
KRAFTUR

Stuðningsfélagið Kraftur var stofnað 1. október 1999 með það að leiðarljósi að beita sameinuðum 

kröftum sínum til að styðja við bakið á ungu fólki sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur 

þess. Félagið er fyrir fólk á aldrinum 18-40 ára en þar sem félagið er einnig fyrir aðstandendur er fólk á 

öllum aldri í félaginu. Það voru ungir brautryðjendur með hugsjónir sem stofnuðu félagið og vildu nýta 

reynslu sína af krabbameini til að hjálpa öðru fólki í baráttunni.    

Meginmarkmið Krafts eru að styðja við ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur 

með því að halda úti jafningjastuðningi, hagsmunagæslu, öflugri fræðslu, samveru og veita hagnýtar 

upplýsingar.

ÞJÓNUSTA SEM FÉLAGSMÖNNUM STENDUR TIL BOÐA

halda úti öflugu stuðningsneti fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur 
þar sem áhersla er lögð á jafningjastuðning byggðan á persónulegri reynslu
veita andlegan stuðning og ráðgjöf 
veita félagsmönnum sálfræðiþjónustu 
veita styrki úr Neyðarsjóði Krafts
gæta hagsmuna félagsmanna og standa vörð um réttindi þeirra gagnvart opinberum aðilum
bjóða upp á endurhæfingu í formi hreyfingar og útivistar fyrir ungt fólk með krabbamein
halda reglulega viðburði, s.s. sumargrill, aðventukvöld og málþing
standa fyrir útgáfu á fréttabréfi og fræðslu um krabbamein af ýmsum toga
halda úti heimasíðu með helstu upplýsingum

OKKAR STARFSEMI FELST M.A. Í ÞVÍ AÐ:

Stuðningsnet Krafts 

Jafningjastuðningur fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þar sem hægt er að ræða 

við einstaklinga með sambærilega reynslu. 

FítonsKraftur
Endurhæfing fyrir ungt fólk á aldrinum 18-40 ára sem greinst hefur með krabbamein, sem 

felst í reglulegum æfingum og útivist undir handleiðslu íþróttafræðings sem sérhæfir sig í 

endurhæfingu krabbameinsgreindra.

Neyðarsjóður Krafts
Sjóðnum er ætlað að styrkja ungt fólk sem hefur lent í fjárhagslegum erfiðleikum vegna 

veikinda sinna. Hægt er að sækja um styrk úr neyðarsjóðnum til að standa straum af beinum 

læknis- og lyfjakostnaði. 

Sálfræðiþjónusta
Félagsmönnum er boðið upp á 1-3 viðtöl hjá sálfræðingi félagsins, þeim að kostnaðarlausu. 

Hægt er að sækja um tíma með því að hringja í sálfræðing á símatíma eða senda póst 

á salfraedingur@kraftur.org. Símanúmer sálfræðings er 866 9618. Frekari upplýsingar

um símatíma sálfræðings er á www.kraftur.org.

Hagsmunagæsla
Félagið gætir hagsmuna félagsmanna og stendur vörð um réttindi þeirra gagnvart opinberum 

aðilum. Félagið tekur við ábendingum þ.a.l. í síma 866 9600. 

Ungliðahópur
Í samstarfi við Ljósið og Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna höldum við úti ungliðahóp, 

vettvangi fyrir ungt fólk á aldrinum 18-29 ára sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur 

þess. Hópurinn hittist á tveggja vikna fresti yfir veturinn og gerir skemmtilega hluti saman. 

Kjörið tækifæri til að hitta aðra í svipuðum sporum og miðla af reynslu sinni.

Lífs-Kraftur
Handbók sem inniheldur allt sem þú þarft að vita um krabbamein. Kraftur hefur í samstarfi við 

fjölda fólks safnað saman nauðsynlegum og nytsamlegum upplýsingum sem ættu að gagnast 

krabbameinsgreindum og aðstandendum þeirra sem þurfa að takast á við margvísleg vandamál. 

Bókina er hægt að fá á öllum helstu krabbameinsdeildum Landspítalans, stærri sjúkrahúsum 

á landsbyggðinni og á skrifstofu félagsins, án endurgjalds.SIGRUMST
SAMANÁ Þ

VÍ



...  einn af hverjum þremur einstaklingum greinist með krabbamein einhverntímann 
 á lífsleiðinni?
...  að árlega greinast um 70 einstaklingar á aldrinum 18-40 ára með krabbamein á Íslandi?
...  í heildina eru það um 1470 manns sem greinast með krabbamein hérlendis á ári hverju?
...  einstaklingur þarf að reiða fram tugi þúsunda í lyfjakostnað á ári áður en 
 Sjúkratryggingar Íslands taka við?
...  á Norðurlöndunum, og öðrum samanburðarlöndum okkar í Evrópu, er kostnaður 
 krabbameinsveikra enginn?
...  árlegar greiðslur almennings fyrir heilbrigðisþjónustu hefur tvöfaldast 
 á síðustu þremur áratugum?
...  til eru fleiri en 100 tegundir af krabbameinum og hver einasti partur líkamans 
 getur orðið fyrir áhrifum?
...  um 70% dauðsfalla af völdum krabbameins eiga sér stað í fátækum löndum?
...  tóbaksnotkun er einn stærsti valdur krabbameins í heiminum og veldur 22% dauðsfalla?
...  yfir 30% af krabbameinum er hægt að koma í veg fyrir með heilbrigðum lífsstíl sem 
 felst aðallega í því að neyta ekki tóbaks, borða hollt, hreyfa sig reglulega og halda 
 áfengisdrykkju í hófi?

VISSIR ÞÚ AÐ ...
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Einnig má finna Kraft á

Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur
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