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Kröftugt og starfsamt þing
Á 7. þing Landssamtaka hjartasjúklinga sem haldið var í Rúgbrauðsgerðinni 20.
og 21. sept. sl. voru boðaðir 63 fulltrúar, þar af tveir áheyrnarfulltrúar. Að auki
sátu þingið aðal- og varastjórn LHS ásamt starfsmönnum LHS.

Á þinginu störfuðu fimm nefndir og verður megin efni nefndarálitanna birt á
öðrum stað í blaðinu.

Þingstörf gengu hratt og fumlaust fyrir sig og engir hnökrar á framkvæmdinni.
Á þinginu voru lagðir fram reikningar fyrir árin 2000 og 2001. Tekjur og gjöld

árið 2000 voru svipaðar upphæðir, tæpar 20 milljónir kr., en árið 2001 voru tekjur
minni þar sem ekki fór fram merkjasala það ár. Tekjur voru rúmar 16 milljónir, en
gjöldin allmiklu hærri þar sem gjafir og styrkir námu um 2.3 milljónum króna.

Í Styrktarsjóði, sem hefur tekjur sínar af sölu minningarkorta, voru um áramótin
2001 rúmlega 12 milljónir króna.

Stjórn LHS næsta kjörtímabil
Formaður Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, varaformaður Þorbjörn Árnason, ritari Valur
Stefánsson, gjaldkeri Kristján Smith. Meðstjórnendur eru Sigurður H. Sigurðsson,
Akureyri, Ingibjörg Magnúsdóttir, Keflavík og Magnús Þorgrímsson, Borgarnesi.
Í varastjórn eru Aðalsteinn Valdimarsson, Eskifirði, Jónas Jóhannsson, Seltjarnarnesi
og Gestur Þorgeirsson, Reykjavík.

7. þing LHS

Bæklingur um ristruflanir
Myndin sýnir forsíðu bæklings 

sem fylgir með blaðinu til
félagsmanna. Bæklingurinn sem
gefinn er út af Pfeizer á Íslandi
fjallar um ristruflanir og hvaða
lækningaráð eru fyrir hendi.



Minningarkort LHS
f á s t  á  e f t i r t ö l d u m  s t ö ð u m

Hjá Hirti, Bónushúsinu, Suðurströnd 2,
Seltjarnarnesi, s. 561 4256
Bókabúð Böðvars, Reykjavíkurvegi 66,
Hafnarfirði, s. 565 1630
Bókabúð Andrésar, Penninn hf., Kirkjubraut 54 
Akranesi, s. 431 1855
Dalbrún ehf, Brákarbraut 3, Borgarnesi,
s. 437 1421
Blómaverk blóma- og gjafavöruverslun,
Ólafbraut 24, Ólafsvík, s. 436 16
Hrannarbúðin, Hrannarstíg 5, Grundarfirði,
s. 438 6725
Verslunin Heimahornið, Borgarbraut 1,
Stykkishólmur, s. 438 1110
Jón Jóhann Jónsson, Hlíf II, Ísafirði,
s. 456 3380
Jónína Högnadóttir, Esso-verslunin, Ísafirði,
s. 456 3990
Jóhann Kárason, Engjavegi 8, Ísafirði,
s. 456 3538
Kristín Karvelsdóttir, Miðstræti 14, Bolungarvík, 
s. 456 7358
Blómabúðin Bæjarblómið, Húnabraut 4,
Blönduós, s. 452 4643
Blóma- og gjafabúðin, Hólavegi 22, Sauðárkróki, 
s. 453 5253
Blómaskúrinn, Kirkjuvegi 14b, Ólafsfirði,
s. 466 2700
Hafdís Kristjánsdóttir, Ólafsvegi 30, Ólafsfirði, 
s. 466 2260
Blómabúðin Ilex, Hafnarbraut 7, Dalvík,
s. 466 1212
Valgerður Guðmundsdóttir, Hjarðarslóð 4e,
Dalvík, s. 466 1490
Bókabúð Jónasar, Hafnarstræti 108,
Akureyri, 462 2685
Bókabúðin Möppudýrið, Sunnuhlíð 12c,
Akureyri, s. 462 6368
Penninn Bókval, Hafnarstræti 91-93,
Akureyri, s. 461 5050
Blómabúðin Akur, Kaupangi, Mýrarvegi,
Akureyri, s. 462 4800
Blómabúðin Tamara, Garðarsbraut 62,
Húsavík, s. 464 1565

Bókaverslun Þórarins Stefánssonar, Garðarsbraut 9,
Húsavík, s. 464 1234
Skúli Jónsson, Reykjaheiðarvegi 2, Húsavík,
s. 464 1178
Skúli Þór Jónsson, Boðagerði 6, Kópasker,
s. 465 2144
Bókaverslun Rannveigar H. Ólafsdóttur,
Laugum, Reykjadal, s. 464 3191
Birgir Hallvarðsson, Botnahlíð 14, Seyðisfirði, 
s. 472 1173
Blómabær, Miðvangi, Egilsstöðum, 
s. 471 2230
Gréta Friðriksdóttir, Brekkugötu 13,
Reyðarfirði, s. 474 1177
Aðalheiður Ingimundardóttir, 
Bleiksárhlíð 57, Eskifirði, s. 476 1223
María Óskarsdóttir, Hlíðargötu 26,
Fáskrúðsfirði, s. 475 1273
Sigríður Magnúsdóttir, Heiðmörk 11,
Stöðvarfjörður, s. 475 8854
Axel Ó., skóverslun, 
Vestmannabraut 23, Vestmannaeyjum, 
s. 481 1826
Mosfell sf., Þrúðvangi 6, Hellu, s. 487 5828
Sólveig Ólafsdóttir, Verslunin Grund, Flúðum, 
s. 486 6633
Sjúkrahús Suðurlands og Heilsugæslustöð,
Árvegi, Selfossi, s. 482 1300
Verslunin Íris, Austurvegi 4, Selfossi,
s. 482 1468
Hulda I. Guðmundsdóttir, Oddabraut 20,
Þorlákshöfn, s. 483 3633
Bókabúð Grindavíkur, Víkurbraut 62,
Grindavík, s. 426 8787
Bókabúð Keflavíkur - Penninn, 
Sólvallagötu 2, Keflavík, s. 421 1102
Íslandspóstur hf., Hafnargötu 89, Keflavík,
s. 421 5000
Íslandspóstur hf., c/o Ása Árnadóttir,
Tjarnargötu 26, Vogar, s. 424 6500
Íslandspóstur hf., c/o Kristjana Vilhjálmsdóttir,
Garðbraut 69, Garður, s. 422 7000

Skrifstofa LHS, Síðumúla 6, Reykjavík,
s. 552 5744 & fax 562 5744
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Ágæti lesandi. Nú þegar þú lest Velferð,
blað okkar hjartasjúklinga, má segja með
sanni að hvert blað sem kemur út sé fagn-
aðarefni því í blaðinu er fjallað um það
helsta sem samtökin og deildir þess eru að
starfa við. 

Frá því að undirritaður kynntist Lands-
samtökum hjartasjúklinga árið 1992, eftir
að hafa fengið hjartaáfall rétt 36 ára
gamall, og tekið þátt í ýmsu starfi fyrir

samtökin í nefndum og ráðum og frá lokum árs 1999 sem starfs-
maður hef ég séð marga góða hluti gerast hjá okkar sterku
samtökum t.d. í bæklingagerð, þátttöku í gerð myndbands og nú
s.l. tvö ár í auknum mæli mælingar á blóðfitu- og blóðþrýstingi
ásamt því að reikna út líkamsþyngd (BMI). 

Fyrsta mælingin fór fram í Stykkishólmi 18. nóvember 2000 þar
sem 130 manns lét mæla sig. Þorkell Guðbrandsson, hjartalæknir,
sagði það koma sér nokkuð á óvart hvað margir höfðu of há gildi,
bæði á kólesteróli og blóðþrýstingi og má segja að mælingar sem
framkvæmdar hafa verið síðan, víða um land, hafi sýnt sömu
niðurstöður.

Alþjóða hjartadagurinn 2001 var haldinn hátíðlegur undir
kjörorðinu „Heilbrigt hjarta ævilangt“ og Hjarta- og fjölskyldu-
ganga Landssamtaka hjartasjúklinga var um land allt þennan dag
ásamt mælingum í Vestmannaeyjum, Akureyri og í Reykjavík. Um
800 manns voru mældir og má segja sem svo að margar tifandi
tímasprengjur hafi verið gerðar óvirkar og mörgum einstaklingum
forðað frá því að verða „hjartasjúklingar“ og trúlega sparað heil-
brigðiskerfinu umtalsverð útgjöld. Ég tel að ekki sé hægt að vera
með betra forvarnarstarf en það að fara út til fólks, bjóða uppá
ókeypis mælingu og ráðgjöf. Alþjóða hjartadagurinn var samstarfs-
verkefni SÍBS, Hjartaverndar og Landssamtaka hjartasjúklinga og
tókst dagurinn vel í alla staði. 

Alþjóða hjartadagurinn 2002 var 29. september sl. og af því
tilefni sendar greinar í blöð þar sem fólki var bent á leiðir til betri
heilsu, mæling í Vestmannaeyjum þar sem 109 manns fengu
mælingu og 20 manns fór í góða hjartagöngu. 

Mörg tæki hafa verið gefin af Landssamtökum hjartasjúklinga
og deildum þess. Má segja að kjörorð samtakanna sl. tvö ár hafi
verið „Tökum á – tækin vantar – endurhæfing – forvarnir“ og
speglist í þeim tækjum sem gefin hafa verið til Reykjalundar og
endurhæfingarstöðva hjarta- og lungnasjúklinga um land allt ásamt
kostun á mælingum á blóðfitu- og blóðþrýstingi.

Fyrrverandi sendiherra Finna á Íslandi Hakon Brandes hvatti
til Íslandsferðar finnsku hjartasamtakanna í Helsinki í mars 2001
og skoðaði hópurinn ásamt íslenskum félögum Reykjalund og HL-
stöðina í Reykjavík þar sem skipst var á skoðunum.

Mikil kynning á Neistanum, styrktafélagi hjartveikra barna var
á vordögum 2001 þar sem stórtónleikar Árnesingakórsins stóðu
uppúr. Að tónleikunum komu um 300 flytjendur. Forseti Íslands,
hr. Ólafur Ragnar Grímsson, mætti á tónleikana og ætlaði lófataki
aldrei að ljúka í lok tónleikanna. 

Geisladiskurinn „Hjartans mál“ með lögum eftir Jóhann Helga-

son, tónlistarmann, seldist í yfir 5000 eintökum og hlaut gullplötu
fyrir.

Mikið og gott samstarf hefur verið milli SÍBS og LHS. Má segja
að mikill fengur hafi verið fyrir SÍBS að fá í sínar raðir þá Pétur
Bjarnason, framkvæmdastjóra SÍBS og Helga Hróðmarsson,
félagsmálafulltrúa, sem starfaði í mörg ár hjá Öryrkjabandalagi
Íslands. Helgi hefur mikla reynslu af málefnum sjúklinga sem
hefur svo sannarlega nýst okkar félagsmönnum.

Um miðjan ágúst sl. flutti SÍBS og aðildarfélög þess starfsemi
sína í Síðumúla 6, Reykjavík, þar sem allt aðgengi fatlaðra er mun
betra. Landssamtök hjartasjúklinga eru á annarri hæð ásamt
skrifstofum SÍBS. Funda- og ráðstefnusalir eru á fyrstu hæð ásamt
Happdrætti SÍBS, Samtökum lungnasjúklinga, Astma- og
ofnæmisfélaginu og SÍBS deildinni í Reykjavík.

Nýlokið er 7. þingi Landssamtaka hjartasjúklinga þar sem
fulltrúar allra deilda samtakanna mættu. Þingið hófst á málþingi
þar sem Elsa B. Friðfinnsdóttir, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra,
flutti ávarp. Sigurður Guðmundsson, landlæknir, flutti okkur
skemmtilegt erindi. Þingstörf gengu vel fyrir sig og nýjar áherslur
komu frá starfsnefndum sem unnið verður úr á næstu vikum.

Að lokum langar mig að minna þá á sem leggja vilja Lands-
samtökum hjartasjúklinga lið með fjárframlögum að sala minninga-
korta LHS er um land allt. Einnig er hægt að hringja í símanúmer
907 2005 og þá gjaldfærist 500 kr. af símareikningi þínum en ef
þú hringir í síma 907 2001 gjaldfærast 1000 kr.  

Með hjartans kveðju,
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri

Landssamtaka hjartasjúklinga.
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Leiðari

Ásgeir Þór Árnason.

Hvernig á starf LHS að
vera á næstu árum?

