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FRÁ FORMANNI

Krabbamein munu 
brátt teljast til 
krónískra sjúkdóma
Íslenskt heilbrigðiskerfi stendur frammi 

fyrir miklum áskorunum næsta áratuginn 

vegna áætlaðrar ríflega fjórðungs fjölg

unar nýgreindra krabbameinstilfella til 

ársins 2030, aðallega vegna breyttrar 

aldurssamsetningar þjóðarinnar þar sem 

hlutfall aldraðra fer mjög hækkandi. Árið 

2017 greindust um 1600 Íslendingar 

með krabbamein, en 2030 er áætlað að 

fjöldinn verði 2000. 

Nóbelsverðlaunahafar í læknavísindum árið 
2018 hlutu verðlaunin vegna uppgötvana á 
gildi ónæmismeðferðar við krabbameinum. 
Þeir bentu á þá staðreynd að eftir rúmlega 
áratug yrði litið á krabbamein aðallega 
sem krónískan sjúkdóm og vörpuðu fram 
spurningunni: Hvernig ætla heilbrigðiskerfi 
heimsins að takast á við þessa staðreynd? 

Krabbameinsfélag Íslands og aðildarfélög 
þess hafa á árinu gert sitt til þess að berjast 
fyrir bættri greiningu, auknum stuðningi við 
einstaklinga sem greinast með krabbamein 
og fjölskyldur þeirra og hafa beitt sér af 
krafti fyrir auknum forvörn um. Krabba-
meinslyfjameðferð er nú veitt á nokkrum 
stöðum utan Landspítalans, sem kallar á 
aukið starf aðildarfélaganna. Á Selfossi 

endurhæfingar. Að baki málþinginu stóð 
hópur fagaðila sem vinnur að málinu og 
telur að flestir þættir krabbameinsendur
hæfingar séu til staðar, en heildarstefna og 
skipulag heilbrigðisyfirvalda þurfi að koma 
til. 

Aðalfundur vorið 2018 ályktaði um mikil-
vægi forvarna gegn krabbameinum, aukna 
skimun fyrir krabbameinum, mikilvægi 
þess að koma íslenskri krabbameinsáætl
un í framkvæmd, tryggja aðgengi að 
sérhæfðri líknarþjónustu í heimahúsum og 
skipu leggja endurhæfingu alla leið. Krabba
meinsfélagið og fyrrverandi stjórnendur 
þess fögnuðu opinberri umræðu um mikil-
vægi skimunar en mótmælti ávirðingum á 
hendur félaginu frá fyrrverandi sviðstjóra 
Leitarstöðvar félagsins og um meint misferli 
með fé sem birtust í fréttaskýringaþættin
um Kveik. 

Í fyrsta skipti í 68 ára sögu Krabbameins-
félags Íslands var þann 16. september 
haldinn aukaaðalfundur sem fjallaði um 
framlengingu þjónustusamnings félagsins 
við Sjúkratryggingar Íslands um skimun 
fyrir legháls og brjóstakrabbameinum. 
Aðalfundur félagsins veitti umboð sitt til 

Valgerður Sigurðardóttir, 
formaður Krabbameinsfélags Íslands

hefur Krabbameinsfélags Árnessýslu aukið 
mjög starf sitt vegna þessa. Blómlegt starf 
var hjá fleiri aðildarfélögum og má þar 
nefna Kraft og Krabbameinsfélag Akureyrar 
og nágrennis.

Málsvarahlutverk Krabbameinsfélagins er 
mikilvægur þáttur í starfsemi félagsins. 
Félagið átti samtöl við forsvarsmenn Land-
spítala, meðal annars um erfiða reynslu 
krabbameinssjúklinga af bráðamóttöku 
spítalans. Landspítali tók vel í umleitan 
félagsins og kynnti tillögur til úrbóta. 
Félagið mun vinna áfram að framgangi 
þessa máls í samstarfi við spítalann. Stjórn 
KÍ ákvað einnig að styrkja verkefni um 
rafræna samskiptagátt sjúklinga í krabba
meinsmeðferð um 25 milljónir. 

Í tengslum við sveitarstjórnarkosningar 
vorið 2018, voru sveitarstjórnarmenn hvattir 
sérstaklega til að gefa lýðheilsu meira vægi, 
beita sér fyrir auknum forvörnum gegn 
krabbameinum og benda kjósendum sínum 
á hvað hægt væri að gera í nærsam-
félaginu. Stjórn KÍ hefur lengi haft áhuga 
á því að efla endurhæfingu fyrir krabba
meinssjúklinga og á árinu tók félagið þátt 
í því að skipuleggja málþing um mikilvægi 
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framlengingar samningsins til loka árs 
2019. Jafnframt heimilaði aðalfundur að 
allt að 75 milljónum króna af fjármunum 
félagsins yrði veitt til leitarstarfsins. Eins 
og undanfarin ár hefur óvissa um framtíð 
Leitarstöðvar haft mikil áhrif á starf fram-
kvæmdastjóra og stjórnar.

Það var mikill gleðidagur hjá stjórn og 
starfsfólki á vordögum, þegar stjórn 
Vísinda sjóðs félagsins úthlutaði 13 styrkjum 
til rannsókna á krabbameinum. Rannsókn
irnar eru unnar af ýmsum vísindamönnum, 
en félagið vinnur einnig árlega að fjölda 
rannsókna einkum hjá Krabbameinsskrá.

Breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi 
á liðnum árum, ekki síst vegna vaxandi fjöl-
menningar. Krabbameinsfélagið hefur reynt 
að ná til hópa af erlendum uppruna og 
gerði meðal annars samning við múslima á 
Íslandi um reyklausan Ramadanmánuð. 
Í burðarliðnum er rannsókn á þátttöku 
kvenna af erlendum uppruna í skimun, sem 
sem lagður var grunnur að á árinu.

Krabbameinsfélagið hefur reynt að ná til hópa af erlendum uppruna og gerði meðal annars samning við 
múslima á Íslandi um reyklausan Ramadanmánuð. 

