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Ljósið er endurhæ�ngar- og stuðningsmiðstöð  
fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur

Allar frekari upplýsingar má 
�nna á www.ljosid.is

Ljósið er opið alla virka daga
frá kl. 8:30-16:00

Sími 561 3770
Við tökum vel á móti þér 

Vertu velkomin/n í Ljósið þegar 
þér hentar. 

Kynningarfundir 
eru haldnir alla 

þriðjudaga kl. 11:00.

Aðstandendur 
velkomnir með.     

Ert þú að að stíga þín fyrstu 
skref í endurhæ�ngu?

Í Ljósinu starfar �ölbreyttur hópur 
fagfólks með mikla reynslu af 

endurhæ�ngu krabbameinsgreindra. 
    

Ljósið er heilbrigðisstofnun viður-
kennd af Landlæknisembættinu

     ,,Í Ljósinu fæ ég styrk frá öðrum
sem hafa sömu reynslu „



Við leggjum áherslu á: 
• Að taka vel á móti öllum sem til okkar leita
• Að veita faglega þjónustu
• Að skapa heimilislegt og jákvætt andrúmsloft
• Að bjóða upp á hollan og góðan hádegisverð
• Að halda kostnaði þátttakenda í lágmarki 
• Að sinna allri �ölskyldunni

Endurhæ�ngin
Veikindi geta haft mikil  áhrif á daglegt líf. Endur- 
hæ�ngarþar�r eru mismunandi og þess vegna er 
mikilvægt að meta andlega, líkamlega og félagslega 
líðan í byrjun endurhæ�ngar. 

Stuðningur og fræðsla er mikilvæg fyrir þann sem 
greinist og ekki síður fyrir aðstandendur til að takast 
á við mótlæti og breyttar aðstæður. Í boði eru viðtöl 
við fagfólk eins og sálfræðing, markþjálfa, næringar-
fræðing og �ölskyldumeðferðarfræðing auk iðju- 
þjálfa og sjúkraþjálfara. Þá er lögð áhersla á fræðslu- 
námskeið fyrir alla �ölskylduna.

Líkamleg endurhæ�ng er nauðsynleg til að við- 
halda daglegri orku, auka lífsgæði og vellíðan. Hún 
dregur úr aukaverkunum og neikvæðum a�eiðingum 
sem krabbameinsmeðferð kann að hafa og hjálpar til 
við að ná upp fyrra þreki. Sjúkraþjálfarar Ljóssins gera 
nauðsynlegar mælingar og þolpróf til að meta 

Starfsemin 
Þjónustan er í boði frá greiningu, en það er einstak-
lingsbundið hvenær fólk velur að byrja sína endur- 
hæ�ngu. Endurhæ�ngarferlið hefst á viðtölum við 
iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara. Í kjölfarið er gerð endur- 
hæ�ngaráætlun þar sem einstaklingurinn setur sér 
markmið sem stuðla að uppbyggingu og bættri líðan.  
 

Hvað er Ljósið og fyrir hverja?
Ljósið er heilbrigðisstofnun sem sinnir endurhæ�ngu 
og stuðningi við krabbameinsgreinda. Allir lands-
menn 18 ára og eldri geta nýtt þjónustuna strax við 
greiningu. Í Ljósinu starfar �ölbreyttur hópur 
heilbrigðisstarfsfólks sem heldur utan um einstakling-
inn gegnum allt þjónustuferlið. Ljósið veitir allri 
�ölskyldunni stuðning.

Markmið Ljóssins er að veita einstaklingsmiðaða 
þjónustu  til að auka heilsutengd lífsgæði með 
stuðningi, fræðslu og virkni.

a�eiðingar meðferðar, auk þess að skipuleggja 
hrey�ngu við hæ�. 

Í boði eru �ölbreyttir tímar við allra hæ�.

Þátttaka og virkni í athöfnum sem veita ánægju 
og gleði geta haft áhrif á líðan og andlegt úthald. 
Innihaldsrík tómstundaiðja e�ir fólk og hefur 
jákvæð áhrif á frumkvæði og einbeitingu. Ljósið 
býður upp á handverk, jafningjahópa og ánægju-
lega samveru til að sinna þessum endurhæ�ng-
arþáttum. 

Fagaðilar Ljóssins vinna saman að því að sinna 
endurhæ�ngu, eftirfylgd og endurmeta 
endurhæ�ngarþar�r í samráði við einstakling-
inn. 