Magnús Þorgrímsson formaður Félags hjartasjúkl-
inga á Vesturlandi sagði eftirfarandi á aðalfundi
félagsins nú nýlega:

„Hvernig á starfið að vera á næstu árum?  Hvað ætlum
við að leggja áherslu á? Ég held að það sé tími til kominn
að félagið og reyndar öll Landssamtökin leggi meiri
áherslu á félagslegan stuðning við fólk sem á við hjarta-
sjúkdóma að stríða. Mér dettur t.d. í hug fólk sem er
nýkomið úr aðgerð. Fólk sem er á biðlistum. Fólk sem
bíður í óvissu eftir því hvernig hlutirnir þróast hjá því. Og
ekki síst fólk sem hefur fatlast af hjartasjúkdómum og
verður að breyta um lífshætti. Allt þetta fólk þarf að finna
til samstöðu, það þarf að vita af öðrum sem hafa gengið í
gegnum það sama. Það þarf tilfinningalegan og and-
legan stuðning. Ef Landssamtökin taka þetta upp í
auknum mæli þá held ég að stigið verði mikilvægt skref í
rétta átt. En allt er þetta spurning um hvað við getum
gert, hvað við komumst yfir og hvað er raunhæft. En vilji
er alltaf fyrsta skrefið“



Landssamtök hjartasjúklinga
hafa á síðastliðnum tveim árum
haft í ýmis horn að líta eins og
gengur, sagði Vilhjálmur B.
Vilhjálmsson, formaður LHS í
byrjun þings.

Nýtt húsnæði
S.Í.B.S. hefur nú á þessu ári selt Suðurgötu
10 og flutt í Síðumúla 6, LHS flutti sínar
skrifstofur 9. og 10. ágúst sl. og er allur
aðbúnaður talsvert betri en áður auk þess
sem bílastæði eru ávallt nægileg og aðgengi
að húsinu í góðu lagi.

LHS hefur lagt sérstaka áherslu á að
efla vélakost á skrifstofu m.a. með nýrri
ljósritunarvél, fleiri tölvum og nýju síma-
kerfi.

Æskilegt er að gera enn betur að þessu
leyti þó svo að bíða þurfi einhvern tíma.

Þá er einnig unnið að endurbótum á
vinnufyrirkomulagi með því að nota góð
tölvuforrit og tölvur í meira mæli en áður.

Aðstaða til fundarhalda og námskeiða-
halds er mjög góð í Síðumúlanum og er
þess vænst að þessi breyting verði til góðs.

Útgáfumál
Velferð hið vandaða tímarit samtakanna
vekur athygli undir handleiðslu ritstjórans
Sigurjóns Jóhannssonar og ritnefndar, en
ritnefndina skipa þau: Valur Stefánsson
formaður, Auður Ólafsdóttir og Guðmundur
Magnússon. Auk hefðbundinnar útgáfu-
starfsemi þá hefur Velferð verið dreift sem
fylgiriti með Morgunblaðinu í tvö skipti
þ.e. að sumri 2001 og 2002.

Nú hefur Sigurjón Jóhannsson ákveðið
að láta af störfum sem ritstjóri og er það
mikil eftirsjá af okkar hálfu. 

Sigurjóni fylgja árnaðaróskir og þakk-
læti fyrir afar farsæl og góð störf í þágu
LHS.  

Ritnefndin hefur ekki legið á liði sínu
og er nýr ritsjóri þegar ráðinn en það er
Eggert Skúlason og bjóðum við hann vel-
kominn til starfa.

Heimasíða LHS   www.lhs.is
Heimasíða LHS á Internetinu hefur verið í
stöðugri þróun og má segja að þar sé að
finna mjög svo aðgengilegar og fróðlegar

upplýsingar og tilvísanir til þjónustuaðila
innanlands og utan. Heimasíðan er afar
vinsæl og hafa heimsóknir á aðalsíðuna
verið 10370 á um það bil tveimur árum.

Allmargir nýir félagar hafa skráð sig í
samtökin á heimasíðunni.

Umsjónarmaður heimasíðunnar er
Ásgeir Þór Árnason.

Alþjóða hjartadagurinn síðasti
sunnudagur í september
Alþjóða hjartadagurinn er nýr vettvangur
sem vekur athygli á hjartasjúkdómum og
meðferð hjartasjúklinga.

LHS hefur verið í nánu samstarfi við
Hjartavernd um verkefni á þessum degi og
hefur það samstarf verið jákvætt í alla staði.

Rætt hefur verið um láta þetta starf
þróast án allt of mikilla flugeldasýninga en
hafa heldur meira við á 5 eða 10 ára fresti.

Einnig hefur komið til orða að hafa
hjartagönguna á þessum degi sem er alltaf
síðasti sunnudagur í september en þetta er
meira til umhugsunar og vonandi láta
þingfulltrúar álit sitt í ljós hvað þetta varðar.

Blóðfitu- og blóðþrýstingsmæl-
ingar
Stykkishólmur 18. nóvember 2000
Eskifjörður - Reyðarfjörður 20. og 21. apríl
2001
Reykjavík 30. september 2001 á Alþjóða-
hjartadaginn
Akureyri 30. september 2001 á Alþjóða-
hjartadaginn
Vestmannaeyjar 30. september 2001 á
Alþjóða-hjartadaginn
Vestmannaeyjar 1. desember 2001
Blönduós 9. mars 2002
Búðardalur 13. apríl 2002
Eskifjörður - Reyðarfjörður 29. og 30. maí
2002
Ísafjörður 8. júní 2002

Við þessar mælingar hefur hjúkrunar-
fólk og læknar sem starfa á viðkomandi
stöðum ávallt tekið þátt og hafa margir
einstaklingar farið í frekari rannsóknir og
hlotið bót meina sinna.

Segja má að þeir sem hafa allt of hátt
gildi blóðfitu eða of háan blóðþrýsting án
þess að vita af því séu eins og tifandi tíma-
sprengja, aftenging þeirrar sprengju og

fyrsta meðferð er því algjör nauðsyn. Þessi
þáttur í starfseminni er afar vinsæll og
greinilega mjög gagnlegur þeim einstakl-
ingum sem fá þannig aðvörun tímanlega og
ekki síður er hér um að ræða stórfelldan
sparnað fyrir heilbrigðiskerfið. Sparnað sem
aldrei verður mældur í krónum og aurum.

Fjármál
Ljóst er að hefðbundnar leiðir við fjáröflun
svo sem merkjasala annað hvert ár og árleg
sala á jólakortum eru æ erfiðari í fram-
kvæmd, þó er merkjasala misgóð eftir
stöðum.

Vaxandi samkeppni er í jólakortasölu og
erfitt er að fá fólk til að taka þátt, þó alltaf
séu nokkrir einstaklingar sem koma til
starfa fyrir okkur hvenær sem er.

Slíkir liðsmenn eru ómetanlegir.
Nýjar leiðir við fjáröflun eru nauðsyn-

legar fyrir samtökin, og er hér lýst eftir
hugmyndum, fram hafa komið hugmyndir
um happdrætti en gegn því hafa komið
raddir þar sem SÍBS rekur happdrætti sem
aðaluppistöðu í sinni fjáröflun.

Það þarf þó ekki að vera alveg úti-
lokaður möguleiki ef rétt er staðið að mál-
um. Þá á ég við að miðafjöldi sé
takmarkaður og í samræmi við sölumögu-
leika félaganna.

Happdrætti sé fyrst og fremst annað
hvert ár þ.e. þegar ekki er merkjasala.
Vinningar verði ekki fáir stórir vinningar
heldur fleiri vinningar til dæmis ferðavinn-
ingar sem aðaluppistaða.

Þetta mál er opið til umræðu og vonandi
finnast fjáröflunarleiðir eða nýjar hug-
myndir, sem að gagni mega koma.

SÍBS
Starfsfólk á skrifstofum SÍBS og LHS hefur
átt afar gott samstarf á undanförnum árum. 

LHS hefur átt fulltrúa í stjórn SÍBS,
einnig eru stjórnarformenn í stjórn
Múlalundar og Reykjalundar úr röðum
LHS auk fleiri stjórnarmanna.

LHS telur að styrkja megi starfsemi
SÍBS með  forystu fulltrúa frá Lands-
samtökum hjartasjúklinga í stjórn SÍBS.

Hluti af vanda SÍBS liggur einkum í því
að lítið er um endurnýjun félaga í eldri
deildum þess. Er það vegna góðs árangurs í
meðferð berklaveiki, sem leiðir til þess að
styrkur eldri félagsdeilda dregst saman.

4 VELFERÐ

Skýrsla stjórnar L.H.S. frá september 2000 til september 2002

Þróttmikil starfsemi



Það fer ekki á milli mála að sterk staða
SÍBS er til mikilla hagsbóta fyrir þau félög
sem eru aðilar og því er fyllsta ástæða til að
efla SÍBS eftir því sem föng eru á.

Gjafir
LHS hefur styrkt ýmis málefni víðs vegar
um landið, oftast í samstarfi við Félög
hjartasjúklinga á hverju svæði fyrir sig. Sjá
eftirfarandi yfirlit:
2000 Æðaþrýstimælir til hjartadeildar

Landspítalans í samvinnu við að-
ildarfélögin 2.200 þús.
Öndunarvél, ásamt Rauða krossi
Íslands til þyrlusveitar Landhelgis-
gæslunnar 662 þús.

2001 Heilbrigðistofnun Selfoss, þrek-
göngubretti 900 þús.
Sjúkrahús og heilsugæsla Akranesi,
hjartagæslubúnaður 1.200 þús.
Heilsugæslan í Þorlákshöfn,
þrekhjól 75 þús.
HL-stöðin á Akureyri, peningagjöf
til tækjakaupa 500 þús.
Reykjalundur, hjartarafstuðstæki
500 þús.
HL-stöðin í Reykjavík, 4 þrekhjól
300 þús.
Styrkur sjúkraþjálfun, þrekhjól 75
þús.
Davíð O. Arnar, rannsóknarverkefni
150 þús.
Heilbrigðisstofnunin í Vestmanna-
eyjum, ómsjá 1.100 þús.

Heilsugæslan á Vopnafirði, 2 þrek-
hjól og göngubretti 220 þús.

2002 Blönduós / Skagaströnd, 6 þrekhjól
450 þús.
Heilbrigðisstofnun Selfoss, holter
hjartalínuriti 298 þús.
Reykjalundur, þrekgöngubretti
1.150 þús.
Styrkur, heilsurækt Selfossi þrek-
hjól 117 þús.
Hjartadeild Landspítala Hring-
braut, Video 40 þús.
Íbúð LHS að Lokastíg 16, Video 20
þús.
Davíð O. Arnar, rannsóknarstyrkur
175 þús.
Reykjalundur, lækningatæki til
endurhæfingar 2.450 þús.

Einnig hafa ýmsir aðilar fært samtök-
unum gjafir svo sem tölvu, prentara, staf-
ræna ljósmyndavél og peningagjafir. 

Lyfjaverð
Í aukaútgáfu Velferðar með Morgunblaðinu
var grein um Lyfjaverð en apótekin veita
mismunandi mikinn afslátt, ljóst er að
hjartasjúklingar þurfa að fylgjast vandlega
með lyfjaverði og er fyllsta ástæða til að
hvetja menn til að leita tilboða.

Biðlistar
Eins og fram kemur hér að framan þá hafa
biðlistar minnkað verulega og ber að fagna
þeirri þróun. Ætla má að nýja þræðinga-
tækið sem nú er í notkun fækki sjúklingum
á biðlista eftir þræðingu. 

Árangur
Hjartasjúklingar á Íslandi  mega á ýmsan
hátt vel við una. Árangur af því starfi sem
hinir fjölmörgu aðilar sinna hér á landi er
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Háborðið, Vilhjálmur í ræðustól, Dórothea J. Eyland og Guðmundur Magnússon voru þingforsetar, en þær Auður Ólafsdóttir og Sólrún Óskarsdóttir sáu
um ritarastarfið. Allar myndir af þinginu tók Björn Pálsson, Hraðmyndir ehf.
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með því besta sem gerist meðal þjóða á
þessu sviði.

Í þjóðfélaginu er almennur áhugi fyrir
útivist og heilbrigðum lífsháttum, ríkir
almennur skilningur á gildi þessara þátta. 

Það ber að fagna þessum árangri, en
jafnframt er það skylda samtakanna að við
höldum vöku okkar áfram til hagsbóta fyrir
hjartasjúklinga í framtíðinni.

Aðildarfélögin
Það fer ekki á milli mála að styrkur Lands-
samtakanna liggur í því að öll aðildar-
félögin eru mjög vel starfandi og fer
félögum fjölgandi. 

Aðildarfélögin eru:
Félag hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæð-
inu (1811 félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga á Vesturlandi (185
félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga á Vestfjörðum (106
félagsmenn)  
Félag hjartasjúklinga á Norðurlandi –
vestra (155 félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu
(291 félagsmaður)
Félag hjartasjúklinga Þingeyjarsýslum
(102 félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga á Austurlandi (126
félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga á Suðurlandi (173
félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga á Suðurnesjum (232
félagsmenn)
Félag hjartasjúklinga Vestmannaeyjum (65
félagsmenn)
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna
(233 félagsmenn)
Samtals 3479 greiðandi félagsmenn.

Þakkir til samstarfsmanna í
stjórn og á skrifstofu
Að endingu vil ég þakka stjórnarmönnum
fyrir ánægjulegt samstarf á síðastliðnum
tveimur árum og starfsmönnum okkar á
skrifstofu þeim Rúrik Kristjánssyni og
Ásgeiri Þór Árnasyni fyrir sérstaklega vel
unnin störf. Á síðasta fundi stjórnar var
ákveðið að Ásgeir Þór yrði ráðinn sem
framkvæmdastjóri samtakanna og býð ég
hann velkominn í þetta trúnaðarstarf. 

Sérstaklega vil ég þakka Jóhannesi
Proppé fyrir 19 ára farsæla setu í stjórn
LHS sem gjaldkeri alla tíð en Jóhannes
hefur nú ákveðið að taka sér frí.

