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Ný styrkjandi námskeið 2015 fyrir krabbameinsgreinda
Öll skráning í síma 561 3770

Aftur til vinnu eða náms
Umsjón: Rannveig Björk Gylfadóttir hjúkrunarfræðingur og Guðbjörg Dóra 
Tryggvadóttir Iðjuþjálfi. Námskeiðið er fyrir fólk sem er að fara aftur til vinnu, 
skóla eða annarra starfa. 
Markmið: að efla þátttöku sína, breyta/bæta lífsstíl og komast þannig 
skrefinu nær markmiðum sínum. Sjúkraþjálfari, næringarfræðingur og starfs-
og námsráðgjafi veita viðtöl og persónulega markmiðssetningu í gegnum 

námskeiðið. Hefst: 19.janúar - Mánudagar kl. 10:00-12:00, 8 skipti

Para/hjónanámskeið 
Þar sem annar aðilinn (báðir) hefur greinst með krabbamein.
Stjórnandi: Mjöll Jónsdóttur sálfræðingur. 
Gestafyrirlesari: Daníel Reynisson kerfisfræðingur. 
Á þessu námskeiði fá pör tækifæri til að ræða og fræðast um áhrif veikinda 
á parsambönd og læra hvernig hægt er að vinna með þessi áhrif þannig að 
þau skapi ekki fjarlægð heldur nánd og vöxt. Hefst: 20.janúar – þriðjudagar 

kl:19.30 – 3.skipti

Fræðslu- og stuðningshópur fyrir konur, sem eru að greinast í 
fyrsta skipti og/eða greindust á sl. ári.
Umsjón: Erna Magnúsdóttir Yfiriðjuþjálfi, auk margra gestafyrirlesara. 
Markmið: Farið yfir þá reynslu og viðbrögð við að greinast með krabbamein 
og þeirri meðferð sem því fylgir. Markmið hópsins er einnig að kynnast fleirum 
í svipaðri stöðu og hafa það skemmtilegt. Hefst: 30.janúar – Föstudagar kl 

10:00-12:00 – 8 skipti.

Námskeið fyrir þá sem hafa greinst aftur – Styrking vonar 
Umsjón: Rannveig Björk Gylfadóttir hjúkrunarfræðingur, MS í 
krabbameinshjúkrun og diplóma í hugrænni atferlisfræði, og Anna Sigríður 
Jónsdóttir iðjuþjálfi.
Gestafyrirlesari: Næringarráðgjafi. 
Markmið: Að þátttakendur auki jafnvægi í daglegu lífi og með því starfshæfni, 
vellíðan og von í gegnum fræðslu, umræður og eflandi verkefni. Hefst: 

3.febrúar – Þriðjudagar kl 13:00-15:00 – 8 skipti. 

Karlmenn og krabbamein fræðslufundir
Umsjón: Matti Ósvald heilsufræðingur.
Markmið: Að karlmenn fái uppbyggjandi fræðslu,  og hafi gagn og  gaman af 
að hitta aðra í sömu sporum. 
Hefst: 9. Febrúar (kynningarfundur þar sem maki eða náinn aðstandandi er velkominn með 

í fyrsta tímann). Mánudagar kl 17:30-19:00, 10 skipti. (Mismunandi fagaðilar sem 

fyrirlesarar).