Undirbúningur hófst að rannsókn á meðal 
þeirra sem greinst hafa með krabba
mein undir yfirskriftinni: Hefur þú greinst 
með krabbamein? Hver er þín reynsla af 
greiningarferli, meðferð og endurhæfingu? 
Áætlað er að rannsókninni verði ýtt úr vör 
árið 2019. 

Erlent samstarf var með hefðbundnum 
hætti á árinu, einkum við NCU, Norrænu 
krabbameinssamtökin, sem formaður og 
framkvæmdastjóri sinntu. Mikið var rætt 
um aukinn ójöfnuð í norrænni heilbrigðis
þjónustu, sem samkvæmt rannsóknum 
kemur ekki síst niður á karlmönnum. Þessi 
umræða hvetur stjórn til að fylgja eftir 
áherslum félagsins á meiri jöfnuð og betra 
aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

Framkvæmdastjóri og forstöðumaður 
Ráðgjafarþjónustunnar fóru á fund ECL; 
Evrópsku krabbameinssamtakanna. Þar var 
lögð mikil áhersla á nauðsyn þess að huga 
að forvörnum og fyrirbyggjandi þáttum 
krabbameina. Einnig var mikil umræða um 

hátt lyfjaverð og afleiðingar þess fyrir aðra 
þætti heilbrigðisþjónustunnar. 

Um leið og stiklað er á stóru um verkefni 
ársins, er formanni bæði ljúft og skylt að 
þakka þann mikla stuðning einstaklinga 
og fyrirtækja sem gera starfsemi félagsins 
mögulega. Í þeim hópi eru 15 þúsund 
Velunnarar, sem styrkja starfsemina með 
mánaðarlegum greiðslum og eru félaginu afar 
mikilvægir. Framkvæmdastjóra og starfsfólki 
eru sömuleiðis þökkuð vel unnin störf. 

Valgerður Sigurðardóttir 

formaður stjórnar Krabbameinsfélags 
Íslands
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FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA

Krabbameinsfélagið 
nýtur mikils trausts 
í samfélaginu

Halla Þorvaldsdóttir, 
framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Íslands

Árið 2018 var mjög viðburðarríkt hjá 

Krabbameinsfélaginu. Við unnum sem 

fyrr af krafti að markmiðum félagsins, að 

fækka þeim sem veikjast af krabbamein

um, draga úr dauðsföllum af völdum 

sjúkdómanna og bæta lífsgæði þeirra 

sem greinast og aðstandenda þeirra. Við 

efldum starfsemina á margan hátt, fjölg

uðum starfsmönnum og unnum að því 

enn frekar en áður að kynna starfsemi 

félagsins og þá þjónustu sem er í boði. 

Í ársbyrjun var lokið endurnýjun á tækja
búnaði Leitarstöðvarinnar. Safnað var fyrir
endurnýjuninni í Bleiku slaufunni 2016 og 
rann söfnunarféð, 132 milljónir, óskipt til 
tækjakaupanna. Ávinningurinn er meðal 
annars betri aðstaða fyrir konurnar, minni 
geislun, meiri hraði og miklu námkvæmari 
skjáir sem bæta greiningarmöguleika. 
Þjónustusamningur Sjúkratrygginga við 
Krabbameinsfélagið, um skipulagða leit að 
krabbameinum í leghálsi og brjóstum, var 
framlengdur í sjöunda sinn á árinu, til loka 
árs 2019, með sérstöku leyfi aukaaðalfundar 
félagsins. 

Á frumurannsóknarstofunni eru rannsökuð 
öll sýni sem eru tekin á landinu vegna skim

unar fyrir leghálskrabbameini. Árið 2018 
var tækjabúnaður rannsóknarstofunnar 
endur nýjaður að verulegu leyti, sem gerir 
það að verkum að árangur verður enn betri 
og skilvirkni eykst. 

Við uppfærðum kynningarbréf sem við 
sendum konum til þess að minna þær á 
þátttöku í skimun fyrir krabbameinum í 
leg hálsi  og brjóstum. Árið 2018 sendum 
við út tæplega 92 þúsund bréf til kvenna 
um allt land. 

Fimmtíu og fimm og hálfri milljón var veitt 
til vísindarannsókna á krabbameinum í 
gegn um Vísindasjóð félagsins sem var 
stofn aður árið 2015. Þrettán rannsóknar-
verkefni fengu styrk að þessu sinni.

Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags ins er 
ein deilda félagsins. Hjá skránni er haldið 
utan um stóran gagnagrunn, Krabba
meinsskrá Íslands, sem í eru skráð öll 
krabba mein sem greinast á Íslandi. Starfs-
fólk Krabbameinsskrárinnar hefur á árinu 
2018 unnið að betri framsetningu upp
lýsinga úr skránni sem gerir þær mun að-
gengilegri en áður. Gagnagrunnurinn nýtist 
í mörgum  rannsóknum, bæði sjálfstætt 

hjá Krabbameinsskránni, en líka í sam
starfi við íslenska og erlenda vísindamenn. 
Niðurstöður rannsóknanna hafa verið birtar 
í virtum erlendum vísindatímaritum. 

Á árinu 2018 jókst vinna við gæðaskrán-
ingu krabbameina hjá Krabbameinsskrá. 
Gæðaskráningin er unnin í samstarfi við 
Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri. 
Gæðaskráning er skráning ótal atriða sem 
varða greiningu og meðferð sjúkdómanna 
og gerir hún það meðal annars kleift að 
bera saman fyrirkomulag og árangur hér á 
landi við önnur lönd. 

Það skiptir máli að eiga liðsmenn í sinni 
heimabyggð og krabbameinssjúklingar eru 
svo heppnir að aðildarfélög Krabbameins-
félagsins eru um 30 talsins, svæðafélög og 
stuðningshópar, um allt land. Starf margra 
aðildarfélaganna er mjög öflugt og margir 
njóta góðs af því.

Félagið hefur frá upphafi verið í fararbroddi 
í forvörnum gegn krabbameinum. Á árinu 
fjölguðum við starfsfólki sem sinnir fræðslu 
og forvörnum. Við bættum tækjabúnað 
til að vera í takt við tímann við miðlun 
fræðslu. Við sækjum fólk í auknum mæli 
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heim, meðal annars í fyrirtækjum á landinu 
þar sem fluttir voru fyrirlestrar af margvís
legu tagi.