Læt ég þessari skýrslu hér með lokið og
óska þingfulltrúum velfarnaðar á þessu 7.
þingi LHS.

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson,
formaður Landssamtaka hjartasjúklinga
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Starfsfólk þingsins þau Unnur Fenger og Rúrik
Kristjánsson.

Ásgeir Þór Árnason hefur verið ráðinn fram-
kvæmdastjóri LHS.

Hinn raddmikli og fjörugi tenór Jóhann Friðgeir
Valdimarsson fékk lof í lófa, einnig góður
undirleikari Jónas Þórir.

Vilhjálmur, formaður LHS, færir Jóhannesi Proppé blóm og þakkir fyrir langt og gifturíkt starf í þágu
LHS, en Jóhannes hefur verið gjaldkeri og stjórnarmaður LHS í 19 ár.

Guðmundur Magnússon, hinn geðþekki fyrr-
verandi stjórnarmaður og ritnefndarmaður,
stjórnar söng á kvöldskemmtun þingfulltrúa.



Suðurland
Hjá okkur í félagi hjartasjúklinga á
Suðurlandi hefur starfið verið með hefð-
bundnum hætti. 8 stjórnarfundir og tveir
félagsfundir á ári, það er aðalfundur og
fræðslufundur.

Á þessum fundum eru alltaf fyrirlesarar
með góðan fróðleik fyrir okkur.

Árið 2001 gáfum við þrekmælitæki til
Heilbrigðisstofnunar á Selfossi og þrekhjól
til Heilsugæslu Þorlákshafnar.

Á þessu ári gáfum við Holter til Heil-
brigðisstofnunar á Selfossi og þrekhjól til
líkamsræktarstöðvarinnar Styrks á Selfossi.

Í þessum verkum höfum við fengið þá
aðstoð frá Landssamtökunum sem gerði
okkur þetta kleift og þökkum við kærlega
fyrir það.

Með hjartans kveðju,
Unnur Jónsdóttir, ritari.

Vestmannaeyjar
Starfsemi félagsins frá síðasta þingi hefur
verið fólgið í fjáröflun sem hefur gengið
nokkuð vel miðað við stærð samfélagsins
og útkoman er sú að við höfum ásamt LHS
getað fært heilbrigðisstofnuninni hér góð
tæki og stutt kaup á öðrum með góðum
fjárframlögum. 

Þá hefur í samvinnu við heilsurækt hér í
bæ verið leikfimi, yfir veturinn, tvo tíma í
viku. Gott samstarf er við Heilbrigðisstofn-
unina um blóðfitumælingar sem fram hafa
farið undir stjórn Hjartar Kristjánssonar,
lyf og hjartalæknis, en mælingar munu fara
fram þann 28. september n.k. í 3ja skiptið í
tengslum við alþjóðahjartadaginn og ganga
skipulögð þann dag.

Á þessu hausti virðist mun minni áhugi
á leikfimi en verið hefur svo við verðum að
finna okkur nýtt kerfi til að efla andann og
hreyfinguna og víst er að okkur mun falla
eitthvað til. 

Stjórn félagsins óskar Landssamtökunum
ásamt öðrum til hamingu með að vera flutt í
nýtt og aðgengilegra húsnæði í Síðumúla 6.

Með hjartans kveðju,
Hjörtur Hermannsson, formaður.
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Skýrslur aðildarfélaganna á þinginu

Endurhæfing og þrektækjagjafir
efst á baugi félaganna

Austurland
Starf Félags hjartasjúklinga á Austurlandi
hefur verið með hefðbundnum hætti. 

Markmið félagsins er fyrst og fremst
fræðsla til þeirra, sem átt hafa við heilsu-
farsvandamál að glíma.  

Þá sá félagið ásamt SÍBS deildinni á
Austurlandi og héraðslækninum á Eski-
firði, Hannesi Sigmarssyni, um „Opið hús“
þar sem fóki var boðið upp á blóðþrýstings-
mælingu, blóðfitumælingu og öndunar-
þolspróf á heilsugæslunni á Eskifirði og
Reyðarfirði.

Þetta þótti hin þarfasta framkvæmd og
mættu yfir 200 manns til skoðunar, sem var
ókeypis og öllum opin. 

Þá veitti félagið styrk kr. 220.000.- til
Félags hjartasjúklinga á Vopnafirði, til
kaupa á endurhæfingartækjum (þrekhjól og
göngubretti).

Einnig annast félagið hina hefðbundnu
fjáröflun fyrir samtökin. 

Nú á sl. ári hefur verið komið fyrir
hjartakúlum á ýmsum stöðum hér á svæð-
inu og hafa þær skilað félaginu nokkrum
tekjum.

Annað markvert hefur ekki verið á
okkar dagskrá. 

Virðingarfyllst, 
F.h. Félags hjartasjúklinga á Austurlandi 

Sigtryggur Hreggviðsson ritari. 

Akureyri
Félagsstarfið hefur gengið vel. Fastir liðir
eins og laugardagsgangan er nokkuð vel
sótt og hefur aldrei fallið niður þau 12 ár
sem félagið hefur starfað, litlu Jólin eru
haldin með hátíðlegum hætti, á þorra er
hangikjötsveisla með tilheyrandi meðlæti
og skemmtiatriðum.

Í september ár hvert er haldin grillveisla
með félögum okkar úr Þingeyjarsýslum,
það er alltaf mjög góð þátttaka 120–140
manns og fólk skemmtir sér við söng og
allskonar skemmtiatriði ásamt góðum mat.

Nú er baráttumál okkar að fá annan
hjartalækni loksins komið í höfn, Gunnar
Þór Gunnarsson hóf störf við Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Akureyri um s.l. áramót svo

nú ætti álag á Jón Þór Sverrisson okkar
góða hjartalækni að minnka.

Í febrúar s.l. barst okkur bréf frá Jóni
Þór þar sem hann fer fram á það að við
aðstoðum við kaup á nýju hjartaómskoð-
unartæki þar sem það gamla er bæði orðið
gamalt og úr sér gengið, en það tæki gáfum
við fyrir 10 árum síðan ásamt fleirum. Við
höfum þegar brugðist við þessari beiðni og
hafið söfnun sem gengur framar vonum.

7. janúar á sl. ári færðum við Heilsu-
gæslustöðinni á Akureyri hjartarita að gjöf
að andvirði kr. 700.000 og 19. janúar á 10
ára afmæli HL stöðvarinnar á Akureyri
færðum við þeim peningagjöf að upphæð
kr. 750.000. 

Að lokum:
Hjartans þakklæti fá meðstjórnendur

mínir og félagar allir fyrir ánægjulega
samvinnu, því án góðs félagsanda næst
enginn árangur.

Gísli J. Eyland formaður

Norðurland vestra
Haldnir hafa verið fjórir stjórnarfundir frá
því í apríl.

Merkjasala gekk nokkuð vel hjá félag-
inu. Samt ótrúlega erfitt að fá fólk til sölu-
starfa.

Hjartaganga var á öllum þéttbýlisstöð-
unum. Þá fer að líða að opnun HL stöðva á
Blönduósi og Skagaströnd.

Félagið hefur afhent 4 þrekhjól til
Heilsugæslunnar á Blönduósi og 2 hjól til
Skagastrandar. Þá barst félaginu að gjöf
blóðfitumælir og blóðþrýstingsmælir, sem
einnig hafa verið afhent. Mikil ánægja er
með gjafir þessar og félagar farnir að hlakka
til að komast í reglulegar æfingar undir
handleiðslu starfsfólks Heilsugæslunnar. 

Þá er búið að ákveða að gönguhópar fari
af stað. Verður gengið á laugardögum kl.11.
Ef fólk treystir sér ekki til að ganga úti
vegna veðurs er í athugun að fá að ganga
inni í sal íþróttamiðstöðvarinnar. Við
hefðum viljað byrja fyrr, en sumarfrí hafa
sett strik í reikninginn. Þá er verið að
skoða kaup á hjartastuðtækjum í sjúkra-
bílana. 



Eftir áramót tökum við svo fyrir Varma-
hlíð og Hvammstanga með það í huga að
þar verði HL stöðvar og gönguhópar. 

Stjórnarmenn Sjálfsbjargar á svæðinu
hafa sýnt félaginu áhuga og vilja starfa með
okkur að uppbyggingu þjálfunaraðstöðu á
Heilsugæslunni.

Þetta er svona það helsta frá okkur hér á
Norðurlandi Vestra.

Það er óhætt að segja frá því að fjár-
hagurinn er í góðu lagi.

Kærar kveðjur,
Sigurlaug Þóra Hermannsdóttir formaður.

Vestfirðir
Á aðalfundi félagsins 8. júní sl. var Ingileif
Guðmundsdóttir, Ísafirði, kosin gjaldkeri í
stað Halldórs Magnússonar, er gaf ekki
kost á sér til endurkjörs. Aðrir stjórnar-
menn voru endurkjörnir. Stjórnina skipa
því nú; Jóhann Kárason, formaður, Pétur
Sigurðsson, varaformaður, Sigurður Þor-
láksson, ritari, Ingileif Guðmundsdóttir,
gjaldkeri og Torfi Einarsson, meðstjórn-
andi, öll frá Ísafirði. Varamenn í stjórn eru
þeir Gestur Pálmason, Bolungarvík, Elís
Kjaran, Þingeyri og Magnús Friðriksson,
Patreksfirði. Stjórnin stefnir að því að
halda næsta aðalfund á Patreksfirði og nota
þá tækifærið og kynna starfssemi félagsins
fyrir íbúum suðurfjarða Vestfjarða ásamt
því að bjóða þeim uppá mælingar á
blóðþrýstingi og kólesteróli. Aðalfundur
Félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum fyrir
árið 2002 var haldinn á Hótel Ísafirði 8.
júní s.l. Þar hélt Hallgrímur Kjartansson,
yfirlæknir Heilsugæslustöðvar Heilbrigðis-
stofnunar Ísafjarðarbæjar, fróðlegt erindi
um hjartasjúkdóma, afleiðingar og varnir
gegn þeim. Frá Landssamtökum hjarta-
sjúklinga kom Þorbjörn Árnason, færði
hann Heilbrigðisstofnuninni kólesteról-
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Hér eru aðallega Eyfirðingar að setja sig inn í málin.

mæli er Hallgrímur yfirlæknir tók við og
þakkaði. Frá S.Í.B.S. kom Helgi Hróðmars-
son, félagsmálafulltrúi. Greindi hann frá
starfssemi S.Í.B.S. ásamt uppbyggingu
Reykjalundar og þjálfunaraðstöðunni þar.
Þá var á fundinum ákveðið að kaupa tvo
miða í Happdrætti SÍBS og styrkja með því
uppbyggingu endurhæfingar á Reykja-
lundi. Jólakortasalan árið 2000 gekk vel og
voru seldir 1227 pakkar. Einnig gekk
merkjasalan í maí það ár nokkuð vel en þó
er eins og erfiðara sé að selja merki og
jólakort nú en áður því mikið framboð er á
þessum markaði. Það sýndi sig í merkja-
sölunni í maí síðastliðinn, sem gekk ekki
nógu vel. Félagið fékk Sundfélagið Vestra
til að ganga í hús á Ísafirði og í Hnífsdal en
skrifstofa Landssamtakanna var fengin til
að sjá um sölu á öðrum stöðum fjórðungs-
ins. Jólakortasalan 2001 gekk þokkalega
en ekki seldist þó jafnmikið og áður.
Hjartagangan var aðeins skipulögð á
Ísafirði og í Bolungarvík, eins og áður. Þá
hefur Davíð O. Arnar, hjartalæknir, komið
nokkrum sinnum yfir árið og verið með
viðtalstíma á stofnuninni í tvo til þrjá daga
í senn.  

Jóhann Kárason.

Vesturland
Félag hjartasjúklinga á Vesturlandi er öfl-
ugt, líflegt og skemmtilegt félag. Við höfum
haft það mottó að það ætti að vera
skemmtilegt að vera í félaginu og það ætti
að vera gefandi.

Félagið hefur áorkað miklu á umliðnum
árum og við höfum gert heilmikið. Veturinn
2000 til 2001 stóðum við fyrir söfnun til
kaupa á hjartagæslubúnaði fyrir sjúkra-
húsið á Akranesi. Í fyrra gáfum við og
Rauðakrossdeildirnar á Vesturlandi sjúkra-
húsinu tæki sem kostuðu 4 milljónir og
800 þúsund kr. Þessi tæki hafa komið að

góðum notum og gjörbreytt aðstöðu sjúkra-
hússins til að sinna hjartasjúklingum. 

Félagið hefur boðið almenningi upp á
kólesteról og blóðþrýstingsmælingar í
Stykkishólmi í nóvember 2000 og núna í
apríl s.l. í Búðardal. Við ætlum að halda
þessu áfram og næst ætlum við að vera með
svona mælingar á Akranesi. Stefnt er að
því að hafa samskonar mælingar og
fræðslufund í Snæfellsbæ síðar í haust. 

Laugardaginn 10. ágúst vorum við með
hjartagöngu á Eldborg. Hún tókst í alla staði
vel. Þó að fyrr um daginn hafi verið dálítið
kalt þá mættu 40 manns, á öllum aldri.

Að lokinni göngu var öllum boðið upp á
pylsur og grilluðu sumir sínar eigin steikur.
Þetta vakti mikla lukku og góða stemningu.
Við erum á réttri leið með hjartagönguna og
hún mun þróast áfram.

