið hefur náð því markmiði sínu að vera sýnilegra og aðgengilegra í samfélaginu. Fastir 

opnunartímar og aukið starf sjálfboðaliða, gera félaginu kleift að vera enn betur til staðar fyrir 

félaga sína, hvar sem í ferlinu þeir eru staddir.  

 

Takk fyrir samstarfið á árinu. 

Stjórnin 
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Krabbavörn Vestmannaeyjum 

Stofnað: 25. Apríl 1949 (endurvakið 03.05.1990)  

Fjöldi félagsmanna 525 

Stjórn: 

Aðalfundur var haldinn 11.03.2021 

Þá var kosin ný stjórn félagsins en í henni eru: 

 

Formaður:   Sigurbjörg Kristín Óskarsdóttir   

Varaformaður:   Margrét Þóra Guðmundsdóttir 

Gjaldkeri:   Kolbrún Anna Rúnarsdóttir   

Ritari:   Ingibjörg Andrea Brynjarsdóttir   

Meðstjórnendur:  Kristín Valtýsdóttir  

Varamenn:   Olga Sædís Bjarndóttir  

 

Á starfsári 2020 voru haldnir 5 stjórnarfundir. 

Stjórn tók þátt í 2 fundum hjá KÍ  

Stjórn tók þátt í 23 viðburðum/fundum fyrir hönd félagsins á árinu. 

 

Saga félagsins 

Krabbavörn Vestmannaeyja stendur á gömlun grunni, það var stofnað af Einari Guttormssyni 

lækni 25.04.1949, félagið var þá deild innan Krabbameinsfélags Íslands og fór 1/3 hluti af 

innkomu félagsins til KÍ. Eftir að hafa starfað um tíma féll starfsemi félagsins niður en var 

endurvakið 03.05.1990 og hefur starfað nær óslitið síðan.  

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

og þakklæti í samfélagi Vestmannaeyja. Félagið er starfrækt eingöngu á styrkjum og öll vinna 

í nafni félagsins er sjálfboðavinna.  

Starfsemi 

Starfsemi félagsin var mjög takmörkuð árið 2020 vegna Covid, enda þeir einstaklingar sem 

bæði sækja fundi á þriðjudögum svo og aðrir sem tilheyra starfsemi félagsins í áhættuhópi og 

ekki gerlegt að stofna þeim í hættu 

Hópastarf 

Á starfsári 2020 var opið hús á þriðjudögum þegar þríeykið leyfði og var það vel sótt. 

Viðburðir 

Í upphafi árs var farið í að vinna að tónleikum til styrktar félagsins og var þar fremstur í flokki 

og okkur til aðstoðar Biggi Nielsen tónlistamaður, var hann búinn að fá fjöldan af tónlistafólki 

sem ætlaði að taka þátt þetta kvöld, með sínu framlagi að styrkja félagið sem var ómetanlegt. 

Ákveðið var að tónleikarnir ættu að vera 11. mars og spennan var mikil, félagið hafði aldrei 

lagst í svona stórt verkefni og til mikils að vinna. Það varð þó svo að á ögurstundu var ákveðið 

að afboða tónleikana vegna mikilla Covid smita sem dreifðist mjög hratt í samfélaginu.  

Viktor rakari seldi rakspíra okkur til styrktar í marsmánuði. 



 

51 

 

Sjö tinda gangan hefur verið fastur liður hjá eyjaskeggjum um Jónsmessu og er alltaf mjög 

góð þátttaka, sú ganga var farin og veitti hún okkur fjárstyrk. 

Bleikur október var ekki eins fyrirferðamikill hjá okkur og hefur verði en bærinn var skreyttur 

með bleikum slaufum. 

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

taka þátt í göngunni sem rennur til Krabbavarnar, í ár gengu einstaklingar sínar leiðir í litlum 

hópum.  

Námskeið 

Engin námskeið voru haldin árið 2020  

Styrkir 

 Félagið styrkti 33 einstaklinga á árinu. 

 Félagið hefur greitt meðferðastyrki, styrki vegna íbúðar og sjúkrahótelskostnaðar einnig 

eru greiddir útfarastyrkir. 

 Styrkir samtals á síðasta starfsári nam 4.117.388 kr.  

Fræðslu- og forvarnastarfsemi 

Ekkert fræðslu eða forvarnarstarf var á árinu 2020  

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

 Félagið sá um dreifingu blaðs Krabbameinsfélagsins á svæðinu. Kristín meðstjórnandi 

í stjórn Krabbavarnar sá um dreifingu blaðsins og fór með til opinberra stofnanna, 

hárgreiðslustofa og annarra þjónustuaðila þar sem fólk gæti kynnt sér efni blaðsins. Gera 

má ráð fyrir að það hafi farið 1 klukkustund í þá vinnu. Þökkum við henni fyrir aðstoðina 

við þetta verkefni. 

Markaðsstarf og kynningarmál 

Facebooksíða félagsins 

 35 póstar hafa verið birtir á Facebook síðu félagsins árið 2020. Síðan er með 1500 vini 

sem fylgjast með starfinu.  

 15 Áframdeilingar á efni Krabbameinsfélags Íslands 

Bæjarblöðin hafa verið dugleg að fjalla um starfsemi félagsins og styrkt félagið á þann hátt.  

Samstarf  

Krabbavörn hefur verið í samstarfi við ÍBV íþróttafélag, Friðarból sem sér um áramótagönguna 

og Ufsaskalla sem Krabbavörn var í samstarfi með árið 2020.  

 

Fjármál  

Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð.  

 Helstu kostnaðarliðir voru: styrkir til félagsmanna 

 Helstu innkomuliðir voru styrkir  

 Sótt var styrki til: engir styrkir voru sóttir árið 2020 
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Lokaorð 

Þrátt fyrir erfitt ár með allskonar uppákomum sem við þurftum að takast á við þá var félagið 

ofarlega í huga hjá mörgum, félagið er lánsamt að hafa alla þá styrktaraðila sem hugsa til þess.  

Kærleikur er magnað verkfæri, sem félagið finnur fyrir í samfélaginu og erum við ævinlega 

þakklát fyrir það.  

 

 

Takk fyrir samstarfið. 

Stjórnin 
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Krabbameinsfélag Suðurnesja 
Stofnað: 15.nóvember 1953. 

Fjöldi félagsmanna: 900  

 

 

Stjórn: 

Formaður: Styrmir Geir Jónsson   

Varaformaður:  Hannes Friðriksson  

Gjaldkeri: Guðlaugur Grétar Grétarsson   

Ritari: Kristín Gyða Njálsdóttir   

Meðstjórnendur: Agnar Guðmundsson  

Varamenn: Axel Jónsson 

 

Alls voru haldnir 10 stjórnarfundur á árinu 

Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Suðurnesja er Sigríður Erlingsdóttir 

 

Saga 

Krabbameinsfélag Suðurnesja var stofnað af Rótarýfélagi Keflavíkur sem stendur fyrir 

mannúðar- og menningarstarfi til góðvildar og friðar í heiminum. Rótarýfélagið er bakhjarl og 

verndari félagsins sem er sjálfstætt starfandi og eitt af aðildarfélögum Krabbameinsfélags 

Íslands. Helstu verkefni félagsins er stuðningur, fræðsla, hópastarf ásamt viðburðum og 

námskeiðum fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur. 

Starfsemi 

Sigríður Erlingsdóttir framkvæmdarstjóri Krabbameinsfélags Suðurnesja sinnir almennum 

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

þeir óska eftir í samvinnu við Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Suðurnesja. Hún sinnir 

einnig kynningu á starfsemi félagsins, skipuleggur námskeið, heldur utan um hópastarf 

félagsins og vinnur að öflun nýrra félagsmanna. Skrifstofan er opin á mánudögum og 

miðvikudögum frá 12-16 og utan opnunartíma eftir samkomulagi. Helstu upplýsingar um 

félagið og starfsemi þess er á facebooksíðu félagsins og einnig í síma 421-6363 eða 

sudurnes@krabb.is.  

Árið 2020 var frekar viðburðarlítið vegna covid en þjónustumiðstöðin var opin en starfsemin í 

lámarki. Í marsmánuði var tíminn notaður í endurbætur á þjónustuskrifstofunni sem var mikil 

þörf á til að halda hópastarfsemi og ráðgjöf í notalegri umhverfi. Meira var um símtöl og rafræn 

samskipti vegna covid en kvennastuðningur hélst en var í lámarki. 

Hópastarf 

Kvennastuðningur hóf göngu sína árið 2020 og hélst þrátt fyrir covid en þörf var á skráningu 

til að lámarka hættu á covid smiti. Var farið eftir sóttvarnarreglum svo starfið gæti haldist en 

það var lítið gert annað en að hittast og deila reynslu sinni. Hittingur er á miðvikudögum frá kl. 

