
 

  

 

Ljósið                                                    

endurhæfingar og -stuðningsmiðstöð 

Langholtsvegur 43, 104 Rvk 

Sími 5613770 ljosid@ljosid.is 

www.ljosid.is   

Endurhæfing - stuðningur 

Ljósið er endurhæfingar- og 

stuðningsmiðstöð fyrir 

krabbameinsgreinda og  

aðstandendur þeirra.  

Markmið Ljóssins er sérhæfð 

endurhæfing og stuðningur, 

þar sem fagfólk aðstoðar við 

að byggja upp líkamlegt 

andlegt og félagslegt þrek.  

 



 

  

Viðtal við iðjuþjálfa 
Markmiðið er að setja saman 
persónulega 
endurhæfingaráætlun.   
Iðjuþjálfi aðstoðar við að setja 
markmið, skapa bjartari 
framtíð með áherslu á að gera 
gott enn betra. Rætt er um 
daglega iðju, þær breytingar 
sem verða við veikindi, 
hlutverk, fjölskylduhagi, 
tilfinningalíf, vinnugetu og  
fleira.   Allt er þetta gert til að 
einstaklingurinn nái að vinna 
með sínar sterku hliðar og efla 
lífsgæðin.  
 

Viðtal við sjúkraþjálfara 
Markmiðið með viðtölunum 
er að veita persónulega 
ráðgjöf varðandi líkamlega 
endurhæfingu sem hentar 
hverju sinni. Auk þess að 
hjálpa einstaklingnum við 
að setja markmið og finna 
þá hreyfingu sem 
viðkomandi hefur getu og 
áhuga á. 
 

Viðtal við næringaráðgjafa 
Markmiðið með viðtalinu 
er að veita 
einstaklingsmiðaða ráðgjöf 
þar sem farið er yfir 
matardagbók og fundin 
leið til að setja raunhæf 
markmið til að finna leiðir 
að mataræði sem hentar.  

Viðtal við hjúkrunarfræðing 
Markmiðið er að aðstoða 
einstaklinginn að takast á við 
vandann hverju sinni og auka 
með því eigin vellíðan og 
starfsfærni. Fólk er hvatt til 
að skoða styrkleika sína, eigin 
leiðir til úrlausnar og 
skilgreina neikvæðar 
hugsanir á nýjan og 
uppbyggilegri hátt. 
Meðferðin byggist á 
hugrænni atferlismeðferð, 
fræðslu og djúpslökun. 
 

Teymisvinna 

Ljósið býður upp á teymi fagaðila sem eru sérhæfðir í að hjálpa 

einstaklingum við að efla lífsgæðin og byggja viðkomandi upp eftir veikindi.                                                                            

Iðjuþjálfi og sjúkraþjálfari: Bjóða uppá fyrsta viðtal.  Þau aðstoða við að 

gera endurhæfingaráætlun með markmiðum einstaklingsins og eru tengiliðir 

allt ferlið. Hægt er að fá áframhaldandi viðtöl hjá þessum fagaðilum.                                                                          

Hjúkrunarfræðingur: Veitir viðtalsmeðferð og djúpslökun vegna fylgikvilla 

eins og depurð, kvíða, þreytu, svefnleysi og verkja.                                                          

Næringarráðgjafi: Veitir persónulega ráðgjöf varðandi mataræði.                    

Lögfræðingur: Veitir persónulega ráðgjöf/aðstoð varðandi réttindamál.   

Markþjálfi og sálfræðingur:  Tímabundin verkefni, leitið uppl. hjá starfsfólki. 

Auk þess starfar fleira fagfólk við ýmis sérverkefni:  

Íþróttafræðingar, sálfræðingar, djákni, listmeðferðarfræðingur, 

jógakennarar, nuddarar, snyrtifræðingar,krabbameinssérfræðingar,  

geðlæknar, heilsufræðingur, félagsliði, handverksfólk, skrifstofufólk, 

matráðar og fleiri.  

 

Viðtal við lögfræðing 
Markmiðið er að veita ráðgjöf ef 
um er að ræða: 
Lagalegar spurningar vegna 
fjárhagsvanda . 
Réttindi hjá stéttarfélögum  
vegna veikinda.   Aðstoð vegna 
samskipta við stjórnvöld eða 
fjármálastofnanir.  Önnur 
lögfræðileg ráðgjöf eftir atvikum. 

Íþróttafræðingur 
Íþróttafræðingur starfar 

með sjúkraþjálfara  og 

hjálpar einstaklingum 

að setja sér markmið í 

tækjasal og koma 

tækjaáætlun í gang. 



 

  

Líkamleg endurhæfing 
                                                       

Markmið með líkamlegri hreyfingu er 
að viðalda og efla líkamlega  færni. 
Gert er mat, þjálfunaráætlun og 
eftirfylgni veitt þar sem allir fá 
tækifæri til að stunda líkamlega 
hreyfingu eftir þörfum og getu.  Í 
byrjun gerir sjúkraþjálfari mat á 
líkamlegri getu með mælingum á þoli, 
blóðþrýstingi og púlsi. 

 Fræðslunámskeið fyrir nýgreindar konur 
 Fræðslufundir fyrir karlmenn 
 Námskeið fyrir endurgreinda og / eða langveika 
 Heilsuefling 
 Aftur til vinnu og náms 
 Smiler getur öllu breytt 
 Snyrtinámskeið 
 Matreiðslunámskeið 
 Fyrirlestrar 
 Aðstandendanámskeið fyrir     

börn/ungmenni/fullorðna 
 

 

 

Jafningjahópar 
 

Markmiðið með hópunum er að 
fólk á svipuðum aldri hittist, 
spjalli, fái fræðslu, fari út úr húsi 
og hafi bara gaman af því að 
vera í góðum félagsskap meðal 
jafningja.  

