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Í nýlegu spjalli okkar Ásgeirs Þórs Árnasonar, framkvæmdastjórna Hjartaheilla, um störf 
og málefni Hjartaheilla sagði hann mér að hann teldi heilsufarsmælingar Hjartaheilla, 
sem SÍBS hefur síðar komið myndarlega inn í, væri líklega eitt merkasta framlag 
Hjartaheilla til lýðheilsumála á liðnum árum, og er þá ekki verið að gera lítið úr þeim 
miklu fjármunum sem safnað hefur verið til tækjakaupa á heilbrigðisstofnunum frá stofn-
un samtakanna.

Mér finnst líklegt að þetta sé rétt. Því verður rifjað upp hér þróun þessa átaks.

Á öðru landsþingi LHS, sem nú heita Hjartaheill 18.–19. september 1992 var skorað á 
heilbrigðisráðherra að láta fara fram skoðun allra landsmanna, 35 ára og eldri, á kóle-
steróli og blóðþrýstingi jafnframt því sem yrði gerð könnun á reykingum, hreyfingu og 
mataræði hjá sömu aðilum. Ekkert kom út úr þeirri áskorun.

Árið 1995 hófu samtökin því á eigin spýtur að láta mæla blóðþrýsting og kólester í tengsl-
um við sýninguna „Heilsa og heilbrigði“ í Perlunni og þar voru 1.200 manns mældir á 
sama hátt.

Í nóvember 2000 bauð Félag hjartasjúklinga á Vesturlandi fyrir tilstuðlan LHS upp á 
ókeypis blóðþrýstings- og blóðfitumælingu í Stykkishólmi í tilefni af tíu ára afmæli félags-
ins. Um 130 manns mættu og létu mæla sig og haldinn var fræðslufundur í tengslum 
við þennan atburð.

Árið eftir, 2001 stóðu SÍBS deildin á Austurlandi og Félag hjartasjúklinga á Austurlandi 
sameiginlega að blóðþrýstingsmælingum og fræðslu en einnig voru flutt þar fræðsluer-
indi um hjarta- og lungnasjúkdóma. Sama ár vor mælingar í tengslum við Hjartagönguna 
á Akureyri, í Reykjavík og Vestmannaeyjum. Þátttaka var svo góð að ekki hafðist undan 
að mæla. 

Mælt var vítt um land á næstu árum á vegum Hjartaheilla í samvinnu við svæðisfélögin 
og heilsugæslu staðanna og einnig farið í stofnanir og fyrirtæki, m.a. í Alþingi, til ríkis-
endurskoðenda og miklu víðar. Til viðbótar við áðurnefndar mælingar hefur einnig ver-
ið mæld súrefnismettun, sykurmagn í blóði og kjörþyngdarstuðull og jafnframt boðið 
upp á fræðslu og ráðgjöf um þessi efni.

Þess má geta að á Hjartadaginn 2001 voru um 400 mældir, þar af voru 13% með greind-
an háþrýsting og 15% flokkuðust í offituhóp. Þetta var fólk sem ekki hafði áður látið 
kanna ástand sitt og var ókunnugt um þá áhættu sem það gæti skapað.

SÍBS og önnur félög innan vébanda þess komu síðan til samstarfs og tóku m.a. virkan 
þátt í ferðalagi „SÍBS lestarinnar“, sem fór í tíu daga ferð um Norður- og Austurland 
haustið 2007 og hitti þar á annað þúsund manns til mælinga og ráðgjafar. Þá var farið í 
viku „SÍBS lestarferð“ til Vestfjarða árið 2009 með góðum árangri. Niðurstöður úr mæl-
ingunum voru teknar til rannsóknar, m.a. af háskólanemendum og unnið frekar úr þeim.

Þessu starfi hefur verið haldið áfram og mælt hefur verið víðs vegar um landið. Samstarf 
við SÍBS heldur áfram og saman tengja félögin þetta alhliða heilsueflingu, sem beinir 
fólki í átt að forvörnum með heilsusamlegum lífsstíl og mataræði.

Pétur Bjarnason

Frá ritstjóra
Efnisyfirlit

Velferð
málgagn og fréttabréf Hjartaheilla.
Útgefandi: Hjartaheill, Síðumúla 6, 
108 Reykjavík.
Heimasíða Hjartaheilla: hjartaheill.is 
Sími: 552 5744.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Pétur Bjarnason.
Ritnefnd: Ásgeir Þór Árnason, 
Guðrún Bergmann Franzdóttir 
Prentun og umbrot: Litróf
Forsíðumynd: Stúlkurnar í fimleikadeild 
Fylkis urðu söluhæstar í merkjasölu 
Hjartaheilla, sjá bls. 21.
Forsíðumyndina tók Agnes Suto.
Upplag: 6.500
Aðsendar greinar eru á ábyrgð höfunda.

Pétur Bjarnason

VELFERÐ 3

Lýðheilsuátak 
Hjartaheilla

Lýðheilsuátak Hjartaheilla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Núvitund, lifum í dag en ekki 
í fortíðinni eða framtíðinni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Kransæðasjúkdómur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
– Um vágesti og von í hjarta  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Þrjátíu ár frá fyrstu opnu 
hjartaaðgerðinni á Íslandi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Vísindi á Reykjalundi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Íþróttahús opin fyrir 
almenning í innigöngur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Erfðir og hjartasjúkdómar .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Fræðslustarf Hjartaheilla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Neistinn, styrktarfélag 
hjartveikra barna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
40 . sambandsþing SÍBS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Hjartanælan til 
styrktar Hjartaheillum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Góður árangur eftir bráðar 
kransæðahjáveituaðgerðir .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Gjörningaganga með líffæri  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Falleg gjöf til Hjartaheilla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Hjartagáttin er opin 
alla daga vikunnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Tækjagjöf til Reykjalundar  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Á annað þúsund manns bíða 
endurhæfingar 
á Reykjalundi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Reykjavíkurmaraþon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Kransæðabókin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Rauðrófur eru hjartavæn fæða  .  .  .  .  .  . 30

Leiðrétting:
Í myndatexta á bls. 30 í síðasta blaði Velferðar, víxluðust nöfn Davíðs O. Arnar og 
Guðmundar Þorgeirssonar. Efsta myndin á síðunni er af Guðmundi Þorgeirssyni og 
sú næstneðsta af Davíð O. Arnar. Beðist er velvirðingar á þessum mistökum.

Holl, ristuð hafragrjón
HAFRATREFJAR

 LÆ
K K A  KÓL E S T E RÓL V

E L D U  H E I L K O
R

N

SÓLSKIN BEINT
Í HJARTASTAD-



VELFERÐ4

Núvitund, lifum í dag 
en ekki í fortíðinni 
eða framtíðinni
Sveinn Guðmundsson formaður Hjartaheilla og SÍBS
Ég las fyrir nokkru góða dæmisögu.

Það var einu sinni skógarhöggsmaður sem 
mætti til vinnu í timburverksmiðju. Launin 
voru góð og vinnuaðstæður jafnvel betri 
þannig að skógarhögssmaðurinn hugðist 
standa sig vel.

Fyrsta daginn gaf hann sig fram við verk-
stjórann sem lét hann fá exi og úthlutaði 
honum svæði í skóginum.

Maðurinn var spenntur og fór út í skóg 
að höggva við. Á aðeins einum degi hjó 
hann átján tré.

Til hamingju, sagði verkstjórinn við hann. 
Haltu svona áfram. Orð verkstjórans voru 
skógarhöggsmanninum hvatning til dáða. 
Hann ákvað að bæta frammistöðu sína 
daginn eftir og fór því mjög snemma í hátt-
inn um kvöldið.

Næsta morgun fór hann á fætur fyrstur 
allra og gekk út í skóg.

Þrátt fyrir einbeittan vilja tókst honum 
ekki að höggva nema fimmtán tré.

Ég hlýt að vera þreyttur, hugsaði hann og 
ákvað að fara sofa við sólsetur.

Í dögun fór hann á fætur ákveðinn að 
bæta átján trjáa metið sitt en náði samt sem 
áður ekki einu sinni helmingnum þann 
daginn.

Daginn eftir urðu þau sjö, síðan fimm og 
síðasta daginn tók hann allan eftirmið-
daginn að höggva tré númer tvö.

Áhyggjufullur yfir því hvað verkstjórinn 
segði ákvað skógarhöggsmaðurinn að greina 
honum frá hvað var að gerast og sór innilega 
að hann legði sig allan fram, það hefði næst-
um liðið yfir sig af áreynslu.

Verkstjórinn spurði: - Hvenær brýndirðu 
exina þína síðast?

-Brýndi? Ég hef ekki haft tíma til að 

brýna, ég er búinn að vera of upptekinn við 
að höggva tré.

Þessi saga segir okkur ýmislegt. Hvaða 
tilgangi þjónar það að byrja með gríðarlegri 
áreynslu sem fljótlega dugir ekki til við þau 
verkefni sem okkur er úthlutað í lífinu. 
Velta má því fyrir sér oft hvort tíminn sem 
við þurfum til að jafna okkur sé kannski 
aldrei nógur til að hámarka frammistöðu 
okkar.

Að hvíla sig, skipta um starf eða gera eitt-
hvað annað er oft aðferð til að brýna verk-
færin okkar. Að þvinga sig til að halda áfram 
að gera eitthvað er aftur á móti gagnslaus 
tilraun til að láta vilja koma í stað vanmátt-
ar.

Líklega hefur maðurinn velt því stundum 
fyrir sér hvers vegna friðurinn og hamingj-
an sem hann þráir er oft vandfundinn. 
Hvers vegna er kvíði, streita og örmögnun 
svona oft stór hluti af lífi margra. 

Það getur enginn komið í veg fyrir að 
neikvæðar minningar komi upp í hugann, 
neikvætt sjálftal og dæmandi hugsanir. Það 
sem er hægt að gera er að staldra við og velja 
hvað muni gerist næst.

Franski rithöfundurinn Marcel Proust 
sem uppi var á árinum 1871-1922 sagði: 
„Hið sanna ferðalag uppgötvunar felst ekki 
í því að finna nýja staði heldur að öðlast 
nýja lífssýn“.

Það er nauðsynlegt að staldra við á þeirri 
vegferð sem við erum í lífinu og finna frið 
í flóknum heimi. Að komast úr viðjum van-
ans og tengja sig núvitundinni, að lifa í dag, 
en ekki daginn í gær sem er liðinn eða á 
morgun sem er ekki kominn.

Við þurfum að brýna hugann, staldra við 
og flýta okkur hægt að settu markmiði.

Dalai Lama sagði: „Það sem kemur mér 
mest á óvart í mannlegri tilveru er að mað-
urinn fórnar heilsu sinni til að eignast pen-
inga. Svo fórnar hann peningunum til að ná 
aftur heilsu sinni. Á sama tíma er hann svo 
spenntur fyrir framtíð sinni að hann nýtur 
ekki augnabliksins. Afleiðingin er sú að 
hann lifir hvorki í nútíð eða framtíð. Og 
hann lifir eins og hann muni aldrei deyja – 
svo deyr hann án þess að hafa lifað“.

Hjartaheill er á vegferð í dag í núvitund þar 
sem við viljum skilgreina okkur sem lýð-
heilsusamtök. Það væri verðugt verkefni að 
fá til liðs við okkur fjöldann, óháð aldri eða 
kyni. Ég hvet því flesta, konur og karla, 
unga sem aldna að taka þátt í starfi okkar. 
Með því að gerast félagi er verið að leggja 
góðu starfi hjálparhönd og styrk.

Við viljum leggja á vogarskálarnar þá 
reynslu og þekkingu sem við höfum sem 
sjúklingasamtök til áratuga til að byggja á 
þeirri sýn að forvarnastarf og fræðsla sé 
nauðsynleg til að geta mögulega komið í 
veg fyrir ótímabæran dauðdaga vegna 
hjarta- og æðasjúkdóma. Í þeirri vegferð 
leggjum við m.a. áherslu á bætt mataræði 
og hreyfingu. Við þurfum að leggja áherslu 
á það og við þurfum að læra að njóta augna-
bliksins. 

Framundan er hátíð ljóss og friðar. 
Njótum augnabliksins og verum góð við 
hvort annað. Lífið er gott, njótum þess.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Með hjartans kveðju.

Sveinn Guðmundsson.



Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
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Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar tö�ur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og 
fyrirbyggja þannig frekari: Hjartaáföll, heilablóðföll, vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng, sem er í jafnvægi eða óstöðug. Hjartamagnýl 
er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar. Ekki er mælt með notkun lyfsins 
við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi meðferð. Skammtar og ly�agjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 75-160 mg einu 
sinni á dag. Tö�unum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja tö�urnar. Börnum og 
unglingum yngri en 16 ára skal ekki gefa asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt læknisráði þegar ávinningur vegur þyngra en áhættan. Varúðarreglur: Láttu 
lækninn vita áður en þú tekur Hjartamagnýl ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða 
smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í ne� eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum; asetýlsalicýlsýra getur 
framkallað astmakast, hefur verið með þvagsýrugigt, færð miklar tíðablæðingar. Þú verður að leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú �nnur fyrir 
alvarlegum eða óvæntum einkennum. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð þar sem asetýlsalicýlsýra þynnir blóðið. Asetýlsalicýlsýra getur valdið 
Reye's heilkenni þegar hún er ge�n börnum. Reye's heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og getur verið lífshættulegur. Af þessari ástæðu skal ekki 
gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki þar sem notkun asetýlsalicýlsýru við 
slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf. Meðganga og brjóstagjöf: Leitið 
ráða hjá lækni eða ly�afræðingi áður en lyf eru notuð. Þungaðar konur og konur með börn á brjósti skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt 
ráðleggingum læknis. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Október 2013.

Fyrir þig, hjartað mitt



VELFERÐ6

Kransæðasjúkdómur
– Um vágesti og von í hjarta
Axel F. Sigurðsson hjartalæknir

Um áratugaskeið hafa hjarta-og æðasjúk-
dómar verið algengt vandamál hér á landi 
og má rekja um þriðjung allra dauðsfalla 
til þessarra sjúkdóma. Dánartíðni af völd-
um kransæðasjúkdóms hefur þó verið á 
undanhaldi og lækkaði um 80% á árabil-
inu 1981-2006. Lækkun dánartíðni má 
rekja til þess að færri fá sjúkdóminn en 
áður auk þess sem horfur þeirra sem veikj-
ast hafa batnað til muna. 