14-16. Umsjónarmaður hópsins er Sigríður Erlingsdóttir.  

 

mailto:sudurnes@krabb.is
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Viðburðir 

Mottumars 

Undirbúningur vegna Mottumars var í hámarki í febrúar og ýmislegt á döfinni hjá okkur. Í 

samstarfi við Reykjanesbæ og 88-hússins sem er félagmiðstöð ungmenna var undirbúningur 

fyrir „Karlahlaup“ þar sem markmið hlaupsins væri að hvetja menn, konur, börnum og fleiri 

hópum af öllum stærðum og gerðum til að koma saman og hreyfa sig. Hlaupið átti að vera þann 

13. mars sem var Mottumarsdagurinn. Hlaupið var tileinkað krabbameinum hjá körlum. Hætt 

var við viðburðinn vegna covid. 

Hætt var við árlega „Mottumarsmessuna“ sem Krabbameinsfélag Suðurnesja og kirkjur á 

svæðinu standa að. 

Krabbameinsfélag Suðurnesja hefur í „Mottumars“ staðið að fjáröflun fyrir félagið með sölu á 

bolum sem tengjast karlmönnum og krabbameinum. Gallerí Keflavík hefur verið í samvinnu 

með okkur og selt bolina. Ágóði sölunnar hefur farið til góðra verka og stutt okkar félagsmenn 

en í ár fór ágóðinn til styrktar tækjarkaupa fyrir lyfjagjafadeild hjá Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja.  

Bleikur október 

Það má segja það sama með Bleika október en hætt var við viðburði vegna covid. Mikill 

undirbúningur fór í „Bleika dagsins“ en við unnum með Heilsugæslu Suðurnesja og 

Reykjanesbæ fyrir bleikri móttöku á HSS og málþing í Hljómahöllinni.  

Bleikamessan er árleg en vegna takmarkanna þá var ekki hægt að halda hana.  

Fjáröflun okkar í Bleikum október er sú sama og í Mottumars og gekk sú sala mjög vel og 

seldust allir bolirnir upp.  

Námskeið 

Markmiðsetning og jákvæð sálfræð 

13. febrúar var námskeiðið „Markmiðsetning og jákvæð sálfræði“ sem var vel sótt.  Námskeiðið 

var opið öllum en félagið niðurgreiddi námskeiðsgjald fyrir félagsmenn. Allir þátttakendur 

fengu eintak af bókinni „Munum“ sem er hönnuð með það að leiðarljósi að hámarka líkur á 

árangri og efla jákvæða hugsun. Leiðbeinendur voru Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur og 

Hrund Guðbrandsdóttir markaðsfræðingur.  

Styrkir 

Krabbameinsfélag Suðurnesja hefur stutt við einstaklinga sem þurfa fjárhagsaðstoð að halda 

eftir greiningu, bæði tengt meðferðum og einnig endurhæfingu eins og sálfræðikostnað og 

fleira. Minningarsjóður Auðar Bertu og Sveins Wium, sem er styrktarsjóður fyrir þá sem greinst 

hafa með krabbmein, er tileinkaður þeim sem eiga sárt um að binda í því ferli að greinast með 

krabbamein. Árið 2020 voru veittir styrkir að upphæð 700.000 kr. til einstaklinga. 

Eitt af hlutverkum Krabbameinsfélags Suðurnesja er að styrkja HSS vegna tækjakaupa. Í ár var 

styrkur að upphæð 1.613.211 kr. veittur til lyfjagjafadeildarinnar til tækjakaupa en mikil vöntun 

var á tækjabúnaði fyrir þá sem þiggja þjónustunnar og fyrir starfsmenn. Sala bolanna i 

Mottumars og Bleiks októbers var eyrnamerktur fyrir þessari gjöf.  
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Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Gefinn var út bæklingur þar sem félagið var kynnt og hvað væri í boði á okkar 

þjónustuskrifstofu. Bæklingurinn fór á ýmsa staði ásamt lyfjagjafadeild HSS.  

Félagið sá um dreifingu blaðs Krabbameinsfélagsins á svæðinu og var dreift til opinberra 

stofnanna og annarra þjónustuaðila þar sem fólk gat kynnt sér efni blaðsins.  

Markaðsstarf og kynningarmál 

Facebooksíða félagsins 

Helsta upplýsingasíða félagsins er facebooksíðan okkar. Um 1100 manns er að fylgjast með 

síðunni og reynum við að koma sem flestum upplýsingum á framfæri ásamt áframdeilingar á 

efni Krabbameinsfélags Íslands. Við auglýsum alla viðburði þar og reynum að ná til sem flestra. 

Við auglýsum einnig í bæjarblaðinu Víkurfréttir þegar viðburðir eru og fleira. 

Vefsíða félagsins er í vinnslu og verður aðgengi fyrir upplýsingar og fleira betra þar sem ekki 

allir eru á samfélagsmiðlum. Það verður mikil búbót að fá vefsíðu fyrir félagið. 

Samstarf  

Samningur var gerður við Reykjanesbæ, Heilsugæslu Suðurnesja og Ráðgjafaþjónustu 

Krabbameinsfélagsins á árinu til að bjóða upp á ráðgjöf og stuðning án endurgjalds á 

Suðurnesjum fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendur. Þetta er stór bætt 

þjónusta fyrir Suðurnes og var mikil þörf að fá bætt aðgengi að ráðgjafateymi KÍ. Ráðgjafi 

kemur tvisar í mánuði og hefur aðsetur á þjónustuskrifstofu Krabbameinfélags Suðurnesja og 

hefur þessi þjónustu verið vel nýtt og aðsókn góð sem sýnir að þörfin er mikil.  

Aukið samstarf hefur verið á milli Krabbameinsfélags Suðurnesja, Reykjanesbæjar og 

Heilsugæslu Suðurnesja á síðasta ári til að bæta þjónustu við bæjarbúa á Suðurnesjum. Helst 

má nefna aukið samstarf við lyfjagjafadeild HSS.  

Lokaorð 

Árið var bæði viðburðarlítið og viðburðarmikið en covid setti stórt strik í reikninginn á alla 

viðburði og hópastarfsemi. En á móti var fundið aðrar leiðir til að koma til móts við þá sem 

þurfa á þjónustu okkar að halda. Rafræn samskipti koma aldrei í staðin fyrir venjuleg samskipti, 

maður á mann, en þá er aðlagast breyttum aðstæðum til að koma til móts við skjólstæðinga 

okkar. Á nýju ári er von fyrir viðburðarmeiri ári og breyttum aðstæðum sem gerir okkur kleift 

að bæta og auka þjónustu okkar og gera hana aftur persónulegri.  

 

Takk fyrir samstarfið. 

Stjórnin 
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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:  

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 2020 í Finnlandi en 

henni hefur var frestað til 2021 vegna Kórónuveirufaraldursins. Enn á ný hefur henni verið 

frestað en hún verður haldin í Helsinki 2022 og í Kaupmannahöfn 2024.  Við héldum hana á 

Íslandi árið 2016 og var hún vel sótt. Í fyrra urðum við einnig að fresta okkar góða verkefni „ 

kastað til bata“ og verða því í ár farnar tvær ferðir í Langá á Mýrum með tvo 12 manna hópa 

kvenna sem greinst hafa með brjóstakrabbamein. Verkefnið varð 10 ára 2019  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. 

Á hverju ári sækjum við erlendar ráðstefnur, námskeið og fundi á vegum Europa Donna en 

sökum heimsfaraldursins var slíkum heimsóknum slegið á frest en hist á zoom fundum og sótt 

ráðstefnur yfir netið.  

Bleika málþingið var haldið 27.október s.l. í húsnæði KÍ og var haldin á netinu.  

Yfirskrift þessa málþings var „ brjóstakrabbamein – fordæmalausir tímar“ og dylst engum að 

þetta ár hefur verið erfitt á margan hátt um allan heim. Málþingið var líka í fyrsta sinn einungis 

rafrænt eins og svo margt um þessar mundir. 

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 erum með stuðningssíma sem auglýstur er á síðu félagsins og geta konur sem vilja spjall 

eða ráðgjöf hringt í hann að vild. 
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Við stefnum á að halda aðalfund í lok sumars og nota sumarið til að leggja drög að skipulagi 

starfsins innan félagsins fyrir næsta vetur og fyrir næstu stjórn til að styðjast við og fá 

hugmyndir.  

