
AÐALFUNDUR KRABBAMEINSFÉLAGS ÍSLANDS 

FUNDARGERÐ 

Aðalfundur Krabbameinsfélags Íslands var haldinn laugardaginn 4. maí 2019 í húsi Krabbameinsfélags 

Íslands, Skógarhlíð 8, Reykjavík, kl. 11:30-13:15. Mættir voru 52 einstaklingar, þar af 39 með 

atkvæðisrétt frá 15 af 28 aðildarfélögum.  

Valgerður Sigurðardóttir fomaður Krabbameinsfélags Íslands (KÍ) setti fundinn og bauð gesti 

velkomna. Formaður lagði til að Guðmundur Pálsson vefstjóri KÍ yrði fundarstjóri og  Halldóra 

Hálfdánardóttir deildarstjóri á Leitarstöð KÍ fundarritari. Var það samþykkt. 

1. Skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið starfsár 

Valgerður Sigurðardóttir, formaður, flutti skýrslu stjórnar Krabbameinsfélags Íslands. Skýrslan er birt í 

ársskýrslu Krabbameinsfélagsins fyrir árið 2018.  

Hún talaði um að krabbamein myndu brátt teljast til krónískra sjúkdóma. Nóbelsverðlaunahafar í 

læknavísindum árið 2018 hlutu verðlaunin vegna uppgötvana sinna á gildi ónæmismeðferðar við 

krabbameinum. Áætlað er að nýgreindum krabbameinstilfellum muni fjölga um ríflegan fjórðung til 

ársins 2030 og þá verði nýgreindir um 2000 á ári. Þetta verður gríðarleg áskorun fyrir heilbrigðiskerfi 

en með breyttum og bættum meðferðum við krabbameinum er ljóst að verkefnin verða næg fyrir 

starfsfólk KÍ og annarra sem sinna þessu málefni hér á landi.   

Hún sagði frá norrænu samstarfi, NCU (norrænu krabbameinssamtökin), en á norðurlöndum hafa 

rannsóknir gefið til kynna hversu mikilvæg félagsleg staða fólks virðist vera þegar kemur að aðgengi 

að þjónustu. Þar virðist halla mikið á karlmenn en er vitað um þetta á Íslandi. 

Á árinu hefur verið blómlegt og fjölbreytt starf hjá KÍ og verið aukning á starfsemi á öllum sviðum. 

Mikið var bætt í fræðslu- og forvarnastörf með auknum mannafla og umfangi starfsins. Það voru 

keypt ný tæki á frumurannsóknarstofu þannig að öll vinnsla sýna er nú skilvirkari og hraðari. Á 

Krabbameinsskrá hefur mikil vinna verið lögð í gæðaskráningu krabbameina. Fjáröflunar- og 

kynningardeild stóð sig vel á árinu og hlutu herferðir á þeirra vegum ýmis verðlaun, eins og Lúðurinn, 

íslensku auglýsingaverðlaunin. Mikil umræða hefur verið um Leitarstöðina og óvissa hefur ríkt um 

framhald skimana á Íslandi. Áherslan þar í ár var að bæta ýmsa þætti með það að markmiði að auka 

þátttöku kvenna í skimunum. Það hefur verið fjölgað í starfsmannahóp Ráðgjafaþjónustunnar og 

gífurleg aukning varð á samskiptum við skjólstæðinga, bæði á formi viðtala og símtala. Mikil vinna 

hefur farið í endurbætur á íbúðum sem KÍ rekur fyrir krabbameinssjúklinga af landsbyggðinni.       

Vísindasjóðurinn hefur verið styrktur en það er mikilvægt að styðja við rannsóknir á krabbameinum. 

Valgerður talaði um að þessi mikla gróska ætti við í öllu starfi KÍ núna en það var betur kynnt að 

loknum venjulegum aðalfundarstörfum.   

Halla Þorvaldsdóttir framkvæmdastjóri sagði frá tímalínu umræðunnar um framhald skimana á 

Íslandi. Eins og staðan er núna er Krabbameinsfélagið með samning við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) 

út árið 2019. Það er ljóst að stjórnvöld vilja breytingar á skipulagi við skimanir og hafa Skimunarráð 

og Embætti Landlæknis komið að vinnu við tillögur um framhald skimana hér á landi. KÍ hefur alltaf 

lagt áherslu á að ef breytingar verði að þá séu þær vel undirbúnar og ígrundaðar þannig að ekki verði 

brot á þjónustunni. Skv. Heilbrigðisráðuneytinu er það nú í höndum SÍ að semja við KÍ um 

framlengingu á þjónustusamningi á meðan mögulegur flutningur er undirbúinn. 

2. Endurskoðaður reikningur félagsins lagður fram til samþykktar 



Helgi Björnsson, fjármálastjóri KÍ, lagði fram ársreikninga KÍ og voru þeir samþykktir með öllum 

greiddum atkvæðum. 

3. Skýrslur aðildarfélaga 

Skýrslur aðildarfélaga eru allar aðgengilegar á vef félagsins 

https://www.krabb.is/starfsemi/umfelagid/adalfundir/ og lagði fundarstjóri til að ekki yrði fjallað um 

þær sérstaklega, nema ef einhverjar fyrirspurnir væru, heldur myndi fólk kynna sér efni þeirra á 

netinu og var það samþykkt. 

4. Lagabreytingar 

Engar breytingar á lögum félagsins lágu fyrir. 

5. Stjórnarkjör 

Tillaga uppstillingar- og kjörnefndar um formann stjórnar KÍ til næstu tveggja ára: Valgerður 

Sigurðardóttir. 

Tillaga uppstillingar- og kjörnefndar um aðalmenn í stjórn KÍ: Árni Einarsson, Halldóra Björg 

Sævarsdóttir og Sigríður Zoega. 

Tillaga uppstillingar- og kjörnefndar um varamenn í stjórn KÍ til eins árs: Hildur Björk Hilmarsdóttir og 

Svanhildur I. Ólafsdóttir. 

Allar tillögurnar voru samþykktar einróma. 

6. Kjör endurskoðenda reikninga 

Tillaga uppstillingar- og kjörnefndar til skoðunar reikninga KÍ til eins árs: Birna Guðmundsdóttir og Jón 

Auðunn Jónsson. Skoðunarmaður til vara til eins árs: Ólafur R. Dýrmundsson. Tillögurnar voru 

samþykktar. 

7. Kjör uppstillinganefndar 

Friðrik Vagn Guðjónsson, Guðrún Sigurjónsdóttir og Kristín Auður Sophusdóttir gefa öll kost á sér 

áfram í uppstillingarnefnd en auk þeirra gefa Þráinn Þorvaldsson og Kristján Freyr Helgason kost á sér 

og var það samþykkt. 

8. Önnur mál 

Valgerður Sigurðardóttir sagði frá því að stjórn KÍ hefði samþykkt samhljóða kjör Sigrúnar 

Gunnarsdóttur, fyrrverandi formanns félagsins, og Þórunnar Rafnar, sem var fyrsti formaður 

Vísindaráðs félagsins, í Heiðursráð KÍ.  

Formaður þakkaði fundarmönnum fyrir samveruna og starfsmönnum fundarins sín störf og sleit fundi 

kl. 13:15. 

Fundarritari: HH. 

https://www.krabb.is/starfsemi/umfelagid/adalfundir/