Lægri dánartíðni hefur þó jafnframt i för 
med sér að fleiri einstaklingar en áður lifa 
með kransæðasjúkdóminn árum saman. 
Sjúkdómurinn gerir því verulegt tilkall til 
heilbrigðiskerfisins því þessir einstaklingar 
þurfa reglulegt eftirlit, lyfjameðferð og í 
mörgum tilvikum innlögn og meðferð á 
sjúkrahúsi.

Sá góði árangur sem náðst hefur í bar-
áttunni við kransæðasjúkdóminn hér á 
landi er engin tilviljun og má að miklu 
leyti þakka þrotlausri baráttu við helstu 
áhættuþætti sjúkdómsins eins og hátt kól-
esteról í blóði, reykingar og háan blóð-
þrýsting. 

Hins vegar eru blikur á lofti því hratt 
vaxandi tíðni offitu og sykursýki vinnur 
gegn þeirri jákvæðu þróun sem hér hefur 
orðið síðustu áratugi. 

Reykingar
Frábær árangur hefur náðst hér á landi í 
baráttunni við tóbaksreykingar og á hann 
stóran þátt í því að dánartíðni af völdum 
kransæðasjúkdóms hefur lækkað eins mik-
ið og raun ber vitni. Fullnaðarsigur hefur 
þó enn ekki unnist því samkvæmt nýleg-
um gögnum frá embætti landlæknis reyktu 
rúmlega 12% fullorðinna einstaklinga dag-
lega hér á landi árið 2015. Fyrir 30 árum 
síðan var þessi tala hins vegar rúmlega 
þrefalt hærri.

Reglugerð um reykingabann á opinber-
um stöðum og vinnustöðum gekk í gildi 
á Íslandi árið 2007. Markmið hennar er 
að tryggja að þeir sem ekki reykja verði 

ekki fyrir skaða og óþægindum af völdum 
tóbaksreyks. Aðdáunarvert er hversu vel 
þetta bann hefur verið virt hér á landi. 

Í dag geta Íslendingar verið nokkuð 
öruggir um að verða ekki útsettir fyrir 
tóbaksreyk á almennum mannamótum. 
Nokkrar undantekningar eru þó hér á. 
Endurtekið eru áhorfendur útsettir fyrir 
reykingum á fjölum virtra leikhúsa hér í 
höfuðborginni. Þar er reykt í þágu listar.

Ef fullnaðarsigur á að vinnast í barátt-
unni við þennan mikla skaðvald þurfum 
við öll að taka höndum saman. Ábyrgðin 
er ekki síst þeirra sem eru i forsvari fyrir 
félags- og íþróttastarfsemi, menningu og 
listir. Það er mikið í húfi. Í Bandaríkjunum 
er enn talið að fimmta hvert dauðsfall þar 
í landi megi rekja til tóbaksreykinga.

Viðbættur sykur
Þótt sykursýki hafi um árabil verið sjald-
gæfari hér á landi en erlendis hefur algengi 
sykursýki af tegund 2 aukist umtalsvert á 
síðustu árum. Í ljósi þess að sykursýkinni 
fylgir aukin hætta á hjarta-og æðasjúk-
dómum óttast margir að nýgengi og dánar-
tíðni vegna þessarra sjúkdóma muni 
aukast á ný.

Tengsl offitu og sykursýki af tegund 2 
eru vel þekkt. Ofþyngd og offita hefur auk-
ist mikið hér á landi á síðustu árum og er 
vafalítið sá þáttur sem hvað mest hefur 
stuðlað að vaxandi tíðni sykursýki. 

Landskannanir á mataræði Íslendinga 
benda til að neysla á viðbættum sykri sé 
óhóflega mikil. Um 80% af viðbættum 
sykri í fæðu okkar koma úr gos- og svala-
drykkjum, sælgæti, kökum, kexi, sykruð-
um mjólkurvörum, morgunkorni og ís. 

Þekkt er að neysla á sykruðum gos-og 
svaladrykkkjum getur aukið hættuna á 
sykursýki af tegund 2. Einnig sýna rann-
sóknir að fylgni er á milli neyslu á viðbætt-
um sykri og hættu á hjarta- og æðasjúk-
dómum. Þá eru skaðleg áhrif á tannheilsu 
vel þekkt.

Rannsóknir benda til þess að verðstýring 
með sköttum eða vörugjöldum á vörur sem 
innihalda mikið magn viðbætts sykurs geti 
hjálpað til að draga úr neyslu slíkrar vöru. 
Þá er margt sem bendir til að lækkun skatta 
á hollari matvörur eins og grænmeti, ávexti 
og fisk geti beint matarvenjum okkar í betri 
farveg.

Eitt af stærstu verkefnum lýðheilsuyfir-
valda hér á landi er að sporna gegn vaxandi 
neyslu viðbætts sykurs. Ef ekkert verður að 
gert er hætt við að tíðni sykursýki muni 
halda áfram að aukast með tilheyrandi 
aukningu í dánartíðni vegna hjarta- og æða-
sjúkdóma. 

Augljóslega er þó við ramman reip að 
draga. Markaðsöflin eru vel meðvituð um 
ánetjandi áhrif viðbætts sykurs og nýta 
þekkingu sína á mannlegri hegðun og 
breytni til að freista okkar við öll möguleg 
tækifæri. Sykraða kleinuhingi má nú orðið 
fá á öðru hverju götuhorni og sælgæti er 
haft frammi á bensínstöðvum, pósthúsum 
og í apótekum

Nýjungar í lyfjameðferð 
Lyfjameðferð gegnir mikilvægu hlutverki 
við meðferð kransæðasjúkdóms. Markmið 
slíkrar meðferðar er umfram allt að bæta 
lífsgæði og horfur.

Axel F. Sigurðsson, hjartalæknir..
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Lyfjameðferð háþrýstings hefur átt stór-
an þátt í að draga úr tíðni hjarta- og æða-
sjúkdóma hér á landi. Hjartamagnyl 
(hjartaaspirin) og blóðfitulækkandi lyf í 
statin-flokki bæta horfur þeirra er greinst 
hafa með kransæðasjúkdóm. Ýmis lyf 
draga úr einkennum og lengja líf einstak-
linga með hjartabilun.

Á næsta ári munum við sjá niðurstöður 
stórra alþjóðlegra rannsókna sem skoðað 
hafa nýjar leiðir í lyfjameðferð sem gætu 
bætt horfur og lífsgæði þeirra sem greinst 
hafa með kransæðasjúkdóm enn frekar.

Um er að ræða einstofna mótefni (mono-
clonal antibodies). Þessi lyf eru ekki gefin 
í töfluformi, heldur er þeim sprautað und-
ir húð, oftast með nokkurra vikna millibili. 
Lyf af þessu tagi hafa verið notuð í meðferð 
sjálfsofnæmissjúkdóma og krabbameina 
af ýmsu tagi en þeim hefur lítið verið beitt 
við meðferð hjarta-og æðasjúkdóma.

Um 200 íslenskir hjartasjúklingar hafa 
síðustu misseri tekið þátt í tveimur fjöl-
þjóðlegum rannsóknum á einstofna 
mótefnum. Þetta eru CANTOS rannsókn-
in (The Canakinumab Anti-Inflammatory 
Thrombosis Outcomes Study) og 
FOURIER rannsóknin (Further 
Cardiovascular Outcomes Research With 
PCSK9 Inhibition in Subjects With 
Elevated Risk). Það eru lyfjafyrirtækin 
Novartis og Amgen sem fjármagna þessar 
rannsóknir. 

Báðar þessar rannsóknir eru risastór fjöl-
þjóðleg verkefni sem ætlað er að svara 

lykilspurningum um meðferð hjarta- og 
æðasjúkdóma í framtíðinni. Tvö rann-
sóknarsetur hér á landi hafa tekið þátt í 
þessarri vinnu, annars vegar Hjartadeild 
Landspítala Háskólasjúkrahúss og hins 
vegar Hjartamiðstöðin í Holtasmára.

Þekkt er að bólgusvörun gegnir lykil-
hlutverki í æðakölkunarferlinu og á mik-
inn þátt í að þrengsli og stíflur myndast í 
mikilvægum slagæðum eins og kransæð-
um. Í CANTOS rannsókninni eru prófuð 
áhrif lyfsins Canakinumab, en það dregur 
úr tiltekinni bólgusvörun sem talið er að 
gegni lykilhlutverki í æðakölkunarferlinu. 
Rannsóknin beinist að sjúklingum sem 
fengið hafa kransæðastíflu og hafa mælst 
með hækkun á hs-CRP í blóði en þetta efni 
getur endurspeglað langvinnar, hægfara 
bólgur í æðakerfinu.

FOURIER rannsóknin beinist að einstak-
lingum sem fengið hafa kransæðasjúkdóm 
eða heilablóðfall. Prófuð eru áhrif lyfsins 
Evolocumab en það tilheyrir flokki PCSK9 
hemla sem hafa mjög kröftug áhrif til 
lækkunar á LDL-kólesteróli. 

Nýlega voru birtar niðurstöður svokall-
aðrar GLAGOV rannsóknar (Global 
Assessment of Plaque ReGression with a 
PCSK9 Antibody as Measured by 
IntraVascular Ultrasound) sem sýndi að 
meðferð með Evolocumab leiddi til 
minnkunar á æðakölkunarskellum hjá 

sjúklingum með kransæðasjúkdóm, borið 
saman við lyfleysu. Nokkrir íslenskir 
hjartasjúklingar tóku þátt í þessari rann-
sókn á Landspítala. Þessar niðurstöður 
hafa styrkt kenninguna um að lyfið geti 
bætt horfur einstaklinga með hjarta- og 
æðasjúkdóma en endanlegt svar við þeirri 
spurningu mun þó ekki fást fyrr en á næsta 
ári. 

Lokaorð
Þótt mikill ávinningur hafi náðst í forvörn-
um og meðferð hjarta-og æðasjúkdóma 
halda þessir sjúkdómar áfram að vera 
umtalsverð byrði fyrir íslenskt samfélag. 
Því er mikilvægt að halda fovarnarvinnunni 
áfram af fullum krafti og ekki síst að leggja 
ríkulega áherslu á mikilvægi heilbrigðs 
lífstíls og mataræðis. 

Ekki má slá slöku við í baráttunni við 
tóbaksreykingar, einum mesta lýðheilsu-
skaðvaldi Íslendinga um áratuga skeið. Þá 
er vaxandi tíðni offitu og sykursýki 
áhyggjuefni. Nokkuð ljóst er að minnkuð 
neysla viðbætts sykurs getur dregið úr 
byrði þessarra vandamála í samfélaginu. 

Íslenskir hjartasjúklingar og heilbrigð-
isstarfsfólk hafa á síðustu misserum lagt 
sitt af mörkum til tvegga stórra fjölþjóð-
legra lyfjarannsókna sem á næsta ári munu 
svara lykilspurningum um meðferð hjarta- 
og æðasjúkdóma í framtíðinni.

Sími 555 3100    www.donna.is
Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Skjót fyrstahjálp, hjartahnoð 
og hjartastuðtæki björguðu lífi mínu

Ég lifði af
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Þrjátíu ár frá fyrstu opnu 
hjartaaðgerðinni á Íslandi
Tómas Guðbjartsson, prófessor og hjarta- og lungnaskurðlæknir

Miklar framfarir á 30 árum
Þann 14. júní 2016 voru liðin 30 ár frá því 
fyrsta hjartaaðgerðin með hjarta- og lungna-
vél var gerð hér á landi. Aðgerðina fram-
kvæmdu skurðlæknarnir Þórarinn 
Arnórsson og Hörður Alfreðsson á 
Landspítala en þeir höfðu líkt og stórt teymi 
heilbrigðisstarfsfólks af Landspítala fengið 
þjálfun í opnum hjartaaðgerðum við 
Háskólasjúkrahúsið í Uppsala. Síðan hafa 
verið framkvæmdar hátt í 7.000 opnar 
hjartaðgerðir á Íslandi, mest kransæða-
hjáveitu- og lokuskiptaaðgerðir en einnig 
aðrar flóknari hjartaðgerðir. Árangurinn er 
á pari við bestu spítala erlendis eins og rúm-
lega 40 vísindagreinar um árangur þessara 
aðgerða bera vitni um og birst hafa í erlend-
um og innlendum vísindaritum. Ýmislegt 
hefur breyst á þremur áratugum, t.d. taka 
aðgerðirnar styttri tíma og verkfæri eru full-
komnari. Engu að síðar er merkilegt hvað 
helstu skref í þessum aðgerðum hafa staðist 
tímans tönn, sem undirstrikar hversu góð 
meðferðin er. Meiri reynsla og framfarir í 
skurðlækningum hafa leitt til betri árangurs 
þar sem yfir 96% sjúklinga lifa aðgerðina. 
Þetta er staðreynd þótt sífellt stærri hluti 
sjúklinga sé aldrað fólk með alvarlegan 
hjartasjúkdóm. Framfarir í gjörgæslulækn-
ingum og hjúkrun hafa einnig átt mikil-
vægan þátt í bættum árangri.

Erfið fæðing
Upphaf hjartaskurðlækninga á Íslandi sum-
arið 1986 var ekki auðveld fæðing og oft 
skorti á skilning stjórnvalda. Í fjölmörg ár 
á undan höfðu hundruð íslenskra hjarta-
sjúklinga verið sendir utan í hjartaaðgerð, 
aðallega til London en einnig til Cleveland 
í Bandaríkjunum. Þetta var augljóslega mik-
ið óhagræði fyrir sjúklingana og fjölskyldur 
þeirra. Að auki voru alvarlegar sýkingar 
stórt vandamál hjá þeim sem gengust und-
ir aðgerð í London. Mikill ágreiningur var 
á Alþingi meðal helstu ráðamanna um hvort 
ráðast ætti í þessar aðgerðir hér á landi og 
mörg ár tók að koma þessu metnaðarfulla 

verkefni á koppinn. Ekki hjálpaði til þegar 
þáverandi forsætisráðherra lýsti yfir opin-
berlega að þetta verkefni væri íslenskum 
læknum ofviða og ef hann þyrfti á hjarta-
aðgerð að halda væri London vænlegri 
kostur. Læknar á Landspítala og 
Borgarspítala gáfust þó ekki upp þrátt fyrir 

mótbyr. Haldið var áfram að þjálfa upp 
íslenska teymið í Svíþjóð og nauðsynleg 
tæki voru keypt til landsins, aðallega fyrir 
gjafafé.