 

 

Brynja Björk Gunnarsdóttir 

Formaður 
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Framför – félag BHKK greindra 
Stofnun 12. Febrúar 2007 og endurreist 8.apríl 2019 

Félagsmenn: 50 

 

Stjórn: 

Á aðalfundi 17. október 2020 var kosin ný stjórn félagsins og í henni sitja: 

 

Formaður:   Þráinn Þorvaldsson  

Gjaldkeri/varaformaður: Hinrik Greipsson 

Meðstjórnendur:  Guðmundur Örn Sverrisson 

Fulltrúi Góðir hálsar:  Jakob Garðarsson 

Fulltrúi Frískir menn:  Guðmundur Einarsson 

Fulltrúi Traustir makar: Henrý Granz 

Framkvæmdastjóri:  Guðmundur G. Hauksson 

Haldnir voru fimm stjórnarfundir á árinu. 

Stjórn tók þátt í 14 fundum/viðburðum fyrir hönd félagsins á árinu. 

 

Saga félagsins 

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. 

Aðalfundur 17. október 2020 

Á aðalfundi 17. október 2020 voru samþykkt ný og gjörbreytt lög fyrir félagið og kosin ný 

stjórn. Unnin var og samþykkt markviss stefnumótun með Manifesto, upplýsinga- og 

fræðslustefnu og samfélagsstefnu. Í grunninn snýst þetta um að byggja upp virkt upplýsinga- 

stuðnings- og fræðsluumhverfi fyrir karlmenn með krabbamein í blöðruhálskirtli og þeirra 

maka og aðstandendur. Lagður var grunnur að samstarfi við aðra aðila sem sinna þjónustu við 

karla með krabbamein í blöðruhálskirtli s.s. Krabbameinsfélagið, Ljósið og önnur aðildarfélög 

Krabbameinsfélagsins og byrjað að vinna að því að byggja upp öflugt rafrænt þjónustuumhverfi 

á netinu (fræðslunet) fyrir félagsaðila á landsbyggðinni. 

Starfsemi 

Félagið fékk vorið 2020 úthlutað styrk frá Velunnarasjóði Krabbameinsfélags Íslands til að efla 

starfsemina í félaginu og á þeim grunni var ráðinn framkvæmda/verkefnastjóri til að halda 

utanum það verkefni. 
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Fyrsta verkefni nýs starfsmanns var að eiga fjölda funda með starfsfólki KÍ til að móta grunn 

að því samstarfi sem væri framundan. Næsta verkefni var síðan að móta grunn að stefnumörkun 

með stjórn og nýjum lögum fyrir félagið. 

Eftir endurskipulagningu á starfseminni  á árinu 2020 og aðalfund 17. október 2020  er Framför 

orðinn öflugur stuðnings- og hagsmunagæsluaðili fyrir karlmenn sem hafa greinst með 

krabbamein í blöðruhálskirtli og þeirra maka og aðstandendur. 

Gerður var samningur við Salesforce um ókeypis aðgang að öflugu CRM umhverfi sem er 

sérhannað fyrir góðagerðarsamtök.  

Lagður var grunnur að notkun á öflugu gagnvirku fræðslu- og námskeiðaumhverfi á netinu frá 

Talentlms.  

Hópastarf 

Félagið hefur tekið við og starfrækir í dag tvo stuðningshópa fyrir karlmenn sem hafa greinst 

með krabbamein í blöðruhálskirtli og þeirra aðstandendur: 

 Frískir menn – menn sem greinst hafa með BHKK og eru í virku eftirliti. 

 Góðir hálsar – menn sem hafa greinst með BHKK og farið í meðferð. 

Félagið ætlar að bæta við þriðja stuðningshópnum: 

 Traustir makar - stuðningshópur fyrir maka og aðra aðstandendur. 

Félagið er einnig í samstarfið við Ljósið um fjórða stuðningshópinn: 

 Blöðruhálsarnir - stuðningshópur fyrir karla með blöðruhálskirtilskrabbamein. 

Viðburðir 

Framför stóð fyrir kynningar- og upplýsingafundi á netinu 26. nóvember kl. 16:00 fyrir alla 

skráða félagsmenn og aðila í stuðningshópum.  

Fræðslu- og forvarnastarfsemi 

Lagður var grunnur að forvarnarverkefni sem ætlað er að stuðla að vitundarvakningu um 

lýðheilsu og heilsueftirlit undir heitinu Framför í heilsu www.framforiheilsu.is  

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

Framför var í samstarfi við Krabbameinsfélag Höfuðborgarsvæðisins um útgáfu á 

kynningarefni fyrir karlmenn með krabbamein í blöðruhálskirtli og aðstandendur. Allt þetta 

efni er byggt á sérhæfðum þörfum karlmanna sem hafa greinst með krabbamein í 

blöðruhálskirtli og sérhæfðum þörfum þeirra maka sem stuðningsaðila. Allt efni er unnið í nánu 

samstarfi við starfsmenn Krabbameinsfélagsins, lækna og aðra fagaðila.  

Markaðsstarf og kynningarmál 

Opnuð var ný vefsíða með aðgangi að umfangsmiklu stuðnings- og fræðsluefni. Ný heimasíða 

félagsins er www.framfor.is var sett í loftið á árinu.  

Opnuð var ný Facebook síða fyrir félagið á árinu. 

Fjáröflunarverkefni  

Lagður var grunnur að fjáröflunarverkefni sem einnig er ætlað að stuðla að vitundarvakningu 

um krabbamein í blöðruhálsi undir nafninu Blái trefillinn www.blaitrefillinn.is  

http://www.framforiheilsu.is/
http://www.framfor.is/
http://www.blaitrefillinn.is/
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Félagsstarf  

Lagður var á árinu grunnur að stefnumótun um samfélag með félagstarfi undir nafninu 

„Félagsmiðstöðin“ Félagsmiðstöðin hjá Framför er samfélagslegt umhverfi fyrir þá sem 

greinast með krabbamein í blöðruhálskirtli og þeirra maka og aðstandendur. 

Markmiðið með samfélaginu hjá Framfarar er að skapa öflugt félagslegt samfélag þeirra sem 

hafa greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli og þeirra maka. Stuðla að samveru, samkennd, 

fræðslu og þekkingu varðandi leiðir og valkosti til að takast á við stöðuna með það að markmiði 

að hámarka lífsgæði á öllum stigum þess sem fylgir að upplifa krabbamein í blöðruhálskirtli. 

Þessu umhverfi hjá Framför er ætlað að tengja saman karla með krabbamein í blöðruhálskirtli 

og þeirra maka í samfélag þar sem lögð verður áhersla á: 

 öfluga upplýsingagjöf 

 jafningjafræðslu 

 stuðningshópastarf 

 námskeið og vinnustofur 

 aðgengi að öflugu fræðsluumhverfi á netinu 

 ráðgjöf og stuðning í líkamlegum sem og andlegum skilningi s.s. sálfræði, markþjálfun, 

félagsráðgjöf og fleira (bæði á eigin vegum og í samstarfi við aðra). 

Til að byrja með verður þessi starfsemi rekin í húsnæði Krabbameinsfélagsins í samstarfi við 

Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélagsins. 

Styrkir 

Velunnarasjóður Krabbameinsfélagsins samþykkti verkefnastyrk á árinu til Framfarar til að 

endureisa félagið. 

Við ráðningu á framkvæmdastjóra/verkefnastjóra var gerður samningur við Vinnumálastofnun 

um mánaðarlegt framlag í sex mánuði. 

Samstarf  

Framför hefur á árinu 2020 átt mikið samstarf við starfsfólk Krabbameinsfélags Íslands og notið 

stuðning frá þeim í stefnumótun á framtíðar skipulagi félagsins. Fulltrúi frá 

Krabbameinsfélaginu sat meðal annars alla stjórnarfundi fyrstu mánuðina. 

Framför hefur lagt grunn að góðu samstarfi við Ljósið og fulltrúi frá þeim situr í stjórn félagsins. 

Framför er aðili að Evrópusamtökum blöðruhálskirtilsgreindra manna Europa UOMO sem er 

öflugur málsvari og stuðningssamtök BHKK samtaka í 27 Evrópulöndum - 

https://www.europa-uomo.org    

Framför er aðili að samtökunum Active Surveillance Patients International sem eru alþjóðleg 

samtök karla sem eru í Virku eftirliti á krabbameini í blöðruhálskirtli. Þráinn Þorvaldsson 

stjórnarformaður hjá Framför er einn af stofnendum samtakanna og gegnir þar stöðu sem "VP 

of International Operations" - https://aspatients.org/ 

  

https://www.europa-uomo.org/
https://aspatients.org/
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Samþykkt verkefni á árinu 

Efla starf núverandi stuðningshópa og stofna nýjan stuðningshóp „Traustir makar“. 

Vinna sérhæft markaðsefni (bæklinga) fyrir karla með krabbamein í blöðruhálskirtli sem væri 

sérsniðið að hverjum þætti í krabbameinsferli karla með krabbamein í blöðruhálsi (greining, 

virkt eftirlit, meðferð og eftir meðferð). 

