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Island – den meget korte version

• Island 
• Ca 350.000 indbyggere
• Antal indbyggere med udenlandsk statsborgerskab

• I 2003 - 1350 (0,45%)
• I 2017 - 11.700 (3,3%)

• Den islandske kræftforening er en lille forening med stor
troværdighed og godt omdømme

• Lokalforeninger er 21 og patientforeninger er 6 
• Foreningen har haft en stor rolle i det islandske sundhedssystem i lang

tid



Kræftforeningens mål

• At færre bliver ramt af kræft
• At flere overlever kræft
• Stadig bedre livskvalitet for kræftpatienter og deres pårørende



Store ambitioner – mange opgaver
• Forebyggelse (2,5)
• Forskningsfond
• Forskning og surveys
• Fundraising (1,3)
• Lejligheder for patienter i behandling
• Patientstøtte og rådgivning til patienter, pårørende og sundhedspersonale, web, 

center, telefon, IT (6)
• PR – og kommunikation (2)
• Sekretariat, økonomi (6) 

• Kræftregister (5)
• Screening (22)



Foreningens initiativer

• Screening for kræft i (1957) 1964
• Kræftregister i 1954



Fokusskift - udfordringer...

• Den største fokus har været på screening

• Kræftforeningen = screening
• Medarbejdere hos foreningen
• Stor del af befolkningen

• Skal ændres – er i gang



Fokusskift med vægt på

• Forebyggelse (spec. rygning, alkohol, overvægt og motion)
• Rådgivning og støtte
• Lobbyisme og en stærkere kræftpolitisk stemme

Fundamentet skal altid være empiriske resultater fra islandsk og internationel
forskning

Skal udvikles med hensyn til et stadig mere mangfoldigt samfund



Spændende udfordringer

• Foreningens troværdighed og rolle i den islandske samfund skal 
opretholdes

• Formidling og synlighed
• Patienterne og de pårørende skal få en større rolle
• PR og formidling skal forstærkes
• Stærkere stemme ved brug af bedre kortlagning



Kræver ændring af kultur, ny målsætning og 
udvikling af strategi der skal føre til 

bedre resultater
for befolkningen i Island
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