Fyrsta aðgerðin í skjóli nætur
Eftir mikinn undirbúning var ráðist í fyrstu 
aðgerðina „í skjóli nætur” enda voru fjöl-
miðlar ekki látnir vita fyrr en nokkrum dög-
um síðar þegar ljóst var að allt hafði gengið 
að óskum. Um var að ræða hjáveituaðgerð 
þar sem tengt var framhjá þremur stífluðum 
kransæðum og þegar mest lét voru 18 
manns á skurðstofunni. Sjúklingurinn hét 
Valgeir G. Vilhjálmsson og hafði stuttu áður 
fengið alvarlegt hjartaáfall. Hann fékk síðar 
viðurnefnið Valgeir „fyrsti”. Fjórtán árum 
frá aðgerðinni var haft eftir honum í viðtali 
„ ... að hann hefði aldrei verið smeykur við 
að vera sá fyrsti, enda hafi hann treyst lækn-
um sínum mjög vel. Hann hafi hugsað með 
sér að þeir hlytu að vanda sig með fyrstu 
aðgerðina”. Valgeir náði undraverðum bata 
og gekk á Trölladyngju og Grindarskörð 
einum og hálfum mánuði síðar. Valgeir lést 
árið 2012, 98 ára að aldri.

Arnar Geirsson framkvæmir hjáveituaðgerð með aðstoð aðgerðarþjarka á Landspítala. Til 
aðstoðar eru Tómas Guðbjartsson og Niel K. Mamlias skurðhjúkrunarfræðingur.

Árið 2006 þegar 20 ár voru liðin frá fyrstu 
hjartaskurðaðgerðinni á Landspítala var 
Valgeiri G. Vilhjálmssyni, sem gekkst undir 
aðgerðina, boðið til hófs á skurðlækninga-
deild spítalans. Á myndinni eru Hörður 
Alfreðsson læknir, Herdís Alfreðsdóttir hjúkr-
unarfræðingur, Bjarni Torfason yfirlæknir, 
Valgeir G. Vilhjálmsson, Þórarinn Arnórsson 
læknir og Hjörtur Sigurðsson læknir.
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Ekki bugast þrátt fyrir  
mótbyr efasemdasemda
Sagan um tildrög hjartaskurðlækninga á 
Íslandi sannar mikilvægi þess að gefast ekki 
upp þrátt fyrir mótbyr og skammsýni ráða-
manna. Svipuð dæmi eiga því miður við um 
marga aðra þætti íslenskrar heilbrigðisþjón-
ustu sem hefur ekki fengið þá athygli og 
skilning sem hún á skilið. Tafir á upp-
byggingu Landspítala og endalausar deilur 
um staðsetningu hans er dæmi um hvernig 
starfseminni eru settar skorður vegna 
ákvarðanafælni enda öllum ljóst að núver-
andi húsnæði er löngu sprungið og úr sér 
gengið. 

Framfarir fást aðeins  
með nýju blóði
Það er engan veginn sjálfgefið að bjóða upp 
á flókna læknisþjónustu í 330.000 manna 
þjóðfélagi. Opnar hjartaaðgerðir eru dæmi 
um slíka starfsemi. Hjartaskurðdeildin á 
Landspítala er sú langminnsta á Norður-
löndum en bíður samt upp á nær allar 
aðgerðir sem stærri hjartaskurðdeildir gera. 
Hlúa verður að starfseminni hér á landi. 
Hjartaskurðlækningar eru gefandi en um 
leið krefjandi starf. Námið tekur þegar allt 
er talið hátt í 20 ár (6 ára læknanám, 1 
kandidatsár, 2 ár sem deildarlæknir og loks 
7-10 ár í formlegu sérnámi erlendis). Það 

er því engan veginn sjálfgefið að læknanem-
ar leggi svo langt sérnám fyrir sig. Það verð-
ur því að gera þeim læknum sem leggja 
þetta langa nám á sig kleift að snúa aftur 
heim með því að bjóða upp á fyrirmyndar 
aðstöðu og tækjabúnað. Því án „nýs blóðs“ 
er ekki hægt að bjóða upp á nýjustu og 
bestu læknismeðferð. 

Á síðasta ári var stigið mikilvægt fram-
faraskref í skurðlækningum á Íslandi þegar 
aðgerðarþjarki (róbóti) var keyptur til 
landsins, að verulega leyti fyrir gjafafé. 
Þjarkinn nýtist best við krabbameinsaðgerð-
ir á blöðruhálskirtli en kemur einnig að 
notum við aðrar tegundir aðgerða, m.a. 
einstaka hjartaðgerðir. Þessar sérhæfðu 
hjáveituaðgerðir eru ekki gerðar með þess-
um hætti annars staðar á Norðurlöndum, 
en Arnar Geirsson hjartaskurðlæknir hefur 
framkvæmt þessar aðgerðir á Landspítala.
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Mynd úr fyrstu hjartaaðgerðinni með hjarta- 
og lungnavél á Íslandi, tekin laugardaginn 14. 
júní 1986 á Landspítala. Mynd: Rannveig 
Þorvarðardóttir.

Tómas Guðbjartson og Tómas Þór Kristjánsson framkvæma kranæðahjáveituaðgerð á 
Landspítala.  Myndir: Lilja Jónsdóttir. 

Læknarnir  Þórarinn Arnórsson og Hörður Alfreðsson ásamt  Valgeiri.
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Vísindi á Reykjalundi
Dr. Marta Guðjónsdóttir

Vísindadagur á Reykjalundi var haldinn í 
13. sinn föstudaginn 18. nóvember síðast-
liðinn, en þar er vettvangur fyrir starfsmenn 
Reykjalundar að kynna niðurstöður rann-
sókna sinna fyrir samstarfsfólki sínu og öðr-
um gestum. Viðfangsefni rannsókna í 
endurhæfingu eru mjög fjölbreytt enda 
margar fræðigreinar sem koma þar við sögu. 
Samvinna við háskólana á Íslandi gegnir þar 
einnig mikilvægu hlutverki því margir nem-
endur bæði í grunnnámi og framhaldsnámi 
vinna verkefni sín á Reykjalundi undir leið-
sögn starfsmanna þar.

Dagskrá 13. vísindadagsins var fjölbreytt 
að venju og ætla að ég í greinarkorni þessu 
að stikla á stóru varðandi það helsta sem 
þar kom fram.

Eftirfylgd til að koma í veg  
fyrir bakslög í þunglyndi 
Rannsóknin er BS verkefni í samstarfi nem-
anda í íþróttafræði og tveggja nemenda í 
sálfræði við Háskólann í Reykjavík. 
Ábyrgðarmaður er Inga Hrefna Jónsdóttir 
forstöðusálfræðingur á Reykjalundi. Í 
langvinnu þunglyndi koma þunglyndislotur 
endurtekið þrátt fyrir árangursríka meðferð 
og aukin hætta er á bakslögum því oftar 
sem það á sér stað. Þátttakendur í rannsókn-
inni voru einstaklingar sem höfðu verið í 
endurhæfingu á Reykjalundi og fengið þar 
hugræna atferlismeðferð (HAM) við þung-
lyndi. Þeim var skipt tilviljunarkennt í tvo 
eftirfylgdarhópa, annars vegar í hóp sem 
fékk HAM sem byggir á núvitund, hins 
vegar í hóp sem fékk líkamsþjálfun. 
Eftirfylgdin byggðist á námskeiðum einu 
sinni í viku, 2 klukkustundir í senn í 8 vik-
ur. Rannsóknin leiddi í ljós að þessar tvær 
eftirfylgdaraðferðir eru jafn áhrifaríkar til 
að viðhalda bata og koma í veg fyrir bakslög. 

Forspárgildi spurningalista  
og mælinga í hvíld
Tvær rannsóknir fjölluðu um forspárgildi 
spurningalista eða mælinga í hvíld, önnur 
á offitusviði en hin á hjarta- og lungnasviði.

Í rannsókninni á offitusviði var lagt mat 
var á forspárgildi Epworth spurningalistans 
varðandi kæfisvefn. Listinn er mikið notað-
ur til að skima fyrir dagsyfju sem getur ver-

ið tilkomin vegna ómeðhöndlaðs kæfisvefns. 
Þekkt er að kæfisvefn er algengari hjá fólki 
með offitu og því mikilvægt að hafa gott 
tæki til finna þá sem þurfa að fara í svefn-
mælingu. Rannsóknin sýndi að Epworth 
spurningalistinn hefur ekki forspárgildi fyr-
ir marktækan kæfisvefn hjá sjúklingum með 

offitu og er því ekki nothæfur í þessum 
hópi. Byrjað er að skoða önnur matstæki 
sem hugsanlega gefa betri raun. 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Hildur 
Thors læknir.

Í rannsókninni á hjarta- og lungnasviði 
var kannað hvaða hvíldarmælingar, sem alla 
jafna eru gerðar í tengslum við mat á sjúk-
lingum með langvinna lungnateppu (LLLT) 
eða langvinna hjartabilun LHB), gætu gefið 
vísbendingar um þol þeirra. Þolpróf með 
mælingum á súrefnisupptöku krefjast sér-
hæfðs búnaðar og þjálfaðs starfsfólks en 
gefa mjög mikilvægar upplýsingar um horf-
ur þessara sjúklinga. Rannsóknin leiddi í 
ljós að fitufrír massastuðull (fat free mass 
index, kg/m2) gefur bestu vísbendinguna 
hjá sjúklingum með LHB, en mæling á inn-
öndunarrýmd sem hlutfall af heildarrýmd 
lungna (IC/TLC) gefur bestu vísbendinguna 
hjá LLT sjúklinga. Ábyrgðarmaður rann-
sóknarinnar er Marta Guðjónsdóttir lífeðl-
isfræðingur.

Lífsgæði, mæði, þrek  
og andleg líðan
Lungnasvið kynnti rannsókn á mæði, sem 
er eitt helsta einkenni sjúklinga með 
langvinna lungnateppu (LLT). Í rannsókn-
inni voru tengsl mæði við heilsutengd lífs-

Göngufólk á Reykjalundi.

Marta rannsóknastjóri í aksjón á Vísindadegi 
Reykjalundar.
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gæði könnuð og hvaða þættir tengjast helst 
mæði við upphaf endurhæfingar á 
lungnasviði Reykjalundar. Eins var metið 
hvort breytingar á þessum þáttum tengdust 
breytingu á mæði. Í stuttu máli sýndu 
niðurstöðurnar að mæði hefur sterk tengsl 
við heilsutengd lífsgæði og er þetta sterka 
samband þekkt úr öðrum rannsóknum. 
Varðandi þá þætti sem mældir voru við 
upphaf endurhæfingar höfðu kvíði og lík-
amlegt þrek (mælt með gönguprófi) 
sterkasta fylgni við mæði. Mæði minnkaði 
við sex vikna endurhæfingu og hafði sá bati 
marktæka fylgni við breytingu á kvíða. 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elfa 
Dröfn Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingur.

Hverjir halda áfram  
og hverjir hætta?
Fyrri rannsóknir á Reykjalundi hafa sýnt 
góðan árangur meðferðar bæði á offitusviði 
og hjartasviði. Tvær rannsóknir sem kynnt-
ar voru á vísindadegi fjölluðu um það hverj-
ir halda áfram og hverjir hætta og voru 
gerðar með það að markmiði að finna hvort 
eitthvað geti vísað á þá sem þurfa aukinn 
stuðning.

Rannsóknin á offitusviðinu fjallaði um 
brottfall úr meðferðinni sjálfri og var meist-
araverkefni í íþrótta- og heilsufræði við 
Háskóla Íslands, ábyrgðarmaður Erlingur 
Jóhannsson prófessor. Á þeim tíma sem 
rannsóknin var gerð (2014) tók meðferðin 
á offitusviði langan tíma með undirbúnings-
meðferð á göngudeild, meðferðartímabilum 
á dagdeild og svo eftirfylgd í allt að tvö ár. 
Talsvert brottfall var úr meðferðinni á langri 
leið og var markmiðið að finna hvort ein-
hverjir líkamlegir, félagslegir eða andlegir 
þættir einkenni brottfallshópinn. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 
að konum sem hætta í meðferðinni líði bet-

ur við ýmsar félagslegar aðstæður en um 
leið fengu þær fleiri stig á þunglyndisprófi. 
Karlar skiluðu sér síður inn í meðferð og 
munur á þeim sem luku meðferð og brott-
fallshópnum var einkum líkamlegur svo 
sem þyngd og aldur. Höfundar ályktuðu að 
mikilvægt sé að aðgreina hópinn eftir 
menntun, kyni, aldri og andlegri líðan áður 
en viðkomandi er bent á lausnir við sitt 
hæfi. 

Á hjartasviðinu var sjónum beint að því 
hversu vel sjúklingum, sem lokið höfðu 
hjartaendurhæfingu, gengi að halda áætlun 
varðandi hreyfingu. Tilgangurinn var að 
kanna hvort breyta þyrfti verklagi gagnvart 
einhverjum ákveðnum sjúklingahópi. Fleiri 
karlar en konur voru í hópnum (72%), 
algengasta sjúkdómsgreiningin var 
kransæðasjúkdómur (67) og meirihlutinn 
(69%) voru útivinnandi. Aðspurðir sögðust 
43% hafa hreyft sig fyrir veikindin en 3-5 
mánuðum eftir lok endurhæfingar voru það 
nær 90%. Skoðað var hvort eitthvað ein-
kenndi hópinn sem ekki hélt áfram að 
hreyfa sig og voru það í flestum tilfellum 
veikindi sem skýrðu það. Umsjónarmaður 
með gæðarannsókninni var Sólrún 
Jónsdóttir sjúkraþjálfari.