Setja upp námskeið og vinnustofur með sérhæfðu efni inn á hvern þátt í krabbameinsferli 

(greining, virkt eftirlit, meðferð og eftir meðferð). 

Setja upp rafrænt fræðsluumhverfi á netinu með sérhæfðu efni inn á hvern þátt í 

krabbameinsferli (greining, virkt eftirlit, meðferð og eftir meðferð). 

Setja upp rafrænt umhverfi með námskeiðum og vinnustofum með sérhæfðu efni inn á hvern 

þátt í krabbameinsferlinu (greining, virkt eftirlit, meðferð og eftir meðferð) fyrir karlmenn og 

þeirra aðstandendur á landsbyggðinni og samhliða að starfrækja námskeið og vinnustofur á 

landsbyggðinni í samstarfi við aðildarfélög KÍ. 

Stuðla að vitundarvakningu og heilsuforvörnum fyrir karlmenn 50 ára og eldri. 

Setja upp sérhæft fræðslu- og stuðningsumhverfi á netinu fyrir maka karlmanna sem greinast 

með krabbamein í blöðruhálskirtli byggt á kenningum og lýðheilsurannsóknum Dr. Ásgeirs 

Helgasonar dósent í sálfræði og lektors í samfélagslækningum við Karólinsku stofnunina í 

Svíþjóð og Háskólann í Reykjavík, en samkvæmt þeim eru 80% karlmanna sem greinast með 

þetta krabbamein nánast eingöngu að sækja sinn stuðning til maka. 

Leggja grunn að samstarfi við þvagfæralækna og krabbameinslækna um að allir karlmenn sem 

greinast með krabbamein í blöðruhálskirtli fái við greiningu grunnupplýsingar um þetta 

krabbamein og upplýsingar um ráðgjöf og þjónustu hjá Framför. 

Koma upp CRM gagnaumhverfi til að halda utanum alla skráningu upplýsinga í starfi félagsins 

sem uppfylli persónuverndarlög. 

Gera þarfagreiningu um þjónustuþörf karlmanna með krabbamein í blöðruhálsi og 

stuðningsþörf þeirra maka vegna þeirra aðkomu að þjónustu þeirra og stuðningi. 

Lokaorð 

Árin 2019 og 2020 hafa verið viðburðarík og á þessum tíma hefur tekist að endurreisa félagið 

og marka því nýja og markvissa stefnu varðandi stuðning, þjónustu og fræðslu við karlmenn 

með krabbamein í blöðruhálsi og þeirra aðstandendur. Sá aðili sem á mestan þátt í að leggja 

grunn að þessu umhverfi er Velunnararsjóður Krabbameinsfélagsins með styrkveitinu á árinu 

2020. Á árinu var lagður grunnur að markvissu og góðu samstarfi við Ljósið og þá sem sinna 

þar umhverfi karlmanna sem hafa greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli. 
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Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein 
Stofnað: 1.október 1999 

Fjöldi félagsmanna: 923 

 

Stjórn: 

Formaður:  Elín Sandra Skúladóttir  

Varaformaður:  Arnar Sveinn Geirsson 

Ritari:   Ragnheiður Guðmundsdóttir 

Gjaldkeri:  Stefán Þór Helgason 

Meðstjórnendur: Sigríður Þorsteinsdóttir, 

Varamenn:  Gísli Álfgeirsson, Halla Dagný Úlfsdóttir og Linda Sæberg 

 

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 voru stjórnarfundir 12 talsins á starfsárinu frá því að ný stjórn tók til starfa í 

júní á síðasta ári. Taka skal fram að ný stjórn tók ekki til starfa fyrr en í júní á síðasta ári þar 

sem aðalfundi var frestað fram á sumar vegna heimsfaraldurs.  

Starfsmenn Krafts 

Núverandi starfsmenn Krafts eru þau Hulda Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri, sem er í 100% 

starfi, Hrefna Björk Sigvaldadóttir, viðburðar- og fjáröflunarfulltrúi í 100% starfi og Þorri 

Snæbjörnsson, sálfræðingur og umsjónarmaður Stuðningsnets Krafts, sem er í 30% starfi. Þorri 

er sameiginlegur starfskraftur Krafts og Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins og starfar hjá 

Krabbameinsfélagi Íslands í 70% starfi. Ragnheiður Davíðsdóttir lét af störfum í mars og hefur 

ekki verið ráðið í hennar stað. Þá er félagið með nokkra fasta verktaka og sjálfboðaliða í 

sérverkefnum hjá félaginu. Atli Már Sigurðsson - þjálfari FítonsKrafts, Bára Kristgeirsdóttir - 

umbrot á blaði, Bergur Ingi Pétursson - forritari, Kristín Þórsdóttir - markþjálfi, Laila Sæunn 

Pétursdóttir - markaðs - og kynningarfulltrúi, Ragnheiður Guðmundsdóttir - umsjónarmaður 

gönguhópsins Að klífa brattann, Rakel Erna Skarphéðinsdóttir - grafískur hönnuður, Sigríður 

Þóra Ásgeirsdóttir - umsjónarmaður hlaðvarps Krafts og Tinna Stefánsdóttir - umsjónarmaður 

NorðanKrafts. Tinna Stefánsdóttir tók til starfa hjá félaginu í nóvember 2020 eftir að Sara 

Ómarsdóttir hætti hjá félaginu í mars, en ákveðið var að fresta ráðningu starfsmanns vegna 

Covid19. Tinna er sjúkraþjálfari að mennt og hefur einnig reynslu sjálf af veikindum eins og 

krabbameini. Hún hefur einnig verið að aðstoða Atla með því að innleiða nýtt 

fjarþjálfunarprógramm í FítonsKrafti.  

Þá tók Hulda við umsjón af stuðningshópnum StelpuKrafti eftir að Elín Kristín Klar hætti 

störfum hjá félaginu. Hrefna Björk Sigvaldadóttir tók einnig formlega við umsjón 

AðstandendaKrafts.  

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 163 

viðtöl sem 62 einstaklingar þáðu, en til samanburðar veitti hann á fyrra starfsári 264 viðtöl sem 

95 einstaklingar þáðu. Takmarkanir vegna Covid-19 höfðu áhrif á fjölda viðtala þetta árið þótt 
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sálfræðingur hafi boðið upp á fjarviðtöl í gegnum Köru fjarfundarbúnað. Alls voru 55 viðtöl á 

tímabilinu sem féllu niður. Þá hefur sálfræðingur fengið 51 beiðni um jafningjastuðning, 

samanborið við 63 í fyrra og haldið eitt stuðningsfulltrúanámskeið. Taka skal fram að ekki var 

hægt að afgreiða 10 beiðnir þar sem ekki var hægt að finna stuðningsfulltrúa fyrir viðkomandi. 

Það sýnir hve miklu máli skiptir að mennta stuðningsfulltrúa með ólíka reynslu til að geta komið 

til móts við ólíkar þarfir.  

Vikulegir viðtalstímar á Landspítalanum hafa legið niðri síðasta árið vegna takmarkana á 

spítalanum vegna heimsfaraldurs. Þá uppfærði Kraftur efnið í gjafapokunum til nýgreindra á 

spítalanum og var bætt í þá tékklista fyrir fyrsta læknaviðtalið, heimaprjónaðir ullarsokkar, 

spritt og gríma merkt Krafti og vörur frá Bláa lóninu sem þau gáfu Krafti. 

Vefverslun, heimasíða og samfélagsmiðlar 

Vörum í vefverslun Krafts heldur áfram að fjölga og bættust við fjórar nýjar styrktarvörur 

merktar Lífið er núna; sóttvarnargrímur, spritt, tækifæriskort og húfur, ásamt því að 

servíetturnar voru settar í hátíðarbrag yfir jólin. Vefverslunin heldur áfram að vera góð tekjulind 

fyrir félagið og eru nú 14 söluvörur talsins ásamt fjórum litum af perluarmböndum. Einnig eru 

þrjár bækur í vefversluninni, tvær til sölu en Lífskraftur fæst endurgjaldslaust. Minningarkortin 

halda áfram að gefa og rennur allur ágóði af þeim beint inn í minningarsjóð félagsins 

Þá hafa bæst í hópinn stórir sölustaðir sem hafa verið að selja servíetturnar fyrir okkur eins og 

Fjarðarkaup, Garðheimar, Hagkaup og Kúnígúnd sem eykur á sýnileika og sölu á servíettunum.  

Á síðasta ári voru 8061 vörur keyptar af rúmlega 4190 einstaklingum í vefverslun okkar fyrir 

tæplega 31 milljón kr. Til samanburðar, við síðasta ár, voru 3139 vörur keyptar af 1500 

einstaklingum fyrir tæplega 7 milljónir króna. Sala í vefverslun hefur því aukist til muna eða 

um 24 milljónir króna á milli ára. Húfusalan sem fór af stað samhliða átakinu okkar á mikinn 

þátt í því hversu mikil aukning var á sölu ásamt fleiri söluvörum. Þess má geta að húfan var 

vinsælasta söluvaran í vefversluninni. 