HL hópurinn í Stykkishólmi hefur starfað
af miklum dugnaði og er vonandi að svo
verði áfram. Starfið byggist á miklum dugn-
aði og vinnu þeirra sem standa að hópnum.

Í stjórn félagsins í dag eru: Magnús
Þorgrímsson Borgarnesi, Sigurður Helgason
Hraunholtum, Bjartmar Hannesson Norður
Reykjum, Sigrún Ríkharðsdóttir Akranesi,
Elín Frímannsdóttir Akranesi, Guðlaugur
Guðmunds Borgarnesi, Sigurður Ágústsson
Stykkishólmi og Jón Gíslason Mýrdal.

Magnús Þorgrímsson.

Suðurnes
Á aðalfundi Félags hjartasjúklinga á
Suðurnesjum hinn 12. júní sl. var stjórn,
varastjórn og skoðunarmenn endurkjörnir
til starfa, en stjórnina skipa:

Tómas Tómasson formaður
Ingibjörg Magnúsdóttir varaform.
Dagmar Árnadóttir gjaldkeri
Guðrún Sigurðardóttir ritari
Valgeir Sigurðsson meðstjórnandi.
Samkvæmt félagaskrá dags. 14. apríl sl.

voru félagsmenn 227 að tölu.
Starfsemi félagsins hefur verið með

hefðbundnum hætti, og margvísleg sam-
skipti við skrifstofu og starfsmenn LHS
hafa verið með ágætum í hvívetna, og er
aðstoð þeirra og margvísleg fyrirgreiðsla
hér með þökkuð.

Þátttaka í hjarta- og fjölskyldugöngu á
Alþjóða hjartadeginum hinn 30. sept. sl. var
með allra besta móti, svo og í göngunni, sem
haldin var um allt land hinn 10. ágúst sl.

Stjórnarfundir
Fimm bókaðir stjórnarfundir voru haldnir
hvort ár frá síðasta landsþingi auk óform-
legra funda og símasambanda við stjórnar-
menn. En það er einmitt á þessum vettvangi
sem félagsstarfið fer að mestu leyti fram.



Endurhæfing – HL aðstaða
Enn er þetta mál málanna hjá félaginu
okkar. Lausn þess var komin mjög vel á
veg sl. vor í samstarfi við Heilbrigðisstofn-
un Suðurnesja (HS). Framkvæmdastjórar
HL-stöðvarinnar í Reykjavík og Sjúkra-
þjálfunar Styrk ehf. ásamt ftr. frá SÍBS og
starfsmönnum LHS komu til okkar í vor og
skoðuðu aðstæður í D-álmu sjúkrahússins,
sem verið er að taka í notkun smátt og
smátt. Rætt var við forstjóra HS og sjúkra-
þjálfara þar. Öllum leist mjög vel á allar
aðstæður. Ákveðin voru tiltekin tækjakaup
og forstjóra HS falið að annast þau í
samráði við starfsmenn LHS, en í nafni
félags okkar, og ætlunin var að unnt væri
að hefjast handa nú með haustinu. En þá
urðu mjög óvæntar breytingar hjá HS, og
óvíst á þessari stundu hvernig mál kunna
að skipast, þó ekkert bendi enn til annars
en farsællar lausnar. En verði einhver
afturkippur frá hendi HS þá munum við
leita annarra lausna, enda höfum við fengið
loforð fyrir styrk frá LHS vegna málsins.
Hér eru nú ítrekaðar þakkir fyrir þann
velvilja. En við teljum vaxandi þörf á því,
að hér á félagssvæði okkar komi sem allra
fullkomnasta aðstaða til framhaldsþjálf-
unar, sem kynni þá að nýtast öðrum en
félagsmönnum okkar.

Á síðasta aðalfundi var eftirfarandi
ályktum samþykkt samhljóða:

„Aðalfundur FHS haldinn þann 12. júní
2002 telur að mjög brýnt sé orðið, að
sérfræðingur í hjarta- og æðasjúkdómum
verði ráðinn að Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja, þó ekki væri nema í hlutastarf til að
byrja með“.

Þessi ályktum var send stjórn HS, og
verður reynt að fylgja þessu þarfa máli eftir,
svo sem kostur er, þó að þröngt virðist fyrir
dyrum í heilbrigðiskerfinu.

Hagur félagsins
Hefðbundin merkja- og jólakortasala hefur
gengið vel síðastliðin tvö ár, og innheimta
félagsgjalda hefur verið sæmileg. Söfnunar-
kúlur voru settar upp í öllum þrem apótek-
um á starfssvæði okkar, og hafa þær gefið
allnokkrar tekjur.

Afkoma tveggja sl. ára var mjög góð, og
er hrein eign pr. 31. des. 2001 kr.
1.974.286, en fjárfrek verkefni eru í
burðarliðnum.

Að lokum færi ég öllum þeim, sem við
höfum átt samskipti við í félagsstarfinu
fyrir sérlega ánægjulegt samstarf, sér í lagi
stjórn LHS og starfsmönnum. Ég árna
Landssamtökunum og öllum félögum þeirra
allra heilla í störfum sínum.

F.h. stjórnar FHS,
Tómas Tómasson, form.
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Jóhanna Konráðsdóttir fór í pontu og bað fólk að gera léttar æfingar með sér.

Neistinn
Aðalfundur Neistans var haldinn 22. maí
sl.Valur Stefánsson sem hefur verið
formaður félagsins sl. fjögur ár baðst undan
endurkjöri og var Steinþór Baldursson kos-
inn í hans stað. Í nýju stjórninni eru auk
Steinþórs: Ingi Bjarnar Guðmundsson,
Guðný Sigurðardóttir, Hafdís Ingimundar-
dóttir, Jóhann Þorkelsson, Sigþór Samúels-
son og Þorsteinn Sigmarsson.

Fundarstjóri var Guðmundur Magnús-
son, stjórnarmaður í Landssamtökum
hjartasjúklinga.

Gjaldkeri Neistans, Guðný Sigurðar-
dóttir, greindi frá helstu niðurstöðum reikn-
inga félagsins, en hagnaður reyndist vera
rúmar 3 miljónir króna. Hallfríður Kristins-
dóttir, sem er gjaldkeri Styrktarsjóðs
hjartveikra barna sagði að tekjur sjóðsins
hefðu verið um 8 miljónir króna milli aðal-
funda. Styrkveitingar námu um kr. 2.750
þús kr. en tekjuafgangur reyndist 3.277
þús kr. Eigið fé sjóðsins var í árslok rúm-
lega 40 milj. kr.

Hallfríður sagði að styrkveitingar hefðu
verið með svipuðu sniði og áður, algengt að
veita 90 – 120 þús kr. styrki einkum vegna
utanlandsferða. Erfiðustu málin eru þegar
foreldrar utan af landi þyrftu að dveljast
langdvölum í Reykjavík vegna veikinda
barna sinna. Sumt fólk, sem hefur veik
börn sín heima, leitar oft læknis tvisvar í
viku mánuðum saman. Fólk fær að vísu
afslátt af gjöldum þegar heimsóknirnar eru
margar, en samt er kostnaðurinn verulegur,
oft 50-70 þús. á mánuði. 5 styrkþegar
fengu langtímastyrki á sl. ári, 30 þús. kr. á
mánuði.

Nýi formaðurinn sagðist vera glænýr
félagsmaður í Neistanum, hefði varla vitað
um þetta félag fyrr en hann varð foreldri
hjartveiks barns. Það reyndist margt sem
þetta félag gat gert fyrir okkur foreldrana
og þakka ég félaginu fyrir það. Mitt áhuga-

svið er nú einna helst bundið því fólki sem
er að eignast hjartveik börn. Ég mun því á
fyrsta stjórnarfundi leggja til að formlega
verði stofnaðar þrjár nefndir, sem starfi í
umboði stjórnar. Í fyrsta lagi stuðnings- og
kynningarnefnd, í öðru lagi félagsnefnd eða
félagsráð og í þriðja lagi fjáröflunarnefnd,
eða ráð, sem stæði fyrir fjársöfnunum og
gæti keypt vinnukraft til að hrinda því í
framkvæmd sem við ætluðum að gera. Með
þessum nefndum geta félagsmenn fundið
sér grundvöll þar sem þeir vilja starfa.
Sjálfur hef ég langmestan áhuga á að starfa
í kynningarhópnum til að bæta aðgang
fólks að upplýsingum um félagið. Þetta er
feikilega merkilegt félag, sem hefur unnið
frábært starf, en við getum gert miklu
betur. Við skulum vona að við getum innan
skamms séð á vefnum nefndaskipulagið
betur útfært Það verður gaman að vinna
með ykkur öllum á næsta ári.

Nú tók Hallfríður aftur til máls og sagði
orð nýja formannsins eins og töluð út frá
sínu hjarta. Ég hef verið í félaginu frá 1996
og mér líst afar vel á þessar nefndar-
hugmyndir og mér heyrist á gömlu félög-
unum sem eru kannski farnir að þreytast,
að þeir vilji gjarnan finna sér farveg fyrir
sín áhugamál, t.d. maður eins og Valur
Stefánsson, sem nú hefur mikla reynslu og
það er mikið hægt að sækja til manna eins
og hans. Ég vil líka nefna samskiptin við
Tryggingastofnun og réttindamál, en það er
mjög brýnt fyrir okkur að fylgjast vel með
þeim málaflokki.

Hafdís Ingimundardóttir lýsti einnig
ánægju með orð formannsins. Við höfum oft
rætt um einhvers konar skipulag af þessu
tagi, en það hefur ekki náð lengra. Ég vil
svo þakka Vali fyrir mjög skemmtilegt og
jákvætt samstarf. Mér finnst sárt að missa
hann, en við vitum að hann verður ekki
langt undan.

Ásgeir Þór Árnason, starfsmaður á skrif-
Framhald á bls. 13.



Fjárhags- og
fjáröflunarnefnd
Árgjald verði kr. 1.600, sem skiptist til
helminga milli viðkomandi deildar og
Landssamtaka hjartasjúklinga. LHS annast
innheimtu fyrir þau félög sem þess óska.
Samþykkt að leggja til að sölulaun vegna
merkja- og jólakortasölu verði 25%.

Afnot af skrifstofu LHS í Reykjavík, bæði
af Félagi hjartasjúklinga á Reykja-
víkursvæðinu og Neistanum, verði áfram
eins og verið hefur, sanngjarnt gjald komi
fyrir samkv.  nánara samkomulagi. Á sama
hátt verði skrifstofan opin fyrir aðrar deildir.

Þar sem merkja- og jólakortasala hefur
ekki gefið af sér eins og áður þarf að athuga
aðra möguleika. Komið hafa fram hug-
myndir um happdrætti, með t.d. ferða-
vinningum. En þar þarf að stíga varlega til
jarðar með tilliti til SÍBS og að ekki verði
of mikið álag á félagsmenn LHS.

Í nefndinni komu fram skiptar skoðanir.
En lagt er til að fela skrifstofunni að kanna
málið nánar.

Velferð er orðin ein aðal tekjulind LHS
og ber að hlúa að henni og efla. Söfn-
unarkúlur hafa gefið vel af sér, og ber að
auka útbreiðslu þeirra.

Nefndin leggur mikla áherslu á, að
athugað verði á landsvísu að fá fasta
stuðningsaðila sem tryggi LHS regluleg
framlög. Kanna þarf í því sambandi hvað
samtökin geti lagt þar á móti. 

Heilbrigðisnefnd
Þing LHS lýsir yfir ánægju með framtak
LHS hvað varðar mælingar á kólesteróli og
blóðþrýstingi sem hafa farið fram víða um
land í samvinnu félaga hjartasjúklinga og
sums staðar S.Í.B.S deildanna. Hve oft og
hvar mælingarnar fara fram verði áfram
skipulagt í samvinnu LHS og aðildarfélag-
anna. Gildi mælinganna er augljóst og fólk
verður meðvitaðra um að félögin styðji og
muni eftir sínum. Heilbrigðisnefnd þykir
því eðlilegt að LHS og aðildarfélögin standi
straum af kostnaðinum enda er þetta e.t.v.
besta kynningin fyrir félögin.

Þingið beinir því til stjórnar LHS að
leita samstarfs við RKÍ um að koma á
námskeiðum í viðbrögðum við hjartastoppi
fyrir félaga og aðstandendur sem víðast um
landið. Þannig verði fólk öruggara ef
bráðatilvik ber að höndum.

Skorað er á stjórn LHS að afla upplýs-
inga um þann frumskóg sem ríkir í lyfja-
verði hvað varðar verðmyndun, réttindi og
afslátt. Koma þarf þeim upplýsingum til
félagsmanna með skilvirkum hætti. Barist
verði áfram gegn hækkunum á lyfja- og
lækniskostnaði í samvinnu við önnur félög
sjúklinga.

Þing LHS skorar á stjórn samtakanna að
halda áfram að vinna með félögum öryrkja
að bættum kjörum, þar sem örorkubætur
hafa mjög dregist aftur úr öðrum launum.

Fagna ber starfi brjóstverkjaeiningar-
deildar bráðamóttöku á Landspítala við
Hringbraut. Einnig starfi göngudeildar fyrir
hjartabilunarsjúklinga á sama stað. Kynn-
ing á starfseminni er nauðsynleg t.d. í blaði
samtakanna, Velferð.

