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Velferð kemur að þessu sinni út í 15.000 
eintökum. Allar konur á aldrinum 40 til 45 
ára fá blaðið sent heim til sín. Við teljum 
að nýjar upplýsingar um hjarta- og æða-
sjúkdóma kvenna eigi erindi við öll heim-
ili. Það er komið í ljós að einkenni þegar 
konur fá hjartaáfall eru að verulegu leiti 
frábrugðin þeim einkennum sem karlar 
upplifa. Í nýrri skýrslu frá Evrópsku hjarta-
samtökunum er bent á þetta og varað við 

þekkingarleysi heilbrigðisstétta og annarra sem um málið fjalla, því 
öll forvarnar vinna í tengslum við hjartasjúkdóma hafi verið miðuð 
við karla. Kallað er eftir hugarfarsbreytingu á öllum sviðum. Allt frá 
einstaklingnum sjálfum til stjórnvalda og stefnumótunarfólks. Við-
töl við konur sem fengið hafa hjartaáföll á Íslandi staðfesta það sem 
fram er sett í skýrslunni. Og því miður eru hjarta- og æðasjúkdómar 
algengasta banamein kvenna í allri Evrópu. 

Afar erfið staða.

Fjáraflanir verða sífellt erfiðari fyrir líknarfélög. Margt spilar þar 
saman. Bæði hefur líknarfélögum fjölgað afar mikið og á sama 

tíma eru safnanir um allt land af ýmsum tilefnum sem tengjast ekki 
líknarmálum. Það er greinileg þreyta í mörgum fyrirtækjum þegar 
hringt er og leitað eftir framlögum. Það er skiljanlegt þegar símtölin 
eru kannski orðin allt að tuttugu á viku. Samt verður að halda áfram 
að hringja. Ef samtökin eiga að lifa verður að afla fjár til rekstrar. 
Það er meðal annars vegna þessarar stöðu sem við ráðumst í hjól-
reiðaverkefnið. Hjálpið okkur að vera til fyrir okkur öll. Hver kílómetri 
sem keyptur er skiptir miklu máli. Allar upplýsingar um þetta mál er 
að finna í þessu nýjasta tölublaði Velferðar. 

Regína Krista.

Sæt, lífsglöð og búin að vera í endalausum ferðalögum þessa átta 
mánuði sem hún hefur verið til. Þetta er Suðurnesjastúlkan Regína 
Krista. Önnur tveggja ómetanlegra eigna sem lítil fjölskylda á. For-
eldrarnir og Regína Krista komu nýlega úr mikilli lífsreynsluför til 
Boston þar sem þessi litli gullmoli var opnaður tvisvar upp á gátt 
með hnífum og tilheyrandi tækjum, stungin óteljandi sinnum, grét 
og gubbaði sem samanlagt telur sólahringa, en snýr heim sterkari 
og tilbúin til að takast á við næsta áfanga. Foreldrarnir þakka guði 
en veruleikinn refsar þeim. Reikningarnir hrannast upp og sálartetr-
ið gengur hratt á bensínið við þessar aðstæður. Neistinn hélt nýver ið 
upp á tíu ára afmæli sitt og þetta eru gríðarleg mikilvæg samtök 
fyrir þær fjölskyldur sem takast á við hjartasjúkdóma barna sinna.

Eggert Skúlason
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Hjörtu kvenna

Bílaapótek eru nýjung í Evrópu en þau eru 
mjög algeng í Bandaríkjunum. Hægt er að 
aka bílnum að lúgu og fá lyfin afgreidd beint 
í bílinn. Bílaapótek hentar vel í nútímaþjóð-
félagi, ekki þarf að eyða tíma í að finna bíla-
stæði og afgreiðslan er hröð. Lúgan hentar 
vel þeim sem hafa lítinn tíma aflögu, fólki 
með börn í bílnum, hreyfihömluðum, og 
fleirum. Við hverja lúgu er sími sem hægt er 
að nota ef um viðkvæm mál er að ræða eða 
til að fá ráðgjöf lyfjafræðings.
Mikill tími sparast við að láta símsenda lyf-
seðla, panta afgreiðslu á fjölnota lyfseðlum 
sem geymdir eru í bílaapótekinu eða með 
því að leggja þá inn t.d. að morgni og þá eru 
lyfin tilbúin þegar viðskiptavinurinn kemur 
til að sækja þau á leiðinni heim. Bílaapótekið 

er í Hæðarsmára, rétt hjá Smáralind og þar 
er opið kl. 10-24 alla daga vikunnar. 
Þó apótekið sé nefnt bílaapótek þá er það 
einnig venjulegt apótek. Hægt er að leggja 
bílnum við framhlið hússins og ganga inn 
í hefðbundið apótek sem opið er alla virka 
daga kl.10-19.
Medicor lyfjaafgreiðslukerfi Bílaapóteksins 
veitir mikið öryggi við afgreiðslu lyfja. Frí 
heimsendingarþjónusta er í boði á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Fyrsta bílaapótekið 
á Norðurlöndum 

Bílaapótekið er í Hæðarsmára, rétt hjá Smáralind

konur



Við hlustum!

 Austurstræti

 Austurveri

 Domus Medica

 Eiðistorgi

 Firði

 Fjarðarkaupum

 Glæsibæ

 Hamraborg

 Háteigsvegi

 JL-húsinu

 Kringlunni 1.hæð

 Kringlunni 3.hæð

 Melhaga

 Mjódd

 Mosfellsbæ

 Salahverfi

 Smiðjuvegi

 Glerártorgi

 Hrísalundi

 Dalvík

 Ólafsfirði

 Selfossi

 Hellu

 Hveragerði

 Hvolsvelli

 Þorlákshöfn

 Keflavík

 Akranesi



4 VELFERÐ

mömmu og pabba. Hann gat gert „tvegg ja 
slegla” aðgerðina og allt gekk mjög vel. Ég 
stóð mig eins og hetja og allt lítur vel út. Hann 
sagði að mér yrði haldið sofandi næstu daga 
og fylgst yrði með þrýstingnum vinstra meg-
inn í hjartanu.

Boston 18. apríl, dagur 39
Mér verður haldið á gjörgæslu a.m.k. til morg-
uns. Ég er hætt á sýklalyfjunum, farin að fá 
lyfin í gegnum munninn (ekki í gegnum æðina) 
og er hitalaus! Það á að sjá til hvernig ég þoli 
að fá lyfin í munninn, þ.e.a.s. hvort það sé nóg 
því þau eru ekki eins sterk. Ég fæ einnig fleiri 
kaloríur núna, litli mallinn tekur vel við.

Boston 27. apríl, dagur 48
Nóttin var okkur mömmu erfið. Mér leið ekki 
vel og var frekar óróleg. Í morgun kom pabbi 
og fór með mig í göngutúr í kerrunni og leyfði 
mömmu að sofa. Hún gat sofið í 2 tíma, var 
ekkert búin að sofa í 26 klukkutíma. Hjartslátt-
urinn var hraður og ég ældi mikið.

Boston 5. maí, dagur 56
Veðrið er fallegt í dag. Við vorum í leti-kleinu-
leik til hádegis en þá hugsaði ég með mér að 
þetta gengi ekki lengur. Í dag er síðasti dagur-
inn, í bili, og ég vildi njóta hans til fulls.

Þetta er aðeins ofurlítið brot úr dagbók 
Regínu Kristu, sem má finna inni á barnaland.
is undir nafninu hennar. Velferð óskar Regínu 
Kristu og öllu hennar fólki góðs gengis.

mjög skondið, en það fylgir með rapportinu 
mínu (á milli hjúkkanna) að ég vilji vera látin í 
friði, þannig líði mér best. Þær passa sig því á 
því að vera ekki að ónáða mig að óþörfu.

Boston 27. mars, dagur 17 
Páskadagur
Mömmu minni var alls ekki skemmt í gær-
kvöldi og í nótt, skal ég segja ykkur. Hún varð 
svo leið að hún fór bara að gráta. Hjúkkan 
sem var hjá mér í nótt vildi ekki leyfa mér að 
liggja hjá mömmu eins og ég er vön að gera. 
Hún skildi ekki að mér leið miklu betur hjá 
mömmu.
Pabbi segir að nú séum við búin að ganga í 
gegnum svo mikið að við erum farin að ganga 
á vara-vara batteríunum, svo það þurfi ekki 
mikið til að setja okkur úr jafnvægi.

Boston 5. apríl, dagur 26
Kl: 08:45: Hjúkrunarkonan á vaktinni kallar 
„Regína Krista” og mamma og pabbi veifa til 
hennar. Allt gengur vel. Búið var að svæfa mig 
og Dr. Del Nido byrjaður að opna skurðinn. 
Kl: 10:00: Búið er að opna skurðinn alveg 
og hjarta- og lungnavélin hefur verið tengd. 
Aðgerðin er byrjuð.
Kl: 12:15: Ég er enn tengd við hjarta- og 
lungna vélina. Viðgerðin á hjartanu er að verða 
búin.
Kl: 13:15: Aðgerðin er búin. Hjarta- og lungna-
vélin hefur verið tekin í burtu. Hjartað er að 
vinna sjálft og gengur vel.
Kl: 13:45: Dr. Del Nido kemur til að tala við 

Hér að neðan getur að líta sögu einnar Neist-
afjölskyldu. Við höfum tekið frásögn Regínu 
Kristu og foreldra hennar af netsíðunni barna-
land.is, við birtum þessi brot með leyfi foreldra 
Regínu Kristu og munið; þetta er bara ein saga 
af ótrúlega mörgum hvunndagshetjum Neist-
ans. Neistinn átti 10. ára afmæli þann 9. maí.

Ég fæddist 24. ágúst (2004) á Landspítalanum. 
Ég var 12 merkur og 50 cm. Hárið mitt er ljóst 
og augun eru blá. Margir segja að ég sé svo-
lítið lík stóra bróður mínum Vilhjálmi Kristni. 
Það er nú ekki leiðinlegt því hann er alveg 
svakalega sætur.
Pabbi minn heitir Eyjólfur Kristinn Vilhjálms-
son og er fæddur 21. ágúst 1973. 
Mamma mín heitir Þórdís Elín Kristinsdóttir 
og er fædd 4. október 1978. 
Þegar mamma var gengin 34 vikur kom i ljós 
að ég væri með hjartagalla. Sjúkdómurinn er 
ansi flókinn og var því vitað að ég yrði ad fara 
erlendis i aðgerð fljótlega eftir fæðingu. Ég fór 
til Boston með mömmu og pabba innan við 
sólarhrings gömul. Ég er yngsta barnið sem 
farið hefur til Boston í aðgerð og það eina sem 
hefur átt pantaðan miða þangað, fyrir fæð-
ingu!

Boston 16. mars, dagur 6
Við segjum; nokkrar vikur er ekki neitt þegar 
sjálf framtíðin er í húfi!  Í aðgerðinni á morg-
un verður lokað fyrir gat sem ég er með á milli 
efri hólfanna og túban sem ég er með verður 
stækkuð.  Við förum ekki útí útskýringar að 
þessu sinni.  Við getum þó sagt með vissu að 
étta er þess virði að reyna og það er verið að 
gera allt sem mögulega er hægt að gera fyrir 
mig.  Nú biðja mamma og pabbi góðan guð að 
vera með mér á morgun.  Það er mjög mikil-
vægt að allt gangi vel fyrir sig á morgun og 
næstu viku. 

Boston 22. mars, dagur 12
Líklegt er að ég fari í hjartaþræðingu á fimmtu-
dag eða föstudag. Dr. Armsby ætlaði að athuga 
með tíma. Ef við fáum góðar niðustöður úr 
þræðingunni, sem sýna að þrýstingurinn hjá 
vinstri gáttinni sé í lagi, verður athugað með 
tíma í aðra aðgerð. Við vonum auðvitað að 
niðurstöðurnar verði mér í haginn því þá er 
hægt að gera “tveggja slegla viðgerð”. Þetta er 
ekki 100% öruggt en við vonum það besta!