Kraftur er með 14 virka Facebook-hópa sem notaðir eru sem upplýsingaveita til félagsmanna 

og sem umræðuvettvangur.  

Samfélagsmiðlar eru öflugur vettvangur fyrir félagið til að miðla og fræða og var ráðist í að búa 

til fræðsluefni fyrir Instagram með stuttum ráðleggingum, mýtum og tilvitnunum frá 

félagsmönnum. Þá var einnig búið til fræðslumyndband sem dreift var á samfélagsmiðlum til 

að hvetja stráka til að kíkja á kúlurnar í Mottumars. Þá erum við dugleg að miðla reynslusögum 

félagsmanna á okkar miðlum.  

Þetta hefur reynst afar vel og eru fylgjendur á Instagram næstum 4900 en voru 3700 fyrir ári 

síðan. Kraftur er einnig með Facebook síðu, Snapchat aðgang og Twitter. Flesta fylgjendur 

hefur félagið á Facebook eða um 14.000 sem er aukning um 1000 fylgjendur á milli ára.  

Útgáfustarfsemi og hlaðvarp 

Krafts-blaðið kemur út einu sinni ári og er blaðið alla jafna sent til allra félagsmanna, á allar 

heilsugæslustöðvar og helstu læknastofur og er því einnig dreift á allar deildir Landspítalans og 
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til sjúkrahúsa á landsbyggðinni. Blaðið er einnig aðgengilegt í rafrænu formi inn á heimasíðu 

félagsins ásamt öllu útgáfuefni. Ákveðið var að fresta útgáfu blaðsins fram á haust sem vanalega 

kemur út að vori. Ástæða fyrir frestun var umfjöllun um ævintýri Snjódrífanna yfir Vatnajökul 

sem frestaðist fram á sumar vegna Covid 19. Þá tók Laila Sæunn Pétursdóttir við ritstjórn 

blaðsins sem hafði verið í höndum Ragnheiðar Davíðsdóttur. Greinar voru skrifaðar af bæði 

félagsmönnum og starfsmönnum Krafts og var blaðið prentað í 2000 eintökum. Ekki var unnt 

að dreifa blaðinu á ýmsa staði vegna sóttvarnarákvæða en hins vegar var brugðið á það ráð að 

plasta það og miðar settir á þar sem fólki var bent á að taka með sér eintak heim og var því 

dreift á N1 stöðvar í þessu formi. Eins og undanfarin ár var styrktarlínum safnað í blaðið og 

safnaðist að upphæð 3.380.000 í formi auglýsinga og styrktarlína í blaðið.  

Í nóvember var sem fyrr gefið út jólakort með fræðslu- og upplýsingaívafi sem sent var á alla 

félagsmenn og mánaðarlega styrktaraðila og öllum óskað gleðilegre jóla.  

Kraftur fór af stað með 2.seríu af hlaðvarpsþáttunum Fokk ég er með krabbamein í júní á síðasta 

ári. Ráðin var til starfa í verkefnið Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir dagskrárgerðarkona sem hafði 

umsjón með þáttunum. Teknir voru upp 9 þættir sem voru um ýmis málefni sem tengjast 

krabbameini og annað sem okkur þótti vert að vekja máls á. Þættirnir voru gefnir út í samstarfi 

við Vísi svo þeir fengu allir umfjöllun og spilun inn á þeirra miðlum. Það bætti hlustun til muna 

og stendur til að gera fleiri þætti á þessu ári þegar Sigríður Þóra kemur úr barneignarleyfi.  

Helstu viðburðir á starfsárinu 

Reykjavíkurmaraþonið 

Reykjavíkurmaraþonið var með óhefðbundnu sniði þetta árið og á tímabili var útlit fyrir að einn 

stærsti fjáröflunarliður Krafts myndi falla niður. Íþróttabandalag Reykjavíkur og Íslandsbanki 

breyttu útfærslu á hlaupinu og gátu einstaklingar haldið áfram að safna fyrir sín félög og hlaupa 

sjálfir í sinni heimabyggð. Alls voru 160 einstaklingar sem skráðu sig, tvöhundruð færri en í 

fyrra, en þeir söfnuðu rúmlega 4,8 milljónum sem er svipað og safnaðist árið 2018. Hlauparar 

gátu fengið hlaupabol, glaðning og kynningarefni frá félaginu eins og fyrri ár, en þar sem ekki 

var haldið Fit and Run Expo í Laugardalshöll, þurftu þeir að koma á skrifstofu Krafts til að 

nálgast sína gjöf. Kraftur hélt sérstakan hlaupadag, laugardaginn 22. ágúst, þar sem þeir sem 

voru að hlaupa fyrir Kraft voru hvattir til að koma og hlaupa af Krafti, en að sjálfsögðu var 

gæta að sóttvörnum og tveggja metra reglunni. Um 35 Kraftshlaupara skráðu sig til leiks á 

Hlaupadegi Krafts. Alls söfnuðust 2,6 milljónir fyrir styrktarlínum á Þakkaropnu Krafts sem 

birtist í Fréttablaðinu mánudeginum eftir hlaupið. Heildarhagnaður í kringum safnanir 

Reykjavíkurmaraþonsins var tæplega 6,1 milljón sem var frábært miðað við fámennan hóp 

hlaupara og að ekkert skipulagt hlaup var haldið þetta árið.  

Perlað með Krafti 

Perluviðburðir eru ennþá eftirsóttir hjá félaginu og hefur Hrefna haldið utan um og sinnt 

verkefnum þeim tengdum. Ekki var þó hægt að halda neinn perluviðburð á starfsárinu vegna 

smithættu í gegnum sameiginlega snertifleti og var tekin sú ákvörðun að hefja ekki perlun aftur 

fyrr en fjöldatakmörkunum yrði aflétt og minna væri um samfélagssmit. Nokkrir dyggir 

sjálfboðaliðar innan félagsins sinntu því hlutverki að perla fyrir okkur og voru duglegir að 

framleiða armbönd þegar kallið kom. Við hjá Krafti erum sjálfboðaliðum óendanlega þakklát 
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fyrir að taka þátt í þessu með okkur því án þeirra væri erfitt að anna eftirspurn. Þegar 

perluviðburðir verða aftur reglulegri má búast við að eftirspurnin verði svipuð næsta árið en 

besta leiðin til að viðhalda lífi í þessu frábæra verkefni er að hanna og framleiða nýja týpu af 

armbandi, en það væri góð leið til að viðhalda áhuga í samfélaginu sem er mikilvægt þar sem 

perlunin á stóran þátt í fjáröflunartekjum félagsins.  

Snjódrífurnar yfir Vatnajökul 

Ótrúlega skemmtilegt fjáröflunarverkefni fór af stað á síðasta ári þar sem 11 konur þveruðu 

Vatnajökul og söfnuðu áheitum fyrir Kraft og Líf Styrktarfélag. Sirrý Ágústsdóttir félagskona 

í Krafti er forsprakki verkefnisins en hún hefur tvívegis greinst með leghálskrabbamein. Þess 

má geta að Hulda framkvæmdastjóri var ein þeirra kvenna sem örkuðu yfir jökulinn. Samtals 

söfnuðust 6 milljónir kr. og fór helmingur af þeirri upphæð til félagsins.  

Þjónusta og viðburðir fyrir félagsmenn 

Síðasta ár var með skrítnasta móti þar sem þurfti að aflýsa fullt af viðburðum og þjónusta Krafts 

var færð í stafræna heima á tímabilum vegna samkomutakmarkana. Því er síðasta ár mun 

tíðindaminna en oft hefur verið, en Kraftur náði engu að síður að halda veglegt sumargrill en 

færa þurti aðventukvöld félagsins í stafræna heima. Félagsmenn okkar á landsbyggðinni hafa 

fagnað stafrænu fyrirkomulagi þar sem það gefur þeim tækifæri á að nýta sér þjónustu félagsins 

betur og „mæta“ á viðburði. Það er klárlega reynsla sem við getum nýtt til að bæta aðgengi 

félagsmanna okkar á landsbyggðinni. 104 einstaklingar gengu í félagið á síðasta starfsári.  

Minningarsjóður 

Minningarsjóður Krafts var stofnaður 9. júlí 2019 í minningu góðs félaga, Bjarka Más 

Sigvaldasonar sem lést árið 2019. 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 6 manns hlotið styrk úr sjóðnum að upphæð 1.200.000 kr. en 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 í stafrænum heimum þetta árið vegna fjöldatakmarkana. 

