STUÐNINGSFULLTRÚAR OKKAR

STUÐNINGSNET KRAFTS
Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur

Stuðningsnetið samanstendur af rúmlega 70 einstaklingum á aldrinum 20-70 ára sem annað

þess. Frá árinu 2009 hefur Kraftur haldið úti formlegu stuðningsneti fyrir krabbameinsgreinda

hvort hafa greinst með krabbamein eða verið aðstandendur. Allir stuðningsfulltrúar hafa lokið

og ástvini undir handleiðslu sálfræðings. Stuðningsnetið er hugsað fyrir krabbameinsveika á

námskeiði hjá Stuðningsneti Krafts og fá reglulega endurmenntun og fræðslu. Stuðningsfulltrúar

aldrinum 18-40 ára en er opið aðstandendum á öllum aldri.

eru bundnir trúnaði og geta veitt jafningjastuðning persónulega, gegnum síma eða tölvupóst.

Stuðningsnetið er byggt á jafningjastuðningi þar sem einstaklingum er komið í samband
við stuðningsfulltrúa sem þeir geta rætt við um krabbameinsferlið og allt sem því tengist.

SVONA FÆRÐ ÞÚ JAFNINGJASTUÐNING

Stuðningsfulltrúar Krafts hafa allir reynslu af krabbameini og hafa jafnframt hlotið þjálfun í því
að veita jafningjastuðning. Auk jafningjastuðnings er hægt að fá að hitta sálfræðing í upphafi, sé

Til að óska eftir jafningjastuðningi er hægt að fylla út beiðnarform á heimasíðu okkar

þess óskað. Kraftur býður upp á þrjú stuðningsviðtöl hjá sálfræðingi.

www.kraftur.org, senda tölvupóst á studningsnet@kraftur.org eða hringja í stuðningssímann.
Númerið er 866 9618 og símatímar eru auglýstir á heimasíðu Krafts. Sálfræðingur tekur á móti

ER JAFNINGJASTUÐNINGUR EITTHVAÐ FYRIR ÞIG?

beiðnum og finnur stuðningsfulltrúa eftir hentugleika hvers og eins. Hægt er að fá fleiri en einn
stuðningsfulltrúa ef þörf krefur.

Stuðningsnetið er ætlað fólki með krabbamein á aldrinum 18-40 ára og aðstandendum, en þeir

Fyrir þá sem vilja kynna sér Stuðningsnet Krafts betur bendum við á heimsíðu Krafts,

geta verið á hvaða aldri sem er. Við hvetjum krabbameinsgreinda til að leita til okkar hvar sem

www.kraftur.org. Þar er m.a. hægt að sjá myndbönd þar sem einstaklingar deila reynslu sinni

þeir eru staddir í ferlinu. Aðstandendur geta einnig leitað til Stuðningsnetsins hvenær sem er.

af Stuðningsnetinu.

Sálfræðingur Krafts sér um að útvega stuðningsfulltrúa sem mætir þörfum hvers og eins.

• Eiginmaður krabbameinsgreinds einstaklings óskaði eftir stuðningi
frá karlmanni sem hefði stutt maka sinn í gegnum krabbameinsferlið
• Systir nýgreindrar konu óskaði eftir að ræða við stuðningsfulltrúa
sem hefði verið náinn aðstandandi krabbameinsgreinds einstaklings
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• Tveggja barna móðir með brjóstakrabbamein óskaði eftir
jafningjastuðningi frá móður í svipaðri aðstöðu og gengið hafði
í gegnum sambærilega meðferð við brjóstakrabbameini

ÁHRIF STUÐNINGSNETSINS

Stuðningsnet

Samkvæmt rannsóknum hefur jafningjastuðningur margvísleg jákvæð áhrif á
krabbameinsgreindan einstakling. Stuðningur í þessu ferli getur til dæmis dregið
úr þunglyndi og kvíða, flýtt fyrir aðlögun að breyttum aðstæðum og aukið trú
einstaklings á eigin getu til að takast á við sjúkdóminn. Rannsóknir af þessu tagi
hafa einnig sýnt að lífsgæði krabbameinsgreindra aukast þegar stuðningur frá fólki
sem glímt hefur við sömu eða svipuð vandamál er fyrir hendi. Þessar niðurstöður
eru óháðar kyni og tegund krabbameins. Jafnframt hefur verið sýnt fram á að
jafningjastuðningur minnkar álag á aðstandendur. Ákveðnir þættir eru mikilvægari
en aðrir í jafningjastuðningi og Kraftur leggur sérstaka áherslu á að stuðningsfulltrúarnir séu vel þjálfaðir á þeim sviðum.
Nýleg rannsókn á Stuðningsneti Krafts kom vel út í samanburði við niðurstöður
erlendra rannsókna á þessu sviði. Meirihluti þátttakenda taldi sig hafa haft mjög
mikinn eða mikinn ávinning af jafningjastuðningnum og um 70% fannst jafningjastuðningurinn hafa hjálpað sér að aðlagast breyttum aðstæðum í kjölfar krabbameinsgreiningar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að Kraftur sé á réttri leið með
að þróa gott stuðningsnet fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur. Ábendingar
sem komu fram í rannsókninni verða nýttar til að styrkja Stuðningsnet Krafts enn
frekar á komandi árum.
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