Boston 26. mars, dagur 16
Hjúkkan hlustaði eftir mér en ég svaf allan 
tímann og vaknaði ekki fyrr en í morgun. Hér 
er ég kölluð „ísdrottningin sem ekki vill láta 
ónáða sig!“ pabba og mömmu finnst þetta 

56 dagar í Boston 

Vilhjálmur Kristinn og Regína Krista. Flott systkyni á góðum degi. Fjölskyldan sameinuð á ný.

konur
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,,Það hafði aldrei hvarflað að mér eina ein-
ustu mínútu að ég væri að verða hjarta-
sjúklingur og ég fékk ekki neitt eiginlegt 
hjartaáfall. Ég hafði hinsvegar verið slöpp 
og það má rekja þann slappleika aftur til 
ársins 2001, en í kjölfar móðurlífsaðgerðar 
sem ég fór þá í, fór þessi slappleiki að gera 
vart við sig,” segir Sigurjóna Kristinsdóttir á 
Akureyri.
Hún segir að slappleikinn hafi verið viðvar-
andi og sumarið 2002 hafi hún verið alveg 
ómöguleg vegna hans. ,,Það endaði með því 
að maðurinn minn tók af skarið og fór með 
mig til læknis. Það var ljóst að eitthvað var 
að, og ég beið í fjóra mánuði eftir að komast 
í hjartaþræðingu. Í henni kom svo í ljós að 
ég var með þrjár stíflur í kransæð og aðalæð 
var einnig stífluð. Ég fékk ekki að yfirgefa 
sjúkrahúsið en lá í rúminu þar í 11 daga og 
beið eftir aðgerðinni sem tókst síðan ágæt-
lega.” Segir Sigurjóna.
Hún segir að auk þreytunnar sem hún var 
með lengi áður en upp komst hvað var að, 
hafi hún einnig fundið fyrir mæði og slapp-

leika, en aldrei fengið hjartverk. 
,,Þreytan var undanfari veikinn-
ar. Ég fékk hinsvegar oft brjóst-
sviða og læknar hafa gefið það 
í skyn að hugsanlega hafi sá 
verkur verið hjartverkur þótt 
þeir viti það ekki.
Sigurjóna segist ekki hafa gert 
sér grein fyrir því að hún væri 
í áhættuhópi þótt hún sjái eftir 
á að hún hefði átt að gera sér 
grein fyrir því þar sem bæði 
móðir hennar og systir hafi 
fengið hjartveiki. ,,Ég vissi að 
konur gætu fengið þetta en 
áttaði mig þó ekki á að röðin 
gæti komið að mér og fékk 
enga fræðslu.
Það hefur nú ekki gengið nógu vel upp á 
síðkastið. Ég reyni þó að fara á æfingar í 
Hjartastöðinni í Bjargi en sennilega er ég 
ekki nógu dugleg að ganga. Ég gekk þó 300 
metra um daginn og það leiddi til verkja 
þannig að ég þurfti að leita læknis. Hann 

er nú að skoða lyfjamálin og þess háttar. Á 
meðan reyni ég að halda mínu striki því það 
er ómögulegt að láta þetta hafa mikil áhrif 
á hvernig maður lifir, það bitnar þá bara á 
fleirum í kring um mann,” sagði Sigurjóna.

Segja má að tilviljun hafi valdið því að upp 
komst að Vilhelmína Sigurðardóttir á Akur-
eyri var með kransæðasjúkdóm árið 1987. 
Hún þurfti að leita læknis vegna æða-

þrengsla í fæti og í framhaldi af því tjáði hún 
lækninum sem annaðist hana að hún fengi 
verk í hálsinn og vildi setja það í samband 
við skjaldkirtilinn. Þá bað læknirinn hana að 
skreppa upp á sjúkrahús í hádeginu og láta 
taka af sér hjartalínurit. Þegar niðurstöður 
þess lágu fyrir þurfti ekki frekari vitnanna 
við, Vilhelmína var með kransæðastíflu og 
hún var lögð inn samstundis. 
,,Ég fór í uppskurð mánuði síðar og þar voru 
lagfærðar tvær stíflur. Ekki tókst hinsvegar 
betur til en svo að vegna mistaka var snúið 
upp á æðar sem settar voru í mig. Þegar það 
uppgötvaðist var ég send til London þar sem 
ekki var hægt að lagfæra þetta hér heima, 
og það gekk ágætlega” segir Vilhelmína. Hún 
hefur þó aðeins komið við á sjúkrahúsunum 
síðan, hefur farið tvívegis í blástur og æða-
víkkun og þrívegis í þræðingu.
,,Nei. Þótt ég hafi verið með háan blóðþrýst-
ing í mörg ár og verið á lyfjum vegna þess, 
var aldrei neitt talað um það að ég gæti 
verið í áhættuhópi vegna hjartasjúkdóma, 
þeir eru ekki í mínum ættum og það kom 
bara í ljós fyrir tilviljun þegar ég var að láta 
athuga á mér fótinn hvað var um að vera.”

Það er óneitanlega meira lagt á suma en 
aðra. Vilhelmína þurfti þannig 34 ára gömul 
að fara í mikla bakaðgerð sem leiddi til þess 
að hún varð að hætta að vinna. Þá varð eig-
inmaður hennar hjartasjúklingur 35 ára að 
aldri og hefur átt langan og erfiðan veik-
indaferil síðan. En hver skyldu skilaboð Vil-
helmínu vera til íslenskra kvenna varðandi 
hjartasjúkdóma?
,,Það sem mér finnst vera númer eitt er að 
passa það að vera ekki of þungar, það er 
stærsta atriðið að mínu mati. Eins þarf að 
láta fylgjast vel með blóðþrýstingnum og 
bara vera vel á varðbergi ef eitthvað er að 
heilsuinni og láta þá fylgjast með sér,” sagði 
Vilhelmína.

Athyglisvert
Það er mjög fróðlegt að setja frásagnir 
þessara þriggja kvenna (einnig bls. 10) í 
samhengi við umfjöllun okkar um skýrslu 
Evrópsku hjartasamtakanna á blaðsíðum 
12 og 13. Þessar konur staðfesta það sem 
þar kemur fram, sérstaklega þegar horft 
er til þeirra einkenna sem þær lýsa.

,,Þreytan var undanfari hjart veikinnar”
– segir Sigurjóna Kristinsdóttir sem reiknaði aldrei með að verða hjartasjúklingur

,,Kransæðastíflan fannst fyrir tilviljun”
– segir Vilhelmína Sigurðardóttir á Akureyri

konur

Sigurjóna Kristinsdóttir

Vilhelmína Sigurðardóttir
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„Í upphafi keypti ég PureLogicol vegna þess að collagen  eykur teygjanleika húðarinn-

ar, gerir varirnar þéttari og styrkir neglur. Það reyndist rétt, húðin er mikið slétt-

ari, búin að þétta sig og er mýkri, bæði í andliti og á öllum líkamanum. 

En það kom mér þægilega á óvart að það reyndist  gera enn meira gagn. Það

gerði undraverk fyrir liðina og hefur reynst mér vel eftir liðþófaaðgerð, - raunar

betur en öll önnur efni sem ég hafði áður reynt í þeim tilgangi.“ Útsölustaðir: Apótek og Fríhöfnin 
www.celsus.is



Ávaxtasalat með skyrsósu
Skerið niður uppáhalds ávextina ykkar 
og berið fram með skyrsósu sem saman-
stendur af:

Lítil dós KEA vanilluskyr
Ein flaska maizena jurtarjómi 
19% feitur
2 tsk. sykur

Þeytið rjómann og blandið skyrinu og 
sykrinum saman við.
Þetta er skynsamleg sósa, bragðgóð en 
afar fitulítil. Verði ykkur að góðu.

Tómatsalat:

4 íslenskir plómutómatar skornir í 
sneiðar
½ rauðlaukur mjög fínt saxaður
1 hvítlauksrif fínt saxað
½ matskeið balsamic edik
2 matskeiðar olivuolía
Maldon salt og nýmalaðar pipar eftir 
smekk

Tómatsneiðunum raðað á disk. Blandið 
saman lauk, hvítlauk, ediki, olíu, salti og 
pipar og hellið yfir tómatana. Gott er að 
strá fínt söxuðu basil yfir.

8 VELFERÐ

Hollt og gott
Fiskur og flottir ávextir

Anna Guðmundsdóttir 
matreiðslumaður.

Nú er grilltíminn runninn upp. Fátt er 
skemmtilegra en að grilla gómsætan fisk. 
Veitingastaðurinn og fiskbúðin Gallerý fisk-
ur selur fiskipinna eins og við grillum núna. 
Hægt er að kaupa slíka pinna tilbúna í Gall-
erý fiski en fyrir þá sem ekki komast þangað 
er rétt að benda á heppilegar fisktegundir. 
Ég mæli með stórlúðu, skötusel, laxi, löngu, 
keilu, hlýra, túnfiski og humri. Þessi fiskur 
á það sameiginlegt að vera þéttur í sér og 
tollir vel á pinnunum. Hægt er að setja þá 
beint á grillið en þá þarf að pensla grill-
grindina með olíu áður. Einnig er hægt að 
nota sérstaka grillbakka úr áli með götum. 
Varist að setja fisk í álpappír þegar hann er 
grillaður. Álpappírinn gerir það að verkum 
að fiskurinn sýður og því allt eins gott að 
setja hann inn í ofn. Þyngd á pinna fyrir 
fullorðinn ætti að vera í kringum 250 – 300 
gr. með grænmeti. Gott er að útbúa mar-
ineringu úr sítrónusafa, olivuolíu, Maldon 
salti, nýmöluðum pipar og ferskum krydd-
jurtum og pensla fiskinn á meðan á grill-
tíma stendur.

Meðlæti fyrir fjóra
Að þessu sinni bjóðum við upp á Cous 
Cous og tómatsalat.

Cous Cous:
4 dl vatn
200 gr hreint Cous Cous
½ teskeið Maldon salt
½ dl olivuolía
¼ paprika söxuð
2 vorlaukar saxaðir
1 hvítlauksrif saxað
Steinselja söxuð
Basil saxað

Sjóðið vatnið og setjið Cous Cousið út 
í. Látið suðuna koma upp og takið pott-
inn af hellunni og látið standa í nokkrar 
mínútur. Steikið paprikuna og laukinn 
á pönnu og blandið saman við Cous 
Cousið ásamt olíunni og kryddjurtun-
um. Ef ykkur finnst það verða of þykkt 
má þynna með heitu vatni.

 Grillpinnar úr Gallerý fiski.   ÁÁvextir mevextir með ð skyrsskyrsóósusu..

Diskurinn tilbúinn, með Cous Cous og tómatasalti
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sjúkdóm og eflaust hefur sumum fundist 
það skrítið að ég væri með kransæða stíflu, 
ung konan”.
  Geirlaug segir að einkennin hafi ávallt 
verið þau sömu eða svipuð, doði í hand-
legg og fram í fingur mest áberandi en 
einnig svimi. Hún segist hinsvegar aldrei 
hafa fengið þennan sára verk sem talað 
er um að karlmenn fái þegar þeir eru að 
veikjast af hjartasjúkdómum. Hún segist 
ekki hafa gert sér grein fyrir því að hún 
væri í áhættuhópi með að fá hjartasjúk-
dóm þótt mikið sé um hjartveiki í föður-
ætt hennar, en nú er svo komið að fimm 
af 6 systkinum hennar hafa fengið krans-
æðastíflu. ,,Það var aldrei talað um að 
konur gætu fengið þetta,” segir Geirlaug.
  Geirlaug fór mjög illa út úr svæfingunni 
á sínum tíma, hjartað neitaði lengi að starfa 
og henni var haldið sofandi í margar vikur í 
öndunarvél. Hún segir að í dag fari hún allra 
sinna ferða og geri húsverkin heima fyrir. 
Hún segist vera á tilraunalyfjum sem lækn-

ir hennar sjái um, og síðan hún fór að taka 
þau lyf hafi hún ekki fundið fyrir neinu. Hún 
sé því bjartsýn.