Vefjagigt og svefn
Vefjagigt (fibromyalgia) er heilkenni sem 
einkennist af útbreiddum langvinnum 
verkjum, þreytu, andlegri streitu og minnk-
uðu úthaldi auk svefntruflana. Rannsóknin 
beindist fyrst og fremst að svefni og viðhorf-
um til svefns hjá konum með vefjagigt í 
samanburði við heilbrigðar jafnöldrur en 
einnig var andleg líðan og áhrif vefjagigtar 
á heilsu metin fyrir og eftir sex vikna endur-
hæfingu á gigtarsviði Reykjalundar. 
Heilsufar, svefnleysi og viðhorf til svefns var 
verra hjá vefjagigtarhópnum miðað við sam-

anburðarhóp, en framför varð á þeim þátt-
um við endurhæfingu. Á milli hópanna var 
hins vegar enginn marktækur munur á 
svefnþáttum mældum með virknimælum 
og þeir breyttust ekki á tímabilinu. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Marta 
Guðjónsdóttir lífeðlisfræðingur.

Lífsgæði og heilablóðfall
Rannsóknin var meistaraverkefni í talmeina-
fræði við Háskóla Íslands og ábyrgðarmað-
ur er Þórunn Hanna Halldórsdóttir tal-
meinafræðingur. Málstolssjúklingar í kjölfar 
heilablóðfalls búa við slök heilsutengd lífs-
gæði samanborið við flesta sjúklingahópa. 
Þó eru lífsgæði víðast hvar ekki metin 
kerfisbundið með réttmætum og áreiðan-
legum hætti, þrátt fyrir að grundvallarmark-
mið með inngripi sé að auka lífsgæði sjúk-
linga. Ein af meginástæðum þess er skortur 
á mælitækjum. The Stroke and Aphasia 
Quality of Life Scale-39g var því þýddur og 
staðfærður á íslensku og forprófaður. 
Þýðingin reyndist fullnægjandi og stenst 
samanburð við frumútgáfu mælitækisins. 
Niðurstöður úr forprófun benda til þess að 
heilsutengd lífsgæði einstaklinga með 
málstol séu marktækt lakari en einstaklinga 
án málstols í kjölfar heilablóðfalls. 

Eins og ofangreint ber með sér er líflegt 
og frjótt vísindastarf á Reykjalundi. Nánari 
upplýsingar um það má finna á heimasíðu 
Reykjalundar.

Marta Guðjónsdóttir er rannsóknastjóri 
á Reykjalundi og lektor við læknadeild HÍ.

Vatnsleikfimi á Reykjalundi.

Með vinnufélögum á  Helgafelli í Mosfellsbæ 
á góðum vindasömum degi.

Á Móskarðshnúkum með vinnufélögum.
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Íþróttahús opin fyrir 
almenning í innigöngur
Í Reykjavík og á Akureyri eru starfræktar 
HL stöðvar, þar sem hjarta- og lungnasjúk-
lingar hafa um árabil getað stundað mark-
vissa þjálfun undir handleiðslu heilbrigð-
isstarfsfólks. Um þær hefur verið fjallað 
hér í blaðinu. En það geta ekki allir nýtt 
sér þessa aðstöðu og margir stunda mark-
vissa hreyfingu á eigin vegum. Þar vega 
gönguferðir þungt, enda ein besta hreyfing 
sem völ er á fyrir þá sem geta nýtt sér þær.

Oft hamlar hálka eða ófærð og illviðri 
þessari iðju á veturna og þá er gott að eiga 
aðgang að góðri aðstöðu innan dyra. Það 
hefur færst í vöxt að íþróttahús og hallir 
séu opnuð almenningi fyrir gönguferðir, 
en þá er að vita hvar er kostur á slíku.

Guðný Linda Óladóttir, formaður 
Samtaka lungnasjúklinga hefur tekið 
saman mjög gagnlegan lista yfir þá staði 
sem bjóða upp á gönguaðstöðu innandyra. 
Listinn er ekki tæmandi og vera kann að 
fleiri staðir séu opnir en hér eru nefndir. 
Þeir sem vilja koma á framfæri upplýsing-
um um slíkt eru beðnir um að senda tölvu-
póst á lungu@lungu.is og láta vita af því, 
því listinn verður uppfærður eftir þörfum 
og viðbótarupplýsingar því þegnar með 
þökkum.

Guðný Linda var svo elskuleg að heimila 
Velferð að birta þessar upplýsingar og eru 
henni færðar þakkir fyrir það. 

Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes

Egilshöll, opin alla virka daga frá kl. 8:00 
– 15:00. Hringja á undan 664-9605.

Seltjarnarnes, Er í skoðun. Hringja má í 
Kára s. 561-1133.

Fífan í Kópavogi, Opin kl. 10:00 – 11:30 
alla virka daga.

Garðabær, engin inniaðstaða til göngu er 
í boði í bænum.

Kaplakriki í Hafnarfirði, opið alla virka 
daga frá kl. 9:00 – 12:00.

Mosfellsbær, engin inniaðstaða til göngu 
er í boði í bænum.

Reykjanesbær, Reykjaneshöllin, 
Borgarbraut. Alla virka daga frá kl. 8:00 – 
22:00

Grindavík, Hópið er opið alla virka daga 
frá kl. 6:00  12:00 á morgnana.

Sandgerði, Hægt að finna tíma í samráði 
við Rut í síma 420-7500. Eldri borgarar 
og öryrkjar sem eru heimamenn fá líka 
frítt í sund og ræktina.

Garður, hægt að finna tíma í samráði við 
Jón í síma 422-7300. Eldri borgarar og 
öryrkjar sem eru heimamenn fá líka frítt í 
sund og ræktina.

Vogar, hægt að skoða innigöngur í sam-
ráði við starfsfólk íþróttahúsins í síma 
440-6220. Eldri borgarar og öryrkjar fá 
líka frítt í sund

Annað á landsbyggðinni í stafrófsröð

Akranes, Akraneshöllin. Opin alla virka 
daga frá kl. 6:00 – 22:30.

Akureyri, Boginn v/Skarðshlíð . Opin alla 
virka daga frá kl. 8:00 – 12:00.

Borgarnes, Engin inniaðstaða til göngu í 
boði. Árskort í sund og ræktina kostar 
4000 krónur. Göngubretti og fleira í rækt-
inni.

Egilsstaðir, engin inniaðstaða til göngu er 
í boði í bænum. 

Eskifjörður, hægt að komast að 
samkomulagi um tíma í samráði við 
umsjónarmann.

Fáskrúðsfjörður, hægt að komast að 
samkomulagi um tíma í samráði við 
umsjónarmann.

Hveragerði, Opið milli kl. 11:00 – 13:00 
alla virka daga. Aðrir tímar í samráði við 
starfsfólk

Höfn í Hornafirði, Báran, knatthús opið 
alla virka daga frá kl. 8:00 – 22:00.

Ísafjörður, Íþróttahúsið Torfnesi. Opið 
mánudaga, til föstudaga föstudag kl. 
12:00 – 14:00.

Neskaupstaður, Hægt að komast að 
samkomulagi um tíma í samráði við 
umsjónarmann

Reyðarfjörður, Fjarðarbyggðarhöllin. 
Opið allan daginn alla virka daga og kl. 
10:00 – 13:00 á laugardögum

Sauðárkrókur, opið allan daginn alla 
virka daga.

Stöðvarfjörður, Hægt að komast að 
samkomulagi um tíma í samráði við 
umsjónarmann.

Mjóifjörður, hægt að komast að 
samkomulagi um tíma í samráði við 
umsjónarmann.

Varmahlíð, opið í samráði við umsjónar-
mann.

Vestmannaeyjar, Eimskipshöllin. Opin 
alla virka daga frá kl. 6:00 – 12:00 og eft-
ir það í samráði við starfsfólk.

Akraneshöllin
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REYKJAVÍK
A . Margeirsson ehf
A . Wendel ehf
AB varahlutir ehf
Adamsson arkitektastofa
Admon ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Antikhúsið ehf
Arctic Trucks Ísland ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa  

Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
Augað gleraugnaverslun
Álnabær ehf, verslun
Áltak ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf
Ber ehf, vínheildsala
Bílalíf, bílasala
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
Blaðamannafélag Íslands
Blómagallerí ehf
Borgar Apótek
Borgarpylsur
Bókavirkið ehf
Bólstrarinn ehf
Bón og þvottastöðin ehf
Bónus
Brauðhúsið ehf
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900
BSI bifreiðaverkstæði ehf
Búseti svf
Byggingarfélag  

Gylfa og Gunnars ehf
Café Bleu
Dalbær sf
Danfoss hf
Danica sjávarafurðir ehf
Dokkan, þekkingar- og tengslanet-

-www .dokkan .is
E .T . hf
Eignamiðlunin ehf
Eignaskipting ehf
Eignaumsjón hf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Ernir ehf
Ernst & Young ehf
Ferðafélag Íslands
Ferðaþjónusta bænda
Félag tanntækna og aðstoðarfólks 

tannlækna
Fiskbúðin Hafberg

Fínka ehf, málningarverktakar
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Flóran Café Bistro Grasagarðinum
Forum lögmenn ehf
Föt og skór ehf
G .Á . verktakar sf
Gallerí Fold
Garðs Apótek ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Gilbert úrsmiður-www .jswatch .com
Gjögur hf
Gjörvi ehf
Gleraugnasalan 65 slf
Green Energy Iceland ehf
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gullkistan skrautgripaverslun 

-www .thjodbuningasilfur .is
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gummi Valgeirs ehf
Gúmmísteypa Þ . Lárusson ehf
Gyllti kötturinn ehf
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar  

- Við erum öll jöfn
Hárgreiðslustofan Gresika
Heildverslunin Rún ehf
Helgason og Co ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hilmar D . Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá Dóra, matsala
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjólastillingar ehf
Hollt og gott ehf
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreinsitækni ehf
Hreyfing heilsurækt
Höfðakaffi ehf
IBH ehf
Icelandic Fish & Chips ehf, 

veitingastaður
Innheimtustofa Reykjavíkur
Isavia
Íris B . Guðnadóttir klíniskur tann-

smíðameistari
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísbúðin Erluís
Ísfrost ehf
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenskur aðall ehf
Ísmar ehf

Íþróttabandalag Reykjavíkur
J . S . Gunnarsson hf
Járn og gler ehf
JBB Tannlæknastofa ehf
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Jöfur fasteignasala, leigumiðlun
K . H . G . Þjónustan ehf
K•R•S•T Lögmenn
Katla matvælaiðja ehf
Kemi ehf-www .kemi .is
Kirkjugarðar 

Reykjavíkurprófastsdæma
Kj Kjartansson hf
Kjaran ehf
Knattspyrnufélagið Fram
Kolibri ehf
KOM almannatengsl
Kortaþjónustan hf
Kringlan
Landsnet hf - landsnet .is
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lásaþjónustan ehf
Láshúsið ehf
Leiguval ehf
Lifandi vísindi
Listamenn - Innrömmun
Lífland og Kornax
Lífstykkjabúðin ehf
Ljósmyndastofa Ljósmyndir Rutar
LOG lögmannsstofa sf
Lyfjaver ehf
Lögheimili eignamiðlun ehf
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögskil ehf
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Matborðið ehf
Málmsmiðjan Ferrum ehf
MD vélar ehf-www .mdvelar .is
Meba- úr og skart
Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið
Míla ehf
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf .
Nói-Síríus hf
Nýi ökuskólinn ehf
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ostabúðin
Ósal ehf
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf
Passion Reykjavík, bakarí og  

kaffihús
Pixel ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Erfðir og hjartasjúkdómar
Hilma Hólm hjartalæknir 

Erfðamengið og breytileikar  
milli manna
Í erfðamengi mannsins felast upplýsingar 
um sköpun hans og eiginleika. Þessar upp-
lýsingar eru skráðar með fjórum bösum (A, 
C, G & T) í eina langa bók sem telur 3 
milljarða basa þar sem hver basi á sinn stað 
eða sæti eins og það er yfirleitt kallað. Þessi 
bók er nánast eins skrifuð í okkur öllum 
en þó ekki alveg; þegar erfðamengi tveggja 
einstaklinga eru borin saman er að jafnaði 
0.1% munur á basaröðinni. Þetta þýðir að 
það er alltaf sami basi í sama sæti í bókinni, 
nema í þremur milljónum sæta, þá er mis-
munandi basi í einstaklingunum tveimur. 
Dæmi um mun er að annar einstaklingur-
inn er með basann A í sama sæti og hinn 
er með basann G. Þetta heitir erfða-
breytileiki og A og G kallast þá samsætur 
(finnast í sama sæti í erfðamenginu í mis-
munandi fólki, til dæmis A í sumum og G 
í öðrum). Þegar sjaldgæfari samsætan er 
mjög sjaldgæf þá er gjarnan talað um stökk-
breytingu en annars eru erfðabreytileiki og 
stökkbreyting í raun sami hluturinn. Í 
dæminu hér að ofan gætu einstaklingar 
með samsætuna (erfðabreytileikann) A til 
dæmis verið í aukinni áhættu á að fá 
kransæðasjúkdóm.

Erfðabreytileikar eru grunnurinn að fjöl-
breytileika fólks og ákvarða í samspili við 
umhverfið eiginleika okkar og heilsu. 
Sumir erfðabreytileikar hafa fyrst og fremst 
áhrif á eiginleika okkar og útlit eins og lykt-
arskyn og háralit. Aðrir breytileikar tengjast 
sjúkdómum og geta ýmist aukið eða 
minnkað líkur á sjúkdómum. Sumir erfða-
breytileikar hafa samhliða áhrif á marga 
eiginleika og sjúkdóma eða valda heilkenn-
um þar sem áhrif koma fram í mörgum 
líffærum. Flestir breytileikar virðast samt 
engin áhrif hafa eða hafa í það minnsta 
engin þekkt eða mælanleg áhrif. 