Þingið beinir því til stjórnar LHS að
beita sér fyrir fræðslu um brjóstverki og
byrjunareinkenni hjartasjúkdóma meðal
félagsmanna og almennings. Ýmsir telja að
heimilislæknar séu of tregir að vísa fólki til

sérfræðinga og það fái því síður rétta
greiningu. Þingið beinir því til stjórnar
LHS að leita úrbóta í samstarfi við Land-
læknisembættið.

Er hugsanlegt að fá sérfræðinga til
aukinna ferða um landið til að bæta
aðgengi?

Þingið beinir því til stjórnar LHS að
andlegum og félagslegum stuðningi verði
sinnt betur t.d. með myndun stuðnings-
hópa. Þingið beinir því til stjórnar LHS að
koma á góðu skipulagi hvað varðar slíka
sjálfshjálparhópa og ná þannig til allra
þeirra sem á stuðningnum þurfa að halda.
Hvað getur og ber heilbrigðiskerfinu að
gera? Skorar þingið á stjórn LHS að koma á
virkum tengslum milli sjúklinganna og
sjúkrahúsanna.

Þingið vekur athygli á að nýjasti
vágestur sem ógnar heilsu fólks sé offita.
Nefndin skorar á stjórn LHS að opna augu
félagsmanna fyrir þessum vágesti sem
mörgum er erfiður og beita sér fyrir kraft-
mikilli fræðslu t.d. í samvinnu við Mann-
eldisráð og Hjartavernd. Leitað verði leiða
til að styðja fólk til að breyta lífsmunstri
sínu.

Skorað er á stjórn LHS að kanna mögu-
lega uppbyggingu hjartaendurhæfingar
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Tillögur nefnda þingsins

Félagsskírteini – aukið samstarf við RKÍ – 
barátta gegn offitu – endurlífgunarnámskeið

– meðal margra athyglisverðra tillagna sem skoða þarf nánar

Myndin er tekin við upphaf þings.



fyrir börn. Tímabundin þjálfun undir
eftirliti er æskileg og því verði leitað leiða
til að koma á samstarfi fagaðila og
íþróttakennara skólanna, þannig að börnin
komist sem fyrst í sitt umhverfi og njóti sín
þar á eigin forsendum.

Þingið skorar á heilbrigðisyfirvöld að
standa við bakið á endurhæfingastöðvum
og koma þeim upp sem víðast um land.
Ljóst er að plássið og tækjabúnaður er víða
til staðar en oft á tíðum vantar aðstoð við
reksturinn.

Samtökin beina því til stjórnvalda að
stórauka forvarnarstarf til að fyrirbyggja
hjartasjúkdóma. Í því sambandi þarf
samvinnu við menntakerfið og önnur
félagasamtök. Það ber að fagna fyrirhugaðri
Lýðheilsustöð og teljum við nauðsynlegt að
hún vinni mjög náið með öllum þeim
félagasamtökum sem vinna að forvörnum,
eins og LHS. Einnig leggja samtökin
áherslu á að þau góðu áform um forvarnar-
starf sem kemur fram í nýrri heilbrigðis-
áætlun komi til framkvæmda.

Landsþing LHS skorar á heilbrigðis-
yfirvöld að tryggja gott aðgengi að hjarta-
þræðingum með því að nýta allan þann
tækjakost sem fyrir hendi er.

Þingið beinir því til félagsmanna að
muna að hláturinn lengi lífið og e.t.v. ættu
samtökin að koma á fót hlátursgrúppum
sem víðast um landið því ljóst er að „Bros
getur dimmu í dagsljós breytt“.

Nefndarmenn

Fræðslu- og
félagsmálanefnd
Nefndin fagnar því að samstarf við
Hjartavernd er í jákvæðum farvegi. Liggja
þarf ljóst fyrir hver er eðlismunur þessara
samtaka og hvernig þau geti nýtt styrk
hvors annars.

Biðlistar eftir hinum ýmsu hjarta-
aðgerðum hafa styst og telur nefndin nauð-
synlegt að LHS fylgist vel með gangi mála
og láti frá sér heyra ef vandamál koma upp.
Jafnframt verði fylgst vel með verðlagi og

hækkunum mótmælt. Nefndin leggur til að
stjórn LHS kanni hvernig standi á að
hjartaaðgerðir á börnum hafi færst í ríkara
mæli til útlanda. 

Nefndin telur æskilegt að LHS gangist
fyrir endurlífgunarnámskeiðum.

Nefndin hvetur til að formaður samtak-
anna hafi fastan auglýstan viðverutíma á
skrifstofu sé þess nokkur kostur.

Nefndin telur að Velferð tímarit LHS
hafi staðið sig vel og væntir þess að svo
verði á komandi árum. Nefndin þakkar
Sigurjóni Jóhannssyni frábærlega vel unnin
störf. Fögnum útgáfu hjartabókar sem
væntanleg er um áramótin. Í undirbúningi
er útgáfa upplýsinga og kynningarbæklings
fyrir stærri fyrirtæki og fagnar nefndin því.

Göngudagur samtakanna verði á alþjóða
hjartadeginum sem er síðasti sunnudagur í
september ár hvert. Margir eru í sumarfríi
um hásumarið og ýmsar uppákomur í gangi
sem dregið geti úr þátttöku.

Nefndin hvetur til að skoðuð verði útgáfa
félagsskírteina. Kannaðar verði leiðir til að
kosta útgáfu skírteinanna og hvort hægt
verði að semja við t.d. lyfjafyrirtæki um
auka afslátt gegn framvísun félagsskírteinis.

Nefndin hvetur landshlutafélögin að
gangast fyrir fræðslunámskeiðum um efni
tengd hjartasjúkdómum.

Nefndin hvetur til áframhaldandi sam-
starfs við önnur sjúklingasamtök.

Nefndin hvetur stjórn LHS að kanna
stofnun deildar á Höfn í Hornafirði í
samstarfi við Austurlandsdeildina.

Þeir félagsmenn sem hafa netföng og
aðgang að tölvupósti eru hvattir til að senda
þau til samtakanna á netfangið hjarta@sibs.is

Nefndin

Ritnefnd
Í skýrslu ritnefndar frá Vali Stefánssyni
segir ma.:

Velferð hefur skilað Landssamtökunum
góðum tekjum á undanförnum árum, en þó
höfum við séð harðnandi baráttu á auglýs-
inga- og styrktarmarkaðnum að undanförnu
og má búast við einhverjum samdrætti á
komandi mánuðum.

Margt er framundan og má þar ma.
nefna sérstakan kynningarbækling sem
verður dreift til fyrirtækja og stofnana en
þar á að kynna Landssamtökin fyrir hvað
við stöndum og hvað við erum að gera. Við
teljum að svona bæklingur geti komið vel
til skila öllu því góða sem við erum að gera
eða vita allir hvað LHS hefur verið góður
styrktaraðili á Reykjalundi? Eða á Land-
spítalanum? Með þessum bæklingi ætlum
við að reyna að efla félagið á þessum
markaði.

Hjartabókin er með stærri verkefnum
sem félagið hefur farið út í. Hjartabókin er
gerð að danskri fyrirmynd en það var Inga
Valborg Ólafsdóttir sem vakti athygli okkar
á þessari bók. Áætlað er að bókin komi út í
lok árs og verði til afhendingar fyrir þá
sjúklinga sem eru að fá greiningu á sínum
hjartasjúkdómi. Einnig ættu eldri félagar
að geta keypt bókina gegn vægu gjaldi á
skrifstofu félagsins. Hjartabókin er styrkt
af lyfjafyrirtækjum, Íslandsbanka, Reykja-
lundi, Landspítalanum o.fl. Auglýsinga-
stofa Þórhildar sér um útlit bókarinnar og
bókin verður framleidd í Múlalundi.

Valur kvaddi Sigurjón með hlýjum
orðum og sagði að Eggert Skúlason, fyrrum
fréttamaður, myndi taka sæti hans.
Sigurjón mun á næsta ári annast umsjón
sérstaks afmælisblaðs en samtökin verða
20 ára í október 2003.

Úr ritnefnd gengu þau Auður og Guð-
mundur en í þeirra stað voru kosnir Atli
Steinarsson og Helgi Már Arthúrsson.

F.h. ritnefndar Valur Stefánsson.
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Þau stýra starfinu
Á forsíðu er greint frá aðalstjórn
samtakanna næstu tvö árin. Önnur
helstu embætti eru:
Styrktarsjóður hjartasjúklinga,
formaður Þorbjörn Árnason.
Fjárhags- og fjáröflunarnefnd,
formaður Kristján Smith.
Fræðslu- og félagsmálanefnd,
formaður Jóhanna Konráðsdóttir.
Laga- og skipulagsnefnd, formaður
Jón Magnússon.
Heilbrigðisnefnd, formaður Auður
Ólafsdóttir.
Kjörbréfa- og uppstillingarnefnd,
formaður Jónas Jóhannsson.
Ritnefnd, formaður Valur Stefánsson.
Skoðunarmenn reikninga Sigurður G.
Sigurðsson og Jóhannes Proppé

Krossgátuverðlaun
Allmargar lausnir bárust á kross-
gátunum og drógum við út þrjú nöfn
sem fá happdrættismiða frá SÍBS fyrir
næstu sex mánuði, þ.e. frá október til
marsloka. Lausnarorðið var Þorleifur.
Nöfn hinna heppnu:
Jón H. Stefánsson, Unufelli l2
Reykjavík,
Jónína Hjaltadóttir, Norðurgötu l6,
Akureyri,
Þórdís Marteinsdóttir, Suðurgötu
l7, Sandgerði.

Þing LHS mótmælir harðlega ákvörðun
LSH um hækkaða gjaldtöku við hjarta-
þræðingar. Þessi ákvörðun hlýtur að
hafa víðtæk áhrif og verður trúlega til
þess að einstaklingar fari ekki í slíka
rannsókn fyrr en í lengstu lög og koma
þar af leiðandi veikari inn í heilbrigðis-
kerfið. Þingið minnir á að almenningur
og Landssamtökin hafa verið ötul við að
styrkja og styðja sjúkrahúsin við kaup á
tækjum.



1. gr. Samtökin heita Landssamtök hjartasjúklinga.
Skammstafað LHS.
Heimili og varnarþing er í Reykjavík. LHS er
deild í Sambandi íslenskra berkla- og
brjóstholssjúklinga – SÍBS.

2. gr. Í Landssamtökum hjartasjúklinga eru félög,
sem starfa hvert á sínu svæði. Hjartasjúklingar
og þeir aðrir sem vilja styðja markmið
samtakanna geta skráð sig í einstök félög eða
beint í LHS. Stjórn landssamtakanna ákveður
þá hvaða félagi þeir tilheyra.

3. gr. Markmið samtakanna er:

a) Að sameina félagsmenn til baráttu fyrir
hagsmunamálum hjartasjúklinga og gæta
réttar þeirra á öllum sviðum.

b) Að vinna að úrbótum á sviði heilbrigðis-
þjónustu og bættri félagslegri aðstöðu
hjartasjúklinga.

c) Að afla fjár, sem varið er til velferðarmála
hjartasjúklinga. 

d) Að efla rannsóknir og fræðslu varðandi
hjartasjúkdóma og auka skilning og þekk-
ingu á fyrirbyggjandi starfsemi, meðferð
hjartasjúklinga og gildi endurhæfingar.

e) Að bæta aðstöðu og tækjakost á sjúkra-
stofnunum til rannsókna og lækninga
hjartasjúkdóma og skapa aðstöðu til endur-
hæfingar og þjálfunar sem víðast á landinu.

f) Að fylgjast með nýjungum á sviði lækninga
og endurhæfingar vegna hjartasjúkdóma,
koma upplýsingum til stjórnvalda og hvetja
til úrbóta af hálfu hins opinbera.

g) Að vinna að kynningu á málefnum hjarta-
sjúklinga meðal almennings með tilstyrk
fjölmiðla og útgáfustarfsemi.

h) Að stuðla að aukinni sérmenntun starfsfólks
á sviði hjartalækninga og endurhæfingar.

i) Að upplýsa hjartasjúklinga um félagslegan
og lagalegan rétt sinn m.a. varðandi skatta-
mál, fjárhagsaðstoð, tryggingamál, lífeyris-
réttindi, læknismeðferð erlendis o.fl.

j) Að hafa samstarf við erlend félagasamtök,
sem starfa á svipuðum grundvelli og að
hliðstæðum markmiðum.

k) Að efla samvinnu við innlend félagasam-
tök, sem vinna að velferðarmálum.

4. gr. Landssamtökin skiptast í félög eftir lands-
svæðum sbr. 2. gr. Stjórn LHS samþykki stofn-
un nýrra félaga og breytingar á starfssvæðum
félaganna.

Hvert félag hafi minnst 30 félagsmenn.
Við aðsetursskipti færast menn milli félaga
nema þeir sjálfir óski annars. Enginn getur
verið fullgildur félagsmaður í nema einu félagi,
en menn eiga rétt á fundarsetu með málfrelsi í
öðrum félögum.

Nafn félags er jafnan Félag hjartasjúklinga að
viðbættu svæðisheiti. 

Aðild nýrra félagsmanna skal samþykkt af
félagsstjórn og tilkynnt LHS.

5. gr. Árgjald félaga skal ákveðið af landsþingi LHS
og skal helmingur árgjaldsins renna til lands-
samtakanna.