,,Ég var ekki nema fertug þegar ég mun hafa 
fengið fyrstu kransæðastífluna, þótt ég 
færi ekki í aðgerð fyrr en í júní árið 1978, 
skömmu eftir að hjartaskurðlækningarnar 
hófust hér á landi. Ég var þá búin að vera 
inn og út af sjúkrahúsum af og til lengi en 
neitaði alltaf að fara til London í aðgerð. 
Ég var með lítið barn á þessum tíma og ég 
sagði bara að ef ég færi til útlanda í aðgerð 
kæmi ég örugglega dauð heim,” segir Geir-
laug Sigurjónsdóttir á Akureyri, sem búin er 
að glíma við hjartasjúkdóma í langan tíma.
  Geirlaug segist muna hvernig það var þegar 
þetta byrjaði. ,,Ég var að vinna á sútunar-
verksmiðju og fékk svima og ógleði og verk 
út í handlegginn. Ég hélt alltaf að þetta væri 
millirifjagigt en það varð úr að ég fór til 
læknis. Ég var sett í hjartalínurit og þá kom 
í ljós hvað um var að vera og ég var lögð 
inn í 10 daga. Ég hætti að vinna en þetta 
kom aftur og aftur og ég fór inn á sjúkra-
hús, en var þó aldrei send í þræðingu. Það 
voru aðallega karlmenn sem fengu þennan 

,,Hélt alltaf að þetta væri milli rifjagigt”
– segir Geirlaug Sigurjónsdóttir sem hefur glímt við hjartasjúkdóma í áratugi

konur

Geirlaug Sigurjónsdóttir
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Það er afar útbreiddur misskilningur að 
hjarta- og æðasjúkdómar séu “karlasjúk-
dómar.” Þessi misskilningur stafar að 
stórum hluta af því að allur áróður og þær 
herferðir sem ráðist hefur verið í beinist 
fyrst og fremst að körlum. En nú eru uppi 
alvarlegar og vaxandi áhyggjur af því að 
konur hafa ekki verið fræddar sem skyldi 
um þessi mál. Og að ekki hafi verið tekið 
næilegt tillit til þess hve sjúkdómurinn 
lýsir sér á ólíkan hátt hjá kynjunum. Lítum 
á nokkrar staðreyndir sem Evrópsku hjarta-
samtökin hafa sett fram vegna þessa.

1.  Hjarta og æðasjúkdómar eru algengasta 
dánarorsök í öllum ríkjum Evrópu.

2.  Fleiri konur deyja úr hjarta- og æðasjúk-
dómum, í Evrópu en úr krabba meini á 
ári hverju.      

3. Tæplega helmingur allra kvenna í lönd-
um Evrópusambandsins, eða 46% deyr 
af völdum hjarta- og æðasjúkdóma. 
Sama tala fyrir karlmenn er 39%.

4. Fleiri konur deyja úr heilablóðfalli en 
karlar, þó svo að fleiri karlar fái heila-
blóðfall.

5. Konur sem lifa af hjartaáfall: 
42% deyja innan árs frá fyrsta hjarta-
áfalli, á meðan að sama hlutfall fyrir 
karla er 24%.
46% kvenna verða öryrkjar innan sex 
ára vegna hjartabilunar. Sama hlutfall 
fyrir karla er helmingi lægra.
Mun fleiri konur fá annað hjartaáfall 
eða heilablóðfall, heldur en karlar sem 
fengið hafa hjartaáfall.

6. Þriðja hver kona með hjartasjúkdóm á 
aldrinum 55 til 64 ára er öryrki

7. Í löndum þar sem dánartíðni vegna 
hjarta- og æðasjúkdóma hefur farið 
lækkandi, er þróunin hægari meðal 
kvenna.

Hjartasjúkdómar ekki ofarlega 
á lista kvenna
Rannsóknir í Danmörku, Bandaríkjunum 
og ýmsum Evrópulöndum hafa leitt í ljós 
að einungis mjög lágt hlutfall kvenna er 
meðvitað um hættuna af hjarta- og æða-
sjúkdómum. Flestar þeirra óttast samkvæmt 
þessum rannsóknum að fá krabbamein og 
þar er efst á lista brjóstakrabbamein. Í Banda-
ríkjunum vissi önnur hver kona að hjarta- 
og æðasjúkdómar eru algengasta banamein 
kvenna. Einungis þrettán prósent þessara 
kvenna töldu slíka sjúkdóma hættulegasta 

heilsu sinni. Enn verri niðurstöður mátti sjá í 
Danmörku. Þar töldu tvær af hverjum þrem-
ur konum að krabbamein væri sá sjúkdómur 
sem ógnaði mest heilsu þeirra. Innan við 10 
prósent af dönskum konum litu svo á að 
hjarta- og æðasjúkdómar væru hættuleg-
astir heilsu þeirra. Í ljósi þeirra staðreynda 
sem settar hafa verið hér fram má spyrja; Af 
hverju þessi misskilningur?
Eitt svarið gæti verið að hjartasjúkdómar 
koma fram síðar á lífsleiðinni, allavega hjá 
flestum. Líklega hafa mjög fáar konur um 
fimmtugt upplifað að jafnaaldra þeirra hafi 
fengið hjartaáfall, en á hinn bóginn hafa 
flestar konur á þeim aldri upplifað vin eða 
ættingja sem hefur með einhverjum hætti 
tengst brjóstakrabbameini. Við þetta bæt-
ist að samkvæmt Evrópurannsóknum er 
afar fátítt að læknar nefni að fyrra bragði 
hjarta- og æðasjúkdóma við kvenkyns sjúk-
linga sína.

Konur mjög ólíkar körlum
Þegar kemur að hjarta- og æðasjúkdóm-
um eru konur mjög ólíkar körlum og Evr-
ópsku hjartasamtökin leggja á það þunga 
áherslu að það sé afar hæpið að yfirfæra 
rannsóknaniðurstöður sem fengnar eru 
með rannsóknum á körlum, yfir á konur. 
Allar ákvarðanir um meðferð kvenna vegna 
hjarta- og æðasjúkdóma ættu að vera tekn-
ar á grundvelli rannsóknaniðurstaðna sem 
byggja á rannsóknum á konum. Það er 
margt sem styður þetta.

Breytingaskeiðið áhrifavaldur
Í fyrsta lagi er rétt að benda á að hormón-
ið esterógen verndar konur fyrir hjarta- og 
æðasjúkdómum fyrir breytingaskeiðið. Af 
þessum sökum koma hjarta- og æðasjúk-
dómar um tíu árum síðar á lífsleiðinni, að 
jafnaði, hjá konum en körlum. Þetta þarf 
þó ekki að þýða að sjúkdómurinn geti ekki 

byrj að að búa um sig fyrr á æviskeiðinu, eða 
fyrir breytingaskeiðið.

Meiri líkur á dauða og örorku
Kona sem fær hjartaáfall eða heilablæðingu 
er í meiri hættu að deyja heldur en karl. Sér-
staklega á þetta við um eldri konur. Að sama 
skapi eru meiri líkur á því hjá konum að þær 
fái endurtekin áföll sem leiða til örorku.

Önnur einkenni sjúkdómsins
Allir þekkja lýsingar á hinum nístandi sár-
sauka í brjóstholi og út í handlegg sem ein-
kenni hjartaáfalls eða kransæðastíflu. Þetta 
þarf ekki endilega að eiga við um konur. 
Rannsóknir hafa sýnt að þess í stað upp-
lifa margar konur gríðarlega þreytu í allt að 
mánuð áður en áfallið sjálft verður. 

Illa þjálfaðir læknar
Í skýrslu Evrópsku hjartasamtakanna um 
þetta mál er því haldið fram að læknar séu 
ekki nægilega þjálfaðir í að þekkja einkenni 
kvenna og jafnframt er bent á að bækur 
um læknisfræði fjalli ekki nægilega um ólík 
sjúkdómseinkenni kynjanna þegar kemur að 
hjarta- og æðasjúkdómum.

Hér vekur mikla athygli að brjóstverkir kom-
ast ekki á blað. Þetta er mikið umhugsunar-
efni fyrir jafnt leikmenn sem lærða.

Áhættuþættir þekktir
Það vantar ekki að áhættuþættirnir sjálf-
ir eru þekktir þegar kemur að konum jafnt 
sem körlum. Hátt hlutfall kólesteróls í blóði, 
reykingar, offita og lélegt líkamlegt form. 
Ef horft er til kvenna þá er rétt að staldra 
við reykingarnar. Kona sem reykir býr við 
tvöfallt meiri áhættu á hjartaáfalli en karl 
sem reykir. Ef konan er einnig að taka pil-
luna aukast líkurnar enn verulega. Kona sem 

Önnur einkenni hjá konum
Algengustu einkenni hjá konum samkvæmt rannsóknum:

Mánuði fyrir áfall  hlutfall

Mikil þreyta             71%
Svefntruflanir           48%
Mæði                  42%
Meltingatruflanir         39%
Kvíði                  36%
Ör hjartsláttur           27%
Handleggir máttlitlir      25%

Þegar hjartaáfall stendur yfir hlutfall

Mæð   58%
Máttleysi    55%
Mikil þreyta  43%
Kaldur sviti  39%
Svimi  39%
Ógleði  36%
Handleggir máttlitlir  35% 

konur
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 lækkar 
 kólesteról

Benecol – fyrir þá sem vilja lækka kólesteról
Benecol er bragðgóður, náttúrulegur mjólkur-
drykkur. Hann er ætlaður þeim sem vilja lækka 
kólesteról, en of hátt kólesteról er einn af 
stærstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóma. 
Benecol hefur slegið í gegn erlendis og er nú 
framleitt af Mjólkursamsölunni.

Vísindalega staðfest virkni Benecols
Fjölmargar vísindarannsóknir hafa verið gerðar 
á undanförnum áratugum á áhrifum plöntu-
stanólesters, hins virka efnis í Benecol, á magn 
kólesteróls í blóði. Niðurstöður eru einróma á þá 
leið að neysla þess leiði til verulegrar lækkunar 
kólesteróls (sjá línurit). 

Áhrif Benecols
Til að ná hámarkslækkun nægir að drekka eina 
65 ml flösku á dag og má þá reikna með allt að 
15% meðaltalslækkun kólesteróls þó engar aðrar 
ráðstafanir séu gerðar. Mælanleg áhrif koma 
fram á nokkrum vikum eftir að neysla hefst, en 
kólesteról hækkar aftur sé neyslu hætt.

Benecol fæst í tveimur bragðtegundum, með 
appelsínu og jarðarberjum, og er selt í kippum 
sem innihalda sex flöskur.

inniheldur plöntustanólester sem
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rannsóknartímiFyrir Eftir

Á 12 mánaða tímabili lækkaði kólesteról 
um 15% í hópi fólks sem fékk stanólester

Heimild: Miettinen o.fl., New England Journal of Medicine, 1995; 333:1308-12.