Algengir erfðabreytileikar  
og áhrif á sjúkdóma
Erfðabreytileikar sem hafa áhrif á sjúkdóma 
hafa mjög mismikil áhrif. Að jafnaði hafa 
algengir erfðabreytileikar vægari áhrif á 
sjúkdóma en þeir sjaldgæfu. Ástæða þess 
er sú að ef erfðabreytileiki minnkar líkurn-

ar á að arfberinn eignist afkvæmi vegna 
þess að hann veldur alvarlegum sjúkdómi, 
þá nær erfðabreytileikinn ekki að verða 
algengur í samfélaginu. Þetta er kallað nei-
kvætt val. Þrátt fyrir að algengir erfða-
breytileikar hafi að jafnaði fremur væg áhrif 
hver fyrir sig þá geta samlegðaráhrifin ver-
ið umtalsverð þegar einstaklingur er með 
marga slíka erfðabreytileika í erfðamenginu. 
Sem dæmi má nefna að nú er búið að finna 
um 15 algenga erfðabreytileika sem hafa 
áhrif á myndun gáttatifs og fleiri en 50 sem 
hafa áhrif á myndun kransæðasjúkdóm. Þá 
er búið að finna fleiri en 70 algenga erfða-
breytileika sem hafa áhrif á háþrýsting og 
um 150 sem hafa áhrif á kólesteról, en 
háþrýstingur og kólesteról eru mikilvægir 
áhættuþættir fyrir hjartasjúkdóma.

Til að setja áhrif þessara algengu erfða-
breytileika í samhengi, þá má hugsa um þá 
eins og aðra algenga áhættuþætti hjarta-
sjúkdóma svo sem háþrýsting. Einstaklingar 
með háþrýsting eru í aukinni áhættu á að 
fá kransæðasjúkdóm en ekki fá allir með 
háþrýsting kransæðasjúkdóm. Sama gildir 
um þessa algengu erfðabreytileika. 
Einstaklingar sem eru í aukinni áhættu á 
að fá kransæðasjúkdóm vegna slíkra erfða-
breytileika fá ekki endilega kransæðasjúk-
dóm. Helsti munurinn á þessum áhættu-
þáttum, háþrýstingi og erfðum, er að það 
er hægt að meðhöndla háþrýstinginn en 
það er ekki hægt að hafa bein áhrif á erfða-

breytileikana. Þannig má líkja áhrifum 
erfðabreytileikanna við kyn. Það er vel 
þekkt að karlar fá frekar kransæðasjúkdóm 
en konur, en kyn er áhættuþáttur sem erfitt 
er að eiga við.

Sjaldgæfir erfðabreytileikar 
(stökkbreytingar) og áhrif  
á sjúkdóma
Þekktasta dæmið um sjaldgæfa erfða-
breytileika sem hafa mikil áhrif á kransæða-
sjúkdóm eru erfðabreytileikar sem valda 
arfbundinni hækkun á kólesteróli. Það er 
talið að allt að einn af hverjum 300 
Íslendingum sé með slíkan erfðabreytileika 
sem veldur mikilli og ævilangri hækkun á 
kólesteróli. Þessir einstaklingar eru í marg-
falt aukinni hættu á að fá kransæðasjúkdóm 
og fá sjúkdóminn gjarnan ungir. Rannsókn 
Íslenskrar erfðagreiningar á einum slíkum 
erfðabreytileika sýndi að arfberar fengu 
hjartaáfall að meðaltali 9 árum yngri en 
aðrir og lifðu mun skemur. Ólíkt mörgum 
öðrum alvarlegum erfðasjúkdómum þá er 
til góð meðferð við þessum sjúkdómi með 
kólesteróllækkandi lyfjum sem bæði dregur 
úr kransæðasjúkdómi og lengir líf. Það er 
því mikill ávinningur af því að greina og 
meðhöndla þennan sjúkdóm. 

Er alltaf fjölskyldusaga þegar  
um erfðasjúkdóm er að ræða?
Eitt af því sem einkennir arfbundna sjúk-
dóma er að sjúkdómurinn getur verið 
algengur í fjölskyldum. Þá er sagt að það sé 
fjölskyldusaga um sjúkdóminn. Til dæmis 
eiga einstaklingar með arfbundna hækkun 
á kólesteróli flestir nána ættingja sem eru 
einnig með mikla hækkun á kólesteróli og 
hafa jafnvel fengið kransæðasjúkdóm ungir 
að árum. Það er því eðlilegt að velta fyrir 
sér hvort erfðir geti átt hlut að máli þegar 
kransæðasjúkdómur er algengur í fjölskyld-
um. Það sem flækir hinsvegar myndina hvað 
þennan sjúkdóm varðar er að kransæða-
sjúkdómur er mjög algengur og flestir 
einstaklingar eiga ættingja með sjúkdóm-
inn. Þess vegna er yfirleitt ekki hugað að 
mögulegum erfðaþáttum nema ef fjöl-
skyldumeðlimir hafa greinst með sjúkdóm-
inn ungir að árum (gjarnan er miðað við 

Hilma Hólm hjartalæknir.
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karla yngri en 50 ára og konur yngri en 55 
ára) og sérstaklega ef þeir eru ekki með aðra 
áhættuþætti eins og háþrýsting eða reyk-
ingar. Þegar það er sterk fjölskyldusaga um 
sjúkdóma þá er yfirleitt um ríkjandi erfðir 
að ræða. Þá nægir að vera með eitt eintak 
af erfðabreytileikanum til að fá sjúkdóminn 
sem viðkomandi hefur erft annað hvort frá 
móður eða föður.

Einstaklingar sem eru með sjúkdóma 
vegna erfðabreytileika eru þó ekki alltaf með 
fjölskyldusögu. Gott dæmi um slíkt er gátta-
tif af völdum sjaldgæfrar stökkbreytingar í 
geninu MYL4 sem var nýlega uppgötvuð í 
rannsóknum Íslenskrar erfðagreiningar. 
Gáttatif er tegund af hjartsláttartruflun sem 
getur valdið alvarlegum heilablóðföllum. 
Sjúkdómurinn er algengur í eldra fólki en 
greinist sjaldan fyrir sextugt. Einstaklingar 
sem eru með tvö eintök af þessari stökk-
breytingu (hafa erft stökkbreytinguna bæði 
frá móður og föður og nefnast þá arfhrein-
ir) fá allir gáttatif og greinast allir með sjúk-
dóminn ungir, jafnvel á unglingsaldri sem 
er mjög óvenjulegt fyrir þennan sjúkdóm. 
Þeir eru einnig í mikilli áhættu á að fá 
heilablóðfall af völdum gáttatifs. Þessir 
einstaklingar geta átt systkini sem eru einnig 
með tvö eintök af þessari stökkbreytingu 
og fá því einnig gáttatif en það væri mjög 
óvenjulegt ef foreldrar þeirra eða aðrir ætt-
ingjar væru einnig arfhreinir. Þetta kallast 
víkjandi erfðir, að þurfa tvö eintök af erfða-
breytileika til að fá sjúkdóm.

Annað dæmi um erfðasjúkdóm án fjöl-
skyldusögu er þegar orsökin er erfða-
breyting í einstaklingnum sem finnst hvorki 
í föður né móður. Slíkar breytingar kallast 
einfaldlega nýjar (de novo) stökkbreytingar 
og verða til í einhverjum tilfellum mjög 
snemma á fósturstigi. Bandarísk rannsókn 

sýndi nýlega að nýjar stökkbreytingar valda 
allt að 20% tilfellum af alvarlegum hjarta-
göllum. Þessir einstaklingar eiga því yfirleitt 
ekki nána ættingja með hjartagalla en þó 
eru um 1% líkur á að systkini þeirra fæðist 
einnig með erfðabreytileikann og afkvæmi 
hafa helmingslíkur á að fæðast með erfða-
breytileikann. 

Hvernig má nýta vitneskju um 
erfðafræðilegar orsakir sjúkdóma?
En hvaða þýðingu hefur vitneskja um erfða-
fræðilegar orsakir sjúkdóma ef ekki er hægt 
að meðhöndla erfðaefnið? Svarið við þessari 
spurningu er margþætt og hér verða gefin 
nokkur dæmi. Í sumum tilfellum er hægt 
að meðhöndla beinar afleiðingar erfðasjúk-
dómsins eins og í dæminu um arfbundna 
hækkun á kólesteróli. Hér skiptir máli að 
greina sjúkdóminn snemma svo hefja megi 
meðhöndlun áður en kransæðasjúkdómur 
hefur náð að myndast eða valda alvarlegum 
afleiðingum. Mikilvægt er að bjóða skimun 
í fjölskyldum einstaklinga sem hafa greinst 
með sjúkdóminn. 

Læknar eru sífellt að meta líkur einstak-
linga á að fá kransæðasjúkdóm byggt á 
þekktum áhættuþáttum eins og kyni, aldri, 
reykingum, sykursýki, háþrýstingi og kól-
esteróli. Ef líkurnar teljast verulegar (skil-
greiningin á „verulegar“ er ávallt í endur-
skoðun) þá er mælt með fyrirbyggjandi 
meðferð með lyfjum eins og hjartamagnyli 
og kólesteróllækkandi lyfjum. Að sjálfsögðu 
er alltaf mælt með reykleysi, reglulegri 
hreyfingu og almennt heilbrigðum lífshátt-
um. Ef einstaklingur er með mikla fjöl-
skyldusögu um snemmkominn kransæða-
sjúkdóm þá tekur læknir tillit til þess við 

ráðgjöf um fyrirbyggjandi aðgerðir. Enn er 
ekki farið að nota vitneskju um algenga 
erfðabreytileika sem auka líkur á kransæða-
sjúkdómi við slíkt áhættumat en flest bend-
ir til þess að slíkt verði gert í framtíðinni. 

Hvað varðar gáttatif þá skiptir einna 
mestu máli að meta líkur sjúklings á að fá 
heilablóðfall. Ef líkurnar eru metnar tölu-
verðar þá er mælt með fyrirbyggjandi með-
ferð með blóðþynnandi lyfi en ekki ef lík-
urnar eru metnar litlar. Ungir einstaklingar 
sem greinast með gáttatif eru ólíklegir til að 
fá heilablóðfall ef þeir eru ekki með aðra 
áhættuþætti eins og háþrýsting. Ef ungur 
einstaklingur með gáttatif væri hinsvegar 
greindur með stökkbreytinguna í MYL4 þá 
væri ljóst að líkur hans á að fá heilablóðfall 
væru talsverðar og að mögulegt væri að 
koma í veg fyrir heilablóðfall hjá þessum 
einstaklingi með viðeigandi meðferð. Einnig 
mætti bjóða systkinum þessa einstaklings 
erfðagreiningu og ráðgjöf um áhættu að fá 
gáttatif. Erfðapróf sem þessi eru ekki kom-
in í almenna notkun við mat á gáttatifi en 
vitneskja um sterka fjölskyldusögu er alltaf 
höfð til hliðsjónar.

Þannig má nýta vitneskju um erfðafræði-
legar orsakir sjúkdóma á ýmsa vegu, meðal 
annars við áhættumat, val á meðferð og 
ráðgjöf til ættingja. Í talsverðan tíma hefur 
verið mælt með erfðaprófum við uppvinnslu 
á völdum sjúkdómum, meðal annars arf-
bundinni hækkun á kólesteróli, ofþykkt-
arhjartavöðvakvilla og heilkennis lengds 
QT-bils. Það má búast við því að upplýs-
ingar sem þessar verði nýttar í sífellt meira 
mæli á komandi árum.

Hilma Hólm starfar hjá  
Íslenskri erfðagreiningu.

Hilma í ræðustóli á ráðstefnu Íslenskrar 
erfðagreiningar, Um hjörtu mannanna í fyrra.

Séð yfir fundarsalinn á ráðstefnunni.
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Fræðslustarf Hjartaheilla
Á undanförnum árum hefur Hjartaheill í 
vaxandi mæli beitt sér fyrir fræðslu til 
félagsmanna sinna. Það er m.a. gert með 
útgáfu Velferðar, sem flytur jöfnum hönd-
um fræðigreinar eftir lækna og annað heil-
brigðisstarfsfólk, fréttir af nýjungum á sviði 
hjartalækninga og heilbrigðismála ásamt 
fréttum af starfi samtakanna.

Þá má nefna fræðslurit af margvíslegu 
tagi sem Hjartaheill hefur gefið út, ýmist á 
eigin spýtur eða tekið þátt í gerð þeirra. 
Viðamesta útgáfa Hjartaheilla af þessu tagi 
er ritið Hjartasjúkdómar, forvarnir – lækn-
ing – endurhæfing, sem fyrst var gefið út á 
10 ára afmæli Hjartaheilla árið 1993. Í því 
er í stuttu máli fjallað um áhættuþætti æða-
kölkunar, helstu hjartasjúkdóma, einkenni, 
algengar rannsóknir og meðferð þeirra. Þá 
er lögð áhersla á mikilvægi hjartaendur-
hæfingar auk annars fróðleiks. Þetta rit 
hefur verið endurútgefið allmörgum sinn-
um og endurskoðað í hvert sinn, síðast árið 
2014. Þetta er eins konar lykilrit fyrir þá 
sem fara í aðgerð vegna hjartakvilla eða 
leita læknishjálpar vegna þessa.

Þá eru greinargóðar upplýsingar á vef 
Hjartaheilla www.hjartaheill.is/
fraedsla-17/fraedslurit þar sem hægt er 
að lesa tæplega 30 fræðslurit sem snerta 
hjartasjúkdóma. Lesendur eru hvattir til 
að kynna sér þessa síðu.

Þá ber að nefna gerð heimildarmynda 
um hjartasjúkdóma og ýmsar forvarnir. 
Auk myndanna þriggja sem sagt er frá hér 
að neðan má nefna myndina Gretti, saga 
hjartasjúklings, sem notið hefur vinsælda 
á fræðslufundum Hjartaheilla á liðnum 
árum, en Hjartaheill hefur einnig komið 
að gerð mun fleiri mynda með öðrum. 
Horfa má á myndirnar á vefsíðu 
Hjartaheilla: http://hjartaheill.is/
fraedsla-17/fraedslalink en þar eru líka 
margar fræðandi greinar.

Með hjartað úr takti
Fræðslumynd um gáttatif
Í þessari nýju íslensku heimildarmynd 
fjalla læknar um orsakir gáttatifs, einkenni 
þess og meðferðarúrræði og sjúklingar 
segja frá áralangri glímu sinni við sjúkdóm-
inn. 