Það er mjög dýrmætt fyrir sjúklinga utan 
af landi, sem þurfa að fara í rannsóknir 
eða meðferð í Reykjavík, að geta dvalið í 
íbúðum sem eru í göngufæri við spítalann 
með ástvinum sínum. Krabbameinsfélagið á 
átta íbúðir á Rauðarárstíg sem eru sérstak-
lega ætlaðar fólki af landsbyggðinni og þær 
hafa nú verið teknar í gegn, málaðar, hús-
gögn endurnýjuð og baðherbergi sömu-
leiðis. Það er von félagsins að íbúðirnar séu 
eins konar heimili að heiman. 

Fjöldi þeirra sem nýtti sér Ráðgjafarþjón
ustu félagsins jókst mjög á árinu 2018. Hjá 
Ráðgjafarþjónustunni getur fólk fengið 
svör við alls konar spurningum um krabba
mein, auk þess sem þeir sem greinast með 
krabba mein og aðstandendur þeirra geta 
fengið þar stuðning og ráðgjöf af ýmsu 
tagi sér að kostnaðarlausu. Hjá Ráðgjafar-
þjónustunni er boðið upp á ýmiss konar 

námskeið, fyrirlestra og fræðslu af margs 
konar tagi; jóga, slökun, hugræna athyglis-
meðferð, ráðgjöf um réttindamál og flest 
það sem lýtur að sálfélagslegri endurhæf
ingu og það sem fólk hefur þörf fyrir á 
hverjum tíma. 

Hjá félaginu var lögð meiri áhersla á miðlun 
en áður. Fréttum af starfsemi félagsins 
fjölgaði til dæmis um 130% frá fyrra ári. 
Tekinn var í notkun nýr tæknibúnaður sem 
auðveldar útsendingu efnis á netinu, sem er 
auðvitað mjög mikilvægt fyrir þá sem búa á 
landsbyggðinni eða eiga ekki heimangengt 
á höfuðborgarsvæðinu. Um 30 fyrirlestrum 
var streymt á netinu. Við hófum líka gerð 
okkar eigin myndbanda og framleiddum 
allnokkur og lítum mjög björtum augum til 
framtíðar hvað það varðar.

Allt kostar þetta peninga, en við erum 
svo lánsöm að eiga 15 þúsund Velunnara 
sem styðja við félagið með mánaðarleg-
um framlögum allan ársins hring og eru 
þannig mjög virkir í baráttunni gegn 

krabbameinum. Velunnarar eru eitt mikil-
vægasta bakland félagsins, en svo njótum 
við líka stuðnings þorra landsmanna í 
Bleiku slaufunni og Mottumars. Þá notum 
við tækifærið, fjöllum um krabbamein hjá 
konum og körlum um leið og við seljum 
Bleiku slaufuna - og í fyrsta sinn á árinu 
2018 Mottumarssokkana.

Allt snýst þetta um að ná árangri í forvörn
um og öllu því sem lýtur að krabbameinum 
um leið og hlúð er að þeim sem þurfa á 
stuðningi að halda. Krabbameinsfélagið 
nýtur mikils trausts í samfélaginu sem 
endur speglast í gríðarlega miklum stuðn-
ingi sem almenningur sýnir félaginu ár eftir 
ár. Fyrir það er félagið þakklátt og mun 
sinna hlutverki sínu af metnaði, því stóra 
hlutverki sem það gegnir í samfélaginu, um 
ókomna tíð. 
 
Halla Þorvaldsdóttir

framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins

Starfsmenn Krabbameinsfélagsins í jólaskapi.
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FRÆÐSLU- OG FORVARNADEILD

Aukin áhersla á 
fjölbreytta fræðslu
Mikil og aukin áhersla var lögð á fjöl

breytni fræðslu og forvarna á árinu. 

Sérstaklega var lögð áhersla á þá sex 

lykilþætti sem taldir eru áhrifaríkastir til 

forvarna gegn krabbameinum; tóbaks, 

áfengis og sólarvarnir, hreyfingu, hollt 

mataræði og hæfilega líkamsþyngd. 

Fjölbreytt starfsemi deildarinnar krefst þess 
að stöðugt sé fylgst með þekkingarþróun 
á breiðu sviði. Fræðsluefni var aðallega 
miðlað á vefsíðum á vegum KÍ, með fyrir-
lestrum innanhúss og utan, fræðslupistlum 
og þátttöku í viðburðum, en einnig í prent
uðu formi og þá aðallega í gerð bæklinga.  

Boðið var upp á fjölda fyrirlestra á vinnu-
stöðum, hjá félagasamtökum og öðrum 
hópum þar sem helstu umfjöllunarefni voru 
ákjósanlegur lífsstíll sem krabbameinsfor-
vörn, einkenni krabbameina, ráð til sam-
starfsfólks og stjórnenda þegar vinnufélagi 
greinist með krabbamein og mataræði í 
veikindum. Einnig var boðið upp á fyrir
lestra með sérstakri áherslu á karla í tengsl-
um við Mottumars og á konur í tengslum 
við Bleiku slaufuna. 

Fræðsludeildin sinnti einnig undirbún
ingi rannsókna og kannana. Á árinu hófst 
til dæmis undirbúningur rannsóknar 
sem miðar að því að kortleggja upplifun 
krabbameinsgreindra af greiningar og 
meðferðarferlinu, sem og rannsókn sem 
hefur það að markmiði að veita innsýn 
í kostnað heilbrigðiskerfisins vegna 
krabba meinsmeðferða og bera saman við 
Norðurlöndin.

Fræðsludeildin kom einnig að ýmsum 
verkefnum annarra deilda félagsins. 

Til að mæta aukinni þjónustu voru Jóhanna 
E. Torfadóttir, næringar og lýðheilsufræð
ingur og Birna Þórisdóttir, næringarfræð-
ingur, ráðnar í samanlagt 120% starfs-
hlutfall. Fyrir voru Sigrún Elva Einarsdóttir, 
sjúkraþjálfari og lýðheilsufræðingur og 
Ásgeir R. Helgason sálfræðingur. 

