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Heilsukerfi fyrir karlmenn, framför í lífsgæðum 

Grunntilgangur Framfarar með þessu verkefni er að leggja grunn að reglulegu eftirliti með 

blöðruhálskrabbameini hjá karlmönnum sem orðnir eru 60 ára og þannig leggja grunn að heilbrigðari 

lífstíl almennt hjá karlmönnum til að takast á við þennan illvíga sjúkdóm sem tekur of mörg líf of 

smemma. Það eru að jafnaði að greinast um 4 karlmenn í hverri viku með krabbamein í blöðruhálsi 

eða samtals um 230 karlmenn á ári og það deyr um einn karlmaður í hverri viku úr þessum sjúkdómi 

eða samtals um 52 karlmenn á hverju ári. 

Heilsukerfi Framfarar byggir á því að efla og bæta lífsgæði karlmanna 60 ára og eldri. Í þessu 

umhverfi verður lögð áhersla á að byggja upp andlegt og líkamlegt þrek og heilsu ásamt því að leggja 

grunn að reglulegu eftirliti og úttekt á heilsu. Markmiðið er að karlmenn á efri árum njóti lífisins 

betur, hámarki sín lífsgæði og leggi grunn að því að lifa eins vel og lengi og nokkur kostur er. 

Á árinu 2020 eru á Íslandi um 2300 karlmenn lifandi með greint krabbamein í blöðruhálskirtli og eru 

ýmist undir virku eftirliti, eru í meðferð eða hafa lokið meðferð við sjúkdómnum. 90% þeirra sem 

greinast lifa lengur en fimm ár og 80% lengur en tíu ár, þannig að stóra markmiðið er að leggja grunn 

að bestu lífsgæðum fyrir þessa karlmenn og þeirra aðstandendur í þessum aðstæðum. Eitt af stærstu 

verkefnum Framfarar er að stuðla að þessu og skapa karlmönnum sem greindir hafa verið með 

krabbamein í blöðruhálskirtli eins gott líf og nokkur kostur er. 

Gert er ráð fyrir að þetta heilsukerfi verði starfsrækt í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir á Íslandi og 

verði með tímanum í raun hluti af starfsumhverfi karlmanna á hverjum stað. Ávinningur fyrirtækja og 

stofnana af þessu heilsuverkefni væri aukin starfsánægja, meiri áhugi fyrir sínu starfsumhverfi og 

meiri persónuleg virkni sem með tímanum sem skilar aukinni framlegð í starfsumhverfinu. 

 

Heilsukerfi Framfarar er í raun þríþætt: 

 Reglulegt eftirlit með heilsu 

 Ástundun á heilbrigðri líkamlegri heilsurækt 

 Þátttaka í andlegri upplyftingu 

Fræðsluumhverfið - örnámskeið: 

 Tilgangurinn – stilla sig inn í lífið      Finna ástæðuna 

 Markþjálfun – setja sér markmið í lífinu     Finna markmiðin 

 Samskipti – finna leiðir að farsælum samskiptum    Virkja félagslífið 

 Áhugamál – finna eithvað sem skilar ánægju og upplifun    Finna áhugamálið 

 Áhugahópar – hópar sem tengjast afmörkuðu áhugamáli (fótbolti, veiði, golf) Vera virkur 