Gáttatif er algengari hjartasjúkdómur en 
margir gera sér almennt grein fyrir. Hér á 
landi hafa um 5000 manns greinst með 
gáttatif og læknar telja að tíðnin eigi eftir 
að margfaldast á næstu áratugum samfara 
hækkandi meðalaldri þjóðarinnar og betri 
meðferðarúrræðum gegn öðrum hjarta-
sjúkdómum. Sumir vilja jafnvel ganga svo 
langt að kalla gáttatif faraldur 21. aldar-
innar.

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og 
Ólafur Sölvi Pálsson. 

Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyr-
ir Hjartaheill.

Lífæðar hjartans
Ný fræðslumynd um hjarta- og æðasjúk-
dóma
Þrátt fyrir góðan árangur í forvörnum og 
meðferð eru hjarta- og æðasjúkdómar enn 
helsta dánarorsök Íslendinga. Þessir sjúk-
dómar geta verið af ýmsum toga en 
algengastur er kransæðasjúkdómur. 

Hér útskýra læknar orsakir og einkenni 
sjúkdómsins og segja frá helstu meðferðar-
úrræðum. Einnig segja sjúklingar frá 
reynslu sinni af því að fá kransæðastíflu. 

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og 
Aðalgeir Gestur Vignisson. 

Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyr-
ir Hjartaheill.

Lífæðar hjartans var prýðilegur fræðslu-
þáttur Hjartaheilla, sem Ríkissjónvarpið 
sýndi á miðvikudagskvöld (20.04.2016). 
Það þarf ekki alltaf að kosta miklu til til 

að gera áhugaverða þætti eins og þennan. 
Ríkissjónvarpið gæti ýmislegt af því lært. 
(Af vefnum www.eidur.is sem Eiður 
Guðnason heldur úti).

„Bara ég hefði aldrei byrjað“
Um afleiðingar reykinga
Á Degi án tóbaks, 31. maí kl. 20:40, var 
sýnd á RÚV heimildarmyndin „Bara ég 
hefði aldrei byrjað“. Í myndinni segja fjór-
ir einstaklingar frá afleiðingum reykinga á 
líf þeirra. 

Að myndinni standa í sameiningu 
Astma- og ofnæmisfélag Íslands, 
Hjartaheill, Hjartavernd, Krabbameinsfélag 
Reykjavíkur og Samtök lungnasjúklinga. 
Öll hafa þessi samtök komið á margvís-
legan hátt að tóbaksforvörnum og fræðslu 
um skaðsemi reykinga, um áhættuþætti og 
afleiðingar þeirra. 

Tóbaksreykingar eru enn meðal stærstu 
heilbrigðisvandamála samtímans. Milli tvö 
og þrjú hundruð einstaklingar látast árlega 
hér á landi af völdum reykinga og ennþá 
fleiri búa við skert lífsgæði vegna afleiðinga 
tóbaksreykinga. Meira en hálf öld er síðan 
vísindamenn staðfestu að tóbaksreykingar 
væru hættulegar heilsunni. Sífellt bætast 
við sjúkdómar sem hægt er að tengja við 
reykingar svo sem dauðsföll af völdum 
nýrnabilunar og sýkingar. Þetta er viðbót 
við hjarta- og æðasjúkdóma, sjúkdóma í 
öndunarfærum og mörg krabbamein sem 
tengjast tóbaksnotkun. Mikið hefur þó 
dregið úr reykingum á Íslandi á undan-
förnum árum, ekki síst meðal barna og 
ungmenna. Forvarnastarf er ein hagkvæm-
asta heilbrigðisaðgerð sem til er, bæði fyr-
ir þjóðfélagið og einstaklingana sjálfa.

Það að hætta að reykja er eitt það besta 
sem hægt er að gera til að bæta heilsuna. 
Það allra besta er auðvitað að byrja aldrei 
að reykja.  P.Bj. skráði. 



VELFERÐ 17

REYKJAVÍK
Poulsen ehf
Pósturinn
Profil Optik
Pökkun og flutningar ehf
Raflax ehf
Rafsvið sf
Raftíðni ehf
Rafver hf
Rafþjónustan slf
Ráðgjafar ehf
Renniverkstæði  

Jóns Þorgrímssonar ehf
Reykjavik Residence Hotel
Rikki Chan ehf
SagaMedica
Samtök iðnaðarins
Samtök starfsmanna  

fjármálafyrirtækja-SSF
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
Sigurgeir Sigurjónsson ehf
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Sjúkraþjálfunin í Mjódd
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smur- og viðgerðarþjónustan ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
Sportlíf - www .sportlif .is
Sproti ehf
Stansverk ehf
Steypustöðin ehf
Stjörnuegg hf
Styrja ehf
Suzuki bílar hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannlæknastofa  

Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa  

Tómasar Einarssonar
Tannréttingar sf
TBG ehf
TEG endurskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Time Care
Tölvar ehf
Ullarkistan ehf
Útfaraþjónusta  

Rúnars Geirmundssonar
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Varma the warmth of Iceland
Veitingahúsið Lauga-Ás
Veitingahúsið Perlan ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf

Verslunartækni ehf
Verslunin Rangá
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilberg kranaleiga ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Welcome Apartments
Yrki arkitektar ehf
Þór hf
Þórarinn G . Valgeirsson
Þráinn skóari ehf

SELTJARNARNES
Íþróttafélagið Grótta,  

íþróttamiðstöðinni
Nesskip hf

VOGAR
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf
Allianz á Íslandi hf
AMG Aukaraf ehf
AP varahlutir ehf
Arnardalur sf
AuðÁs ehf
ÁF Hús ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílaverkstæði  

Kjartans og Þorgeirs sf
Bliki bílamálun / réttingar ehf
Blikkform ehf
Brammer Ísland ehf
Fidesta ehf, viðskiptaráðgjöf 

-www .fidesta .com
Fjölur ehf
GG Sport
Guðjón Gíslason,  

dúklagningameistari
Guðmundur Skúlason ehf
Hagbær ehf
Járnsmiðja Óðins
JÓ lagnir sf
JS-hús ehf
Kraftvélar ehf
Lax-á ehf
Libra ehf
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Lyra ehf
Löggiltir endurskoðendur
Marvís ehf
Nýja kökuhúsið ehf

Pottagaldrar ehf
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Ræsting BT ehf
S .Guðjónsson ehf
Skilaborg ehf bókhaldsþjónusta
Svissinn hjá Steina
Söguferðir ehf
Tækniþjónusta  

Ragnars G Gunnarssonar ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Vatnsborun ehf
Vetrarsól ehf, verslun
Zenus sófar
ZO-ON International ehf
Þinn Réttur

GARÐABÆR
Aflbinding-Járnverktakar ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
GJ bílahús
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
K .C . Málun ehf
Loftorka ehf
Marás vélar ehf
Okkar bakarí ehf
Optimar KAPP ehf
Rafvirkinn ehf
Val - Ás ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

HAFNARFJÖRÐUR
Altis ehf
Ás, fasteignasala ehf
Batteríð Arkitektar ehf
Bílaleiga Route 1 Car Rental
Bókhaldsstofan ehf
Dverghamrar ehf
Einar í Bjarnabæ ehf
Fagstál ehf
Fiskvinnslan Kambur ehf
Fjörukráin-Hótel Viking
Friðrik A Jónsson ehf
GF Barnalækningar slf
Gunnars mæjónes ehf
H . Jacobsen
Hagstál ehf
Hallbertsson ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hraunhamar ehf
Hvalur hf
Íslenskir endurskoðendur,  

ráðgjöf ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 



VELFERÐ18

Neistinn, styrktarfélag 
hjartveikra barna

Neistinn er hluti Hjartaheilla
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, 
var stofnað þann 9. maí 1995 á fjölmennum 
fundi. Árið eftir gerðist Neistinn aðili að 
Hjartaheill og hefur verið eitt öflugasta 
aðildarfélagið allar götur síðan. Félagið er 
opið öllum þeim sem áhuga hafa á velferð 
hjartveikra barna og fullorðinna með hjarta-
galla. Í dag eru rúmlega 400 fjölskyldur í 
félaginu. Neistinn styður við bakið á fjöl-
skyldum barna og ungmenna með hjarta-
galla á margvíslegan hátt, félagslega, fjár-
hagslega og tilfinningalega. Markmið félags-
ins eru meðal annars að miðla reynslu sinni, 
veita hvert öðru stuðning og fræða félags-
menn um lagaleg og félagsleg réttindi sín. 

Hjartagáttin
Neistinn heldur úti öflugum vef fyrir 
aðstandendur barna með meðfædda hjarta-
galla, Hjartagáttinni. Vefurinn er fræðslu-
vefur sem er ætlaður aðstandendum 
hjartveikra barna. Markmið Hjarta gáttar-
innar eru meðal annars að leiðbeina þeim 
sem fara með börn sín í hjartaaðgerðir. Að 
leiðbeina á sem bestan hátt aðstandendum 

þeirra sem fæðast með hjartagalla. Styðja 
við bakið á foreldrum/forráðamönnum 
barna sem þurfa að fara til útlanda í hjarta-
aðgerð. Að fræða aðstandendur hjartabarna 
um líf þeirra og umönnun. Á Hjartagáttinni 
er safnað saman öllum þeim upplýsingum 
sem talið er að komi að gagni við að fara í 
gegnum aðgerðarferlið og einnig að lifa líf-
inu í framhaldinu. Neistinn leggur mikið 
upp úr að fræða foreldra og almenning um 
meðfædda hjartagalla. Málgagnið er blaðið 
Neistinn sem kemur út tvisvar sinnum á ári 

og heimasíðan er www.neistinn.is. Neistinn 
heldur líka úti facebooksíðu. 

Styrktarsjóður hjartveikra barna
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna 
stendur að baki Styrktarsjóði hjartveikra 

Hjartamömmur í áheitahlaupi fyrir Neistann.

Hlynur Þór Eyþórsson, hjartabróðir.

Hekla Björk Hólmarsdóttir.
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barna sem var stofnaður árið 1997 og hefur 
hann veitt styrki til foreldra barna, 25 ára 
og yngri, til nauðsynlegra ferðalaga vegna 
aðgerða og margs annars. Sjóðurinn hefur 
ávaxtast vel og verið ómetanlegur styrkur 
fyrir þá sem þurft hafa að fara langferðir 
með hjartveik börn í aðgerðir. 

Öflugt félagslíf innan Neistans
Félagið heldur úti öflugu félagslífi, fjöl-
skyldum hjartabarna til skemmtunar og 
stuðnings og unglingastarfið þykir einkar 
líflegt. Það sem hefur alltaf einkennt 
Neistann er gleðin, samstaðan og skemmti-
legt félagslíf þrátt fyrir erfiðar aðstæður fjöl-
skyldna þegar barn fæðist með hjartagalla. 
Neistinn er með fasta árlega viðburði eins 
og bíóferð, bingó, árshátíð, sumarhátíð, 
spilakvöld, fræðslukvöld og fleira. 

Öflugur mömmuklúbbur
Gaman er að segja frá því að öflugar hjarta-
mömmur hafa vakið mömmuklúbbinn af 
værum blundi. Hittingur hefur verið einu 
sinni í mánuði þar sem spjallað er saman 
yfir góðum veitingum. Gott er að hittast og 
ræða sín hjartans mál og fá stuðning frá 
öðrum hjartamömmum. Markmið stjórnar 
hefur ávallt verið að efla, opna og lyfta upp 
starfi Neistans.

Formenn Neistans frá upphafi: 
Jane Alexander 1995 – 1996 
Elín Viðarsdóttir 1996 – 1998 
Valur Stefánsson 1998 – 2002 
Steinþór Baldursson 2002 – 2004 
Margrét M. Ragnars 2004 – 2006 
Guðrún Bergmann 2006 – 2014 
Fríða Björk Arnardóttir 2014-2016 
Elín Eiríksdóttir 2016- 

Ævar vísindamaður fræðir hjartabörn. Sprengjugengið hrellir börnin á sumarhátíð Neistans.

Hress hjartabörn í sumarbúðum.



VELFERÐ20

40. sambandsþing SÍBS
Hinn 5. nóvember s.l. var 40. sambands-
þing SÍBS haldið að Reykjalundi.

Frá stofnþingi SÍBS 1938 hefur þing-
haldið verið á tveggja ára fresti, en sam-
bandið verður 80 ára um það leyti sem 
næsta þing verður haldið haustið 2018.

Á allra fyrstu árum SÍBS stóð þingið í tvo 
til þrjá daga, en lengst af hefur það staðið 
í tvo daga. Nokkur síðustu ár hefur þing-
haldinu verið lokið á einum degi og var svo 
gert núna.

Á dagskrá voru hefðbundin mál sam-
kvæmt lögum SÍBS, fluttar skýrslur stjórn-
ar og rekstrareininganna Reykjalundar og 
Múlalundar.

Í skýrslu framkvæmdastjóra SÍBS, 
Guðmundar Löve kom fram að afkoma 
SÍBS og Happdrættis SÍBS hafi verið mjög 
góð á undanförnum tveimur árum og skil-
að góðum hagnaði. Unnið hefur verið að 
fræðslu á sviði heilbrigðis- og lýðheilsum-
ála og SÍBS hefur staðið fyrir lýðheilsuver-
kefnum í samstarfi við aðra. Þá ber að nefna 
að SÍBS hefur í vaxandi mæli komið að 
verkefnum Hjartaheilla í mælingastarfinu 
auk þess að halda námskeið fyrir almenning 
í samstarfi við Reykjalund.

Félagsráð SÍBS hélt reglulega fundi á 
tímabilinu og stóð fyrir ýmsum áhugaverð-
um atburðum og fjölbreyttum, en í skýrslu 
ráðsins kom fram að undirtektir hefðu ekki 

orðið eins góðar og vonast var eftir, eða um 
15 manns sem sóttu hvern viðburð eða 
námskeið að jafnaði.

Reykjalundur hefur frá stofnun árið 1945 
verið flaggskip SÍBS, ef svo mætti að orði 
komast. Með stofnun vinnustofa á 
Reykjalundi, sem fljótlega þróuðust út í 
endurhæfingarstarfsemi varð langþráður 
draumur berklasjúklinga að veruleika. Þó 
baráttan við berklana sé að baki er stöðug 
þörf fyrir endurhæfingu og þar er litið til 
Reykjalundar sem forystuafls.