... hægt er að minnka líkur á krabba

meinum og dauðsföllum af völdum 

þeirra um allt að 40% með heilbrigðum 

lífsstíl, þekkingu á einkennum krabba

meina, snemmgreiningu og krabba

meinsmeðferðum?

40%

Vissir þú að...

.. við getum tekið ábyrgð á heilsu okkar, 

meðal annars með því að forðast tóbak, 

áfengi, óhófleg sólböð og ljósabekki, 

hreyfa okkur, velja holla fæðu og þiggja 

boð í skimanir og bólusetningu gegn 

HPVveirum.

Vissir þú að...
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Á frumurannsóknastofu Krabbameins

félags Íslands eru rannsökuð frumusýni 

frá leghálsi kvenna. Flest vegna hópleitar 

að forstigum leghálskrabbameins á veg

um Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins. 

Fjöldi sýna á árinu 2018 var 23.972 til smá 
sjárskoðunar og 650 EXIT sýni sem send 
voru beint í HPV mælingu. Endurskoðuð 
eru 10% eðlilegra sýna sem hluti af 
gæðaeftirliti.  

Alls voru 4.642 sýni með forstigsbreytingu 
(ascus og LSIL) eða áður mæld HPV+ og 
ófullnægjandi sýni send fyrst til Svíþjóðar 
og frá nóvember á sýkladeild Landspítalans. 
443 sýni voru ófullnægjandi til greiningar. 
65 ára konur voru áfram HPV mældar 
og voru 650 EXIT sýni send í mælingu. 
Einungis örfá þeirra mældust  jákvæð 
(HPV+). 

Vægar forstigsbreytingar (ascus og LSIL) 
greindust í 2.919 sýnum á árinu (fyrra, fyrsta 

FRUMURANNSÓKNASTOFA

Sýnum fjölgaði um 
1.071 á milli ára

sýnið af tveimur eða mörgum frá sömu 
konu).  Af þeim voru 33% há áhættu HPV 
pósitív (961). Alvarlegar forstigsbreytingar 
eða aðrar þær greiningar sem leiða beint til 
leghálsspeglunar og töku vefjasýnis greind
ust í 444 sýnum, samanber tafla 1.

Hlutfall ófullnægjandi sýna jókst frá árinu 
2017 og var 1,8%. Ófullnægjand sýni voru 
HPV mæld. Mælt var með leghálsspeglun 

og töku vefjasýnis 1085 sinnum. Flokkuð 
voru saman frumugreining og vefjasvar 
í 770 sýnum, sjá töflu 2, en 315 eru skráð 
óflokkuð. 

Starfsmenn frumurannsóknastofunnar 
voru átta í árslok 2018, lífeindafræðingar, 
líffræðingur og meinafræðingur í samtals 
7,2 stöðugildum. Tveir lífeindafræðingar 
fóru á þing til Madrid á árinu. Keypt var ný 
sýnalitunarvél TissueTek prisma R plus og 
álímingarvél Tissue-Tek Film.

23.972
sýni til smá  sjárskoðunar

árið 2018
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KRABBAMEINSSKRÁ

Nauðsynlegur 
grundvöllur 
krabbameinsrannsókna
Krabbameinsskrá skrásetur og varðveitir 

gögn um öll krabbamein hjá þjóðinni og 

eru þessi gögn nauðsynlegur grundvöllur 

fyrir krabbameinsrannsóknir á Íslandi. 

Starfsfólk skrárinnar stundar vísindarann-
sóknir sem byggja á gögnunum, meðal 
ann ars í samvinnu við aðrar norrænar 
krabba meinsskrár. Starfsfólkið býr yfir sér
hæfðri þekkingu um faraldsfræði krabba
meina og meðferð gagna og er leiðsögn 
fyrir háskólanema fastur liður í starfsemi 
skrárinnar. Stöðugildi eru samtals fimm og 
hálft. 

Gögn þau sem Krabbameinsskráin geymir 
eru notuð til að skilja betur orsakir, út-
breiðslu og eðli krabbameina, áhrifaþætti 
á horfur sjúklinga og fleira er varðar hags-
muni krabbameinssjúklinga. Þau eru einnig 
notuð til stjórnunar og áætlanagerðar 
í heil brigðisþjónustu, gæðaeftirlits og 
athugana á árangri meðferðar og skimunar. 
Í samráði við Landspítala og Landlækni er 
unnið að samkomulagi um gæðaskráningu 
og einnig er miðað að skipun í fagráð fyrir 
hvert mein og að þróun á framsetningu 
upplýsinga. Margir nýta sér upplýsingar 
og þjónustu skrárinnar, til dæmis Krabba
meinsfélagið, heilbrigðisyfirvöld, vísinda
menn, heilbrigðisstarfsfólk, nemendur og 
almenn ingur.

Norrænu krabbameinsskrárnar voru allar 
stofnaðar um svipað leyti og eru þær í hópi 
elstu og áreiðanlegustu krabbameinss-
kráa í heiminum. Tölulegar upplýsingar 
um krabbamein á Íslandi birtast árlega 
á vefsíðu Krabbameinsskrárinnar (www.
krabba meinsskra.is) og í norræna gagna-
grunninum NORDCAN (www.ancr.nu). Árleg 
ráðstefna samtaka norrænu krabbameins
skránna (Association of Nordic Cancer Reg-
istries, ANCR) var að þessu sinni haldin hér 
á landi og fór fram á Hellu í júnímánuði. Á 
dagskrá voru 57 faraldsfræðileg erindi um 
forvarnir og orsakir krabbameina, skimun 
fyrir krabba meinum, krabbameinsskrán
ingu, umönnun og horfur krabbameins
sjúklinga. 

Á vegum ANCR fara árlega fimm nemar 
frá Íslandi í Norræna sumarskólann í 
faraldsfræði krabbameina. Einnig sinnir 
skráin handleiðslu BS nema sem aðal- eða 
aðstoðarhandleiðarar og eru fimm nema
verkefni nú í gangi.

