
 
 

Spurningar til stjórnmálaflokka í aðdraganda kosninga 

Við hjá Krabbameinsfélaginu vinnum að því alla daga að fækka þeim sem veikjast af krabbameinum, að fjölga 

þeim sem lifa sjúkdómana af og bæta lífsgæði þeirra sem veikjast og aðstandenda þeirra. Málstaðurinn varðar 

alla þjóðina, þriðji hver íbúi á Íslandi getur vænst þess að fá krabbamein einhvern tíma á lífsleiðinni og flestir 

hinna eru nánir aðstandendur, stundum oft.  

Fólk í stjórnmálum vinnur líka að hag þjóðarinnar. Nú leitum við til stjórnmálaflokkanna í þeirri von að þeir vilji 

vinna að málstaðnum með okkur og óskum eftir svörum við spurningum sem fylgja hér á eftir. Vinsamlegast 

sendið svörin fyrir 21. sept. svo mögulegt sé að miðla sýn flokkanna á heimasíðu félagsins. Svörin má senda til 

Ásu Sigríðar Þórisdóttur, kynningarstjóra félagsins á netfangið asa@krabb.is 

Á hverju ári greinast hér á landi að meðaltali um 1700 manns með krabbamein. Árlega deyja að auki um 700 

manns úr krabbameinum og krabbamein valda flestum ótímabærum dauðsföllum fólks yngra en 74 ára, um 

300 talsins. Um 60 börn missa foreldri á hverju ári úr krabbameinum.  

Spár benda til að krabbameinstilvikum muni fjölga um 28% á næstu 15 árum og að lifendum (fólki á lífi, sem 

fengið hefur krabbamein) fjölgi úr 16.000 í árslok 2019 í 20.000 í árslok 2027. Það fólk þarfnast oft langvarandi 

meðferðar og fjölbreyttrar þjónustu, þar sem margir lifa með krabbamein sem krónískan sjúkdóm. Þessi þróun 

kallar á ýmsar kerfisbreytingar og úrræði til að tryggja lífsgæði fólks, bæði sjúklinga og aðstandendur sem oft 

eru undir langvarandi álagi.  

Snemmgreining krabbameina og rétt meðferð í framhaldi af greiningu eru lykilatriði varðandi krabbamein. 

Biðtími hefur lengst varðandi sum krabbamein og óljóst er með önnur. Opinber viðmið með 

þjónustutryggingum fyrir sjúklinga varðandi greiningu og meðferð eru ekki í notkun hér á landi en hafa skilað 

góðum árangri í nágrannalöndunum. 

Krabbameinsfélagið fylgist með ákveðnum gæðavísum varðandi greiningu og meðferð krabbameina í samstarfi 

við Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri.  Þá vinnu er mikilvægt að tengja við opinber viðmið.  

Rannsóknir sýna að með heilbrigðum lífsstíl er hægt að koma í veg fyrir 4 af hverjum 10 krabbameinum eða 

jafnvel þriðja hvert krabbamein. Með því að fjárfesta af alvöru í forvörnum er hægt að spara mjög stórar 

upphæðir í heilbrigðiskerfinu síðar meir. Oft er um tiltölulega einfaldar aðgerðir að ræða en þrátt fyrir það 

erfiðar fyrir einstaklinga og fjölskyldur, því málið snýst um breytingu á lífsvenjum sem oft er erfitt að koma í 

framkvæmd. 

Fjölbreytt samfélag krefst fjölbreyttra aðgerða ef ójöfnuður á ekki að skapast í auknum mæli í 

heilbrigðiskerfinu. Í öllu ofangreindu þarf að taka tillit til fjölbreytileikans. 