Lífeyrisþegar eru gjaldfrjálsir, óski þeir þess
án þess, að félagsréttindi þeirra skerðist, svo
og er heimilt að taka aðeins eitt félagsgjald af
fjölskyldu.

6. gr. Aðalfundi félaganna skal halda árlega (t.d.
fyrir maílok), og annað hvert ár verði kosnir
fulltrúar á þing samtakanna – einn fulltrúi
fyrir hverja 50 félaga upp að 500, en einn
fulltrúa fyrir hverja 100 umfram það. Fyrir brot
úr þrepi kemur einn fulltrúi. Félög með færri
en 50 félaga eiga rétt á einum fulltrúa.

Landssamtökin greiði ferðakostnað fyrir
þingfulltrúa á þing LHS, en ekki uppihald á
meðan á þingi stendur. Kostnaður við þinghald
verði að öðru leyti á kostnað landssamtakanna.

7. gr. Þing LHS skal halda í september eða október
annað hvert ár.

Stjórnin skal tilkynna félögunum þingtíma
ásamt kynningu á helstu málum er hún leggur
fyrir, með eins mánaðar fyrirvara.

Mál sem fulltrúar vilja leggja fram skulu
berast stjórn mánuði fyrir þingið og skal hún
senda þau félögunum til kynningar.

Aðalmenn og varamenn stjórnar, starfsmenn
félaganna og LHS, sem ekki eru kjörnir
fulltrúar á þing samtakanna hafa þar fullt
málfrelsi og tillögurétt. Þing samtakanna skulu
opin öllum félagsmönnum.

8. gr. Á þingi samtakanna skal:

a) Leggja fram til umræðu skýrslu stjórnar og
afgreiða endurskoðaða reikninga LHS og
reikninga Styrktarsjóðs hjartasjúklinga. 

b) Kjósa til tveggja ára formann stjórnar, sex
aðalmenn í stjórn og þrjá til vara einnig tvo

skoðunarmenn og einn til vara. Skulu 4
aðalfulltrúar vera af Reykjavíkursvæðinu
og 3 af landsbyggðinni. Kosning skal vera
skrifleg, ef stungið er uppá fleirum en
kjósa ber. Þeir sem flest atkvæði fá teljast
rétt kjörnir.

c) Leggja fram lagabreytingar, sem borist hafa
stjórn LHS fyrir þing til kynningar.
Lögum þessum má aðeins breyta á þingi
LHS með 2/3 hl. greiddra atkvæða.

d) Kjósa fulltrúa á þing SÍBS eftir sömu
hlutföllum og stjórnarkjör fer fram sbr. b-lið.

e) Afgreiða mál, sem stjórn eða félagsmenn
hafa lagt fram – svo og önnur þau mál sem
þingið samþykkir að taka á dagskrá.

f) Kjósa skal fimm fulltrúa hið fæsta í fasta-
nefndir LHS: Fjárhags- og fjáröflunar-
nefnd, Fræðslu- og félagsmálanefnd, Laga-
og skipulagsnefnd, Heilbrigðisnefnd
hjartasjúklinga, Kjörbréfa- og uppstill-
ingarnefnd og Ritnefnd.

g) Kjósa til tveggja ára, þrjá menn og einn til
vara í stjórn Styrktarsjóðs hjartasjúklinga.

9. gr. Stjórnin ræður málefnum LHS milli þinga og
er ábyrg gerða sinna fyrir þingi.

Stjórnarfundi skal boða aðal- og varamönnum
með tryggilegum hætti með þriggja daga fyrir-
vara ef unnt er. 

Stjórnarfundir eru löglegir ef fimm stjórnar-
menn eru mættir hið minnsta. Afl atkvæða
ræður úrslitum á stjórnarfundum. Ef atkvæði
eru jöfn ræður atkvæði formanns. 

Stjórnin getur falið nefndum að starfa sjálfstætt
að verkefnum, en þær standi skil gerða sinna
gagnvart stjórninni.

Stjórn LHS er heimilt að sæma einstaklinga
eða aðra sérstöku heiðursmerki eða heiðurs-
skjali samtakanna fyrir sérstaklega vel unnin
störf í þágu hjartasjúklinga eða einstakra
félagsdeilda skv. sérstakri reglugerð þar um.

Boða skal til sérstakrar ráðstefnu stjórnar
LHS, formanna félaga og formanna starfs-
nefnda til að fjalla um mikilvæg málefni það
ár sem þing er ekki haldið. Skylt er að boða til
slíkrar ráðstefnu, ef ósk kemur um það frá
a.m.k. tveimur aðildarfélögum. Leitast skal við
að halda slíkar ráðstefnu á landsbyggðinni.

10. gr. Komi fram tillaga um aðild LHS að öðrum
samtökum eða að Landssamtökum hjarta-
sjúklinga verði slitið, þá skal stjórn samtak-
anna kynna slíka tillögu í félögunum með
a.m.k. sex mánaða fyrirvara fyrir þing LHS.
Um afgreiðslu málsins gildi að öðru leyti
ákvæði laganna um lagabreytingar.

11. gr. Verði Landssamtökum hjartasjúklinga slitið
skal eignum þess ráðstafað til aðildarfélaganna
í samræmi við stærð þeirra.
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Athyglisverðar lagabreytingar

Þing framvegis opin öllum félagsmönnum
Ýmsar minni háttar breytingar voru gerðar á lögum samtakanna á þinginu. Athyglisvert
er að lífeyrisþegar eru framvegis gjaldfrjálsir óski þeir þess og heimilt er að taka aðeins
eitt félagsgjald af fjölskyldu. Þá skulu þing samtakanna framvegis opin öllum
félagsmönnum.
Í lögunum eru nú ákvæði um skyldu LHS að halda formannafundi milli þinga ef ósk um
það kemur frá a.m.k. tveimur aðildarfélögum. Hin nýju lög eru birt í heild hér á eftir.
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31 tóku þátt í hjartagöngu félaga okkar á Suðurlandi. Hér er hluti hópsins í Þrastarskógi
að fá sér hressingu.

Á aðalfundi Félags hjartasjúklinga á Suðurlandi í apríl sl. var tveimur stjórnarmönnum
færð blóm í þakklætisskyni fyrir mikil og vel unnin störf. Talið frá vinstri hjónin Ingibjörg
Kristjánsdóttir og Gunnar Sigurjónsson og hjónin Helga Hermannsdóttir og Óli A.
Haraldsson. Gunnar er fyrrverandi formaður félagsins.

Neistinn, framhald af bls. 9.

stofu landssamtakanna, sem var gestur á
fundinum, sagðist óska nýjum formanni og
nýrri stjórn velfarnaðar, en vildi um leið
undirstrika að Valur hefði unnið mjög gott
starf í stjórn LHS og það er ómetanlegt fyrir
okkur þegar formenn félaga innan raða LHS
hefðu náið samband við skrifstofuna eins og
Valur hefði. Hann bað fundarmenn að gefa
Vali gott klapp og það gerðu þeir ósvikið.

Valur þakkaði hlý orð og sagðist hafa
haft að leiðarljósi í sinni formennsku að
gera sitt besta.

Fundarstjóri óskaði nýrri stjórn og nýj-

um formanni alls hins besta. Hann lauk
lofsorði á samstarfið við Val innan stjórnar
LHS og á SÍBS þingum og fagnaði því hve
mikil samstaða ríkti á fundinum þótt hann
væri ekki fjölmennur. Við í stjórn LHS
munum styrkja ykkur og hjálpa eftir því
sem við frekast getum.

Fundinum lauk með því að Helgi Hró-
bjartsson, félagsmálafulltrúi SÍBS, sagði frá
starfi og stefnu sambandsins.

(Þessi frásögn kemur í stað skýrslu frá
Neistanum og er skrifuð af ritstjóra blaðsins.)

Skýrsla Reykjavíkurdeildar hefur
áður birst í Velferð.

Úr ýmsum
áttum
3.670 notið þjónustu
Reykjalundar
Fyrr í sumar var þess minnst að 2o ár
eru liðin frá því að endurhæfing
hjartasjúklinga hófst á Íslandi. Af því
tilefni birtust í Morgunblaðinu grein
eftir Mörtu Guðjónsdóttur, deildar-
stjóra hjarta- og lungnarannsókna á
Reykjalundi og viðtal við Magnús B.
Einarson, endurhæfingarlækni, sem
Marta segir að hafi verið aðalhugs-
uðurinn og smíðameistarinn í þessu
verki frá upphafi.

Fyrstu tvö árin innrituðust á Reykja-
lundi að jafnaði einn hjartasjúklingur á
viku en á sl. ári nutu alls 237 hjarta-
sjúklingar þjónustu Reykjalundar.
Marta segir í grein sinni að alls hafi á
þessum tuttugu árum komið 3.670
hjartasjúklingar til endurhæfingar á
Reykjalundi og margir í orðanna fyllstu
merkingu eignast nýtt líf.

Lionskonur gáfu fé
Félagskonur í Lionsklúbbnum Ösp á
Akureyri færðu slysadeild Fjórð-
ungssjúkrahússins á Akureyri ríflega
fjárhæð til kaupa á hjartarafsjártæki.
Slíkt tæki er nauðsynlegt til að fylgjast
með lífsmörkum fólks sem kemur á
bráðamóttökuna mikið slasað eða veikt
og einnig í sjúkraflutningum, s.s. í
sjúkraflugi, segir í frétt í Mbl.

Kæfisvefn og hjartað
Í grein í Mbl um kæfisvefn, sagði Jan
Hedner, sænskur prófessor, að þeir
sem eru með kransæðasjúkdóm geti
við súrefnisskort (sem fylgir kæfi-
svefni) fengið hjartsláttartruflanir sem
einstaka sinnum eru lífshættulegar og
segir „að tengsl hafi fundist milli kæfi-
svefns annars vegar og kransæðasjúk-
dóms, hás blóðþrýstings og æðasjúk-
dóma hins vegar. Ekki er vitað hvort
um einhverskonar orsakasamband er
að ræða en offita stuðli að þessu öllu
og í verstu tilfellum sjúkdómsins lokist
öndunarfæri sjúklingsins og hann
kafni…“



Málþingsstjóri, ágætu gestir.
Ég flyt ykkur góðar kveðjur Jóns

Kristjánssonar, heilbrigðis- og trygginga-
málaráðherra, sem ekki átti þess kost að
vera hér með ykkur í dag.

Þær miklu breytingar sem orðið hafa á
högum íslensku þjóðarinnar s.l. áratugi;
þau góðu skilyrði sem við búum við í dag,
eru sannarlega mikið fagnaðarefni. Þjóðin
hefur færst frá því að vera þjóðfélag líkam-
legrar vinnu í þjóðfélag þar sem hugurinn
er virkjaður, oft meira en líkaminn. Þó
þessar breytingar séu jákvæðar í sjálfu sér
og hafi bætt kjör okkar og styrkt þjóðina í
hinum alþjóðlega samanburði, þá hafa
þessar breytingar einnig orsakað mikla
aukningu í hinum svo kölluðu lífsstíls-
tengdu sjúkdómum, sem tengjast minni
hreyfingu, reykingum og breyttu mataræði.
Einna hæst ber þar aukningu í hjarta- og
æðasjúkdómum. 

Sterkt heilbrigðiskerfi
Við höfum hins vegar notið þess að eiga
sterkt heilbrigðiskerfi, byggt á samhjálp og
jöfnuði, ásamt því að hafa á að skipa færum
sérfræðingum, sem sótt hafa sér þekkingu
víða um lönd en halda tryggð við sína þjóð.
Hér á landi hefur náðst einstakur árangur í
meðferð hjartasjúkdóma, sem sést best á
því að dánartíðni hér á landi vegna þeirra
er með því lægsta sem þekkist í vestur
Evrópu. Nýjum og endurteknum sjúkdóms-
tilfellum hefur einnig fækkað verulega. 

En dánartíðnin segir ekki alla söguna.
Það hefur verið keppikefli í heilbrigðis-
kerfinu að hér á landi séu ávallt nýtt besta
mögulega tækni á hverjum tíma og bestu
mögulegu lyf sem sýnt hafa árangur. Einnig
hefur verið lögð áhersla á að biðtími eftir
þjónustu vegna hjartasjúkdóma sé sem
stystur, helst enginn. Það ber að ítreka í
allri þeirri umræðu sem nú á sér stað um
biðtíma eftir þjónustu í hinu íslenska heil-
brigðiskerfi.

Styrkur samtakanna
Annar þáttur, ekki síður mikilvægur, sem
hefur sett Ísland í fremstu röð þjóða í
meðferð hjartasjúkdóma, er sá mikli styrk-
ur sem samtök ykkar búa yfir. Það blandast

engum hugur um það að sjúklingasamtök
eru gríðarlega sterkt afl þegar kemur að
umræðunni um nýtingu fjár og um for-
gangsröðun verkefna. Ég er ekki í vafa um
að ykkar mikla starf og framlag til málefna
og meðferðar hjartasjúklinga á stóran þátt
í velgengni okkar. Fyrir það ber að þakka.

