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Upplýsinga- og fræðslustefna  
– samfélag, bæklingar, námskeið og fræðsla á netinu 

Setja þarf upp bæklinga í ákveðnu ferli eftir því hvar aðili er staddur í ferlinu hverju sinni.  Einnig þarf allt félags- 

og fræðsluumhverfi að vera skipulagt í ákveðnu ferli þar sem hver þáttur tekur við af öðrum. Leggja þarf grunn 

að námskeiðum og vinnustofum ásamt aðgengilegu efni á netinu fyrir hvern þátt í ferlinu. 

1. Forvarnir – 50 ára+ 

Forvarnir sem tengjast körlum hafa til þessa verið mest á hendi Krabbameinsfélagsins og stærsta 

verkefnið þar Mottumars. Annað stórt verkefni www.karlaklefinn.is var nýlega opnað og þar er einnig 

að finna Ákvörðunartækið þar sem þátttakendur eru leiddir með rökræðu í gegnum umræðu um 

krabbamein í blöðruhálskirtli. Framför hefur sett stefnumörkun um Heilsukerfi sem er samstarf við 

fyrirtæki og stofnanir í forvörnum hjá körlum. 

 

2. Við greiningu  

Það er nýkominn út bæklingur fyrir þennan hóp og spurningar og svör í þessu umhverfi eru líka inn á 

vefnum www.framfor.is. Framför vill ná góðu sambandi við lækna sem koma að greiningu á 

krabbameini í blöðruhálskirtli og fá þá til að afhenda þeim sem greinast upplýsingar um málefnið og þá 

aðila sem geta aðstoðað viðkomandi við að takast á við verkefnið. 

 

- setja þarf upp stefnumarkandi upplýsingar fyrir þessa aðila sem þeir fái við greiningu 

- vinna þarf mjög vel með læknum um upplýsingagjöf 

- það er nýkominn mjög góður bæklingur hjá Krabbameinsfélaginu fyrir þennan hóp 

- til er góður myndlisti um blöðruhálskirtilskrabbamein frá Félagi íslenskra þvagfæraskurðlækna 

 

3. Í virku eftirliti eða vaktaðri bið 

Virkt eftirlit bygggir á vöktun með reglubundnum rannsóknum á staðbundnu krabbameini í 

blöðruhálskirtli s.s. mælingu á PSA, sýnatökum og skanna. Meðferðarumhverfi er þarna á bið þangað 

til krabbameinið fer að vaxa. Vöktuð bið er líka kostur í þessari stöðu, en þar eru rannsóknir gerðar 

með lengra millibili en í virku eftirliti. 

 

- það er bæklingur um þetta málefni í vinnslu 

- gera þarf þarfagreiningu um þá þjónustu (stuðning, fræðslu, samráð) sem þessi hópur þarf 

- leggja þarf grunn að aðgengi að efni á netinu fyrir þessa aðila. 

- leggja þarf grunn að námskeiðum og reglubundinni fræðslu fyrir þessa aðila, maka og aðstandendur 

 

4. Í meðferð 

Þeir sem eru í meðferð eru í ákveðnu prógrammi sem stýrt er af læknum og öðrum aðilum í 

heilbrigðiskerfinu. Líklega er aðkoma Framfarar að þessu ekki mikil, en þessir aðilar þurfa að vita af 

ráðgjöf sem þeim stendur til boða. 

 

5. Eftir meðferð 

Þegar meðferð er lokið, þá þurfa karlmenn og þeirra makar markvisst endurhæfinga prógram. Framför 

þarf að marka stefnu í samstarfi við heilbrigðiskerfið um aðkomu að þessu umhverfi. Heilsa hjá 

Framför er umhverfi sem er hugsað til að koma til móts við þessa aðila. Þar er stefnt að því að móta 

ákveðið félagstarf og samhliða koma á framfæri ákveðinni fræðslu til að styrkja sjálfstraust, efla 

núvitund og auka tengsl. 

 

- setja þarf upp bækling fyrir þessa aðila (búið að þýða) 

http://www.karlaklefinn.is/
http://www.framfor.is/
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- móta þarf félagslegt hópastarf 

- setja þarf upp stefnumörkun um fræðslu á netinu inn í þetta umhverfi 

- verið er að þýða bækling um karlmenn og kynlíf tengt krabbameini í blöðruhálsi 

- vinna þarf grunn að endurhæfingar umhverfi sem aðlagað væri að hverjum og einum aðila 

- leggja þarf grunn að námskeiði og reglubundinni fræðslu fyrir þessa aðila, maka og aðstandendur 

 

6. Aðstandendur 

Samkvæmt rannsóknum þá er nokkur meirihluti karlmanna sem greinast með krabbamein í 

blöðruhálskirtli að fá mest af sínum stuðningi frá maka. Af þessum ástæðum mun Framför vera með 

sérstakt upplýsinga-, fræðslu- og stuðningsumhverfi fyrir maka og aðstandendur með bæklingum, 

námskeiðum og fræðslu á netinu.  

 

- búið er að setja upp bækling fyrir maka og aðstandendur inn á vefnum www.framfor.is 

- leggja þarf grunn að námskeiðum og stuðningsumhverfi fyrir þessa aðila 

- leggja þarf grunn að upplýsingum og fræðslu sem væri aðgengileg á netinu. 

- móta þarf félagslegt hópastarf fyrir þennan hóp 

http://www.framfor.is/