Íslensk krabbameinsáætlun: 

Heilbrigðisráðherra samþykkti í ársbyrjun 2019 tillögur að íslenskri krabbameinsáætlun, með 

gildistíma til 2030. Í áætluninni er fjallað um öll helstu mál sem tengjast krabbameinum, forvarnir, 

meðferð og endurhæfingu, húsakost, mönnun, jafnt aðgengi að þjónustu, lyfjamál og svo má lengi 

telja. Stjórnvöld hafa ekki sett fram tímasett eða fjármögnuð markmið út frá áætluninni. Auk þess 

hefur áætlunin ekki verið partur af verkefnalista ríkisstjórnarinnar. Krabbameinsáætlanir hafa sýnt 

sig að skipta sköpum í árangri varðandi krabbamein í nágrannalöndum okkar.  

• Hefur flokkurinn kynnt sér áætlunina? 

• Hvernig mun flokkurinn nýta áætlunina? 

 



 

• Hyggst flokkurinn setja áætlunina í samstarfssáttmála?  

• Hvernig hyggst flokkurinn haga samstarfi við hagsmunaaðila við framkvæmd áætlunarinnar? 

Skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi: 

Fjárveiting til skimana fyrir krabbameinum í ristli og endaþarmi hefur verið á fjárlögum frá árinu 2018 

án þess að skimuninni hafi verið hrint í framkvæmd. Talið er að skipulögð skimun fólks á aldrinum 50 

– 74 ára geti bjargað 5 – 10 mannslífum á ári auk þess að létta krabbameinsmeðferð fjölda fólks. 

Nýverið var birt vönduð íslensk samantekt, leidd af sérfræðingum Krabbameinsfélagsins: 

https://www.laeknabladid.is/tolublod/2021/09/nr/7808 

• Hyggst flokkurinn hrinda skimuninni í framkvæmd og þá hvenær? 

Ný dagdeild blóð- og krabbameinslækninga á Landspítala: 

Samkvæmt krabbameinsáætlun er Landspítali kjarnasjúkrahús fyrir krabbamein.  

Aðstaða dagdeildar blóð- og krabbameinslækninga á Landspítala, þar sem langmest er gefið af 

lyfjameðferð, er óviðunandi. Hún er of lítil, óhentug og ófullnægjandi m.a. út frá 

sóttvarnarsjónarmiðum.  

Krabbameinsfélagið ákvað á aðalfundi sínum í vor að veita allt að 450 milljónum til byggingar nýrrar 

dagdeildar .  Félagið byggir á hugmynd Landspítala að lausn sem auðvelt er að hrinda í framkvæmd 

og er hægt að byggja og taka í notkun á þremur árum. Skilyrði fyrir framlaginu  er að stjórnvöld 

leggist á árar með félaginu og Landspítala og setji bygginguna í forgang. Félaginu hafa ekki borist svör 

frá stjórnvöldum. Kynningarmyndband vegna verkefnisins: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0bfJxO-pZE 

• Er flokkurinn tilbúinn til að setja uppbyggingu nýrrar aðstöðu dagdeildar blóð- og 

krabbameinslækninga í forgang þannig að hægt verði að ráðast í framkvæmdir árið 2022? 

Forvarnir gegn krabbameinum: 

Stjórnvöld þurfa að taka undir með Krabbameinsfélaginu og skapa aðstæður sem leiða af sér 

heilbrigðara samfélag, líkt og tókst með tóbaksvarnir. Þannig er hægt að draga úr nýgengi 

krabbameina auk fleiri sjúkdóma. Ýmis skref er hægt að taka, svo sem: 

Að hollar vörur séu ódýrari en óhollar. Að hreyfing sé sjálfsagður hluti í skóladegi barna, alla daga. Að 

hollur matur sé í boði á öllum skólastigum. Að aðgengi að áfengi verði ekki aukið. Að öll 

krabbameinsskimun sé gjaldfrjáls.  

• Er flokkurinn tilbúinn til að fjárfesta í forvörnum og taka ákvarðanir sem setja lýðheilsu í 

forgang? 

 

        Með góðri kveðju 

        Fyrir hönd Krabbameinsfélagsins 

         
        Halla Þorvaldsdóttir 

        framkvæmdastjóri 


