Krabbameinsfélagið

Upplýsingar um starfsemina

Krabbameinsfélag Íslands starfar að fjölmörgum verkefnum í þágu krabbameinssjúklinga, aðstandenda
þeirra og almennings í landinu. Innan vébanda
Krabbameinsfélagsins eru svæðafélög og stuðningshópar, auk þess sem fjöldi einstaklinga leggur félaginu
lið. Krabbameinsfélagið veitir margvíslega þjónustu
og heldur úti fjölbreyttri starfsemi fyrir sjálfsaflafé. Við
hvetjum þig til að kynna þér starfsemina sem byggir
á framlögum almennings og þökkum fyrir allan stuðning.
Ragnheiður Haraldsdóttir, forstjóri

Við höfum valið okkur fjögur gildi sem eru leiðandi afl í öllu starfi félagsins

Við
sýnum faglega
umhyggju sem byggir á
þekkingu, reynslu og
innsæi starfsfólks

Við
leitumst við að
efla það traust sem
félagið nýtur

Við
gætum þess að
þjónustan sé veitt af
fagmennsku og öryggi án
tillits til þjóðernis,
efnahags og stöðu
Við
berum skilyrðislausa
virðingu fyrir öllum sem
til okkar leita

Vissir þú að félagar í aðildarfélögum Krabbameinsfélagsins eru yfir tíu þúsund?

Margir stuðningshópar eru starfandi innan
Krabbameinsfélagsins. Sem dæmi má nefna:
•

Eggjastokkahópur, stuðningshópur kvenna með krabbamein í eggjastokkum,
sem starfar með Krabbameinsfélagi Reykjavíkur.

•

Framför, samtök karla sem greinst hafa með blöðruhálskirtilskrabbamein.

•

Frískir menn, fyrir karlmenn sem hafa greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein
og eru undir virku eftirliti en ekki í meðferð.

•

Góðir hálsar, stuðningshópur fyrir karla sem hafa greinst með krabbamein í
blöðruhálskirtli.

•

Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein.

•

Lungnahópur, stuðningshópur fyrir fólk sem hefur greinst með krabbamein í
lungum.

•

Ný rödd, samtök fólks sem hefur misst raddbönd vegna krabbameins.

•

Ristilfélagið, til stuðnings þeim sem hafa greinst með krabbamein í ristli og til
að vinna að því að hafin verði leit að ristilkrabbameini.

•

Brjóstaheill - Samhjálp kvenna, stuðnings- og baráttuhópur kvenna sem
greinast með brjóstakrabbamein.

•

Stómasamtök Íslands, fyrir fólk með stóma vegna krabbameins eða annarra
sjúkdóma.

•

Styrkur, samtök krabbameinssjúklinga og aðstandenda þeirra.

Vissir þú að “Kastað til bata” er verkefni á vegum Brjóstaheilla og Ráðgjafarþjónustunnar,
þar sem konum sem greinst hafa með brjóstakrabbamein er boðið til veiðiferðar?

Krabbameinsfélagið skiptist í fjögur starfssvið:
Leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum er umfangsmesta verkefni
félagsins og nær til kvenna á aldrinum 23-69 ára. Leitin fer fram bæði í húsi
Krabbameinsfélagsins í Skógarhlíð og eftir skipulagi á heilsugæslustöðvum
um land allt.
Krabbameinsskráin safnar upplýsingum um alla sem greindir eru með
krabbamein og notar þær til að afla þekkingar á orsökum og eðli krabbameina.
Fræðsla fær mikið vægi hjá félaginu sem leggur áherslu á að miðla nýjustu
upplýsingum um forvarnir, greiningu og meðferð krabbameina, auk þess að
leggja áherslu á lífsgæði að lokinni meðferð.
Ráðgjafarþjónustan hóf formlega starfsemi hjá félaginu árið 2007 og er
ætluð til að styðja við þá sem greinast með krabbamein með viðtölum,
sálfélagslegri þjónustu og símaráðgjöf ásamt fræðslu og námskeiðahaldi.
Krabbameinsfélagið er byggt upp af 29 aðildarfélögum
(svæðafélögum og stuðningshópum sjúklinga).
Aðalfundur, sem haldinn er árlega, kýs sjö manna stjórn
sem fundar að jafnaði mánaðarlega.
Vissir þú að Ráðgjafarþjónustan stóð fyrir 180 viðburðum á árinu 2013?