Birgir Gunnarsson forstjóri Reykjalundar 
sagði eftirspurn eftir endurhæfingu á 
Reykjalundi aldrei hafa verið meiri en nú, 
en þar fá rúmlega þúsund einstaklingar 
endurhæfingu á hverju ári, auk þjónustu 
sem veitt er á göngudeildum Reykjalundar.

Hann sagði að vísa þyrfti frá um helmingi 
meðferðarbeiðna sem væri afar slæmt, ekki 
síst í ljósi þess að Reykjalundur væri mið-
stöð endurhæfingar í landinu. Það hlutverk 
stofnunarinnar væri m.a. undirstrikað í fjár-
málaáætlun stjórnvalda 2017 – 2021. 

Sigurður Viktor Úlfarsson flutti greinar-
góða og fróðlega skýrslu um Múlalund og 
þá vinnu sem færi fram. Á Múlalundi starfa 
49 starfsmenn, þar af 38 með skerta starfs-
orku. Framleiðsluvörur eru fjölbreyttar að 
stórum hluta framleiðsla á plast- og skrif-
stofuvörum. Einnig sala á slíkum vörum en 

á Múlalundi er starfandi ritfangaverslun 
með flest það sem þarf til skrifstofuhalds, 
skólanáms eða ritstarfa heima fyrir, svo ein-
hver viðmið séu nefnd. Að hluta til er 
reksturinn fjármagnaður með sölu á fram-
leiðsluvörunum og að hluta til með þjón-
ustusamningi við ríkið.

Múlalundur leigir húsnæði af Reykja-
lundi og fær þar margvíslega þjónustu, svo 
sem ræstingar, aðgang að matsal, mötuneyti 
og iðjuþjálfun.

Múlalundur hefur nú starfað í 57 ár og 
aukið lífsgæði þúsunda einstaklinga. 
Fyrirtækið nýtur mikillar velvildar og 
virðingar úti í þjóðfélaginu, sem aftur auð-
veldar markaðsmál og sölu framleiðslunn-
ar. Á síðasta ári varð aukning á sölu og 
afkoman betri en verið hefur um langt 
skeið.

Fyrir þinginu lágu skýrslur og reikningar 
frá aðildarfélögum SÍBS.

Nýja stjórn SÍBS skipa: Sveinn 
Guðmundsson formaður, Sólveig Hildur 
Björnsdóttir varaformaður. Aðrir stjórnar-
menn: Guðný Linda Óladóttir, Selma 
Árnadóttir, Sveinn Aðalsteinsson, Tryggvi 
Jónsson og Valur Stefánsson. Varamenn: 
Ólöf Sigurjónsdóttir, Fríða Rún Þórðardóttir 
og Valgerður Hermannsdóttir.

Fyrir þinginu lágu skýrslur og reikningar 
frá aðildarfélögum SÍBS.
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Hjartanælan til 
styrktar Hjartaheillum
Hjartaheill fór af stað með merkjasölu núna 
29. september sl. sem er alþjóðlegi hjarta-
dagurinn en forseti Íslands hóf verkefnið á 
Bessastöðum. Fulltrúar okkar Sveinn 
Guðmundsson formaður, Guðrún Bergmann 
Franzdóttir skrifstofustjóri Hjartaheilla og 
Sigrún Edvaldsdóttir fiðluleikari, en hún 
tók þátt í auglýsingarherferð okkar vegna 
nælunnar, afhentu forsetanum nælu. 
Hjartanælan var til sölu í fjölmörgum versl-
unum og einnig tóku foreldrafélög nokkurra 
grunnskóla í Reykjavík og íþróttafélög víðs 
vegar um landið þátt í sölunni.

Það var fimleikadeild Fylkis sem var 
langsöluhæst en þessa fríði hópur prýðir 
einmitt forsíðu okkar núna.

Við færum öllum verslununum hjartans 
þakkir fyrir þátttöku þeirra og öllum þeim 
sem tóku þátt í þessu verkefni með okkur 
hjartans þakkir. Án ykkar hefði salan ekki 
gengið svona vel. Tilgangur merkjasölunn-
ar var að styrkja og efla forvarna- og 
fræðsluverkefni okkar sem og til tækja-
kaupa en allt frá stofnun Hjartaheilla árið 
1983 hafa samtökin stutt við ýmsar stofn-
anir með tækjakaupum, sem nemur hund-
ruð milljóna króna á núvirði.

Við færum landsmönnum hjartans þakk-
ir fyrir góðar móttökur.

Við ræddum aðeins við Fylkisstúlkurnar 
og fengum að heyra það að þessi fjáröflun 
hefði gert hópinn nánari og þær hefðu 
skemmt sér konunglega þessar tvær vikur 
sem verkefni tók. Hópurinn gerði alltaf eitt-
hvað skemmtilegt fyrir eða eftir söluferðir 
hjá þeim, borðuðu t.d saman og eða fóru í 
ísferð eftir góða söluferð. Þær sögðu að 
hópurinn væri miklu samheldnari en áður 
og að þær hafi skemmt sér sjúklega vel og 
ekki skemmdi að þær náðu að safna sér 
hellings pening fyrir æfingaferð sem þær 
fara næsta sumar. 

Hjartaheill færir ykkur hjartans þakkir.
Guðrún Bergmann Franzdóttir tók saman.

Sveinn Guðmundsson færir Guðna fyrstu næl-
una.

Frá hægri:  Sigrún Eðvaldsdóttir, Hr. Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, Sveinn 
Guðmundsson og Guðrún Bergmann Franzdóttir.
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Góður árangur eftir bráðar 
kransæðahjáveituaðgerðir
Norræn rannsókn sem læknar á Landspítala 
stýrðu sýnir að 85% sjúklinga lifa bráðar 
kransæðahjáveituaðgerðir og 79% eru lif-
andi 5 árum eftir aðgerð. Rannsóknin birt-
ist í hinu virta vísindariti European Journal 
of Cardiothoracic Surgery og kallast The 
Nordic-Emergceny/Salvage (NES) CABG 
study: Is emergency and salvage coronary 
artery bypass grafting justified? Þetta er ein 
stærsta rannsókn sinnar tegundar sem gerð 
hefur verið og er hluti af doktorsverkefni 
Tómasar A. Axelssonar læknis við lækna-
deild HÍ.

Leiðbeinandi hans er Tómas Guðbjartsson 
prófessor sem jafnframt stýrði rannsókn-
inni.

Rannsóknin náði samtals til 614 sjúk-

linga á fjórum háskólasjúkrahúsum á 
Norðurlöndum; Gautaborg, Turku, 
Tampere og Reykjavík. Mjög hefur skort á 
rannsóknir á árangri kransæðahjáveituað-
gerða sem oft eru gerðar við erfiðar aðstæð-
ur á veikum sjúklingum.

Kransæðahjáveituaðgerð er algengasta 
hjartaaðgerð sem framkvæmd er á 
Vesturlöndum (70% þeirra), og eru árlega 
gerðar í kringum 150 slíkar aðgerðir á 
Íslandi. Við aðgerðina er notast við hjarta- 
og lungnavél og æðagræðlingar tengdir 
framhjá stíflum í kransæðum til að bæta 
blóðflæði til hjartans. Aðgerðin er langoft-
ast gerð sem valaðgerð og sjúklingarnir 
undirbúnir með góðum fyrirvara. Suma 
sjúklinga þarf þó að taka brátt í aðgerð, 

jafnvel beint eftir komu á sjúkrahús. Oftast 
er um að ræða sjúklinga með hjartaáfall þar 
sem ekki tekst að víkka stíflaða kransæð 
við hjartaþræðingu eða sjúklinga sem þurfa 
hjartahnoð og eru í losti eftir stórt hjarta-
drep.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mjög 
góðan árangur þar sem margir þessara sjúk-
linga eru í bráðri lífshættu við komu á 
sjúkrahús. Niðurstöðurnar eru hvetjandi 
fyrir þá sem koma að meðferð þessara sjúk-
linga, og hún undirstrikar mikilvægi þess 
að boðið sé upp á flókna meðferð eins og 
hjáveituaðgerðir allan sólarhringinn, alla 
daga vikunnar, líkt og gert hefur verið á 
Landspítala.

Af vef Landspítala.

Til líffæragjafans míns
Þú gafst mér líf, þegar líf mitt var að fjara út
Þú gafst allt sem þú áttir eftir til að gefa
Gafst mér líf, ég verð ævinlega þakklátur
Samt veit ég ekki hver þú ert
Við erum nú hluti hvor af öðrum, leiddir saman í harmleik
Ég hrópa þakkir mínar úr þögn hugans, 
því ég veit ekki hvern ég er að ávarpa
Ég er þú, þú ert ég, þar sem við deilum því sem þú gafst, 
án sjálfselsku, án eftirsjár
Ég vernda gjöf þína, jafn vel og lífið sjálft
Samt veit ég ekki hverjum ég þarf að þakka
Svo held ég áfram að hvísla þökkum til þín hvar sem þú ert, 
þar til við hittumst á betri stað, heilir á ný

Eftir Joseph E. Kralicek 2005 
Íslensk þýðing: Kjartan Birgisson, hjartaþegi

Gjörningaganga með líffæri
Þriðjudaginn 18. október stóð Annað líf fyrir gjörningagöngu.

Gengið var með líffæraöskju með líffæri til ígræðslu frá 
Landspítalanum í Fossvogi á Landsspítalann við Hringbraut.

Við upphaf göngu afhentu læknir og hjúkrunarfólk göngu-
fólkinu tösku sem gengið var með, og um það bil einni klukku-
stund síðar komst taskan á áfangastað, þar sem læknir og 
hjúkrunarfólk tóku á móti henni, með þakklæti til göngu-
manna.

Alls gengu á þriðja tug manna með spjöld með áletruðum 
slagorðum til stuðnings ætluðu samþykki til líffæragjafa.

Vakti gangan talsverða athygli þeirra sem voru á leið heim 
úr vinnu síðdegis þennan dag.

Annað líf þakkar öllum sem tóku þátt í þessum gjörningi og 
hvetur landsmenn til að taka afstöðu til líffæragjafa.

F.h. Annars lífs,
Kjartan Birgisson formaður"



VELFERÐ 23

Hjartagáttin er opin 
alla daga vikunnar
Tilkynnt var í byrjun september s.l. að 
Hjartagátt Landspítalans yrði framvegis 
opin alla daga vikunnar, allan sólarhringinn 
jafnt um helgar sem á virkum dögum. Þetta 
var gert samkvæmt ákvörðun fram-
kvæmdastjórnar spítalans.

Hjartagátt er því með sólarhringsþjónustu 
alla daga vikunnar fyrir bráð hjartavanda-
mál. Til þeirra teljast meðal annars brjóst-
verkir, mæði af líklegum hjartatoga, hjart-
sláttartruflanir, yfirlið af líklegum hjartatoga 
og hjartastopp.

Í viðtali við Mbl. sagði Karl Andersen, 
yfirlæknir Hjartagáttar á Landspítalanum 
að þetta væri mikið framfaraskref og hjarta-
læknar tækju þessu fagnandi. Í sama streng 
tekur Ásgeir Þór Árnason framkvæmdastjóri 
Hjartaheilla: 

„Við hjá Hjartaheillum vorum afar óhress 
með .þá ákvörðun á sínum tíma að loka 
deildinni um helgar og höfum mótmælt því 
margoft. Við höfum líka vakið athygli á því, 
að hættan á hjartaáföllum er síst minni um 
helgar og líklega mun meiri, þar sem þá 
gerir fólk sér oft dagamun með þyngri mat 
og oft neyslu áfengra drykkja um leið. Þetta 
er meðal áhættuþátta á áföllum og því er 

það okkur mikið gleðiefni að þessi ákvörðun 
skuli hafa gengið til baka og að deildin verði 
opin alla daga allan sólarhringinn. Fyrsta 
hjálp getur oft skipt sköpum og að hafa 
aðgang að þessu góða fagfólki sem þarna 

vinnur hvenær sem á þarf að halda er ómet-
anlegt.“

Karl Andersen sagði í fyrrgreindu viðtali 
að sjúklingum hafi fjölgað mikið frá því að 
ákvörðun um helgarlokun var tekin og að 
stundum hafi þurft að opna Hjartagáttina 
um helgar þar sem bráðadeildin í Fossvogi 
hafi verið full. Það skiptir líka málið að 
þræðingarstofan er líka við Hringbraut, 
mjög stutt frá Hjartagátt. Karl sagði afar 
mikilvægt að vitneskja um Hjartagátt verði 
almenn, svo fólk viti hvert það á að leita. 

Hjartagátt er á jarðhæð Landspítala 
Hringbraut en gengið inn Eiríksgötumegin. 
Inngangurinn sést á meðfylgjandi mynd. 
Hún sinnir bráðaþjónustu ásamt dagdeild-
ar- og göngudeildarþjónustu við hjartasjúk-
linga. Á Hjartagátt er tekið á móti öllum ef 
grunur er um bráð hjartavandamál. 

Yfirlæknir Hjartagáttarinnar er Karl 
Andersen og deildarstjóri Björg Sigurðar-
dóttir.

Hjartagáttin er á jarðhæð Eiríksgötumegin.

Falleg gjöf til 
Hjartaheilla
Á dögunum komu þrjár yndislegar stúlk-
ur sem höfðu verið með tombólu við 
verslanirnar Nóatún í Austurveri og 
10/11 í Grímsbæ og söfnuðu rúmum 
fimmtán þúsund krónum til styrktar 
Hjartaheillum.

Hjartaheill færir þeim hjartans þakkir 
fyrir ómetanlegt framlag.

