
 Endurhæfing í Ljósinu í 10 ár  

 

Sjálfseignarstofnunin Ljósið, sem er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir 

krabbameinsgreinda og aðstandendur fagnar á þessu ári 10 ára afmæli sínu. Á 

þessum tíma hefur starfsemi Ljóssins eflst ár frá ári og dagskráin er fjölbreyttari 

en nokkru sinni fyrr. Mikil áhersla er lögð á að veita hverjum og einum 

persónulega þjónustu sem samrýmist markmiðum hans og getu á hverjum 

tíma. Engum dylst mikilvægi endurhæfingar þegar krabbamein er annars vegar 

og hefur endurhæfing því verið lykilverkefni Ljóssins frá stofnun.  

 

Það er öllum þungbært að greinast með alvarleg veikindi og áfallið reynist ekki síður minna fyrir 

aðstandendur og vini. Við slíkar aðstæður er aðilum oftar en ekki kippt út af vinnumarkaði og 

veikindin sem slík, auka á andlega og líkamlega streitu og vanlíðan. Margt sem áður var sjálfsagt 

verður erfiðara og jafnvel óframkvæmanlegt. Það er því aðdáunarvert hversu margir taka þessu 

hlutskipti sínu af einurð og festu, ákveðnir í því að ná bata. Það að greinast með krabbamein er 

vissulega erfitt verkefni. 

 

Á degi hverjum er húsnæði Ljóssins yfirfullt af fólki sem hver með sínu lagi heyr baráttu við veikindi 

sín. Það er gott til þess að vita hve margir telja sig eiga erindi í Ljósið við slíkar aðstæður og 

undirstrikar sú staðreynd mikilvægi endurhæfingarinnar.  

 

Í dag er þverfaglegur hópur fagaðila sem sinnir öllu því faglega starfi sem fram fer og miðar að því að 

byggja upp líkamlegt og andlegt þrek skjólstæðinga okkar, en þá köllum við Ljósbera. Þjónustan er 

einstaklingsmiðuð, þar sem hugað að líkamlegri uppbyggingu í gegnum fjölbreytta þjónustu í 

líkamsrækt, bæði í húsnæði Ljóssins og í Hreyfingu heilsulind. Lögð er mikil áhersla á andlega vellíðan 

þar sem sérhönnuð styrkjandi námskeið eru í boði, auk þess sem fólk getur fengið einkaviðtöl við 

iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðing, sálfræðing og markþjálfa. Vinna í gegnum handverk þar 

sem listin eflir vellíðan og um leið lífsgæði er einnig hluti af endurhæfingunni. Þess má geta að í 

Ljósinu er einnig boðið upp á fjölbreyttan stuðning fyrir alla fjölskylduna. 

 

Ljósið hefur verið til húsa að Langholtsvegi 43 frá árinu 2007, fyrst sem leigutakar en húsið var síðan 

keypt á árinu 2011. Aðstaðan á Langholtsvegi hentar starfseminni einkar vel og höfum við nýlega gert 

talsverðar breytingar innan- og utandyra sem miða að því að bæta þjónustu okkar enn frekar. Síðar á 

þessu ári verður hafist handa við að byggja við húsið og bindum við miklar vonir við þær 

framkvæmdir, auk þess sem langþráðri lyftu verður komið fyrir í húsinu. 

 

Við sem stýrum Ljósinu höfum háð áralanga baráttu fyrir auknu fjármagni frá hinu opinbera og enn er 

nokkuð í land í þeim efnum. Með ómetanlegri aðstoð fjölmargra fyrirtækja, félaga og einstaklinga 

höfum við rekið félagið hallalaust frá stofnun, en mikill tími og orka fer því miður í fjáröflunarstarf 

sem betur væri varið í þágu okkar Ljósbera. Við bindum miklar vonir við þá vinnu sem við höfum átt 

með fulltrúum ríkisvaldsins og vonum að brátt rofi til í þeim málum. 

 

Í grein sem Ragnheiður Haraldsdóttir, forstjóri Krabbameinsfélagsins, skrifaði í Morgunblaðið þann 

12. febrúar síðastliðinn var henni tíðrætt um endurhæfingu krabbameinssjúklinga og sagði 

skipulagningu hennar vera í skötulíki. Ekki veit ég alveg hvað hún meinar með því, en hitt þótti mér 

verra að hvergi í grein hennar er getið um það mikilvæga endurhæfingarstarf sem fram fer í Ljósinu 

og víðar, í þágu krabbameinsgreindra. Máli sínu til stuðnings vísar hún í skýrslu sem unnin var fyrir 

Krabbameinsfélagið og ber þess merki. Hún segir ennfremur að fenginn hafi verið reyndur hópur 



fagfólks sem starfar að endurhæfingu til að draga ályktanir af skýrslu þessari.  

 

Ekki veit ég hvaða sérfræðingar komu að þeirri vinnu eða hef fengið niðurstöður hennar í hendur, en 

eitt veit ég að enginn frá Ljósinu var fenginn til liðs við hópinn, á sama tíma og Ragnheiður kallar eftir 

samstarfi og samstöðu aðila. Í mínum huga skýtur það skökku við, þar sem Ljósið hefur veitt 

endurhæfingu á þessu sviði í 10 ár. Ég er þess fullviss að óvíða fyrirfinnst starfsfólk með meiri reynslu 

og þekkingu á sviði endurhæfingar krabbameinsgreindra en í Ljósinu.  

 

Við í Ljósinu, sem sinnt höfum endurhæfingu og þjónustu við krabbameinsgreinda á undanförnum 

árum, teljum frekar illa að okkur vegið í skrifum forstjóra Krabbameinsfélagsins. Í skrifum hennar má 

lesa, að henni finnist því fé sem lagt er í málaflokkinn í dag illa varið og hljótum við að setja 

spurningamerki við þá fullyrðingu. Við erum þakklát fyrir þann stuðning sem við höfum fengið, bæði 

frá opinberum aðilum og öðrum og vitnisburður þeirra sem Ljósið sækja talar sínu máli.  

 

Ég held að það sé tímabært og hvet Ragnheiði að koma í heimsókn til okkar í Ljósið og fá kynningu á 

því faglega og metnaðarfulla starfi sem þar er innt af hendi allt árið um kring. 

 

Ég vil því skora á alla fagaðila, krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra að kynna sér starfsemi 

okkar ! 

 

Tómas Hallgrímsson 

Stjórnarformaður í Ljósinu 