Í heilbrigðisáætlun til ársins 2010, sem
samþykkt var samhljóða á Alþingi í maí
2001, eru sett fram forgangsverkefni í
íslenskri heilbrigðisþjónustu. Eitt sjö for-
gangsverkefna lýtur að hjarta- og heila-
vernd. Þar er sett fram það markmið að árið
2010 hafi dánartíðni vegna hjarta- og
æðasjúkdóma hjá fólki á aldrinum 25-74
ára dregist saman um 20% hjá körlum og
10% hjá konum. Bent er á leiðir til að ná
þessu markmiði:

• fræðslu um mataræði,
hreyfingu og áhættuþætti,

• aðgerðir sem hvetja til
heilbrigðra lífshátta,

• reglubundið eftirlit,
• og að greining og meðferð

verði styrkt enn frekar.

Mikilvægi forvarna
Með þessum áherslum er mikilvægi for-
varna undirstrikað en engum blandast
hugur um að forvarnir eru hluti þess árang-
urs, sem Íslendingar hafa náð á sviði

hjarta- og æðasjúkdóma. Þessi árangur
hefur fengið verðskuldaða athygli á
alþjóðavettvangi. Hann hefur átt sinn þátt
í því að erlendar þjóðir hafa borið sig eftir
aukinni samvinnu við íslensk heilbrigðis-
yfirvöld og heilbrigðisstofnanir. Ég vil í
þessu sambandi minna á hið merkilega
samstarf Hjartaverndar við heilbrigðis-
yfirvöld og stofnanir í Bandaríkjunum, sem
hófst formlega fyrir fáeinum mánuðum.
Rannsóknir Hjartaverndar og fleiri aðila á
hjarta- og æðasjúkdómum eru alþjóðlega
þekktar og viðurkenndar og bera hróður
íslenska heilbrigðiskerfisins víða um lönd.
Nýleg heimsókn heilbrigðisráðherra
Bandaríkjanna herra Tommy Tompson til
Íslands verður einnig að skoðast í þessu
ljósi, en hann lýsti endurtekið yfir mikilli
hrifningu sinni á árangri okkar Íslendinga
og kallaði eftir auknu samstarfi á ýmsum
sviðum heilbrigðisrannsókna. 

Lýðheilsustöð
Eins og ég sagði áður þá er mikilvægi
forvarna flestum ljóst. Til að ná sem bestum
árangri á því sviði hefur verið unnið í
heilbrigðisráðuneytinu að drögum að frum-
varpi um lýðheilsustöð og eru þessi drög nú
til umsagnar hjá fjölda aðila. Markmið
ráðherra með því frumvarpi er að efla
forvarnir, stuðla að sem nánustu samstarfi
þeirra sem að forvörnum vinna og tryggja að
sem bestur árangur skili sér til þjóðarinnar á
hverjum tíma. Betra er heilt en vel gróið.

Kæru þinggestir.
Ég vil að lokum endurtaka kveðjur frá

Jóni Kristjánssyni ráðherra. Samstarf við
samtök ykkar hefur verið jákvætt og gott
alla tíð og ég vona að svo verði áfram. Ég
óska ykkur farsælla starfa hér í dag sem
endranær.
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Elsa B. Friðfinnsdóttir, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra:

Jákvætt og gott samstarf við
Landssamtökin alla tíð

Elsa B. Friðfinnsdóttir flytur erindi sitt.

Alþýðusamband Íslands
Sætúni 1



Jóhann Kárason á Ísafirði á dóttur, Sigríði Rögnu, sem er
nýútskrifuð sem hjúkrunarfræðingur. Hún hefur ásamt föður
sínum og LHS staðið fyrir mælingum á blóðþrýstingi, kólesteróli
og þyngdarstuðlum á Ísafirði, síðast 8. júní sl. Þá mættu l03
einstaklingar á þeim fjórum tímum sem mælingarnar stóðu. Svo
heppilega vildi til að hópur hjúkrunarfræðinga, 7 talsins, sem
höfðu verið að úskrifast úr fjarnámi hjá Háskólanum á Akureyri,
aðstoðuðu við að afgreiða þennan stóra hóp.

Í kjölfar þessara mælinga hóf ný þjónusta göngu sína á
Heilsugæslustöð Heilbrigðisþjónustu Ísafjarðar, segir í skýrslu
frá Jóhanni. Um er að ræða blóðþrýstingsmælingu og ráðgjöf
hjúkrunarfræðinga sem er öllum opin, án endurgjalds og tíma-
pöntunar, fyrsta mánudag hvers mánaðar. Einnig hefur verið hægt
að láta mæla heildarkólesteról með tækinu sem stofnunin fékk
að gjöf á aðalfundinum. Óhætt er að segja að viðtökur Vestfirð-
inga við þessari nýju þjónustu Heilbrigðisstofnunarinnar hafa
farið fram úr björtustu vonum og frá upphafi sýnt að þörf var á
henni. Í fyrstu tvö skiptin sem mælingarnar fóru fram mættu tíu
og fimmtán manns, á þeim tveimur klukkustudndum sem opið
var. Reyndist það of mikill fjöldi til að einn hjúkrunarfræðingur
gæti annað eftirspurninni og þurfti fólk að bíða töluverða stund
áður en röðin kæmi að þeim. Því var ákveðið að bæta við einum
hjúkrunarfræðingi. Var það eins gott því að í næstu mælingu á
eftir mættu þrjátíu manns. Til að bregðast við þessari miklu
eftirspurn hefur verið ákveðið að lengja opnunartímann úr
tveimur klst. í fjórar. Hafi aðrar félagsdeildir áhuga á að fræðast
um þessa þjónustu sem Heilbrigðisstofnunin býður upp á er þeim
bent á að hafa samband við Sigríði Rögnu Jóhannsdóttur,
hjúkrunarfræðing í vinnusíma 450 4500, eða með netskeyti á
siggaragna@simnet.is.
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Í framhaldi af mælingu á Ísafirði:

Ráðgjöf og mælingar fyrsta
mánudag hvers mánaðar

Ókeypis þjónusta sem Vestfirðingar kunna vel að meta

SÍBS þing framundan
33. Þing SÍBS verður haldið að Reykjalundi 1. og 2. nóvember nk.
Á málþingi verður þemað Atvinnumál fatlaðra – framtíðarsýn.

Norrænu hjartasamtökin, sem Landssamtök hjartasjúklinga eiga
aðild að, héldu fund í Kaupmannahöfn 10. og 11. október sl.
Aðalumræðuefni fundarins var Konur og hjartasjúkdómar en
um það efni verður fjallað árið 2003 á alþjóðlega hjartadeginum. Í
ráði var að bjóða sérstaklega til fundarins fulltrúa frá Færeyjum.
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson sat fundinn af okkar hálfu.

Finnsku hjartasamtökin verða 30 ára í október, þau dönsku urðu
nýlega 40 ára og samtök okkar verða 20 ára í október á næsta ári.



Úr ýmsum
áttum
Líffæraflutningar
Líffæraflutningar og líffæragjafir eru
stundum til umræðu í norrænum tímaritum
hjartasjúklinga. Sænska blaðið Status
skýrir frá því að nú bíði um 700 Svíar eftir
því að fá nýtt líffæri, en líffæragjöfum hefur
hlutfallslega fækkað á síðustu árum. Byrjað
var að græða nýru í sjúklinga árið l964 í
Svíþjóð og síðan hafa verið framkvæmdar
yfir níu þúsund nýrnaígræðslur. Í dag hafa
verið framkvæmdar um l700 hjarta- og
lungnaígræðslur. Í lok síðasta árs biðu l5
manns eftir nýju hjarta og 54 eftir nýjum
lungum.

Hugsa betur um bílinn en hjartað!
Í sænskri könnun kom í ljós að þarlendir
séu fúsari til að fara með bíl sinn í skoðun
en mæta hjá lækni til skoðunar. Um 53%
svarenda sögðust ekki fara reglubundið í
læknisskoðun og báru við ýmsu, s.s. tíma-
frekt, erfitt að komast að, óþægilegt, of dýrt,
hugsa ekki um þetta þegar heilsan er í lagi.

Um l7% þeirra sem fara reglulega í
skoðun gera það vegna sjúkdóms, fyrrum
sjúkdóms eða vegna annarra vandamála.
Um 40% þeirra sem fara reglubundið í
skoðun gera það fyrir tilstilli vinnuveitenda
sinna.

Vatnið er málið
Umfangsmikil bandarísk rannsókn leiðir í
ljós að ef hjartasjúklingar drekki nokkur
glös af vatni á dag dragi það úr líkum á
hjartaáfalli. Í grein í Mbl. segir að þetta sé
rakið til þess að þegar fólk drekki vatn sé
líkaminn fljótur að draga það til sín og það
fari út í blóðrásina og þynni blóðið, sem á
meðal annars þátt í því að koma í veg fyrir
að það myndist storkukekkir. Aðrir vökvar
krefjist hins vegar meltingar, sem getur þýtt
að vökvar eru fluttir úr blóði í
meltingarveginn með þeim afleiðingum að
blóðið þykknar.

Ecco samningi slitið
Dönsku hjartasamtökin hafa í þrjú ár átt
samstarf við framleiðendur Ecco skó-
fatnaðar, en nú hefur þeim samningi verið
slitið og leita samtökin nýrra samstarfs-
aðila, en þau standa fyrir fjölmennum
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Hjartagangan fór fram í Reykjavík 10. ágúst sl. og var með svipuðu sniði og verið hefur.
Skólahljómsveit Seltjarnarness lék við upphaf göngunnar. Á þingi LHS var ákveðið að
framvegis skulu göngur fara fram á Alþjóða hjartadeginum sem er síðasti sunnudagur í
september. (Ljósm. Rúrik).

hjartagöngum á alþjóðlega hjartadeginum,
sem í ár var 29. sept.

Neyðarhjálp í tengslum við
bílprófið
Í Danmörku hafa verið reifaðar hugmyndir
um að allir sem taki bílpróf gangist
jafnframt undir próf í neyðarhjálp.
Ennfremur að slíkt hið sama geri
framhaldsskólanemendur áður en þeir
ljúka burtfararprófi.

Karl með doktorsnafnbót
Karl Kristjánsson, heilsugæslulæknir í
Hafnarfirði varði í mars sl. doktorsritgerð
sína við Gautaborgarháskóla um háþrýst-
ing. Efniviðinn sótti Karl í hóprannsókn
Hjartaverndar og hóprannsókna á konum í
Gautaborg er hófust á svipuðum tíma á
árunum l967-1968.

Jólakortin komin!

Jólakort Landssamtakanna eru komin í
hús. Þeir sem hafa áhuga á að kaupa

kortin geta hringt í síma 552 5744 eða
haft samband við formenn deildanna.

Myndin sýnir 1 af 5 kortum í pakkanum.
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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 í orðum víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema,
c, z og x. Lausnarorð gátunnar felst í karlmannsnafni:

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS happdrættisárið 2003 sem
gilda frá janúar – júní 2003. Nöfn vinningshafa verða birt í Velferð í
desember. Sendið lausnir fyrir 1. desember merkt Velferð, Síðumúla 6,
108 Reykjavík KROSSGÁTA

Nafn:_______________________________________

Heimilisfang:_________________________________ Sími:________

1 12 6 6 9 28 22

Þú leysir gátuna hér
til hliðar með því að
raða eftirfarandi
orðum ýmist lárétt
eða lóðrétt á rétta
staði.
2 stafa orð: TE NN
ÓF AL
3 stafa orð: FÉS
ÆRA LÁS BÓL
RÓR LÓA
4 stafa orð: BOÐA
LÓUR ALDA
DAMA ÉTIN LAFA
SENN
5 stafa orð: SAKAR
UMRÁÐ LOFAR
FÓLIN
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A M Praxis, Sigtúni 42, 105
Alark-arkitektar, Hamraborg 7, 200
Alþýðusamband Íslands, Sætúni 1, 105
Arkitekt Skógarhlíð ehf, Skógarhlíð 18, 105
Arkitektast. Finns og Hilmars,

Bergstaðastræti 10a, 101
Arnarprent prentsmiðja, Helluhrauni 12, 220
Á Stöðinni, Reykjavíkurvegi 58, 220
Árneshreppur, Norðurfirði, 524
Árvirkinn ehf, Eyravegi 32, 800
Ás fasteignasala, Fjarðargötu 17, 220
Ásbyrgi-fasteignasala, Suðurlandsbraut 54,

108
Ballettskóli Sigríðar Ármanns, Engjavegi 7,

105
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ól, Smiðjuvegi 14,

200
Bílagerði ehf., Ásbraut 6, 530
Bílaþjónustan, Garðabraut 52, 640
Bjarni Guðmundsson, Hvassaleiti 18, 103
Björn Ólafsson, Hofgörðum 1, 170
Bliki ehf. bílamálun, Smiðjuvegi 38., 200
Blikksmiðja Einars, Smiðjuvegi 4b, 200
Boltís sf, Barrholti 21, 270
Bókasafn Kópavogs, Hamraborg 6a, 200
Bókhaldsstofan Tálknafirði, Strandgötu 40

460
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar,

Blómsturvöllum 15, 740
Brauðgerð Ólafsvíkur, Ólafsbraut 19, 355
Brauðstofa Áslaugar ehf., Búðargerði 7,108
Brimnes, Heiðarvegi 27, 900
Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Óseyri 2

Akureyri, 603
Bútur ehf., Birkilundi 11 Akureyri, 600
Byggingafélagið Kambur, Trönuhrauni 10

Hafnarfirði, 220
Celsus ehf, Sörlaskjóli 7, 107
Daltré ehf, Hafnarbraut 1, 620
Dýraverndunarfélag Reykjavíkur, 