Starfsfólk Krabbameinsskrár vinnur meðal 
annars að rannsóknum á áhrifum BRCA2 
stökkbreytinga á horfur sjúklinga með 
krabba mein í brjóstum og blöðruhálskirtli 
og stýrir norrænni rannsókn á þessu sviði. 
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FJÁRÖFLUN OG KYNNINGARMÁL

Öflugt fjáröflunar- 
og kynningarstarf

Öll starfsemi Krabbameinsfélagins 

byggir á fjárframlögum einstaklinga og 

fyrirtækja sem leggja baráttunni gegn 

krabbameinum lið með fjárstuðningi. 

Þetta gerir félaginu kleift að reka öflugt 

starf – landsmönnum öllum til heilla.

Um 15 þúsund Velunnarar styrktu starfsem-
ina mánaðarlega á árinu. Stuðningur þeirra 
óx um 12% frá fyrra ári. 

Sú nýbreytni átti sér stað í Mottumars að 
framleiddir voru Mottumars-sokkar sem 
seldir voru til styrktar átakinu. Í auglýs ingu 
Mottumars, Nú er lag, flutti Rakara
kvartettinn sérsaminn texta um einkenni 
krabbameins í blöðruhálskirtli sem vakti 
mikla athygli. Mottumars var valin besta 
herferðin 2018 á Lúðrinum, íslensku auglýs-
ingaverðlaununum og fékk einnig viður-
kenningu FÍT, Félags íslenskra teiknara,
fyrir bestu herferðina.

Í Bleiku slaufunni var lögð áhersla á þátt -
töku kvenna í skimun og mikilvægi 
hvatningar vinahópa. Alls skráðu 3.336 
vinkonuhópar sig og óskuðu þannig eftir að 
fá reglulega senda áminningu og fræðslu
og einn þeirra hlaut ferðavinning með 
Heimsferðum. Í samvinnu við Kringluna 
og aðildarfélög á þremur stöðum á land-
inu var opnuð ljósmyndasýningin BLEIK, 
sem byggði á persónulegum sögum 12 
kvenna sem greinst hafa með brjósta eða 
leghálskrabbamein og hlotið meðferð. 
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Sýningin og sögurnar fengu mikla athygli í 
fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum og hafði 
meðal annars þau áhrif að notendum vefs 
Bleiku slaufunnar fjölgaði um 227% á milli 
ára. Vefurinn var valinn besti samfélagsvefur 
ársins af Samtökum vefiðnaðarins. Hönnun 
Bleiku slaufunnar var að þessu sinni í hönd-
um Páls Sveinssonar, gullsmíðameistara 
hjá Jóni og Óskari, sem sigraði í árlegri 
hönnunarsamkeppni félagsins og Félags 
íslenskra gullsmiða.

130%
fleiri fréttir

12%
aukinn stuðningur

Velunnara

35%
aukning í vefverslun

Sala í vefverslun félagsins jókst um 35% 
frá fyrra ári og átti sala Mottumarssokka 
stærstan þátt í aukningunni. 

Ákveðið var að leggja aukna áherslu á 
kynningarmál þegar Kolbrún Silja Ásgeirs-
dóttir sneri aftur úr fæðingarorlofi í lok árs. 
Sigríður Sólan Guðlaugsdóttir, sem gegndi 
starfi kynningar og fjáröflunarstjóra í 
fjarveru hennar, varð þá kynningarstjóri og 
Kolbrún fjáröflunarstjóri. Sóley Jónsdóttir, 
vefstjóri, sneri ekki aftur til starfa að loknu 
fæðingarorlofi og var Guðmundur Pálsson, 
sem gegnt hafði stöðunni tímabundið, 
fastráðinn.

Fjöldi greina og fréttatilkynninga fengu 
birtingu í mismunandi miðlum á árinu og 
fóru framkvæmdastjóri og sérfræðingar 
félagsins í fjölda viðtala í útvarpi, sjónvarpi 
og dagblöðum. Þá var lögð aukin áhersla á 
að miðla fréttum af starfseminni og óx fjöldi 
frétta sem birtist á vef félagsins um 130% á 
milli ára. 

Miðlun efnis á netinu jókst til muna og með 
nýjum tækjabúnaði hófst framleiðsla mynd
banda. Auk þess var fyrirlestrum Ráðgjafar
þjónustunnar streymt beint á vefnum.
Blásið var til auglýsingaherferðar fyrir 
Leitarstöðina sem gekk undir nafninu, Ekki 
er allt sem sýnist. Hún sneri að því að hvetja 
konur til þátttöku í skimun fyrir krabba
meini í leghálsi og brjóstum og hlaut mikla 
athygli. Herferðin hlaut viðurkenningu FÍT, 
Félags íslenskra teiknara, fyrir auglýsingar í 
prentmiðlum. Ljósmyndasýningin „Bleik” fór fram á fjórum stöðum 

á landinu sem hluti af Bleiku slaufunni 2018.Sýnishorn úr vel heppnaðri auglýsingaherferð fyrir 
Leitarstöðina til að hvetja konur til þátttöku í skimun.

3.336 vinkonuhópar skráðu sig til leiks í átaki um að 
hvetja konur til þátttöku í skimun.

227%
aukning lesturs á 
Bleikaslaufan.is
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LEITARSTÖÐ

Óvissa um framtíð
Leitarstöðvarinnar
Krabbameinsfélag Íslands hefur með 

töluverðri fyrirhöfn síðastliðin ár reynt 

að tryggja samninga við heilbrigðis

yfirvöld til lengri tíma um framtíð 

Leitarstöðvar félagsins, LKÍ, án árangurs. 

Árið 2018 var tími töluverðrar óvissu 

um framtíð leitarstarfsins. Ljóst varð að 

heilbrigðisráðherra hafði hugmyndir um 

breytingar á fyrirkomulagi skimana og í 

byrjun sumars var stofnað skimunarráð, 

sem var falið að koma með tillögur að 

framtíðarfyrirkomulagi skimana á Íslandi. 

Skimunarráð skilaði tillögum til landlæknis 
í lok árs og landlæknir afhenti ráðherra 
minnis blað í kjölfarið. Ljóst er að LKÍ mun 
ekki halda áfram starfsemi í óbreyttri mynd. 
Fyrir liggur að ráðherra skipi verkefnis-
stjórn sem mun útfæra og skipuleggja 
fyrirhugaðar breytingar. Fulltrúar frá KÍ 
munu sitja í þeirri verkefnisstjórn.