Brugðið var á það ráð að vera með skemmtilegt bingó og spurningaleiki fyrir alla fjölskylduna 

og voru veglegir vinningar frá ýmsum fyrirtækjum og einstaklingum í boði. Fengum við valda 

sjálfboðaliða til að klæða sig upp sem jólasveina og keyra stóru vinningana heim til fólks meðan 

á bingóinu og spurningaleiknum stóð. Um 270 félagsmenn skráðu sig til leiks um kvöldið og 

áttu saman skemmtilegt en engu að síðu mjög óvenjulegt aðventukvöld, sem hefur verið fastur 

liður í starfsemi félagsins frá upphafi.  

Neyðarsjóður Krafts  

Úthlutað var úr Neyðarsjóði Krafts tvisvar á síðasta starfsári. Fjórir einstaklingar sóttu um í 

vorúthlutun 2020 og þrír í haustúthlutun. Úthlutun á árinu nam samtals 2.211.927 kr. Stjórnin 

fór í það á síðasta starfsári að endurskoða reglur neyðarsjóðsins. Niðurstaðan varð sú að einfalda 

þyrfti umsóknarferlið til muna og gera verkferla skýrari varðandi styrkumsóknir og samskipti 

úthlutunarnefndar og stjórnar. Farið var í þessar úrbætur fyrir vorúthlutun 2021, þar sem 
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umsóknarformið var einfaldað, settar starfsreglur úthlutunarnefndar og viðmið varðandi 

úthlutanir breytt, þar má nefna helstu breytingu að ekki þarf lengur að skila inn reikningum 

fyrir læknis- og lyfjakostnaði. Sjóðurinn mun greiða fyrir greiðsluþátttöku sjúklings hvert ár og 

ekki verður greitt fyrir lyfjakostnaði þar sem lyfjastyrkur Apótekarans styrkir félagsmenn okkar 

til lyfjakaupa. Forsendur fyrir úthlutun verða enn að sýna þarf fram á fjárhagsörðuleika.  

Styrkur til lyfjakaupa 

Samningurinn milli Krafts og Apótekarans var endurnýjaður í upphafi árs 2021 og mun gilda 

út árið. Nú fá félagsmenn lyfjakort sem gildir í 2 mánuði í senn og fá áminningu þegar 

gildistíminn er að renna út. Alls bárust 175 lyfjabeiðnir sem er tæplega 22% aukning milli 

starfsára.  

61 félagsmaður nýtti sér lyfjakortið a.m.k. einu sinni á árinu. 

FítonsKraftur  

FítonsKraftur, endurhæfing í formi hreyfingar og útivistar fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 

krabbamein, starfaði stopult á árinu vegna samkomutakmarkana og lokana á 

líkamræktarstöðvum. Þurfti að aðlaga starfsemina að breyttum aðstæðum og var þjálfun færð í 

stafrænt fjarþjálfunarprógramm. Gerður var samningur við Heilsuklasann sem tók við rekstri 

Heilsuborgar eftir að þeir urðu gjaldþrota á síðasta ári. Gerður var samningur þar sem 

FítonsKraftur fær að nýta sér æfingaraðstöðuna þar 2x í viku án endurgjalds. Æfingar fara fram, 

öllu jöfnu, tvisvar í viku, ásamt mánaðarlegum viðburðum sem innihalda annars konar útivist 

eða skemmtilega hreyfingu. Nú eru um 5 virkir þátttakendur að meðaltali í FítonsKrafti sem 

mæta á æfingar að staðaldri og 9 manns nýta sér fjarþjálfun FítonsKrafts. Fjarþjálfun er nýjung 

í starfsemi FítonsKrafts til að koma til móts við þarfir þeirra sem búa á landsbyggðinni sem og 

að mæta þörfinni sem varð þegar fólk þurfti að fara æfa heima við vegna Covid19. Gerður var 

samningur við Fjarmeðferð sem er snjallforrit þar sem þjálfari getur sett saman æfingaplan fyrir 

hvern og einn og þjálfari getur fylgst með að viðkomandi sé að gera heimavinnuna sína. Í 

snjallforritinu er einnig hægt að skoða myndbönd með æfingunum, haka við þær þegar þeim er 

lokið og er einnig þægilegt að hafa það við höndina við gerð æfinganna.  

FítonsYoga námskeið hafa legið niðri allt þetta starfsár en það er aldrei að vita hvort þau komi aftur 

á dagskrá þegar aðstæður leyfa.  

Ungt fólk og krabbamein - fyrirlestraröð Krafts 

Haustið 2017 hófust reglulegir fræðslufundir á vegum Krafts undir yfirskriftinni „Ungt fólk og 

krabbamein“. Flestir fræðslufundir þessa árs hafa verið haldnir rafrænir þar sem fengnir hafa 

verið sérfræðingar um það málefni sem fjallað er um og reynsluboltar stundum fengnir til að 

miðla af eigin reynslu 

Stuðningshópar 

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 Huldu Hjálmarsdóttur.  

AðstandendaKraftur. Stofnaður var vettvangur fyrir aðstandendur til að hittast síðastliðið 

haust eins og stefnt var að. Hafa verið haldnir mánaðarlegir viðburðir fyrir aðstandendur sem 



 

67 

 

hefur bæði verið fræðsla, spjall og jafningjastuðningur. Hrefna Björk, starfsmaður félagsins, 

hefur umsjón með hópnum ásamt aðstandendanefnd sem er henni til halds og trausts.  

StrákaKraftur er stuðningshópur fyrir unga stráka sem greinst hafa með krabbamein. 

Starfsemi hópsins hefur verið á pásu þetta starfsárið en á að fara aftur af stað næstkomandi 

haust 2021. 

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. Hefur hópurinn verið að hittast 1-2x í mánuði frá því Tinna tók við 

störfum og hafa ný andlit verið að bætast í hópinn og er mæting að meðaltali í kringum 6 manns. 

Tinna er bjartsýn á að hópurinn muni stækka með haustinu.  

Lífið er núna helgi  

Engar endurhæfingarhelgar hafa verið haldnar á árinu vegna Covid19 en til stendur að halda 

næstu Lífið er núna helgi í Ensku húsunum í Borgarfirði í byrjun júní.  

Að klífa brattann gönguhópur  

Gönguhópurinn hélt áfram göngu sinni þar sem Ragnheiður Guðmundsdóttir félagsmaður hefur 

verið í fararbroddi. Farnar hafa verið mánaðarlegar göngur í nágrenni við Reykjavíkursvæðið. 

Mæting er upp og ofan en ávallt eru einhver ný andlit sem mæta til að taka þátt.  

Markþjálfun 

Kristín Þórsdóttir hefur boðið félagsmönnum Krafts upp á markþjálfun þeim að kostnaðarlausu. 

Á síðasta starfsári hafa 7 félagsmenn nýtt sér markþjálfun og veitt hafa verið 13 viðtöl.  

Mánaðarlegir viðburðir 

Mánaðarlegir viðburðir félagsins hafa legið niðri síðasta starfsárið vegna Covid19.  

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 þar síðasta ári breyttist það og greiðir 

Kraftur nú húsaleigu og fyrir aðra þjónustu í húsinu.  

Stærstu styrkir sem bárust á starfsárinu voru 6,1 milljón sem komu í gegnum áheit vegna 

Reykjavíkurmaraþonsins og þakkaropnu vegna þess. Kraftur fékk 6,5 milljónir króna frá VÍS 

sem er sú upphæð sem safnaðist á árinu í verkefninu „Gerðu heiminn örlítið betri“ þar sem 

einstaklingar gátu valið um að gefa 1% af vátryggingarfjárhæð til góðgerðarmála. 

Velferðarráðuneytið veitti félaginu 3 milljón kr. styrk til endurhæfingar fyrir ungt fólk sem 

greinst hefur með krabbamein.  

LífsKraftur gaf félaginu 3 milljón kr. fyrir áheitagönguna yfir Vatnajökul. Þá eru margir sem 

hugsa til félagsins og vilja leggja sitt af mörkum fyrir málstaðinn. Meðal annars var fjölskylda 



 

68 

 

sem vildi ekki láta nafn síns getið sem gaf félaginu 1 milljón kr. til minningar um látinn 

fjölskyldumeðlim. Frænkur rökuðu af sér hárið og söfnuðu 450.000 kr. Haldið var áheitahlaup 

upp á Þorbjörn og söfnuðust 607.000 kr. og seld voru listaverk og ágóði þeirra rann til Krafts 

eða að upphæð 470.000 kr.  

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. 

Hagnaður af sölunni í ár nám 4,1 milljón kr. Þá seldi Kraftur einnig styrktarlínur í afmælisblað 

félagsins að upphæð 3.380.000 kr.  