án stanólesters

með stanólester

nýjung

Framleitt með einkaleyfi frá 

reykir meira en 40 sígarettur á dag býr við 
tuttugu faldar líkur á hjartasjúkdómi. Jafn-
vel þó kona reyki ekki nema 1 til 4 sígarett-
ur á dag tvöfaldast líkur á hjartasjúkdómi. 
Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að kona 
sem hættir að reykja hefur dregið úr líkum 
á dauðsfalli um fjórðung, eftir tveggja ára 
reyklaust líf. 
Það er margt fleira sem spilar inn í. Þannig 
er talið að kona sem vinnur úti en annast 
jafnframt heimilið búi við tvöfallt stress á 
við makann. Stress eykur líkurnar á hjarta-
sjúkdómum.

En hvað er hægt að gera?
Skýrsla þessi sem hér hefur verið vitnað til 
er unnin undir handleiðslu Evrópsku hjart-
asamtakanna og byggir á vinnu níu sér-

fræðinga frá Evrópu og Bandaríkjunum. 
Vinnuhópurinn var settur á laggirnar og 
ofangreind skýrsla er niðurstaða hans. Eins 
og ljóst má vera af þessari lesningu er að 
mörgu að huga þegar kemur að konum og 
hjartasjúkdómum. Þannig telur hópurinn 
að brýn nauðsyn sé á upplýsingaherferð 
í hverju landi fyrir konur sem miði að því 
að vekja upp almenna vitund um hjarta- og 
æðasjúkdóma meðal kvenna.

Stórar spurningar sem 
vantar svör við
Fullyrt er að mjög mikla vitneskju skorti 
þegar kemur að konum og þessum sjúk-
dómum. Allt of algengt sé að bæði fyrir-
byggjandi- og meðferðarúrræðum sé beitt 
gagnvart konum, sem engu að síður byggi 

á upplýsingum sem sannreyndar hafa verið 
á körlum. Slíkar rannsóknir er enn verið 
að framkvæma þar sem karlar eru í lang-
stærstum meirihluta. Sem dæmi um spurn-
ingar sem ekki hefur verið svarað má nefna; 
Hversu mikil áhrif hafa hormón kvenna á 
kólesteról? Er magnyl jafn áhrifaríkt fyrir 
konur og karla? Hvenær á að ávísa blóð-
þrýstingslækkandi lyfjum til kvenna? Hvaða 
lyf á að nota og hvaða skammtastærðir eiga 
við?

Af þessari skýrslu er ljóst að langt er í land 
með að upplýsa og fræða, ekki bara konur 
heldur einnig heilbrigðisstéttir.          
 

konur
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Hringvegurinn 2005 
1400 km. á 15. dögum

Stærsta fjáröflunarátak Hjartaheilla á þessu 
ári fer fram dagana 27. júní til 15. júlí. Fjár-
öflunin fer fram með þeim hætti að varafor-
maður Hjartaheilla, Eggert Skúlason ætlar 
að hjóla hringinn í kringum landið á þessum 
tíma. Gengið hefur verið frá samkomulagi 
við Stöð 2 um útsendingar frá þessari miklu 
þrekraun. Eggert leggur af stað að morgni 
27. júní og verður sýnt beint frá því í morg-
unþættinum á Stöð 2, Íslandi í bítið. Eggert 
mun fá með sér góða gesti í 
ferðinni og mun verndari 
Hjartaheilla, knattspyrnu-
maðurinn og Englands-
meistar inn,  E iður 
Smár i  Guðjohns-
en leggja upp með 
Eggerti. Hjólað verð-
ur rangsælis í kring-
um landið og verður 
förinni því heitið upp 
á Hellisheiði og þaðan 
á f r a m 
a u s t u r . 
R e i k n a ð 
er með að 
hjóla um 
hundrað kílómetra á hverjum virk-
um degi og ætti hjólreiðamaðurinn 
samkvæmt því að koma til Hafnar 
í Hornafirði á föstudagskvöld, 1. 
júlí en þá er einmitt að hefjast 
Humarhátíð, ein af stórum fjöl-
skylduskemmtunum á Íslandi 
að sumarlagi. Ekki er hjólað um 
helgar.

Æft níu sinnum í viku
Eggert hefur æft stíft fyrir þetta ferðalag 
eða frá áramótum. En hvernig kom þetta 
til?
„Ég hafði nú ekki farið alveg að því sem 
okkar fólki er uppálagt. Um áramót var ég 
sjálfur orðinn mjög ósáttur við að vera ekki 
að standa mig betur svo ég settist niður og 
hugsaði hvernig ég gæti búið mér til nægi-
lega stóra svipu svo ég tæki mér tak. Þessi 
hugmynd varð niðurstaðan og ég í fram-
haldi af því ræddi ég við vin minn Pál Magn-

ússon á Stöð 2 og hann hló og samþykkti að 
ganga til samninga. Hláturinn var réttmætur 
á þeim tíma og Páll átti ekki von á að þetta 
mál yrði að veruleika. Því næst lá leið mín í 
Hreyfingu til Ágústu Johnsen líkamsræktar-
frömuðar og samið var um að hún útvegaði 
mér einkaþjálfara til að undirbúa mig fyrir 
verkefnið.  Guðrún 
Jóna Guðlaugsdótt-
ir hjúkrunarkona hjá 

Hjartavernd og 

einkaþjálfari tók við kallin-
um. Feitum og flottum. Hún 
og Ágústa höfðu ekki mikla 

trúa á mér í byrjun. Ég man að Ágústa sagði 
við manninn sinn, hann Guðlaug Þór að það 
væri algengt að svona ýstrukarlar kæmu um 
áramót og ætluðu að sigra heiminn. Guð-
laugur sagði að hún hefði sagt; „Ég gef 
honum hálfan mánuð.” Guðlaugi leiddist 
þetta ekki. En við héldum áfram að æfa og 
á tímabili var ég að æfa níu sinnum í viku. 
Ég er nú kominn í gott form og allt stefnir 
áfram samkvæmt áætlun;” segir Eggert en 
með honum í för verður Þorvarður Björg-
úlfsson sem á og rekur kvikmyndafyrirtækið 
Kukl ehf og hann ætlar að mynda ferðina og 

verða reglulega birt innslög í Íslandi í dag á 
meðan að á ferðinni stendur. 

VÍS, Lífís, Öryggismiðstöðin 
og Lýsing eru kostendur
„Þegar við vorum búin að raða þessu öllu 
saman var farið að kanna með möguleika á 
að fá kostendur að verkinu þar sem þetta 
er dýrt í framkvæmd með þeim hætti sem 

skipulagt hefur verið. 
Eygló Jónsdóttir sem 

jafnframt er stjórn-
armaður í Reykja-

v í k u r d e i l d 
Hjarta hei l la 
t ó k  a ð  s é r 
s k i p u l a g n -
ingu og í raun 
framkvæmda-
stjórn verks-
ins. Hún hefur 
unnið feyki-
gott starf og 

á heiður skilið. 
Þessi hugmynd 

var kynnt fyrir VÍS 
og átti það að vera eins 

konar frumraun í því að 
leita að kostendum. Þeim leist 

hins vegar svo 
vel á málið að 
fundirnir urðu 
ekki fleiri. VÍS, 

Lífís og Öryggismiðstöðin, ásamt Lýsingu 
kosta verkefnið og eru þeim færðar miklar 
þakkir ásamt öðrum þeim sem lagt hafa 
hönd á plóginn.
Þá er bara eftir fákurinn og það varð úr að 
leitað var til GÁP í Faxafeni. Þeir voru strax 
með á þessu. Eftir að hafa hlegið sig mátt-
lausa þegar þeir voru búnir að heyra hver 
ætti að hjóla samþykktu þeir að leggja til 
hjól, klæðnað og annað sem við er að etja 
á því sviði. Mongoose – alvöru fjallahjól 
varð fyrir valinu og hefur þegar verið tekið 
til kostanna og stendur undir öllum loforð-
um.”

Akureyri 8. júlí 
971 km. að baki

Lagt af stað 27. júní frá 
Reykjavík í beinni hjá 
Íslandi í bítið

Reykjavík – hringnum 
lokað 15. júlí 
1382 km. að baki

Höfn í Hornafirði 1.júlí 
459 km. að baki
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Aðdraginn festur á filmu
En hvenær byrjuðu þið að mynda?
„Það hófst í janúar, þannig að við ætlum 
að deila með sjónvarpsáhorfendum mínum 
skelfilegustu augnablikum þegar þetta mál 
var á byrjunarreit og ég alltof þungur og í 
engu formi. Ég er enn þungur en kominn í 
fantagott form.”
Þú verður á Höfn 1. júlí en hver er svo ferða-
áætlunin? „Hún er þannig að við ætlum 
að hjóla inn á Akureyri 8. júlí og koma til 
Reykja víkur þann 15. Þá verð ég búinn að 

hjóla 1400 kílómetra 
ef guð lofar og safna 
einhverjum pening-
um.”
Kvíðirðu ekki  fyr ir 
þessu? „Ég væri nú 
ekki alveg heiðarlegur 

ef ég segði bara nei við þessari spurningu. 
Ég kvíði aðeins þeim morgnum þegar maður 
vaknar helfrosinn af stirðleika og ég veit 
að það verður erfitt að koma sér af stað þá 
morgna.“
Eitthvað sem þú hlakkar til í þessu? „Ó já. 
Fjölmargir hlutir. Íslensk náttúra, silungs-
veiðin, því ég ætla að hafa stöngina með 
mér og mögulega veiða á kvöldin, ef þreytan 
verður ekki of mikil. Svo verður gaman að 
hitta fullt af fólki og sjá gömlu staðina við 
hringveginn í öðru ljósi og meiri nálægð.”
Fyrirtæki og einstaklingar sem hafa áhuga á 
að styrkja þetta mál geta haft samband við 
Eygló Jónsdóttur í netfangið 
eyglo@hjartaheill.is.
   
 -gk

.

Fleiri gestir
Meðal þeirra sem munu hjóla 
með Eggerti eru eins og fyrr 
segir Eiður Smári Guðjohnsen, 
Jón Ásgeir, gjarnan kenndur 
við Bónus og sambýliskona 
hans Ingibjörg Pálmadóttir. Þá 
liggur fyrir að Árni Magnúss-
on félagsmálaráðherra ætlar 
að svitna aðeins með í þessari 
ferð. Fleiri nöfn liggja fyrir en 
um þau verður upplýst síðar. 
Fjöldi fyrirtækja hefur lýst 
áhuga á að styrkja verkefnið 
og heita á hjólreiðamanninn. 
Hvað eru þið að vonast til að 
safna miklum fjárhæðum?
„Það liggur bara alls ekki fyrir. 
Ef við náum milljón er það frábært ef við 
náum tveimur milljónum þá er það 100% 
frábærara en að ná einni. Við erum þakk-
lát fyrir allt. Því má svo ekki gleyma að við 
erum líka að gera þetta til að vekja athygli 
á hollri hreyfingu og skilaboðin eru skýr. 
Fólk sem veikist á lífsleiðinni ræður ótrú-
lega miklu um framhaldið. Ætlarðu að láta 
veikindin verða endastöð eða ætlarðu að 
líta á þau sem einungis stoppistöð? Ef valið 
er fyrir hendi þá bera menn ábyrgð á eigin 
líkama. Það er nú ekki flóknara en það.”

Kauptu 
kílómetra!

Toyota ríður á vaðið

Þegar hjólreiðaferðin stendur yfir hringinn í kringum Ísland, 
verða fyrirtæki og einstaklingar hvattir til að styðja samtökin 
Hjartaheill með því að kaupa kílómetra í hringnum. Kíló-
metrinn kostar eitt þúsund krónur og hefur fyrsta fyrirtækið 
riðið á vaðið. Það er Toyota á Íslandi sem hefur keypt sem 
nemur hundrað kílómetrum og þar með styrkt átakið með 
eitt hundrað þúsund krónum. Toyota er með starfsstöðvar á 
fjórum stöðum á Íslandi, í Reykjavík, á Selfossi, Egilsstöðum 
og á Akureyri. Keyptir eru sem nemur 25 kílómetrum við 
hverja starfsstöð og samtals leggja þeir sig á hundrað 
þúsund krónur. Takk Toyota.