Í ljósi þess að KÍ hefur aðeins haft skamm-
tímasamninga við heilbrigðisyfirvöld, 
tók aukaaðalfundur KÍ, sem haldinn var 

í september, ákvörðun um að halda ekki 
áfram starfsemi LKÍ lengur en út árið 2019 
án langtímasamnings og fullnægjandi 
fjármögnunar. KÍ tók einnig þá ákvörðun 
að veita verulegum fjármunum til LKÍ á 
árunum 2018-19 svo félagið gæti gert 
nauðsynlegar úrbætur og skilað starfsem
inni af sér með sóma.

Á árinu 2018 var lögð áhersla á aðgerðir 
sem var ætlað að auka þátttöku kvenna í 
skimunum, en þátttakan hefur farið smátt 
og smátt minnkandi síðustu áratugi. Ber þar 
hæst margvíslegar auglýsingar og kynning-
ar með áherslu á samfélagsmiðla. Ný kynn
ingar og boðsbréf til kvenna voru hönnuð 
og send út bréflega frá ársbyrjun 2019. 
Ákveðið var að bjóða konum sem fá fyrstu 
boð í skimun upp á gjaldfrjálsa skoðun hjá 
félaginu. Um er að ræða konur fæddar 
1996 vegna legháls krabbameinsleitar og 
1979 sem boðið er í fyrstu skimun fyrir 
brjóstakrabbameini. Þetta tilboð stendur 
konum til boða sem mæta í skimun á árinu 
2019.

Bætt hefur verið úr tækjakosti á frumu-
rannsóknastofunni en mannabreytingar 
urðu þar einnig með minnkun starfshlutfalls 
eins lífeindafræðings. Árið 2019 er fyrirséð 
að enn muni fækka lífeindafræðingum 
á frumurannsóknastofunni. Ljóst er að 
bráðnauðsynlegt er að þjálfa nýja lífeinda-
fræðinga fljótlega til að tryggja starfsemi 
frumurannsóknastofunnar til framtíðar.

Rekstur LKÍ var í árslok aðskilinn frá rekstri 
KÍ sem gerir bókhald skýrara. Mikil vinna 
fór í það að uppfylla kröfur nýrrar persónu-
verndarlöggjafar og miðað við umfang 
hennar er mikil vinna einnig framundan.

43.036
skoðanir á árinu
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...KÍ og LKÍ leggja mikinn metnað í 
starfsemi sína og vilja tryggja að vel 
verði staðið að skimunum í framtíðinni 
með góðri þátttöku kvenna.

„

Yfirstandandi verkefni eru margvísleg og 
fjölbreytt. Fyrirhugað er að upplýsa konur 
um niðurstöður skimana með rafrænum 
hætti á island.is og á Heilsuveru. Tenging 
við Heilsugátt Landspítala hefur verið komið 
á og unnið er að því koma á rafrænum 
samskiptum með beiðnir og rannsókna
svör milli LKÍ og Landspítala. Ákveðið var 
að gera þjónustukönnun til að meta gæði 
þjónustu LKÍ við skjólstæðinga hennar, en 
síðast var slík könnun gerð árið 2014. Á LKÍ 
er verið að vinna rannsókn sem felst í því að 
kanna áhrif smáskilaboðaáminninga (sms) 
á þátttöku kvenna og jafnframt er unnið 
að annarri rannsókn sem miðar að því að 
kortleggja þátttöku kvenna af erlendum 
uppruna með það að markmiði að geta 
aukið þátttöku þeirra í skimunum. Í gangi 
er stórt verkefni sem miðar að því að birta 
alla þá gæðavísa sem LKÍ starfar eftir á 
heimasíðu KÍ.

Að framansögðu má ljóst vera að KÍ og 
LKÍ leggja mikinn metnað í starfsemi sína 
og vilja tryggja að vel verði staðið að 
skimunum í framtíðinni með góðri þátttöku 
kvenna.

 Allt að 280
símtöl á dag
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*Hlutfall þeirra sem eru á boðunarskrá í árslok hvert ár og mætt hafa í skimun sl. 2 ár. 
Á boðunarskrá eru 4069 ára konur, með lögheimili á Íslandi.

*Hlutfall þeirra sem eru á boðunarskrá í árslok 2018 og mætt hafa í skimun sl. 2 
ár. Á boðunarskrá eru 4069 ára konur, með lögheimili á Íslandi.

*Hlutfall þeirra sem eru á boðunarskrá í árslok 2018 og mætt hafa í skimun sl. 2 ár. 
Á boðunarskrá eru 4069 ára konur, með lögheimili á Íslandi.

a
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*Hlutfall þeirra sem eru á boðunarskrá í árslok hvert ár og mætt hafa í skimun sl. 3,5 ár. Á boðunarskrá eru 2365 
ára konur, með lögheimili á Íslandi.

*Hlutfall þeirra sem eru á boðunarskrá í árslok 2018 og mætt hafa í skimun sl. 3,5 ár. 
Á boðunarskrá eru 2365 ára konur, með lögheimili á Íslandi.

* Hlutfall þeirra sem voru á boðunarskrá í árslok 2018 og mætt hafa í skimun 
síðastliðin 3,5 ár. Á boðunarskrá eru 2365 ára konur með lögheimili á Íslandi.
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RÁÐGJAFARÞJÓNUSTA KRABBAMEINSFÉLAGSINS

Þjónusta allt árið 
um kring
Aukin áhersla var hjá Ráðgjafarþjón

ustunni á að mæta einstaklingum sem 

voru nýgreindir með krabbamein og 

fjölskyldum þeirra. Fagleg aðstoð var 

sem fyrr veitt einstaklingum, pörum 

og minni hópum án endurgjalds auk 

jafningjastuðnings í stuðningsneti 

Ráðgjafar þjónustunnar og Krafts. 

Einnig var lögð áhersla á síðbúna fylgikvilla, 
sem margir eru að upplifa í kjölfar þess 
að greinast með krabbamein og vegna 
krabbameinsmeðferðar. Áherslan er fyrst og 
fremst á sálfélagslega þætti endurhæfing-
ar og er félagið þátttakandi í verkefninu 
Endurhæfing alla leið.  Í fyrsta sinn var 
Ráðgjafarþjónustan opin alla mánuði ársins 
og reyndist full þörf á því. 