Jóga - hugleiðslujóga 
                                                 
Jóga stuðlar að jafnvægi og 
vellíðan sem byggist á 
líkamsæfingum, 
öndunaræfingum og slökun.  
Markmiðið með jóga er að 
koma á jafnvægi og viðhalda 
óhindruðu flæði um helstu 
kerfi líkamans.  
 

Samvinna við Hreyfingu í Glæsibæ 
                                                                         

Ljósið býður uppá sérhannaða 

æfingartíma í húsnæði Hreyfingar sem 

stuðla að því að auka orku, liðleika og 

þrek. Tímarnir eru bæði hóptímar jafnt 

sem  einkaþjálfun í tækjasal. 

 

 

 Gönguhópar  
 
Boðið er uppá tvær gerðir af gönguhópum. 
Fyrir þá sem vilja fara hægt (Róleg ganga). 
Fyrir þá sem vilja reyna meira á sig og efla enn 
frekar þol og styrk (Röskari ganga). 
 
 

 

Stoðfimi – æfingatímar í Ljósinu 
 
Uppbyggjandi æfingar sem henta öllum 
með stoðkerfiskvilla, t.d. axlar, bak og 
hnévandamál eða lélegt þol almennt. 
 

 

 Útí bæ, einu sinni í mánuði  (allur aldur) 

 Gaman saman (55 ára og yngri) 

 Skvísur og gæjar (20-40 ára) 

 Strákarnir–karlmenn (45 ára og yngri) spjall/fræðsla 

 Stelpurnar- konur (45 ára og yngri) spjall/fræðsla 

 Ungliðar (18-29 ára) samvinna-Ljóssins, Krafts og Skb. 

 Strákamatur (miðvikudagar kl. 12:00-13:30) 

 Ungir karlmenn með blöðruhálskirtilskrabbamein. 

 Ungir endurgreindir  

 

 

Námskeið 
Sérhönnuð námskeið þar sem 

markmiðið er að fólk fái 

viðeigandi fræðslu og stuðning 

til  að takast á við nýjar 

aðstæður. Námskeiðin eru 

leidd af fagaðilum sem hafa 

sérþekkingu á því málefni sem 

tekið er fyrir hverju sinni.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönguhópar Ljóssins: 

Boðið er uppá 
mismundandi gönguhópa 
sem taka mið af getu.  
Hægt er að velja á milli 
þess að fara í létta göngu 
(1) eða röskari göngu  (2).  
Gengið er frá Ljósinu og 
niður í Laugardal.  

 
 

Styrkjandi námskeið:  

Markmið með  
námskeiðunum er að veita  
fræðslu, umræður og 
stuðning allt frá greiningu til 
útskriftar. 

Viðtal við lögfræðing 

Markmið er að veita ráðgjöf 
varðandi: 

Lagalegar spurningar vegna 
fjárhagsvanda. Réttindi vegna 
veikinda hjá stéttarfélögum og 

aðstoð vegna samskipta við 
stjórnvöld eða fjármálastofnanir 

Endurhæfingin er sérsniðin að þörfum hvers og eins. 

Einstaklingurinn kemur á eigin forsendum og raðar 

saman dagskrá með hjálp fagfólks. Viðkomandi stýrir 

eigin vegferð en fær alla þá aðstoð sem hann/hún  

hefur þörf fyrir. 

Markmiðið er að efla lífsgæðin og auka þrek og þol. 

Því meir sem einstaklingurinn leggur í 

endurhæfinguna því meira fær hann/hún útúr henni. 

 

Aðstandendur eru velkomnir í starfið. 

 

 

 

Handverkshópar 
 
Ljósið býður upp á vinnu við fjölbreytt 
handverk sem er hluti af 
endurhæfingunni. Tilgangur þeirra er 
að bæta/viðhalda líkamlegri færni, 
efla félagsleg tengsl og stuðla að 
bættri andlegri líðan. 
Listin hefur lækningarmátt. 
 

 

Leirlist 
Saumagallerý 
Fluguhnýtingar 
Prjónakaffi 
Skartgripagerð 
Trétálgun 
Myndlist 
Glerlist 
Útsaumur                 
Trémálun 
Postulínsmálun 
 
 

 

Nudd 

Heildrænt nudd tekur mið af væntingum 

og ástandi einstaklingsins hverju sinni, 

slökun þegar það á við og meiri áhersla 

á vöðvabólgu og þreytueinkenni þar sem 

það er viðeigandi.  

Meðferðin byggir á þeirri sýn að líkami,  

hugur og tilfinningar spili saman í einu 

og öllu og nuddmeðferðin þurfi  

að ná til þessa samspils.  

Einnig er boðið uppá nálastungur. 

 
 

 

Snyrting og dekur 
 

Ljósið býður nú uppá einkatíma hjá 

snyrtifræðingi. 
Blue Lagoon kraftaverkaandlitsbað             

Blue Lagoon andlitsdekur            

BlueLagoon fótadekur                               

Blue Lagoon handadekur                             

Litun og plokkun 

Auk þess er reglulega boðið uppá 

snyrtinámskeið þar sem 8-10 konur eru 

saman í hóp og læra um umhirðu húðar 

og förðun. 