Styrktarnúmer
Við erum líka að hvetja einstaklinga til að kaupa kílómet-
ra í þessu átaki. Sett hafa verið upp tvö númer sem hægt 
er að hringja í til að kaupa annars vegar einn kílómetra og 
hins vegar hálfan kílómetra. Númerin eru: 907-2001 fyrir þá 
sem vilja stykja Hjartaheill með þúsund krónum og þar með 
kaupa einn kílómetra og 907-2005 fyrir þá sem vilja kaupa 
hálfan kílómetra. Ef hringt er í þessi númer skuldfærist upp-
hæðin sjálfkrafa af næsta símareikningi viðkomandi.

Eggert á fáknum Mongoose alvöru 
fjallahjóli. Hann ætlar að fara 

1400 kílómetra á þessu hjóli og 
kvíðir engu nema morgnum þegar 

stirðleikinn segir til sín
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Mín saga
Líf mitt breyttist verulega einn dag fyrir 14 
árum síðan, þegar ég var stödd í fríi á Florída 
ásamt manninum mínum og börnum okkar. 
Við vorum að byrja annan dag ferðarinnar 
sem átti að vara í tvær vikur. Ég var vakin 
um nóttina af syni mínum sem var orðin 
lasinn, labba með honum fram í stofu og 
án nokkurs fyrirvara, hvorki verk-
ur, svimi, né annað fell ég niður 
meðvitundarlaus líkt og ég hafi 
verið skotin með byssukúlu. Sonur 
minn náði í hjálp og ég var flutt í 
flýti á nærliggjandi sjúkrahús. 

Við tóku viðamiklar rannsóknir 
og var manninum mínum sagt að 
ég hefði fengið vægt hjartaáfall, 
en eitthvað meira væri að. Þarna 
var ég aðeins 26 ára gömul í mjög 
góðu líkamlegu formi, var lang-
hlaupari og hafði æft sérstaklega 
mikið þetta sumar, reykti ekki og 
hafði aldrei gert, þannig að þetta 
var eiginlega það allra síðasta sem 
„átti“ að geta komið fyrir mig. 

Að mörgu leiti var ég mjög hepp-
in að vera stödd á þessum stað 
þegar ég veiktist þar sem ég var 
á mjög góðu sjúkrahúsi og var 
send um nóttina og næstu daga í 
sjúkrabíl á nærliggjandi sjúkrahús 
í rannsóknir, þannig að þarna var 
um að ræða allra besta tækjabú-
nað sem völ var á. Á þessum tíma 
var þessi kostur ekki fyrir hendi á 
Íslandi, var mér sagt af læknum hér. Þannig 
að á sólarhring var búið að greina, hvað var 
að þó svo að rannsóknir héldu áfram næstu 
daga, og viðeigandi meðferð hafin. En þessi 
skjóta greining bjargaði lífi mínu.

Niðurstaðan var sú að ég hafði fengið blóð-
tappa frá hjarta í slagæð og upp í heila. Í 
ljós kom að ég hafði hjartagalla þar sem 
ég hafði óþéttar lokur og göt á milli hólfa. 
Hafði myndast blóðtappi vegna þessa hjarta-
galla sem svo losnaði og skaust með slag-
æðarblóði í heila. Afleiðingarnar voru lömun 
hægra megin, sjónmissir, skert mál og heyrn. 
Ég vaknaði eftir sólarhring og var þá sagt af 
læknunum að ég hefði 50% líkur á að lifa. 
Þarna lá ég lömuð, gat illa tjáð mig, korn-
ung.... rétt að byrja lífið og þurfti að horf-
ast í augu við að ég hafði í raun ekkert um 
það að segja hvort ég lifði þetta af eða ekki. 
Mér var einnig tjáð að það væri mikil mildi 
að ég væri lifandi undir þessum kringum-

stæðum. Þetta var ólýsanleg tilfinning! Það 
var í raun ekkert sem ég gat gert annað en 
að bíða, biðja og vona að ég yrði heppin. Ég 
fylltist ólýsanlegri skelfingu þar sem ég var 
svo langt frá því að vilja deyja, ég var mjög 
hamingjusöm átti yndislegan mann, barn og 
stjúpbarn. Hvernig gat þetta gerst!

Hins vegar var Guð með mér þarna og 
mín stund greinilega ekki komin, ég fékk 
að lifa. Við tók endurhæfing og það strax, 
þrátt fyrir að ég væri mjög kvalin og mér 
fannst ég hreinlega ekki geta þetta. Ég hafði 
miklar höfuðkvalir. Öll hreyfing á mér eða í 
umhverfinu olli mér mikilli vanlíðan, flökur-
leika og uppköstum. Ég hafði undarlegar 
ofskynjanir í hægri helming líkamans. Mér 
fannst eins og ég lægi undir vörubíl með 
þann hluta líkamans. Einnig var mikil mis-
skynjun hægra megin í líkamanum.

Það hjálpaði mér mjög mikið í endurhæfing-
unni og að ná bata á ný, sú staðreynd að ég 
var í mjög góðu formi þegar ég veiktist. 

Nú fóru læknarnir að rannsaka hjartað 
betur og var ég spurð spjörunum úr, hvort 
ég hefði ekki fundið fyrir óþægindum fyrir 
hjartanu, hvort einhver í fjölskyldunni hefði 

svipaða greiningu eða hvort ég hefði fundið 
fyrir óþægindum eins og mjög óþægilegum 
hjartsláttartruflunum og fleiri slík atriði. 
Ég sjálf mundi eftir óþægindum á ákveðnu 
tímabili í lífi mínu sem í raun gat alveg eins 
verið álag að mínu mati. Í fyrstu fannst mér 
þetta ekki tengjast neinu öðru eða öðrum í 

fjölskyldunni minni. En þegar farið 
var í þessi mál kom í ljós að hér var 
um arfgengan hjartasjúkdóm að 
ræða. Ég hafði misst fyrsta barnið 
mitt sem var drengur sem fékk nafn-
ið Hilmar Örn, fæddur fyrir tímann 
árið 1983, hann dó út af hjartabil-
un rétt sólarhrings gamall. Eftir mín 
veikindi kom í ljós að öll systkyni 
mín höfðu fundið fyrir óþægindum 
og fóru í rannsókn. Sem betur fer 
var um minniháttar galla að ræða 
sem kemur fram meira undir álagi 
en annað. En sum börnin okkar erfa 
þetta, bróðurdóttir mín þurfti að 
fara í hjartaaðgerð og systurdóttir 
mín sem er mikið fyrir íþróttir, finnur 
fyrir þessu undir álagi. Þremur árum 
eftir fæðingu frumburðar míns, 1986 
eignaðist ég svo heilbrigðan dreng, 
Hilmar. 

Mér var tjáð eftir veikindi mín að ég 
mætti ekki eignast fleiri börn, en ég 
bætti samt einum strák við, hann er 
6 ára í dag og heitir Aron, alveg ynd-
islegur pjakkur. Ég var í svokallaðri 
áhættu meðgöngu, hjarta fósturs-
ins var rannsakað og var barnið sett 

í hjartarannsókn um leið og hann fæddist. 
Hvorugur strákanna minna sem lifa, hafa 
erft þennan galla.

Núna 14 árum síðar lifi ég góðu lífi, hraust 
og heilbrigð. Þessi veikindi settu ekki varan-
legt mark á mitt daglega líf, en þau breyttu 
öllum mínum viðhorfum og til lífsins. Með 
hjálp góðra lækna og hjúkrunarfólks hef ég 
náð fullum bata og geri allt, ef ekki meira en 
ég gerði fyrir veikindin. Það sem eftir situr er 
þakklæti fyrir lífið, gildin mín til lífsins hafa 
breyst. Ég met daginn í dag betur, fjölskyld-
an mín og börnin mín eru mér allt og skipta 
mig mestu máli. Við getum ekki breytt neinu 
um gærdaginn en við getum verið þakklát 
fyrir að eiga daginn í dag og vonandi morg-
undaginn til að lifa lífinu til fulls.

Kveðja
Berglind Hilmarsdóttir.

konur
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Berglind ásamt 
strákunum sínum
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– Kröftugt ofnæmislyfLóritín®
Notkunarsvi›: Lóritín inniheldur virka efni› lóratadín sem hefur kröftuga og langvarandi verkun vi›

algengustu tegundum ofnæmis. Lyfi› er ætla› vi› frjókorna- og d‡raofnæmi, sem og ofnæmi af
völdum rykmaura. Varú›arreglur: Gæta flarf sérstakrar varú›ar hjá börnum me› alvarlega

n‡rna- og lifrarsjúkdóma. Sjúklingar me› skerta lifrarstarfsemi flurfa minni skammta.
Aukaverkanir: Lóritín flolist yfirleitt vel en algengustu aukaverkanirnar eru
munnflurrkur og höfu›verkur. Svimi getur einnig komi› fyrir. Skömmtun: Ein tafla
af Lóritíni er tekin daglega. Börnum 2-14 ára sem eru undir 30 kg a› flyngd nægir

hálf tafla á dag. Lyfi› er ekki ætla› börnum yngri en 2ja ára.
Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu. 13.07.04
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Reykjavík
Alþýðusamband Íslands
Arkitektastofan OÖ ehf
Áfengis og tóbaksverslun ríkisins
Bifreiðatryggingar sf.
Box ehf
CCP hf
E.T Verslun hf
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Björk
Endurvinnslan hf
Gistiheimilið Jörð
Glóey ehf
Guðjón Böðvarsson
Guðmundur Jónasson ehf
Hallinn ehf
Hard Rock Café
Hárgreiðslustofan Pönk
HGK ehf
Hjartavernd
Hjálparstarf kirkjunnar
Hraðmyndir ehf
Innheimtustofnun Sveitafélaga 
ISS Ísland ehf
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf
Kompaníið hf
Landslag
Leikskólin 101 ehf
Ljósmyndir Rutar
Lýsing hf
Lögfræðistofan ehf
Morgunblaðið
Osoma ehf
Rafstilling ehf
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Rolf Johansen og Co ehf.
Skúli H Norðdal arkitekt
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Sorpa
Sól 101 sólbaðstofa
Tannlæknastofa Birgis Jóhannssonar
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur
Timor hf heildverslun
Útfararstofa Kirkjugarðanna
Verkfræðistofa Braga
Verkfræðiþjónusta Guðmundar Óskarssonar
Verslunin Vísir ehf
Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar

Seltjarnanesbær
Önn ehf verkfræðistofa
Seltjarnanesbær

Kópavogur
Aalborg-portland Ísland
Hegas
Húsaklæðning ehf
Kópavogsbær
Krakkafjör heildverslun
Stjörnublikk
Verkfræðistofan Hamraborg

Garðabær
Vefur ehf

Hafnarfjörður
Bókhaldsstofa Vals
Hjalti Guðmundsson ehf.
Jeppahlutir 4x4 ehf
Kia
Spennubreytar

Reykjanesbær
Hitaveita Suðurnesja
Reykjanesbær
Ökuleiðir

Grindavík
Dagbjartur Einarsson
Fisknet
Rörverk

Gerðahreppur
Gerðahreppur

Mosfellsbær
Héðinn Schindler lyftur hf
Ísfugl
Mosfellsbær

Akranes
Fasteignasalan Hákot
Fiskco

Borgarfjörður
Hvítársíðuhreppur

Snæfellsbær
Hótel Hellnar

Ísafjörður
Kjölur ehf

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar

Hvammstangi
Sparsjóður Húnaþings og Stranda
Húnaþing Vestra

Blönduós
Bókaútgáfan Hofi
Vilkó

Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga
KOM Bókhaldsþjónusta

Akureyri
Bláa Kannan 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
Garðtækni
Glófi ehf
Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur
GV Gröfur
Miðstöð ehf
Tannlæknastofa Bessa Skírnissonar
Tannlæknastofa Hauks Valtýssonar
Tannlæknastofa Ragnheiðar

Vátryggingafélag Íslands hf
Verkval
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Vikudagur 

Grímsey
Klettvík ehf
Sigurbjörn
Sæbjörg ehf

Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Húsavík
Langanes
Ljósmyndastofa Péturs
Málningarþjónusta Húsavíkur ehf
Skóbúð Húsavíkur

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Véltækni hf

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Eskifjörður
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar

Höfn 
Hornafjarðarbær
Skinney-Þinganes hf

Selfoss
Byggingafélagið Árborg ehf
Fossvélar hf
Lífeyrissjóður verkalýðsfélaga á Suðurlandi
Málningarþjónustan ehf.
SET röraverksmiðja

Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsdóttur

Þorlákshöfn
Fagus ehf

Hvolsvöllur / Hella
Hreppsnefnd Rangárþings ytra
Krappi ehf
Prjónavélar ehf

Vík í Mýrdal
Klakkur byggingafélag

Vestmannaeyjar
Einar og Guðjón
Eyjaradíó ehf
Eyrún ehf
Frár
Ísfélagið

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.