Verkefnið Kastað til bata, í samstarfi við Brjóstaheill  samhjálp kvenna, var að þessu sinni að Varmá í 
Hveragerði og verkefnið Karlarnir og kúlurnar á Bakkakotsvelli.

Starfsmönnum fjölgaði á árinu um þrjá, og 
eru nú átta í 5,6 stöðugildum. Í teyminu eru 
félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, sál-
fræðingur og kynfræðingur. 
Flestir sem leituðu til Ráðgjafarþjónust-
unnar eru á aldrinum 4060 ára, bæði 
krabba meinsgreindir og aðstandendur, 
og voru konur tveir þriðju notenda. Helst 
var leitað aðstoðar vegna sálrænna þátta, 
réttindamála og líkamlegra einkenna auk 
ýmissa hagsmunamála. Eftirspurn eftir 
þjónustunni jókst mikið, sérstaklega eftir 
símaráðgjöf og viðtölum við ráðgjafa.

Ný námskeið voru meðal annars Mín leið 

– að lokinni meðferð við brjóstakrabba

meini, námskeið um kynheilbrigði og 
Fysio flow. 

Miklar endurbætur voru gerðar á húsnæði 
og tæknibúnaði þjónustunnar, meðal ann
ars með styrk frá Þór, félagi stjórnenda. 

Samstarf 
Góð samvinna var við svæðafélög, þjón ustu-
skrifstofur á landsbyggðinni, Landspítala og 
aðrar heilbrigðisstofnanir er sinna krabba
meinsmeðferð og endurhæfingu. Haldin 
voru námskeið og fræðslufundir,  meðal 
annars í Grundarfirði, á Sauðárkróki og 
Selfossi. 

Krabbameinsfélagsið og nokkrar konur 
sem tóku þátt í Kastað til bata unnu að 
útgáfu bæklingsins „Léttu þér lífið í lyfja

meðferð“. Einnig var gefið út myndband 
um ferð Kastað til bata sumarið 2018. Unnið 
var að einfaldari og myndrænni birtingu 
upplýsinga um viðburði Ráðgjafarþjón
ustunnar á vef félagsins. 

Á árinu var nokkrum sinnum boðið upp 
á námskeiðið „Að færa slæmar fréttir“, í 
samstarfi við EC4H, Effective Communica-
tion for Health í Skotlandi og Landspítala. 
Heilbrigðisstarfsfólki var einnig boðið upp 
á slökun, námskeið í núvitund, fræðslufundi 
og byrjað var að bjóða upp á handleiðslu 
fyrir heilbrigðisstarfsfólk. 
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Tölulegar upplýsingar um starfsemi Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins 20142018

75%
aukning í símaráðgjöf

27%
aukning í ráðgjafaviðtölum

3.800
þátttakendur á viðburðum

2.438
tölvupóstar
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REKSTRARDEILD

Bætt aðgengi að 
fjárhagslegum 
upplýsingum

Undir deildina heyrir það sem snýr að 

fjármálum; bókhald, greiðslur, innheimta, 

launavinnsla, greiningar, samningar, 

fjárstýring, móttaka, tölvumál, rekstur 

fasteigna og mötuneytis, ásamt fleiri 

verkefnum. Deildin annast bókhald og 

ýmsa vinnslu fyrir Krabbameinsfélag 

Íslands, Vísindasjóð Krabbameinsfélags 

Íslands, Leitarstöð Krabba meinsfélag 

Íslands, Krabbameinsfélag höfuðborgar

svæðisins og Stuðningsfélagið Kraft.

á árunum 2016-2018

Íbúðir við Rauðarárstíg

2016
980.957

2017
8.752.781

Frumurannsóknir

Fjárfestingar í hópleit

2018
19.584.597

Heildarvelta 2018

2017 : 1.083.844.429
2016 : 1.132.959.397
2015 : 967.408.051
2014 : 869.194.453

Árið 2018 einkenndist nokkuð af viðræðum 
um leitarstarf, stöðu þess og frekari skref. 
Meðal annars var Leitarstöð Krabbameins
félag Íslands (LKÍ) aðgreind frá rekstri 
félags ins með eigin kennitölu í árslok. 
Unnið var að þróun mælikvarða, breytts 
forms rekstrar áætlunar og markmiðasetn-
ingu deilda, ásamt því að gera fjárhagslegar 
upplýsingar og aðrar stærðir aðgengilegri.

Áfram verður unnið að því að einfalda 
vinnslu í framtíðinni, lækka kostnað og 
tryggja sem skilvirkast rekstrarumhverfi 
félagsins og þeirra félaga sem unnið er fyrir. 
Á meðal þess sem er á döfinni er breyting 
á rekstri og uppsetningu tölvumála, yfirferð 
allra verkferla til að auka skilvirkni þeirra 
og endurmat á samningum og þjónustu-
kaupum. Áhersla verður lögð á það að 
styðja deildir og fyrirtæki til sem bestrar 
nýtingar í öllum þáttum starfseminnar, sem 
mun styrkja okkur í því að auka þjónustu 
við skjólstæðinga enn frekar. 

1.077.817.184
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Það getur skipt sköpum að hafa öruggan 

dvalarstað í Reykjavík fyrir þá sem búa 

á landsbyggðinni, en þurfa að sækja 

krabbameinsmeðferð eða rannsóknir til 

Reykjavíkur. Meðferð getur staðið yfir 

í nokkra daga en oft getur hún tekið 

marg ar vikur. Það getur reynst sjúkling

um og fjölskyldum þeirra afar mikilvægt 

að geta dvalið í göngufæri við spítalann 

á þessum tímabilum. 

HÚSNÆÐI FYRIR 
KRABBAMEINSGREINDA 
Í MEÐFERÐ

Í göngu-
færi við 
spítalann

1.959
gistinætur

Krabbameinsfélagið rekur átta íbúðir á 
Rauðarárstíg fyrir fólk í þessari stöðu og 
aðstandendur þeirra. Á árinu voru íbúðirnar 
málaðar, baðherbergi gerð upp og innbú 
og húsgögn endurnýjuð. Allt með það að 
markmiði að búa fólki heimilislegan og 
þægilegan samastað á meðan það tekst á 
við krefjandi verkefni. 