Fjölnisvegi 16 R.vík, 101
Eyjabúð, Strandvegi 60, 900
Endurskoðunarskrifstofan, Laugavegi 178,

105
Fatahreinsun Húsavíkur, Túngötu 1, 640
Feró sf., Steinaseli 6, 109
Fiskbúðin Hafrún, Skipholti 70, 105
Fiskmark ehf, Hafnarstræti 21, 815
Fjaðrabúðin Partur-Spyrnan, Eldshöfða 10,

110
Flugfélagið Atlanta ehf, Álafossvegi, 270
Flugþjónustan ehf., Reykjavíkurflugvelli, 101
Formbólstrun-húsgagnabólstrun, 

Auðbrekku 28-30, 200
Friðrik Þór Friðriksson, Hjallagötu 12, 245
Frímann Frímannsson, Fremristekk 7, 109
Gafl-inn sf., Dalshrauni 13, 220
Garðabær, Garðatorgi 7, 210
Gesthús Dúna hf., Suðurhlíð 35 d, 105
Gjörvi ehf, Grandagarði 18, 101

Glóey ehf, Ármúla 19, 108
Glófaxi hf., Ármúla 42, 108
Glófi ehf, Hrísalundi 1b, 600
Gluggakappar sf., Reyðarkvísl 12, 110
Greifinn hf veitingahús, Glerárgötu 20, 600
Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240
Guðrún sf. tískuverslun, Rauðarárstíg 1, 105
Hagtak hf, Fjarðargata 13-15, 220
Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7, 400
Happi ehf., Kjarrmóa 22, 260
Haraldur Böðvarsson, Bárugötu 8-10, 300
Harðviðarval ehf, Krókhálsi 4, 110
Hárgreiðslustofa Heiðu , Álfheimum 11 A, 104
Hárgreiðslustofan Gresika, Suðurgötu 7, 101
Hárgreiðslustofan Kúltúra, Álfheimum 74, 104
Hegas ehf., Smiðjuvegi 2, 200
Heilbrigðisstofa Blönduósi, Flúðabakka 2, 540
Heilsugæsla Ólafsfjarðar, v/Ólafsfjarðarveg,

625
Heilsustofnun NLFÍ, Grænamörk 10, 810
Helgi H. Sigurðsson úrsmiður,

Skólavörðustíg 3, 101
Hella hf málmsteypa, Kaplahrauni 5, 220
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1,

701
Hótel Barbró, Kirkjubraut 11, 300
Hraðfrystihús Tálknafj., Miðtúni 3, 460
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59, 101
Hraungerðishreppur, Þingborg, 801
Húsavíkurkaupstaður, Ketilsbraut 9, 640
Hörður Guðmundsson, Bíldshöfða 18, 110
IMG, Laugavegi 170, 105
Íspan ehf, Smiðjuvegi 7, 200
JVJ ehf, Drangahrauni 10, 220
Karl Kristmanns umb og heild, Ofanleitisvegi

15-19, 900
Karton ehf, Trönuhrauni 8, 220
Keldur tilraunastöð, v/Vesturlandsveg , 110
Kórall sf, Vesturgötu 55, 101
Krókháls ehf, Nethyl 2, 110
Króksverk ehf, Borgarröst 4, 550
Litabúðin, Ólafsbraut 55, 355
Loðnuvinnslan ehf, Skólavegi 59, 750
Lögfræðistofa Agnars Gústafs, Eiríksgötu 4,

101
Lögmenn Hafnarstræti 20 ehf, Hafnarstræti

20, 101
Lögsýn ehf, Aðalstræti 24, 400
Löndun ehf, Faxaskála 2, 101
Magnús H. Ólafsson arkitekt, Merkigerði 18,

300
Magnús og Steingrímur ehf, Bíldshöfða 12,

110
Malbikunarst Hlaðbær-Colas, Markhellu 1,

220
Málflutningsstofa Snæfellsnes, Reitarvegi 12,

340
Múr og málningarþjónustan, Réttarhálsi 2,

110
Myndhraði ehf, Eiðistorgi 15, 170

Myndsel ehf, Hafnargötu 7b, 240
Námsflokkar Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101
Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20, 108
ÓK endurskoðun , Ármúla 6, 108
Pharmanor, Hörgatúni 2, 210
Rafgeisli Tómas R Zoega, Hafnarbraut 10,

740
Rafiðn ehf, Víkurbraut 1, 230
Raflampar ehf, Óseyri 6, 603
Rafvirkjaþjónustan ehf, Goðheimum 19, 104
Ræktunarsamband Flóa Skeiða, Gagnheiði

35, 800
Röndin ehf, Röndinni 5, 670
S B S Innréttingar, Hyrjarhöfða 3, 110
Set ehf, Eyrarvegi 43, 800
Skipting ehf, Grófinni 19, 230
Smur og dekk ehf, Hafnarbraut 45, 780
Sparisjóður Norðfjarðar, Egilsbraut 25, 740
Sparisjóður Vestfirðinga, Aðalstræti 20, 400
Stálhurðir járnsmíðaverkst, Dalvegi 24, 200
Sveitarfélag Ölfuss, Hafnarberg 1, 815
Tangi, Hamrahlíð 4, 350
Tannlæknastofa Ástu B. Thor, Stigahlíð 44,

105
Tannlæknastofa Harðar Sigm.,

Reykjavíkurvegi 60, 220
Tannlæknastofa Jóns Baldurs., 

Háaleitisbraut 1, 105
Tannlæknastofa Ragnars O. Steinarssonar,

Eiðistorgi 15, 170
Tempra, Kaplahrauni 2-4, 220
Tengi ehf, Smiðjuvegi 11a, 200
Timbur og stál ehf, Smiðjuvegur 11, 200
Trésmiðja Jóns Guðmunds, Tranavogi 5, 104
Trésmiðjan Eik sf., Strandgötu 37, 460
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26,

400
Tölvís sf, Mýrarvegi Kaupangi , 600
Tölvuvinnslan, Pósthólf 426, 602
Útnaust ehf, Srandgötu, 460
V.Í.S., Ármúla 3, 108
Valhúsgögn ehf, Ármúla 8, 108
Varahlutaþjónustan, Íshellu, 221
Veiðihúsið Sakka ehf, Fiskislóð 137, 101
Verkfræðistofa Austurlands, Selási 15, 700
Vélar og skip ehf, Fiskislóð 137a, 101
Vélaverkst Sigursteins Melsted, Ásvegi 21,

760
Vélsmiðja Ólafsfjarðar ehf, Strandgötu 20, 625
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10, 270
Viðskiptaþjónusta Akraness, Stillholti 18, 300
Vísir hf, Hafnargötu 16, 240
Vökull stéttarfélag, Víkurbraut 4, 780
Vökvatengi ehf, Fitjabraut 2, 260
Þingvallaleið ehf, Stigahlíð 56, 105
Þorbjörn Fiskanes, Hafnargötu 12, 240
Þrír Frakkar-Bú ehf, Baldursgötu 11, 101
Ökuleiðir svf, Hafnargötu 56, 230
Öreind sf, Nýbýlavegi 12, 200
Örninn-hjól hf, Skeifunni 11b, 108

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



Styrktarfélög hjartveikra barna á Norður-
löndum halda árlega samráðsfund. Að
þessu sinni var fundurinn haldinn hér í
Reykjavík 27.-29. september sl. Frá Dan-
mörku mættu Palle Feldborg og Iben
Louby, frá Finnlandi Katja Sahla og
Patricia Heikkilä frá Svíþjóð Peter Nord-
qvist frá Noregi Froda Bødtker og Marte
Jystad frá Íslandi; Hafdís H. Ingimundar-
dóttir ritari, Valur Stefánsson fundarstjóri,
Steinþór Baldursson og Jóhann Þorkelsson. 

Tilgangurinn með svona fundum er að
skiptast á skoðunum og miðla upplýsingum
milli félaga. Þó nútímatækni bjóði upp á
gott tölvusamband er það einfaldlega ekki
eins áhrifaríkt og að hittast til að ræða
málin. Það er hvetjandi og lærdómsríkt
fyrir félagsmenn að finna að fleiri eru að
vinna að svipuðum málefnum.

Fundurinn hófst á laugardagsmorgni
með kynningu og smá spjalli. Eftir það
hófst formlegur fundur. Finnar sögðu frá
norrænum sumarbúðum hjartveikra barna.
Árlega eru sumarbúðir fyrir hjartveik börn
á aldrinum 14-18 ára. Norðurlöndin skipt-
ast á að hafa þessar sumarbúðir og voru
þær að þessu sinni í Finnlandi. Það eru
u.þ.b. 10 börn frá hverju landi sem koma í
sumarbúðirnar. Íslendingar hafa ekki
ennþá sent þangað börn en ætlunin er að
það verði næsta sumar. 

Á svona samráðsfundum leggur hvert
land til umræðuefni. Finnarnir ræddu um
samvinnu innan ESB og tvinnaðist það
saman við umræður frá Norðmönnum sem
ræddu um sameiginlega fjáröflun. Ákveðið
var að skipa nefnd sem sæi um það verk-
efni að safna fé fyrir sameiginlegum mál-
efnum, t.d. sumarbúðunum, samráðs-
fundum o.fl. Svíar og Norðmenn voru
einnig með umræður um Norræna sam-
vinnu. Íslendingar lögðu til umræðuefnið
„Endurhæfing hjartveikra barna“. Við
vorum helst að afla okkur upplýsinga og
var ljóst að við eigum ennþá langt í land
með að ná hinum þjóðunum. Í Danmörku
er t.d. skóli þar sem saman koma læknar,
hjúkrunarfólk, tannlæknir, sálfræðingar og
flestir þeir aðilar sem hjartveik börn og
foreldar þurfa á að halda. Skólinn stendur
yfir helgi. Eins er í Noregi, Svíþjóð og
Finnlandi. Þar er öflugt starf sem gott væri
að við Íslendingar gætum tekið upp. Innan
stjórnar Neistans er mikill áhugi á að vinna
betur að stuðningi við foreldra hjartveikra
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Norðurlandaþing styrktar-
félaga hjartveikra barna

barna og var þessi fundur svo sannarlega
hugmyndabanki fyrir okkur. Stjórnin tekur
öllum þeim opnum örmum sem telja sig
geta lagt okkur lið í þessum málaflokki.

Í tilefni af þessum samráðsfundi
Norðurlanda var Neistinn með opinn fund í
Bíósal Loftleiða. Fundinn sóttu um 30
manns og hefðu þeir mátt vera fleiri. Í stað
þess að svekkja okkur yfir fámenninu,
ákvað stjórnin að gleðjast yfir þeim sem
komu. Opnunaratriði fundarins var dans-
sýning Arnars Georgssonar og Tinnu Rutar
Pétursdóttur. Síðan voru þeir Gunnlaugur
Sigfússon hjartalæknir og Bjarni Torfason
hjartaskurðlæknir með fyrirlestra. Þeir
félagar fóru svo sannarlega á kostum.
Gunnlaugur talaði um nýgengi hjartagalla
á Íslandi en nýlega hafði hann ásamt
fleirum lokið rannsókn á þeim. Bjarni

sýndi videómyndir af skurðaðgerðum á
börnum. Myndirnar sýndu vel þá þætti sem
bæði sjúklingur, læknar og hjúkrunarfólk
þarf að fara í gegnum og þá umhyggju og
virðingu sem læknar og hjúkrunarfólk bera
fyrir sjúklingi sínum.

Eftir fyrirlestrana söng Laugaráskvart-
ettinn nokkur lög. Gestir okkar frá Norður-
löndum voru mjög ánægðir með þennan
fund, þeir héldu svo heim seinni part
sunnudags með viðkomu í Bláa Lóninu. 

Stjórn Neistans vill þakka öllum þeim
sem gerði okkur kleift að halda þennan
samráðsfund. Margir lögðu hönd á plóginn
og allur undirbúningur var til fyrirmyndar.
Að ári verður svo samráðsfundur í Svíþjóð
og mun Ísland senda þangað 2 fulltrúa. 

Með kveðju frá Neistanum
Hafdís H. Ingimundardóttir ritari.

Mi›stö› endurhæfingarstarfsins í Svífljó› ver›ur í Blekinge
Á norðurlöndunum er nú mikil áhersla lögð á endurhæfingu sjúkra. Sænsku hjarta- og
lungnasamtökin ætluðu að gera heildarúttekt á stöðunni í sumar. Þau segja að nú þegar
staðan í hjartalækningum sé jafn góð og raun ber vitni sé komið að því að gera stórt
átak í endurhæfingarmálunum.

Samtökin hafa á prjónunum að byggja endurhæfingarmiðstöð fyrir félagsmenn sína
í samvinnu við háskólann í Blekinge og með stuðningi tryggingafélaga og fyrirtækja í
nágrenni skólans. Svíar ætla að byggja á reynslu Norðmanna á þessu sviði og hafa ráðið
Finn Grönseth, þekktan starfsmann norsku hjartasamtakanna, sem ráðgefandi aðila.
Hann leggur áherslu á að endurhæfingarmiðstöðinni verði stjórnað af  talsmönnum
sjúklinganna ef vel eigi að fara (íslenska módelið). Hlutur háskólans í dæminu á að
tryggja vísindalegar rannsóknir á endurhæfingarsviðinu og á þessi miðstöð að verða
miðpunktur endurhæfingarstarfsins í Svíþjóð.

Starfið í fullum gangi (Ljósm. Jóhann Þorkelsson).
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