Kólesteról er fituefni sem hver einasta fruma líkamans þarf á að 
halda. Ekki er þó nauðsynlegt að fá kólesteról í fæðunni, a.m.k. ekki 
eftir fyrsta aldursárið, því að líkaminn getur sjálfur myndað allt það 
kólesteról sem hann þarf á að halda.
Allir menn eru með kólesteról í blóðinu en magnið er mjög einstak-
lingsbundið. Kólesteról blóðs er ævinlega bundið sérstökum flutn-
ingsefnum sem nefnast fituprótein en helstu flokkar þeirra eru HDL 
eða eðlisþungt fituprótein og LDL eða eðlislétt fituprótein.
Heilbrigðir, vel nærðir einstaklingar geta verið með kólesteról í blóði 
allt frá 3 millimólum í lítra í yfir 10 millimól. Því hærra sem kólester-
ólið er því meiri líkur eru á æðakölkun - en þá skiptir líka máli hvort 
um er að ræða hækkun sem er bundin HDL eða LDL.
LDL-kólesteról hefur tilhneigingu til að setjast í æðaveggi og valda 
æðakölkun en HDL hefur ekki slík áhrif; meira að segja er talið æski-
legt að HDL-kólesteról sé sem hæst þar sem margt bendir til þess að 
HDL-sameindin gegni mikilvægu 
hlutverki við að flytja 
kólesteról úr æðaveggjum til 
lifrar innar. Stundum er jafnvel 
talað um „góða kólesterólið“ og 
er þá átt við HDL-kólesteról en 
LDL er á sama hátt nefnt „vonda 
kólesteólið“.

Hvenær telst 
Kólesteróið of hátt?
Rétt er að slá nokkra varnagla við 
þeim viðmiðunarmörkum sem 
hér fylgja þar sem ýmis persón-
ueinkenni geta haft áhrif á vægi 
kólesteróls fyrir hjartasjúkdóma. 
Sérstaklega ber að hafa í huga að 
kólesterólgildi í blóði fá aðra og 
alvarlegri þýðingu ef aðrir áhætt-
uþættir eru til staðar svo sem hár 

blóðþrýstingur, sykursýki eða reykingar, svo ekki sé talað um bein 
einkenni kransæðaþrengsla eða æðakölkunar.

Kólesteról í blóði
(millimól í lítra)
Mjög hátt: meira en 8
Hátt: á bilinu 6-8
Viðunandi fyrir flesta: minna en 6
Æskilegt: minna en 5
Æskilegt HDL-kólesteról: meira en 1,1
Einkum er æskilegt að kólesterólgildi sjúklinga sem þegar hafa feng-
ið kransæðastíflu sé minna en 5 mmól/l til að hindra framþróun 
sjúkdómsins.
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Breytt viðhorf er nauðsynlegt
Velferð leitaði til Axels Sigurðssonar hjartalæknis 
og óskaði eftir áliti hans á þeirri umfjöllun sem er í 
blaðinu núna um konur og hjartasjúkdóma. Hér að 
neðan má lesa viðbrögð Axels.
„Oft hefur verið litið á hjartasjúkdóma sem vanda-
mál karla fremur en kvenna. Það er hins vegar ljóst 
að hjartasjúkdómar eru algengasta dánar orsök 
meðal kvenna og ræður kransæðasjúkdómur þar 
mestu um. Vissulega er algengara að karlmenn fái 
kransæðasjúkdóm á miðjum aldri en því má þó ekki 
gleyma að umtalsverður fjöldi kvenna fær þennan 
sjúkdóm einnig snemma á ævinni. Þegar komið er 
fram á efri ár er kransæðasjúkdómur hins vegar 
jafnalgengur hjá báðum kynjum. 
Eins og glögglega kemur fram í grein Eggerts Skúla-

sonar búast konur yfirleitt við að fá aðra sjúkdóma 
en hjartasjúkdóma. Einnig kemur fram að konur fá 
gjarnan önnur sjúkdómseinkenni en karlar og eru 
einkenni þeirra oft ósértækari og vandtúlkaðri. Sem 
dæmi má nefna að hinn hefðbundni brjóstverkur eða 
hjartverkur er mun óalgengari hjá konum en körlum. 
Einnig má nefna að einfaldar greiningaraðferðir eins 
og áreynsluhjartarit er ekki eins hjálplegt til greining-
ar á kransæðasjúkdómi hjá konum. Því er oft erfiðara 
að túlka sjúkdómseinkenni kransæðasjúkdóms meðal 
kvenna og þar með erfiðara að greina sjúkdóminn 
Þetta getur valdið töf á réttri sjúkdómsgreiningu og 
viðeigandi meðferð. Nauðsynlegt er að breyta við-
horfi almennings og heilbrigðisstétta í þessu efni.”

Axel Sigurðsson 
hjartalæknir

Hvað er Kólesteról? 

Læknar og hjúkrunarfræðingar    

• Lausar eru til umsóknar tvær stöður heilsugæslulækna við Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands – HSSA og tvær stöður hjúkrunarfræðinga á hjúkrunardeild.
Heilbrigðisstofnun Suðausturland er rekinn af Sveitarfélaginu Hornafirði á 
þjónustusamningi við Heilbrigðisráðuneytið. Stofnunin sinnir allri almennri 
heilsugæslu-, hjúkrunar- og heilsuverndarstarfi ásamt samþættingu á 
heimahjúkrun og heimilisþjónustu. 

Upplýsingar gefa Albert Eymundsson bæjarstjóri sími 470 8000 eða Guðrún Júlía 
Jónsdóttir í síma 478 1400 og 866 3051. Umsóknir sendist til HSSA, Guðrúnar 
Júlíu Jónsdóttur framkvæmdastjóra stofnunarinnar, Víkurbraut 780 Hornafirði. 

konur



VELFERÐ 21

Hvers vegna verður Kólesterólið of hátt?
Maturinn sem við borðum, magn hans og samsetning, hefur áhrif á 
hversu mikið kólesteról er í blóðinu. En málið er flóknara en svo að 
fæðan ein komi hér við sögu því að erfðaeiginleikar skipta líka miklu 
máli og eins hafa ýmsir sjúkdómar áhrif á kólesteról blóðs. Einnig 
hafa ýmsir þættir áhrif á hlutfallið milli LDLog HDL- kólesteróls 
– og þar með á líkur á æðakölkun – án þess að breyta heildarmagni 
kólest eróls. Tóbaksnotkun lækkar þannig „góða“ HDL - kólesterólið 
en íþróttaþjálfun hefur gagnstæð áhrif og hækkar hlutfall „góða“ 
kólesterólsins. Ef kólesterólið mælist of hátt er því ýmislegt til ráða. 
Áhrifaríkasta leiðin til að lækka kólesteról án lyfja er hins vegar 
að breyta mataræðinu. Sé hækkunin mikil eða ef um sérstaka arf-
bundna hækkun kólesteróls er að ræða getur verið ástæða til lyfja-
gjafar.

Ábending til reykingafólks
Þrátt fyrir að fæðan hafi mikil áhrif á kólesteról má ekki missa 
sjónar á mikilvægum þætti þessa máls en það eru tóbaksreyking-
ar. Allir vita að tóbaksnotkun eykur líkur á hjartasjúkdómum. Hitt 
vita færri að þeir sem bæði reykja og eru með hátt kólesteról marg-
falda áhættuna. Þessi hópur gerir sjálfum sér varla betri greiða en 
að segja skilið við tóbakið. Að því loknu má einbeita sér að því að 
bæta mataræðið.

Kólesteról í fæðu
Sjálft efnið sem hér er til umræðu, kólesteról, er að finna í öllum 
dýrafrumum og það er því til staðar í flestum fæðutegundum úr 
dýraríkinu, jafnvel fitulitlum vörum eins og mögru kjöti. Hins vegar 
er lítið sem ekkert kólesteról í fæðu úr jurtaríkinu. Þótt undarlegt 
megi virðast hefur magn kólesteróls í fæðu ekki úrslitaáhrif á kólest-
eról í blóði, það er harða fitan sem skiptir mestu máli.
Verði fæðan mjög kólesterólrík hækkar þó kólesteról blóðs. Því er 
rétt að takmarka neyslu þeirra fæðutegunda sem hafa mest kólest-
eról, en það eru fyrst og fremst eggjarauða, lifur, hjörtu og nýru. 
Rækjur og annar skelfiskur hafa einnig töluvert meira kólesteról 
en annar fiskur. Flestar þessar fæðutegundir, að eggjum og ef til 
vill rækjum undanskildum, eru hins vegar það sjaldan á borðum 
eða þeirra er yfirleitt neytt í það litlu magni (rækjur) að þær skipta 
tiltölulega litlu máli í heildarneyslu kólesteróls. Það er hin daglega 
fæða sem hefur mest áhrif og þar sem nær allur matur úr dýra-
ríkinu hefur að geyma kólesteról er mikilvægara að temja sér mata-
ræði, þar sem kjötskammtinum er stillt í hóf en því meira skammtað 
af grænmeti, fremur en að forðast rækjubita eða eggjasneið eins og 
heitan eldinn.

Athugið: Kólesterólsnauð fæða getur svo sannarlega hækkað kólest-
eról blóðs ef hún hefur að geyma harða fitu.

Mjúk fita í staðinn fyrir harða
Fitu má skipta í tvo meginflokka: mjúka fitu og harða. Mjúk fita er 
yfirleitt fljótandi við stofuhita en hörð fita er í föstu formi við stofu-
hita. Hörð fita hefur ýmist að geyma mikið af mettuðum fitusýrum 
eða mikið af trans-fitusýrum en báðar tegundirnar hækka kólester-
ólið. Mjúk fita er hins vegar gerð úr ómettuðum fitusýrum sem hafa 
ekki slík áhrif. Þess vegna er ástæða til að velja fremur mjúka fitu 
í staðinn fyrir harða, ekki síst við matargerð og sem viðbit. Þess-
ar fæðutegundir eru með mjúka fitu: Matarolíur, t.d. ólífuolía, sól-
blómaolía, maísolía, sojaolía, rapsolía og jarðhnetuolía, einnig lýsi 
og feitur fiskur. Fitan í hnetum, möndlum og fræjum er einnig mjúk 
og sömu sögu er að segja af lárperu (avókadó). Sumar
tegundir af smjörlíki eru auk þess gerðar úr tiltölulega mjúkri fitu. 
Það er þó ekki nóg að smjörlíkið sé gert úr jurtafeiti, því að jurta-
feiti getur verið hörð engu síður en fita úr dýraríkinu. Nægir þar að 
nefna kókósfeiti eða palmín sem er mjög hörð fita. Eins er jurta- 
eða fiskfita oft hert, þ.e.a.s. fljótandi olíum er breytt í harða feiti 
til smjörlíkisgerðar og matvælaframleiðslu. Jurtaís er t.d. gerður úr 
hertri fitu og svipaða sögu er að segja af flestum tegundum steik-
ingar- og bökunarsmjörlíkis.