Í byrjun árs 2020 fórum við af stað í úthringiverkefni með Miðlun þar sem hringt er í fólk sem 

hefur styrkt Kraft í gegnum vefverslun og þeim þakkað fyrir kaupin og boðið að gerast 

mánaðarlegir styrktaraðilar. Verkefninu lauk í ágúst 2020 og bættust 1000 einstaklingar við 

mánaðarlegt styrktarsamfélag Krafts og eru mánaðarlegir styrktaraðilar nú samtals 1933 sem 

greiða að meðaltali 1700 krónur á mánuði. Mánaðarlegt framlag frá styrktarsamfélaginu er því 

um 3 milljónir króna. Þess má geta að tekjur í mánaðarlega styrktarsamfélaginu janúar - mars 

2021 nam 9.202.731 kr miðað við tekjur á sama tíma í fyrra upp á 4.985.700 kr. Sem þýðir um 

85% vöxtur á milli ára.  

Stefnt er að það því að mánaðarlegir styrktaraðilar geti staðið að mestum hluta undir rekstri, 

launum og launatengdum 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. 

Sýndu Kraft í verki  

Kraftur stóð fyrir árvekni- og fjáröflunarátaki í byrjun árs 2021 þar sem markmiðið var að vekja 

athygli á ungu fólki sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendum og fá um leið 

fjárhagslegan stuðning fyrir félagið með því að selja húfur, fá mánaðarlega styrktaraðila og 

staka styrki.  

● Í heild seldust a.m.k. 6.700 húfur á meðan á átakinu stóð. Pantanir í vefverslunin á 

tímabilinu jukust mjög mikið og fóru 3006 pantanir í gegnum verslunina fyrir tæpar 25 

milljónir á tímabilinu 11. janúar til 19. febrúar.  

● Facebook vinum fjölgaði um 650 á tímabilinu og voru 53 póstar settir í loftið sem náðu 

til um 180.000 einstaklinga.  

● 4.700 einstaklingar breyttu prófílmynd sinni á Facebook.  

● Um 150 einstaklingar fylltu út form á www.lifidernuna.is og deildu á Facebook hvernig 

krabbamein hefði snert þeirra líf.  

● Instagram fylgjendum fjölgaði um 13% á meðan á átakinu stóð. 37 færslur birtust á 

Instagram og yfir 126 sögur fóru í loftið.  

● 11.000 notendur fóru inn á vefsíðuna www.lifidernuna.is og um 19.000 notendur fóru 

inn á vefsíðuna kraftur.org.  

● Á tímabilinu voru 38 fréttir um Kraft og átakið í hinum ýmsu fjölmiðlum og 40 

fjölmiðlar birtu auglýsingar Krafts á tímabilinu á neti, útvarpi, auglýsingaskjám, 

sjónvarpi og prentmiðlum.  

● Sjónvarpsútsendingin Lífið er núna var sýnd í Sjónvarpi Símans á Alþjóðadegi gegn 

krabbameinum, 4. febrúar, og var útsendingin annar stærsti dagskrárliður Símans þá 

vikuna, á eftir Það er komin Helgi. Um 7% áhorf var á myndlyklum Símans á Landsvísu 

http://www.lifidernuna.isog/
http://www.lifidernuna.is/
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eða 6.400 myndlyklar. Einungis hægt að telja myndlykla Símans, og ekki hægt að telja 

Vodafone eða Apple TV o.s.frv.  

● Stórir styrkir á tímabilinu voru frá sjö fyrirtækjum og náðu rúmum 2 milljónum.  

● Stakir styrkir á tímabilinu náðu tæpum 2,7 milljónum króna.  

● Um 50 mánaðarlegir styrktaraðilar bættust við á tímabilinu.  

Hagsmunabarátta 

Eitt er fyrir víst að Kraftur hefur ekki látið sitt eftir liggja þegar kemur að hagsmunabaráttu 

krabbameinsgreindra og aðstandenda. Það sem bar hæst á starfsárinu eru aðstæður í 

heilbrigðiskerfinu vegna Covid19 þar sem fólk datt á milli í heilbrigðiskerfinu sökum 

hagræðinga vegna samkomutakmarkana og breytingar á skimunum á brjóstum og leghálsi sem 

fluttust frá Krabbameinsfélaginu yfir til heilsugæslunnar og Landspítalans.  

Kraftur gagnrýndi þær breytingar sem gerðar voru á aldursviðmiðum varðandi brjóstaskimun. 

Í breytingunum fólst að aldursbilið, sem var 40-69 ára færðist til 50-74 ára. Stjórnin gaf frá sér 

yfirlýsingu þar sem hún harmaði mjög þá ákvörðun að landlæknir og skimunarráð hefðu vikið 

frá bæði evrópskum leiðbeiningum sem og áliti fagráðs um brjóstakrabbamein, sem hvoru 

tveggja leggja til að skimun hefjist við 45 ára aldur. Óskaði stjórn félagsins eftir opnum fundi 

hvað þessar breytingar varðaði sem og aðrar breytingar varðandi brjósta og leghálsskimun.  

Svandís Svavarsdóttir hvarf frá þeirri ákvörðun heilbrigðisráðuneytisins þann 13. janúar og 

ákvað að fresta um ótiltekinn tíma breytingu á neðri mörkum aldursviðmiða vegna 

lýðgrundaðra skimana fyrir brjóstakrabbameinum.  

Til að undirstrika beiðni okkar um að aldursviðmiðum varðandi brjóstaskimanir yrðu ekki 

breytt afhentum við aðstoðarmanni heilbrigðisráðherra undirskriftalista, 4.febrúar á alþjóðdegi 

gegn krabbameinum, þar sem þess var krafist að áætlaðar breytingar er varðar brjóstaskimun 

yrðu endurskoðaðar. Undirskriftarlistinn fór af stað á samfélagsmiðlum í kjölfar þessara 

breytinga og skrifaði 37.291 einstaklingur undir - var þessi listi afhentur ásamt 31 konu, sem er 

fjöldi þeirra kvenna sem greinst hefur með brjóstakrabbamein á aldrinum 40-49 ára á tímabilinu 

2015-2019.  

Þá hafa verið ýmis konar hnökrar á yfirfærslu skimana yfir til hins opinbera, sem félagið hefur 

gagnrýnt og bent á hvað betur mætti fara í þeim efnum. Kraftur hefur einnig verið í samskiptum 

við Landspítalann varðandi þá einstaklinga sem leitað hafa til félagsins vegna misbrests á 

þjónustu. Hefur félagið komið ábendingum til verkefnastjóra lyflækningadeildar sem hefur 

tekið málið fyrir á teymisfundum með læknunum. Hafa flestir félagsmenn okkar fengið úrlausn 

sinna vandkvæða er varða þjónustu á spítalanum og gott að vita til þess að hlustað er þegar við 

komum ábendingum áleiðis.  

Eins og síðustu tvö sumur 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 félagið tekið saman upplýsingar um 

opnunartíma og þjónustu, á einn stað og mun gera það aftur í ár.  

Lokaorð 

Það má með sanni segja að síðasta starfsár félagsins hafi verið með óhefðbundnasta móti vegna 

heimsfaraldurs sem hefur verið að hrjá alla heimsbyggðina. Það setti sitt mark á starfsemi Krafts 
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eins og annað dagsdaglegt líf. Við hjá Krafti reyndum eftir besta megni að hugsa út fyrir 

kassann til að aðlaga starfsemi félagsins að breyttum tímum og hvernig við gætum þjónustað 

félagsmenn okkar eftir besta megni þrátt fyrir að mega ekki hittast í persónu. Að mörgu leiti 

hefur það gefið okkur tækifæri til að skoða hvernig við getum bætt þjónustu okkar með 

rafrænum lausnum og gert þjónustu okkar aðgengilegri fyrir fólk sem býr á landsbyggðinni sem 

og þá sem geta ekki mætt vegna veikinda sinna. Skrítið var að geta ekki haldið neina 

perluviðburði á starfsárinu en þeir hafa verið ríkulegur partur af starfsemi félagsins undanfarin 

þrjú ár en vonir standa til að við getum farið aftur af stað með þá næstkomandi haust.  

Einnig er það ákveðið fagnaðarefni að félagið hafi náð að komast í gegnum þetta ár á jöfnu og 

ekki með tap í rekstri þar sem efnahagsþrengingar urðu töluverðar á árinu vegna Covid19. Það 

er í raun ákveðinn vísbending hvað félagið okkar nýtur mikils velvilja og er vel kynnt út á við 

í samfélaginu sem bersýnilega skein í gegn í vitundarvakningu okkar í byrjun þessa árs. Þar 

sem langþráður draumur varð að veruleika að komast í beina útsendingu í sjónvarpi með 

styrktarþátt. Starfsár félagsins endaði því eins og best var á kosið í sjónvarpinu fyrir framan alla 

landsmenn þar sem þjóðþekktir tónlistarmenn gáfu vinnu sína og við gátum komið málefnum 

Krafts á framfæri í máli og myndum - það er ekki sjálfgefið að fá slíka kynningu. Fullt af fólki 

styrkti starfsemi félagsins með því að kaupa Lífið er núna húfu eða styrkja félagið með stökum 

eða mánaðarlegum styrk. Orð fá seint lýst hversu þakklát við erum fyrir þann mikla velvilja 

sem við finnum fyrir í orði og á borði en fólkið þarna úti eru þau sem hjálpa okkur að hjálpa 

ungu fólki sem greinist með krabbamein og aðstandendum. 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 og nýta þá fjármuni sem 

safnast hafa til að bæta innviði og aðbúnað félagsins sem og að nýta fjármuni í þágu 

félagsmanna eins og best verður á kosið.  