Til viðbótar við íbúðirnar á Rauðarárstíg 
buðu hjón félaginu endurgjaldslaus afnot af 
íbúð sem notuð er í sama tilgangi. 

Alls voru 1.959 gistinætur nýttar í íbúðunum 
á árinu 2018.
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VÍSINDASJÓÐUR

Rúmlega 55 milljónum 
úthlutað til rannsókna
Önnur úthlutun úr Vísindasjóði 

Krabba meinsfélags Íslands fór fram á 

vordögum. Heildarupphæð styrkja var 

55,5 milljónir króna og hæsta styrkinn, 

7,5 milljónir króna, hlaut Margrét Helga 

Ögmundsdóttir.

Alls bárust 22 umsóknir um styrki úr sjóðn
um. Eftir umfjöllun Vísindaráðs Krabba
meinsfélagsins valdi stjórn Vísindasjóðsins 
13 rannsóknir sem hlutu styrki.

Markmið Vísindasjóðsins er að efla íslenskar 
rannsóknir á krabbameinum með árlegum 
fjárframlögum til rannsókna á orsökum 
krabbameina, forvörnum, meðferð og lífs-
gæðum sjúklinga. Sjóðurinn var formlega 
stofnaður í desember 2015 með framlögum 
frá Krabbameinsfélaginu og aðildarfélögum 
þess. Auk þess rann minningarsjóður Ingi-
bjargar Guðjónsdóttur Johnson og sjóður 
Kristínar Björnsdóttur inn í sjóðinn.

Frá úthlutun úr Vísindasjóði vorið 2018
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Sigríður Gunnarsdóttir, prófessor og 
framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala, 
er formaður sjóðsins, en varaformaður er 
Magnús Karl Magnússon, prófessor við 
læknadeild Háskóla Íslands.

326 milljónir
lagðar í Vísindasjóð á 5 árum

24 styrkir
í tveimur úthlutunum
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Krabbameinsfélagið á í góðu samstarfi 

við fjölda innlendra og erlendra aðila. 

Hér á landi ber helst að nefna samstarf við 
heilbrigðisyfirvöld, krabbameins og endur
hæfingardeildir Landspítalans, Háskóla 
Íslands, Háskólann í Reykjavík, Heilsustofn-
un NLFÍ, Ljósið, Reykjalund og fjölmarga 
aðra sem tengjast fjölbreyttri starfsemi 
félagsins á einn eða annan hátt. Auk þess 
nýtur félagið samstarfs við fjölda fyrirtækja 
í fjáröflunarátökunum Bleiku slaufunni og 
Mottumars.

Samstarfs aðilar
Á erlendum vettvangi er unnið að sam-
eiginlegum málum sem varða meðal annars 
rannsóknir og stuðning við sjúklinga. 

Félagið tekur þátt í samstarfi Norrænu 
Krabbameinsfélaganna og er aðili að Al
þjóða krabbameinssambandinu og Evrópu
samtökum Krabbameinsfélaga. Ár hvert er 
styrkjum úr rannsókna- og verkefnasjóði 
Norræna krabbameinssambandsins úthlut
að og hafa margir íslenskir vísindamenn 
notið góðs af því. 

... því fyrr sem krabbamein greinist, því 

líklegra er að meðferð beri árangur?

Vissir þú að...

... einkenni sem geta bent til krabbam

eins? Með því að bregðast við eru meiri 

líkur á bata.

Þekkir þú...



ÁRSSKÝRSLA 2018  |  23

Aðildarfélög 
Aðildarfélög Krabbameinsfélags Íslands eru um þrjátíu talsins, bæði svæðafélög sem starfa um allt land og stuðnings hópar sjúklinga.

Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis 
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis 
Krabbameinsfélag Árnessýslu 
Krabbameinsfélag Austfjarða 
Krabbameinsfélag AusturHúnavatnssýslu 
Krabbameinsfélag Austurlands 
Krabbameinsfélag Borgarfjarðar 
Krabbameinsfélag Breiðfirðinga 
Krabbameinsfélag Höfuðborgarsvæðisins
Krabbameinsfélag Hvammstangalæknishéraðs 
Krabbameinsfélag Norðausturlands 

Krabbameinsfélag Rangárvallasýslu 
Krabbameinsfélag Skagafjarðar 
Krabbameinsfélag Snæfellsness 
Krabbameinsfélag Suðausturlands 
Krabbameinsfélag Suðurnesja 
Krabbameinsfélag SuðurÞingeyinga 
Krabbameinsfélag Tálknafjarðar og Vesturbyggðar 
Krabbameinsfélag VesturSkaftafellssýslu 
Krabbameinsfélagið Sigurvon 
Krabbavörn Vestmannaeyjum

Stuðningshópar:
Brjóstaheill – Samhjálp kvenna 
Framför 
Kraftur 
Ný rödd 
Ristilfélagið 
Stómasamtök Íslands 
Styrkur 

Einnig starfa hópar á vegum aðildarfélag-
anna á landsvísu, svo sem Góðir hálsar, 
Carcinoid-hópurinn, Frískir menn, Lungna-
hópurinn, Stuðningshópur kvenna með 
krabbamein í kvenlíffærum og Perluvinir. 
Nánari upplýsingar er að finna á vef félags
ins, krabb.is

Gott samstarf er við aðildarfélög um allt land.
Hér er Guðmundur Pálsson við störf á Akureyri 

með Regínu Ólafsdóttur, Katrínu Ösp Jónsdóttur og 
Halldóru Björg Sævarsdóttur hjá KAON.

Svæðafélög:
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H L U T V E R K
Að vera í fylkingarbrjósti

í baráttunni gegn krabbameinum

M A R K M I Ð
Fækkum þeim sem fá krabbamein

Fækkum þeim sem deyja af völdum krabbameins

Bætum lífsgæði fólks með krabbamein

G I L D I
Traust, fagmennska, 

umhyggja og virðing