Unnið upp úr upplýsingabæklingi frá Lýðheilsustöð

konur
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Þetta er ár Neistans, styrktarfélags hjart-
veikra barna. Nýlega var haldið upp á tíu ára 
afmæli og lukkaðist formleg afmælisveisla 
afar vel. Hún var haldin í Fjölskyldu og hús-
dýragarðinum og mættu fjölmargir og sam-
fögnuðu með Neista fólki. 

Treyja Eiðs Smára
Á sama tíma og afmælisveislan var hald-
in fór fram uppboð á treyju frá Eiði Smára 
Guðjohnsen, verndara Hjartaheilla sem er 
móðurfélag Neistans. Eiður Smári lét þessa 
treyju í té sem afmælisgjöf til Neistans og 
sýndi með því mikinn kærleik og umhyggju í 
garð íslenskra barna með hjartasjúkdóma og 
þeirra aðstandenda. Treyjan var boðin upp 
á Netinu og lauk því ferli með þeim hætti 
að Íslandsbanki styrkti Neistann um hálfa 
milljón króna og fær fyrir vikið treyjuna til 
ráðstöfunar. Og þetta er engin smá treyja. 
Í þessari peysu lék Eiður Smári úrslitaleik-
inn í deildarbikarnum á þúsaldarvellinum í 
Cardiff á móti Liverpool. Okkar maður lagði 
upp markið sem skildi liðin að og því er 
þessi treyja merkileg í íslenskri íþróttasögu. 
Íslandsbanka og Eiði Smára er færðar þakkir 
fyrir hlýhug og rausnarlegan stuðning. 

Fleiri uppákomur
Þó svo að formlega sé afmælið að baki er 
ljóst að Neistinn ætlar að gera sig gildandi 
áfram út þetta ár og eru fleiri uppákomur 
í bígerð og verður sagt frá þeim um leið og 
ákvörðun hefur verið tekin. 

Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna var 
stofnað þann 9. maí 1995. Félagið er opið 
öllum þeim sem áhuga hafa á velferð hjart-
veikra barna. Í dag eru um 300 fjölskyldur í 
félaginu. 

10 ára afmæli Neistans

Jón Sigurðsson Idolstjarna vann hug og hjörtu viðstaddra með frábærum söng og 
skemmtilegu viðmóti. 

Treyjan góða. Takk Eiður Smári og takk Íslandsbanki.
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Forsvarsmenn lyfjarannsókna Íslenskrar erfðagreiningar á nýja hjarta-
lyfinu DG031 buðu nýlega rúmlega 200 þátttakendum á kynningarf-
und þar sem niðurstöður rannsóknarinnar voru kynntar. Mjög góð 
mæting var og mætti um helming-
ur þeirra sem tók þátt, á fundinn. 
Hákon Hákonarson, framkvæmda-
stjóri klínískra rannsókna hjá ÍE og 
Guðmundur Þorgeirsson sviðsstjóri 
á landspítalanum og sérfræðingur í 
hjarta- og æðasjúkdómum útskýrðu 
niðurstöðurnar. Fyrir liggur að þeir 
sem tóku þátt í rannsókninni brugð-
ust mjög vel við lyfinu. Allir þátttak-
endur höfðu fengið hjarta áfall. Mátti 
heyra á fólki sem var í salnum að 
margir upplifðu jákvæðar breytingar 
á líðan sinni á meðan að á prófunum 
stóð. 
Í ljós kom í rannsókninni að bólgu-
hvetjandi þættir sem auka mjög líkur 
á hjartaáfalli og rekja má til gens sem 
ÍE fann, láta mjög undan síga við 
inntöku lyfsins. Ákveðinn breytileiki í geninu sem heitir FLAP veldur 
allt að 35% aukningu á þeim bólguhvetjandi þáttum sem stórauka 
líkur á hjartaáfalli. Virkni lyfsins dregur aftur á móti úr þessum þátt-
um allt að 30 prósent. Þetta þýðir í raun að með inntöku lyfsins 
er nánast eytt út þeirri auknu virkni sem ákveðnar gerðir gensins 
framkalla í áður nefndum bólguhvötum. Þetta eru afar spennandi 
fréttir og ljóst að þær niðurstöður sem þegar liggja fyrir geta vald-
ið straumhvörfum fyrir fólk sem lifir með kransæðasjúkdómum, 
æðakölkun og líkum á hjartaáfalli. Þá kom einnig fram í máli sér-
fræðinganna að hugsanlega gæti þetta lyf einnig nýst fólki sem býr 
við hættu á heilablóðfalli. 
Lyfjarannsóknum er skipt upp í þrjá fasa. Tveir fasar eru að baki 
í þróun lyfsins DG031 og framundan er fasi III. Í fasa II voru 180 
íslendingar fengnir til að taka lyfið. Svörunin var mjög góð og 
Íslensk erfðagreining hefur átt mjög jákvæðan fund með lyfjaeftir-
litsstofnun Bandaríkjanna þar sem niðurstöðurnar voru kynntar. 

Undirbúningur er nú í fullum gangi fyrir fasa III sem felur í sér til-
raunir í rúm tvö ár með þátttöku 3-4000 sjúklinga á yfir hundrað 
stöðum í heiminum.. Gert er ráð fyrir að þessar rannsóknir hefjist 

í haust og ljúki haustið 2007. Þá 
tekur við að greina niðurstöður og 
koma þeim í hefðbundinn búning 
og í framhaldi af því að óska eftir 
skráningu lyfsins og tekur slíkt ferli 
að jafnaði rúmt eitt ár. Það er því 
raunhæfur möguleiki á því að lyfið 
komi í sölu þegar árið 2009. 
Athyglisvert er að engar aukaverk-
anir komu fram í tilrauninni á Íslandi 
og kemur það heim og saman við 
niðurstöður lyfjafyrirtækisins Bayer 
sem upphaflega þróaði lyfið gegn 
astma. Lyfið virkaði hins vegar ekki 
á astma og var því ekki sett á mark-
að. Hins vegar lágu þá þegar að baki 
rannsóknir á 1600 einstaklingum 

sem sýndu að ekki var um að ræða 
aukaverkanir. Miklar rannsóknir eru 

því að baki þegar kemur að lyfinu DG031. Þetta eru spennandi niður-
stöður sem allur heimurinn mun fylgjast með.

Frá kynningarfundi sem Íslensk erfðagreining bauð þátttakendum í 
rannsókninni á. Mjög góð mæting var.

Prófanir Íslenskrar erfðagreiningar á nýju hjartalyfi lofa mjög góðu
Lyfið í sölu eftir fjögur ár?

Vinningshafar krossgátu
Fjöldi þátttakenda var mjög mikill að þessu sinni og er það 
afar gleðilegt. . Lausnarorðið er Unndór. 

Vinningshafar eru:

Geir Hólm. Túngötu 13, 735 Eskifjörður

 Sigursveinn Magnússon, Holtateigi 26, 600 Akureyri

Jóhanna S. Thorarensen, Gyðufelli 10, 111 Reykjavík

Vinningur er happdrættismiði frá SÍBS sem gildir frá júní til 
og með nóvember 2005.



auðskiljanlegt, byrja á einföldum og opnum 
spurningum til að skapa traust, fara á nær-
gætinn hátt að kjarna málsins og vera for-
dómalaus. Mörgum hjúkrunarfræðingum 
reynist erfitt að byrja umræðu um kynlíf í 
fræðslu en hægt er að opna umræðuna með 
því að nota spurningar eins og: Margir hafa 
áhyggjur af að hefja kynlíf eftir greiningu, 
er það eitthvað sem þið hafið áhyggjur af?” 
Ágætis viðmið fyrir hjartasjúklinga varð-
andi kynlífsiðkun er að ef viðkomandi getur 
gengið 1,5 km á 20 mínútum sé honum 
óhætt að stunda kynlíf, því líkaminn lítur á 
þessa áreynslu sem hverja aðra hreyfingu. 
Ekki er ráðlagt að stunda kynlíf stuttu eftir 
neyslu þungrar máltíðar eða áfengis og ekki 
hafa heitt í herbergi, þar sem það veldur 
auknu álagi á hjartað. 

Í lok ráðstefnunnar var fjallað um jákvæð-
ar lífsstílsbreytingar í kjölfar hjartaáfalls. Í 
rannsókn sem gerð var á konum sem fengið 
höfðu hjartaáfall kom í ljós að 65% þeirra 
upplifðu jákvæðar lífsstílsbreytingar. Breyt-
ingarnar fólu í sér þætti eins og að hætta að 
reykja og aukna hreyfingu. Konurnar voru 
einnig ánægðar með að hafa fengið grein-
ingu, voru ánægðari með lífið og að vera á 
lífi. Þær kunnu betur að meta fjölskyldu og 
vini og veraldleg gæði skiptu minna máli en 
ella. Svo virðist sem að einstaklingar sem 
fengið hafa hjartaáfall séu ánægðari með líf 
sitt en áður.  
Með kveðju og þökkum fyrir stuðninginn, 
Anna María Ólafsdóttir, Heiðbjört Sif Arn-
ardóttir, Íris Ósk Blöndal og Sigurbjörg 
Valsdóttir, hjúkrunarfræðingar 12-E, hjarta- 
og lungnaskurðdeild LSH
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Dagana 11.-12. mars 2005 var ráðstefna 
haldin í Basel í Sviss um hjúkrun hjarta-
sjúklinga. Undirritaðar lögðu land undir fót 
og hlýddu á fyrirlesara víðsvegar að s.s. frá 
Evrópu, Bandaríkjunum, Asíu og Ástralíu. 
Hér eftir kemur fram það helsta sem vakti 
áhuga okkar. 

Fyrsti fyrirlesturinn fjallaði um gæði 
umönnunar og öryggi sjúklinga. Í þeim fyr-
irlestri kom fram að þar sem góð samvinna 
er milli hjúkrunarfræðings og læknis reiðir 
sjúklingum betur af. Dæmi um góða sam-
vinnu var t.d. að hjúkrunarfræðingur færi á 
stofugang með lækni eða væri viðstaddur 
flettifund þar sem farið er yfir ástand sjúk-
lings og meðferð áætluð. Hjúkrunarfræð-
ingar er sá hópur fagaðila sem alltaf er til 
staðar inni á deild og gefst því gott tækifæri 
til að fylgjast með líðan sjúklinga. Í fyrir-
lestrinum kom fram að þessi mikla viðvera 
hjúkrunarfræðinga og menntunarstig virðist 
tengjast minni hættu á mistökum í því sam-
starfi læknis og hjúkrunarfræðings sem snýr 
beint að sjúklingnum. Af þessu má álykta að 
íslenskir hjúkrunarfræðingar standi vel að 
vígi hvað þetta varðar. Samvinna og sam-
skipti hjúkrunarfræðinga og lækna eru 
almennt góð hér á landi og hjúkrunarfræð-
ingur er mikilvægur hlekkur í ákvörðunar-
töku um meðferð sjúklinga.   