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. Kraftur er lítið félag með stórt hjarta. Það hjarta slær með félagsmönnum og þannig 

viljum við hafa það áfram. 

  



 

71 

 

Ný rödd 
Stofndagur: 20. Desember 1980 

Fjöldi félagsmanna:  

 

Stjórn: 

Aðalfundur var haldinn 5.desember 2020 

Þá var kosin stjórn félagsins en í henni sátu: 

Formaður:   Ragnar Davíðsson 

Meðstjórnandi:  Jón Erlendur Guðmundsson  

Meðstjórnandi:  Stefán Kr. Sverrisson  

Varamaður:   Ómar Einarsson 

Endurskoðandi:  Jónas Ragnarsson 

Endurskoðandi til vara: Gunnjóna Una Guðmundsdóttir 

 

Framkvæmdastjóri/Starfsmaður: Ragnar Davíðsson  

Haldnir voru 3 stjórnarfundir á árinu. 

Stjórn tók þátt í 2 fundum hjá KÍ  

Stjórn tók þátt í 1 viðburði fyrir hönd félagsins á árinu. 

 

 

Ný rödd er stuðningsfélag þeirra sem misst hafa raddbönd og barkakýli vegna krabbameins. 

Heimsóknir til sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir ásamt stuðning og jafningjafræðslu eru fastir 

liðir í starfseminni. Rannsóknir sýna að þeir sem taka þátt í stuðningshópum líður oft betur og 

upplifa aukin lífsgæði. Þeir eru líklegri til að hafa meiri von og eru oft ákveðnari í því að takast 

á við viðfangsefnið.  

Fulltrúar Nýrrar raddar hafa gegnum tíðina sótt norrænar ráðstefnur systurfélaga á 

Norðurlöndum, þar sem kynntar eru helstu nýjungar í hjálpartækjum barkakýlislausra, miðlun 

upplýsinga og fjallað um framfarir í lækningum og aðgerðum.  

 

Starfsemi 

Félagsfundir hafa eðli málsins samkvæmt ekki verið haldnir með líku sniði og fyrri ár þegar 

hægt var að funda á tveggja mánaða fresti.  Stjórnarfundir hafa farið fram bæði á  Zoom og 

þegar færi hefur gefirst til að hittast, vegna Covid 19 sem hefur sett strik í reikningin hvað 

varðar starfsemi síðasta árs. Ágætt samstarf er meðal félagsins við háls-, nef- og eyrnadeildar 

Landspítalans og samstarf með teymi talmeinafræðinga á Landspítala um miðlun 

jafningjafræðslu og samvinnu við sjúklinga og aðstandendur, fyrir og eftir aðgerðir. 

  

Útgáfumál og fræðsluverkefni 

 Til stendur að gefa út kynningarrit fyrir þá sem þurfa að fara í barkakýlisbrottnám og 

mun vonandi gagnast aðstaðandendum og þeim sem áhuga hafa á til að kynna sér þetta 

málefni frekar. Sótt hefur verið um styrki fyrir verkefnið. 
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Markaðsstarf og kynningarmál 

Heimasíða félagsins 

 Til stendur að uppfæra og endurgera heimasíðu félagsins.  

 

Samstarf  

 Ný rödd er aðili að Öryrkjabandalagi Íslands frá 2015. Formaður og stjórnarmenn sækja 

fundi hjá ÖBÍ og taka virkan þátt um hagsmunamál skjólstæðinga ÖBÍ. 

  

Fjármál  

 Afkoma félagsins á reikningsárinu var jákvæð.  

 

Lokaorð 

Árið hefur verið einkennilegt í alla staði sökum Covid 19. Það jákvæða er hversu hvetjandi það 

hefur verið fyrir marga að tileinka sér stafræna tækni fyrir mannleg samskipti, hið neikvæða 

hversu sjaldan við höfum haft tækifæri haft til að hittast saman. 

 

 

Takk fyrir samstarfið. 

f.h. stjórnar 

Ragnar Davíðsson, formaður 

 

 

  



 

73 

 

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 

 

Starfsárið 2020-2021 var mjög óhefðbundið og mjög lítið að gerast hjá félaginu vegna 

samkomubanns sem fylgdi COVID19 faraldrinum. Ekki náðist að halda neinn almennan 

félagsfund á starfsárinu en aðalfundur samtakanna var haldinn í maí eins og lög gera ráð fyrir. 

Ekki voru haldnir margir stjórnarfundir vegna Covid 19 ástandsins en þeim fjölgaði þó þegar 

leið á starfsárið og fóru þá flestir fram á netinu. Ekki tókst að halda auglýstan afmælisfagnað 

en samtökin urðu 40 ára í október síðastliðnum. Þrátt fyrir allar þessar frestanir og erfiðleika 

tókst að gefa út veglegt afmælisrit í byrjun október og var það undir styrkri ritstjórn Sigurðar 

Jóns Ólafssonar sem hafði ritnefnd skipaða nokkrum stómaþegum sér til stuðnings. Væntanlega 

er ekki á neinn hallað þó að nafn Ólafs Dýrmundssonar sé nefnt í því samhengi. Ég held að ekki 

sé ofsögum sagt að þetta afmælisrit fjalli mjög vel um sögu Stómasamtakanna og sé þar góð 

viðbót við fyrra afmælisrit. Einnig lýsir það vel því sem stómaþegum stendur til boða í dag á 

vegum heilbrigðiskerfisins. Búið var að auglýsa námskeið fyrir nýja stómaþega sem ítrekað 

hefur þurft að fresta en verður væntanlega haldið núna í apríl 2021 á netinu. 

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.  Formaður vék úr  

stjórn Krabbameinsfélagsins eftir sjö ára setu þar. Þrír fulltrúar samtakanna sóttu 

aðalfund ÖBÍ. Einnig var formaður samtakanna kosinn til setu í kjörnefnd ÖBÍ 

áttunda árið í röð.  

Erlent samstarf: 

 Ekki tókst að senda stómavarning erlendis, hvorki til Úkraínu eða Zimbabwe, og er 

þar um að kenna samgönguerfiðleikum. Flugferðum sem hægt væri að nota fækkaði 

mjög og verð hækkaði ásamt innanlands örðugleikum í báðum löndum. Sitjum við því 

uppi með allnokkrar birgðir í augnablikinu.  Samtökin fengu aftur styrk til starfs í 

þágu stómaþega í Afríku, í Sambíu að þessu sinni, en ekki hefur ennþá tekist að nýta 

peningana og enn og aftur er Covid 19 þar um að kenna. 

 Formaður samtakanna var áfram forseti Evrópusamtakanna, EOA, og leiddi 

stjórnarstörf.  Stjórnarfundir fóru fram í gegnum netið 

 Norrænn formannafundur fór fram á netinu síðastliðið haust, í september 2020, að 

undirlagi norsku stómasamtakanna og stefnt er að norrænu þingi í Osló í september 

næstkomandi. 
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Útgáfumál: 

Fréttablað Stómasamtakanna var gefið út tvisvar á starfsárinu en það seinna var fréttablað nr. 

170 og var sem fyrr undir ritstjórn Sigurðar Jóns Ólafssonar. Í þessu fréttabréfi var tilkynnt að 

fleiri yrðu þau ekki í prentuðu formi en búast mætti við því að heimasíðan, sem virkar mjög vel 

um þessar mundir, myndi taka við sem fréttamiðill samtakanna. Fréttabréfin er einnig að finna 

á pdf formi á heimasíðu samtakanna, www.stoma.is .  

Almennt: 

Í lok starfsársins voru félagsmenn um 300 talsins, flestir á höfuðborgarsvæðinu en einnig er 

stór hópur virkur á Eyjafjarðarsvæðinu. Þar fyrir utan dreifast stómaþegar um allar byggðir 

landsins. Fjárhagur félagsins er ágætur í lok starfsársins. Er þar helst að þakka styrkjum frá 

Krabbameinsfélaginu og Öryrkjabandalaginu. 

 

 

Virðingarfyllst, 

Jón Þorkelsson, formaður Stómasamtaka Íslands. 

http://www.stoma.is/