Í stefnu Krabbameinsfélagsins er varpað ljósi á þau áform að ...

...fækka nýjum tilfellum
krabbameina
...fækka dauðsföllum af völdum
sjúkdómsins
...bæta lífsgæði þeirra sem
greinast með sjúkdóminn

Vissir þú að „Karlarnir og kúlurnar “ er á vegum Krafts, Góðra hálsa,
Framfarar og Ráðgjafarþjónustunnar þar sem karlar sem fengið
hafa krabbamein fá tækifæri til að æfa golfsveifluna?
Vissir þú að tæp 1.800 viðtöl, símtöl og tölvusamskipti
voru skráð í Ráðgjafarþjónustunni árið 2013?
Vissir þú að Krabbameinsfélagið á átta íbúðir, ásamt öðrum, þar sem
krabbameinssjúklingar af landsbyggðinni geta dvalið með fjölskyldu sinni?

Hlutverk Krabbameinsfélagsins er að vera í
fylkingarbrjósti í baráttunni gegn krabbameinum
Rannsóknir á sviði krabbameina njóta margvíslegra fjárhagslegra styrkja frá
félaginu auk þess sem Krabbameinsfélagið hefur kynnt þá ákvörðun sína að
koma á laggirnar öflugum vísindarannsóknasjóði.

Íslendingar og krabbamein
•

Á árinu 2013 komu um 31.000 konur á aldrinum 20-69 ára í leit að
leghálskrabbameini. Afbrigðileg sýni hjá 20-39 ára konum voru rúm
8% og um 2,5% hjá konum 40-69 ára.

•

Í árslok 2012 voru um 2.700 konur og 23 karlar á lífi eftir að hafa greinst
með krabbamein í brjósti.

•

Árlegur meðalfjöldi karla sem greinist með blöðruhálskirtilskrabbamein
á árunum 2008-2012 var um 210.

•

Árlegur meðalfjöldi kvenna sem greinist með brjóstakrabbamein á
árunum 2008-2012 var um 210.

•

Af þeim 16.400 konum sem komu í hópskoðun í leit að brjóstakrabbameini árið 2013 voru tæp 5% endurinnkallaðar.
Vissir þú að hlutfallsleg fimm ára lifun kvenna sem greinst hafa
með krabbamein er að meðaltali 70% en 66% hjá körlum?

Á meðfylgjandi kökuritum má sjá tekjugreiningu Krabbameinsfélagsins
árið 2013 og skiptingu söfnunarfjár eftir verkefnum
Félagið starfar að almannaheillum og fjármagn sem safnast nýtist til
verkefna félagsins. Þess er ætíð gætt að kostnaður við fjáraflanir sé
sem minnstur, en hann er mismunandi eftir verkefnum.
•
•
•

Heildarvelta Krabbameinsfélagsins árið 2013 var um 850 m.kr.
Starfsmenn eru 54 í 40 stöðugildum.
Félagið hefur tekið að sér rekstur verkefna fyrir heilbrigðisyfirvöld
og fær greitt fyrir, en bætir við sjálfsaflafé til að tryggja sem besta
þjónustu.

Árveknis– og fjáröflunarátök hafa á síðustu árum hlotið meira vægi en áður.
Flestir landsmenn kannast nú við árvekniátak félagsins í október
„Bleiku slaufuna“ og mottumarsátakið „Karlmenn og krabbamein“.
Mælingar á árangri þessara árvekniátaka sýna að þau ná
athygli almennings og hafa áhrif á breytni.

Vissir þú að um þriðjungur þjóðarinnar fær krabbamein á lífsleiðinni?

Félagið fagnar velunnurum
Velunnarar Krabbameinsfélagsins eru fólk á öllum
aldri sem leggur Krabbameinsfélaginu lið með mánaðarlegri greiðslu.
Þessir styrkir eru mikilvæg fjáröflunarleið fyrir félagið og tryggja það
gróskumikla starf sem fram fer á vegum þess.
Hægt er að gerast velunnari Krabbameinsfélagsins með því að skrá
sig á vefsíðu félagsins eða með því að hringja í síma 540-1900.
Áhugaverðar upplýsingar um Krabbameinsfélag Íslands má finna í
ársskýrslum félagsins og á vefsíðu félagsins www.krabb.is.
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