Komið var inn á endurhæfingu hjartasjúk-
linga með áherslu á kynjamun. Rannsóknir 
hafa sýnt að konur með hjartasjúkdóm sýna 
meiri þunglyndiseinkenni en karlmenn og 
eru þess vegna líklegri til að flosna upp úr 
endurhæfingu. Til þess að sporna við þessu 
þurfa konur að eiga kost á fjölbreyttari 
æfingum en karlar, þar sem að hinn dæmi-
gerði æfingasalur heillar þær ekki. Innan 
æfingasalarins vill oft á tíðum myndast 
samkeppni milli karlanna sem hvetur þá 
áfram en er fráhrindandi fyrir konurnar. 
Bent var á að konum hentaði betur æfinga-
form á borð við dans, tai-chi (jóga) eða 
æfingar þar sem félagsskapur er mikill og 
umhverfi aðlaðandi. 

Nokkrir fyrirlestrar fjölluðu um ígræðslu 
bjargráðs. Skoðuð var upplifun sjúklinga á 
að vera með ígræddan bjargráð. Niðurstöð-
ur bentu til þess að meirihluti sjúklinga og 
aðstandenda hafa aðlagast því vel að lifa 
með bjargráð og töldu hann vera lífgjöf. 
Þó finnur allt að 1/3 til 2/3 sjúklinga fyrir 
skerðingu á bæði líkamlegri og sálfélagslegri 
virkni og 75 % sjúklinga finna fyrir minnk-

Nýir straumar í hjúkrun

aðri kynferðislegri virkni. Kvíði og þunglyndi 
er algengara meðal kvenna, sem og hjá 
þeim sjúklingum sem fá stuð frá tækinu á 
fyrsta ári eftir ígræðslu. Einnig finna yngri 
sjúklingar fyrir meiri kvíða og van líðan held-
ur en eldri sjúklingar. Þetta gæti skýrst af 
því að almenningsálitið hljóðar oft þannig 
að hjartasjúkdómar séu sjúkdómar eldri kyn-
slóðarinnar. Til að draga úr kvíða og óöryggi 
þessa sjúklingahóps er mikilvægt að hjúk-
runarfræðingar veiti fræðslu. Mikilvægir 
fræðsluþættir þurfa að koma inn á atriði 
eins og æskileg viðbrögð ef tækið gefur frá 
sér stuð, hagnýtar upplýsingar varðandi 
akstur og ferðalög, ávinning hreyfingar og 
heilbrigðs mataræðis. 
 
Fjallað var um kynlíf hjartasjúklinga. Ris-
truflun getur bent til þögullar kransæða-
stíflu og er sterk ábending um æðasjúkdóma 
almennt. Talið er að nærri 70% þeirra sem 
eiga við ristruflun að stríða séu með krans-
æðasjúkdóm. Því er æskilegt fyrir rúmlega 
fertugan karlmann með ristruflun að fara í 
hjartarannsókn. Til eru nokkur lyf sem geta 
hjálpað hjartasjúklingum með ristruflun-
um þar má nefna Viagra sem er e.t.v. einna 
þekktast meðal almennings. Mikilvægt er að 
upplýsa sjúkling um milliverkanir þess við 
nitroglyserins, þar sem inntaka þess og ann-
arra hjartalyfja getur haft blóðþrýstings-
lækkandi áhrif. 
Í þessu eins og öðru er fræðsla hjúkrunar-
fræðinga mikilvæg. Það sem hjúkrunar-
fræðingur þarf að hafa í huga í fræðslunni 
er að gera ekki ráð fyrir því að sjúklingur viti 
nú þegar hvað má og hvað má ekki. Mikil-
vægt er að nota viðeigandi tungumál og 

konur

Hjúkrunarfræðingar á faraldsfæti fyrir aftan dómkirkjuna í Basel. Frá hægri; Íris, Anna, Heiðbjört og 
Sigurbjörg



Kalk fyrir hjartað
Kalk gegnir mikilvægu hlutverki í líkaman-
um. Þó svo að stærsti hluti þess sé bundin 
í beinum og tönnum stjórnar kalkið marg-
víslegri starfsemi. Verði kalkskortur bregst 
líkaminn við með því að ganga á kalkbirgð-
irnar í beinunum til að tryggja kalk fyrir aðra 
starfsemi. Þetta getur valdið margvíslegum 
vandamálum. Kalk er meðal annars mikil-
vægt til að viðhalda reglubundnum hjart-
slætti og eðlilegum vexti vöðva líkamans 
og þar á meðal er hjartað. Hjartað er vöðvi 
sem þarf á því að halda að líkaminn fái rétta 
næringu og hreyfingu. Það er athyglis vert 
að skoða nánar nokkrar staðreyndir um 
heilsu; Góð hreyfing stuðlar að sterkari 
beinum og heilbrigðara hjarta. Samt getur 
fólk í mjög góðu formi fengið hjartaáfall, 
jafnvel ungt fólk.

Kalk mikilvægt fyrir hjartað
Orsökina fyrir því að fólk í góðu formi fær 
hjartaáfall er ekki alltaf hægt að finna, en 
það er athyglisvert að skoða mikilvægi kalks 
fyrir hjartað. Hreyfingarleysi veldur því að 
líkaminn gengur á kalkbirgðir, og það sama 
getur gerst við ofþjálfun, því er mjög mikil-
vægt að allir sem stunda mikla líkamsrækt 
eða aðrar íþróttir fái nægjanlegt magn 
af kalki. Manneskja sem æfir mikið getur 
lent í kalkskorti af fyrrgreindum orsökum. 
Hjartsláttartíðni og samdráttarhæfni vöðva 
stjórnast meðal annars af kalki. Því er mikil-

vægt fyrir heilbrigði hjartans að fá góða 
hreyfingu og nægilegt magn af kalki. 
Margt ungt fólk, og þeir sem eldri eru, 
borðar of lítið af kalkríku fæði og við það 
bætist mikil og síaukin neysla á kolsýrðum 
drykkjum. Ofan á allt saman leggst svo 
hreyfingarleysi. Kolsýrðir drykkir eyða kalki 
úr beinum og það gildir líka um kolsýrt vatn.  
Alveg eins og hreyfingarleysi og mikil gos-
drykkja gengur á kalkbúskapinn og veldur 
beinþynningu auk annara slæmra afleiðinga 
fyrir heilsu okkar, þá má sjá sömu afleiðingar 
hvað varðar kalkbúskapinn við ofurþjálfun 
líkamans og mikillar neyslu á kolsýrðu vatni. 
Það veldur líka skorti á kalki í vöðvum og 
beinþynningu þó ótrúlegt sé. Í fjölmiðlum 
er búin til ímyndin af: heilbrigðum líkama 
vegna mikillar hreyfingar og neyslu á kol-
sýrðum drykkjum. Þó að hér sé bent á þenn-
an þátt til umhugsunar má ekki rugla því 
saman við að regluleg hreyfing er nauðsyn-
leg og hófleg neysla á kolsýrðu vatni skaðar 
enga. Fyrir marga er ofurþjálfun og mikil 
neysla á kolsýrðu vatn eða gosi lífstíll sem 
hentar þeim mjög vel, það sem þarf þó að 
hafa í huga í tengslum við þennan lífstíl er 
að taka inn rétt magn af kalki, fyrir bein, 
vöðva og hjarta. Þetta gildir fyrir allan aldur. 
Í þessu samhengi má líka benda á að mikil 
kaffidrykkja, reykingar og hreyfingarleysi 
gengur á kalkforða líkamans, því er inntaka 
á góðu kalki mikilvæg með hollri hreyfingu 
sérstaklega fyrir konur.

Mikilvægi kalks

Kalk er róandi
Kalk er almennt róandi fyrir taugarnar, 
mikilvægt fyrir frumuskiptingu og taugaboð 
en einnig verða mörg ensím virk fyrir tilstilli 
kalks. Tíðir sinadrættir í vöðvum og fjör-
fiskur við augu getur verið merki um skort 
á kalki. Skortur á kalki getur lýst sér í ein-
beitingarskorti, svefnörðugleikum, depurð, 
kvíða og húðin getur orðið þurr og mött. 
Kalk er mikilvægt fyrir svo margt annað en 
bara bein og tennur. Því er gott að undirbúa 
sig í tíma og taka inn kalk því um og eftir 
fimmtugt gengur hratt á kalkforða í beinum. 
Kalk getur líka verið líka góð hjálp við svefn-
vandamálum. Kalk tekið inn eftir kvöldmat 
stuðlar að ró og værum svefni og margir 
taka eftir betri líðan við inntöku á kalki. 
Góð almenn þekking um næringu og mikil-
vægi ýmissra vítamína og steinefna fyrir 
líkamann gefur okkur forskot í heilsuávinn-
ingum, því rannsóknir hafa sýnt að þeir sem 
taka ábyrgð á eigin heilsu í góðri samvinnu 
við lækna, þegar þess þarf, ná betri árangri 
varðandi heilsu sína. Því er gott að vita að 
það er ýmislegt sem við getum gert til að 
stuðla að heilbrigði hjartans. 

Anna Björg Hjartardóttir.

konur
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Gátan hér fyrir ofan er sömu ættar og hjartagátan. Gefið er eitt orð og stafina í því orði 
er svo að finna víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema c, z, q  og 
w. Lausnarorð gátunnar er karlmannsnafn: 
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Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja 
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS, sem gilda frá september 
n.k. til mars 2006. Nöfn vinningshafa verða birt í næsta blaði Velferðar. 
Sendið lausnir fyrir 1. september 2005 merkt Velferð, Síðumúla 6, 108 
Reykjavík HJARTAGÁTA 
 

Nafn:_______________________________________ 
 

Heimilisfang:_________________________________Sími:________ 
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Þú leysir gátuna hér 
til hliðar með því að 
raða eftirfarandi 
orðum ýmist lárétt 
eða lóðrétt á rétta 
staði. Gefið er eitt 
þriggja stafa orð. 
2 stafa orð: IL FÁ 
AK ÓL 
3 stafa orð: TÁR 
SÓL ÁRI FAT 
AÐA ÓMS 
4 stafa orð: LOGA 
SKIL ORKA STUÐ 
MAKI LINT FOLD 
5 stafa orð: GÁSKI 
AÐLAR ATLOT 
KNÚÐU 



hjartagull

Söfnunarbaukar Landssamtaka hjartasjúklinga liggja frammi á
öllum ESSO stöðvum. Láttu afganginn þinn renna í gott málefni.
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Lyfjaval
Lyfjaval.is • sími 577 1160 B Í L A A P Ó T E K OPIÐ 10–24

Einnig er hægt að leggja bílnum við framhlið hússins og ganga inn í 
rúmgott apótek sem er opið mánudaga til laugardaga kl. 10–19.

Hröð afgreiðsla – lyfin beint í bílinn
kl. 10–24 alla daga vikunnar

Lúga 1
• Móttaka lyfseðla
• Sala lausasölulyfja

Lúga 2
• Lyfjaafgreiðsla
• Sala lausasölulyfja

Lúga 3
• Upplýsingar og ráðgjöf
• Sala lausasölulyfja

Hvernig get ég stytt biðtímann?
• Biddu lækni að hringja eða símsenda lyfseðil í apótekið.

• Settu lyfseðil í bréfalúgu og sæktu lyfin við hentugleika.

• Geymdu lyfseðil í apótekinu og hringdu á undan þér 
  – þá eru lyfin tilbúin þegar þú kemur.

Fyrsta
bílaapótekið á 

Norðurlöndunum

Við erum í Hæðasmára,
rétt fyrir ofan Smáralind

(þar sem Ak-inn var áður með
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Þægilegt og 
fljótlegt:
• hröð afgreiðsla 

• engin leit að bílastæði

• óþarfi að yfirgefa bílinn

• hentar barnafólki, 
  hreyfihömluðum, o.fl.

Ertu á hraðferð?
NÝTT


