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Samfélagsstefna 

Hjá Framför er notað orðið samfélag fyrir félagslega starfsemi. Innifalið í þessu er allt hópa- félags- og 

fræðslustarf fyrir karlmenn sem hafa greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli. Markmiðið í þessu umhverfi er 

að vera með samverustundir, fjölbreytt félagsstarf og mikið framboð á fjölbreyttri fræðslu í formi námskeiða og 

fræðslu á netinu. 

1. Frískir menn – karlmenn í virku krabbameins eftirliti 

Gert er ráð fyrir í byrjun að þessi hópur hittist einu sinni í mánuði í febrúar, maí, september, 

nóvember. Stefnt er að því að hafa reglulega fræðslu á námskeiðum og leggja grunn að fræðslu og 

upplýsingum á netinu. 

 

- bækling fyrir þennan hóp er væntanlegur 

- sett verður upp fjölbreytt dagskrá til að koma til móts við þarfir þessa hóps. 

 

2. Góðir hálsar – karlmenn sem hafa lokið meðferð við krabbameini 

Þessi hópur hefur hittst mánaðarlega fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði þar sem áherslan hefur 

verið á fræðslu og fyrirlestra. Stefnt er að því að vera með reglulega námskeið, fræðslu og aðgengi að 

fjölbreyttu efni og upplýsingum á netinu. Gert er ráð fyrir að móta sérhæft endurhæfingaumhverfi 

með námskeiðum, ráðgjöf, fræðslu og stuðningi sem væri aðlagað að einstaklingum í hverju tilfelli. 

 

- efni fyrir þennan hóp er komið inn á vefsvæðið www.framfor.is. 

- áfram verða samverustundir til að ræða málin í Ljósinu). 

- áfram verða mánðarlegir fræðslufundir í húsnæði Krabbameinsfélagsins 

- stefnt að fjölbreyttu félagsstarfi til að draga þessa aðila saman og blanda síðan fræðslu inn í það.  

 

3. Aðstandendur – nýgreindra, í eftirliti og eftir meðferð 

Þetta er nýtt umhverfi og verið er að vinna þarfagreiningu á þessu umhverfi. Stefnt verður að því að 

bjóða upp á reglulega samverufundi og móta grunn að aðgengilegu fræðsluumhverfi, bæði með 

námskeiðum þar sem fólk kemur á staðinn og með fræðslu á netinu. Þátttakendur í þessum hópi móta 

líka starfið saman. 

 

- efni fyrir þennan hóp er komið inn á vefsvæðið www.framfor.is. 

- skipuleggja samverufundi til að ræða málin. 

- stefnt er að fjölbreyttu félagsstarfi til að draga þessa aðila saman og samhliða bjóða upp á fræðslu, 

bæði með námskeiðum og fræðslu á netinu. 

 

4. Heilsa – fjölbreytt félagslegt umhverfi og fræðsla 

Þetta er nýtt umhverfi og með tímanum gæti þetta umhverfi skipt öllu máli til að skapa tengingu við 

karlmenn sem hafa fengið greiningu um krabbamein í blöðruhálskirtli. Stefnt er að því að setja í gang 

fjölbreytt félagslíf (kannski mest umræðu og kaffispjall) s.s. golf, göngu, fótbolta, veiði, ættfræði og 

blanda síðan inn í þetta fræðslu með skipulögðum hætti. Þátttakendur í hverjum hópi móta dálítið 

starfið hver fyrir sig, en nokkrum sinnum á ári hittast allir þátttakendur í öllum hópum þar sem væri 

sameiginleg dagskrá og hópar síðan hittast hver fyrir sig. 

 

- skipuleggja samveru til að ræða málin. 

- byggja upp fjölbreytt félagsstarf og blanda síðan fræðslu inn í umhverfið með markvissum hætti.  

 

 