Á myndinni eru Guðrún Bergmann 
Franzdóttir skrifstofustjóri Hjartaheilla, 
Kristín Ósk Magnúsdóttir, Silja Jensdóttir, 
og Sóley Rut Magnúsdóttir.
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HAFNARFJÖRÐUR
Markus Lifenet
Milli hrauna .is, heimilismatur
Músik og Sport ehf
Nonni Gull
Rafgeymasalan ehf
Raftog ehf, rafmagnsverkstæði
Rúnir verktakar ehf
SBJ réttingar ehf
Síld og Fiskur ehf
Sjúkraþjálfarinn ehf
Snittvélin ehf
Stigamaðurinn ehf
Sæli ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðjan Altak ehf
Víking björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið Faghreinsun

ÁLFTANES
Prentmiðlun ehf

REYKJANESBÆR
Allt Hreint ræstingar ehf
Ásberg fasteignasala ehf
Bókhalds og rekstrarþjónusta 

Gunnars Þórarinssonar
Bústoð ehf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Efnalaugin Vík ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Húsagerðin ehf, trésmiðja
K Sport
Ljósmyndastofan Nýmynd
Miðstöð símenntunar  

á Suðurnesjum
Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta
Plastgerð Suðurnesja ehf
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Radíónaust
Rafeindir og Tæki ehf
Raftré ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Skólar ehf
Sporthúsið Reykjanesbæ
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs- og sjómannafélag 

Keflavíkur og nágrennis

Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna  

á Suðurnesjum

GRINDAVÍK
Bókvit ehf
Guðmundur L Pálsson,  

tannlæknir
Jens Valgeir ehf
Ó S fiskverkun ehf
Veitingastofan Vör ehf
Víkurhraun ehf
Þorbjörn hf

SANDGERÐI
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Kvenfélagið Hvöt

GARÐUR
Bifreiðaverkstæði  

Sigurðar Guðmundssonar
SI raflagnir ehf

MOSFELLSBÆR
A-Marine ehf
Fagverk verktakar sf
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Glertækni ehf
Hýsi - Merkúr hf
Ísfugl ehf
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Pípulagningaþjónusta B Markan ehf
Sjöund slf

AKRANES
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ . Þórðarsonar
Bifreiðaverkstæðið Ásinn ehf
Bjarmar ehf, vélaleiga
Brauða- og kökugerðin ehf
Fasteignasalan Hákot
Grastec ehf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf

BORGARNES
Borgarbyggð
Búvangur ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur, 

Snæfellsnesi
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið 

Borgarness sf
Trésmiðja Pálma ehf  

Hálsaskóg Skorradal
Velverk ehf

STYKKISHÓLMUR
Ásklif ehf
Sjávarborg ehf
Þórsnes ehf

GRUNDARFJÖRÐUR
Kvenfélagið Geym-mér-ei
Þjónustustofan ehf

ÓLAFSVÍK
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf

HELLISSANDUR
Esjar ehf
Hjallasandur ehf
Skarðsvík ehf

BÚÐARDALUR
Dalabyggð

REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf

ÍSAFJÖRÐUR
Fasteignasala Vestfjarða 

-www .fsv .is
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga,  

s: 456 3250
Ís 47 ehf
Massi þrif ehf
Samgöngufélagið 

-www .samgongur .is
Skipsbækur ehf
Smali ehf

BOLUNGARVÍK
Flugrúta  

Bolungarvík-Ísafjörður
Glaður ehf
Sigurgeir G . Jóhannsson ehf

PATREKSFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Verslunin - bakaríið Albína

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan  

Tálknafirði
Gistiheimilið  

Bjarmalandi ehf
Kvenfélagið Harpa
T .V . Verk ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Tækjagjöf til Reykjalundar
Síðastliðið vor fóru stjórnar- og starfsmenn 
frá Hjartaheillum upp að Reykjalundi til að 
afhenda formlega fjögur vönduð þrekhjól. 
Þessi gjöf var fjármögnuð af Hjartaheillum 
á höfuðborgarsvæðinu, sem ráðstafaði hluta 
af sjóðum sínum til þessa verkefnis. 
Verðmæti gjafarinnar er rúmlega ein milljón 
króna.

Móttökur á Reykjalundi voru góðar að 
vanda. Ásdís Kristjánsdóttir forstöðusjúkra-
þjálfari tók á móti gestunum og veitt hjólun-
um viðtöku. Um var að ræða tvö hefðbund-
in þrekhjól af gerðinni Tunturi, sem eru 
vönduð, en álag og slit er mikið á slíkum 
hjólum og þörf var orðin á endurnýjun.

Hin hjólin tvö eru af gerðinni Cybex. Það 
eru tölvustýrð sethjól með bakstuðningi 
sem gerir fólki sem ekki geta setið á venju-
legu þrekhjóli mögulegt að sitja og hjóla. 
Tölvubúnaður stjórnar þjálfuninni, þyngd 
og hraða og í hjólinu er innbyggður hjart-
sláttarmælir.

Gestirnir fengu að máta sig við hjólin og 
síðan var boðið upp á kaffiveitingar og 
spjall.

P.Bj.

Vegna mistaka í prentsmiðju féll þessi grein 
niður í aprílblaði og birtist því núna. Vinir 
okkar á Reykjalundi eru beðnir afsökunar 
á þessari töf á fréttinni.

Til sérstakra hátíðabrigða var boðið upp á kaffi og vínarbrauð, sem er alls ekki daglegt brauð 
á Reykjalundi, en afar ljúffengt eins og allir vita.

Ásdís Kristjánsdóttir tekur við gjafabréfi úr hendi Sveins Guðmundssonar formanns 
Hjartaheilla og færir honum þakkarbréf á móti.

Kristján Smith, fyrrum gjaldkeri Hjartaheilla, mátar sig einbeittur við Cybex sethjólið. Hin fylgjast spennt með.
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Á annað þúsund 
manns bíða 
endurhæfingar 
á Reykjalundi
Magnús Ólason
300 milljón króna  
niðurskurður frá hruni
Fréttablaðið hefur nýlega fjallað um eftir-
spurn eftir þjónustu á endurhæfingarmið-
stöð SÍBS á Reykjalundi og bent á að hún 
er miklum mun meiri en unnt er að sinna. 
Á Reykjalundi bíða nú tæplega ellefu 
hundruð manns eftir þjónustu og biðin er 
allt upp í eitt ár. Ef 300 milljóna króna 
niðurskurður frá hruni fengist bættur væri 
hægt að auka þjónustu Reykjalundar til 
muna.

Nýliðun endurhæfingarlækna  
er of lítil
Þá hefur einnig verið bent á að nýliðun í 
hópi sérfræðinga í endurhæfingu er lítil. 
Um tuttugu læknar sem vinna eða hafa 
unnið við endurhæfingu á Íslandi eru 
skráðir félagar í Félagi íslenskra endurhæf-
ingarlækna. Fimmtán þeirra eru með sér-
fræðiréttindi í endurhæfingarlækningum, 
þar af eru um 10 starfandi. Endur hæfingar-
læknar eru of fáir og meðalaldur þeirra er 
hár. Innan 10 ára verður um helmingur 
þeirra tuttugu og tveggja lækna sem vinna 
við endurhæfingu í dag hættur sökum 
aldurs. Nýliðun er lítil og einungis fjórir 
unglæknar eru í sérnámi í endurhæfingar-
lækningum. Nauðsynlegt er að læknanem-
ar og unglæknar kynnist sérgreininni í 
námi og starfi, en á síðari árum hefur 
kennsla læknanema verið heldur minni en 
var fyrir tuttugu, þrjátíu árum. Þá var lögð 
meiri áhersla á endurhæfingu en er í dag. 

Stefnumörkun í heilbrigðiskerfinu
Á málþingi sem haldið var í tengslum við 
aðalfund Landssambands Heilbrigðis-
stofnana í byrjun nóvember sl. var fjallað um 
þjónustu sérfræðilækna í íslenska heilbrigð-
iskerfinu. Voru þar m.a. fulltrúar frá Vel-
ferðar ráðuneyti sem og frá Landlæknis-
embættinu. Nokkrir ræðumanna fjölluðu 
m.a. um nauðsyn þess að auka teymisvinnu 
í heilbrigðiskerfinu og fram kom að eitt af 
forgangsverkefnum Velferðarráðuneytisins 
er stefnumörkun í endurhæfingu. Þá var 
einnig á það bent að meiri áhersla þarf að 
vera á að bæta þjónustu við þá sem eru 
langveikir og styrkja sjúklinga í að lifa betra 
lífi með þráláta sjúkdóma.

Nýr þjónustusamningur  
gæti stytt biðlista
Að mati undirritaðs lofar þessi tónn frá for-
ystufólki í heilbrigðisþjónustunni góðu fyr-
ir Reykjalund nú þegar kemur að því að 
skrifa undir nýjan þjónustusamning við 
Reykjalund. Er vonandi að kaupandi þjón-
ustunnar sjái hag sinn í því að efla endur-
hæfingarstarf á Reykjalundi og létta þannig 
á allt of löngum biðlistum eftir endurhæf-
ingarþjónustu.

Magnús Ólason er framkvæmdastjóri 
lækninga á Reykjalundi og formaður 

Félags íslenskra endurhæfingarlækna.
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BÍLDUDALUR
Íslenska kalkþörungafélagið ehf

ÞINGEYRI
Brautin sf
Tengill, rafverktaki

HÓLMAVÍK
Agata ehf
Ragnar ehf
Sparisjóður Strandamanna

HVAMMSTANGI
Langafit

BLÖNDUÓS
Húnavatnshreppur

SKAGASTRÖND
Sorphreinsun Vilhelms Harð ehf
Sveitarfélagið Skagaströnd
Vík ehf

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fjólmundur ehf
Fjölbrautaskóli  

Norðurlands vestra
Friðrik Jónsson ehf
Háskólinn á Hólum
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag Skagafjarðar

FLJÓT
Ferðaþjónustan Bjarnargili ehf

AKUREYRI
Akureyrarhöfn
Akureyrarkirkja
ÁK smíði ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Berg félag stjórnenda
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Bútur ehf
Eining-Iðja
Fjölumboð ehf
Grófargil ehf
Hnýfill ehf
HSH verktakar ehf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Jafnréttisstofa
La Vita é Bella Veitingastaður
Litla kaffistofan ehf
Malbikun KM ehf
Múriðn ehf
Norðurorka hf

Pípulagningaþjónusta  
Bjarna F Jónassonar ehf

Rofi ehf
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf,  

byggingaverktaki
Sjómannablaðið Víkingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skútaberg ehf
Steypustöð Akureyrar ehf
Tannlæknastofa Hauks,  

Bessa og Hjördísar
Trésmíðaverkst Trausta ehf
Trétak ehf
Vélaleiga HB ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf

GRÍMSEY
Sigurbjörn ehf

DALVÍK
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
Sæplast Iceland ehf
Vélvirki ehf, verkstæði

ÓLAFSFJÖRÐUR
Norlandia ehf
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

HRÍSEY
Eyfar ehf

HÚSAVÍK
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Jarðverk ehf
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf

MÝVATN
Jarðböðin við Mývatn
Sel Hótel Mývatn

KÓPASKER
Kvenfélag Öxfirðinga

ÞÓRSHÖFN
Geir ehf

BAKKAFJÖRÐUR
Hraungerði ehf

VOPNAFJÖRÐUR
Bílar og vélar ehf

EGILSSTAÐIR
Ágúst Bogason ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Gistihúsið  

- Lake Hotel Egilsstadir
Héraðsprent ehf
Hússtjórnarskólinn  

Hallormsstað
Kúpp ehf
Miðás ehf
MSV, Stál og Vélar ehf
Skrifstofuþjónusta  

Austurlands ehf
Tréiðjan Einir ehf

REYÐARFJÖRÐUR
Launafl ehf
Rafveita Reyðarfjarðar
Tærgesen, veitinga- og gistihús

ESKIFJÖRÐUR
H .S . Lækning ehf
Tandraberg ehf

NESKAUPSTAÐUR
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf

STÖÐVARFJÖRÐUR
Slöttur ehf

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Funi ehf, sorphreinsun
Króm og hvítt ehf
Uggi SF-47

SELFOSS
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bisk-verk ehf
Bókaútgáfan Björk
Grímsnes og Grafningshreppur
Hagbók ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jötunn vélar ehf
Kvenfélag Grímsneshrepps
Kökugerð H P ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Pylsuvagninn Selfossi  

við brúarendann
Stífluþjónusta Suðurlands
Veiðisport ehf
Vélaþjónusta Ingvars
Österby-hár

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Reykjavíkurmaraþon
Uppskeruhátíð áheitasöfnunar

Íslandsbanki, sem er aðalstyrktaraðili 
Reykjavíkurmaraþons, bauð nýlega til upp-
skeruhátíðar vegna áheitasöfnunarinnar í 
útibúi sínu á Granda Þar komu saman full-
trúar góðgerðafélaga, hlauparar, starfsmenn 
og stuðningsaðilar til að fagna góðum 
árangri. Í ár söfnuðu hlauparar rúmum 97 
milljónum króna til 164 góðgerðafélaga sem 
er nýtt met og 21% hærri upphæð en safn-
aðist í fyrra. 

Kári Steinn Karlsson, maraþonhlaupari, 
afhenti viðurkenningar til þeirra sem söfn-
uðu mestum áheitum.

Skorri Rafn Rafnsson safnaði mest allra 
einstaklinga, 3.643.500 krónur fyrir 
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. 
Aldrei áður hefur einstaklingur safnað eins 
miklu en gamla metið var 1,6 milljón frá 
árinu 2014. 

Boðhlaupsliðið sem safnaði mestu var 
liðið Jötunn en þau söfnuðu 243.480 krón-
um fyrir Hjartaheill. Afhentar voru viður-
kenningar til þeirra sem besta árangri náðu 
á ýmsum sviðum. Þar var veitt viðurkenning 
til fulltrúa Jötuns sem hljóp fyrir Hjartaheill 
í Íslandsbankahlaupinu og formaður 
Hjartaheilla tók við framlaginu sem safnað-
ist frá Íslandsbanka.

Stjórn Hjartaheilla þakkar boðhlaups-
liðinu fyrir frækilega framgöngu og öflugan 
stuðning við málstað Hjartaheilla. Jafnframt 
er ástæða til þess að þakka Íslandsbanka 
fyrir að hafa um árabil staðið fyrir þessum 
viðburði sem hefur skilað miklum fjármun-
um í formi áheita til góðgerðar- og líkanar-
félaga sem nýst hafa til góðra verka.

Hitt er þó ekki síður mikilvægt, að hlaup-
ið og öll umgjörð þess hefur um árabil ver-
ið hvatning til almennings jafnt sem íþrótta-
manna að ástunda hreyfingu og efla með 
því færni bæði á líkama og sál. Þetta hefur 
verið liðsmönnum Hjartaheilla gott 
veganesti ekki síður en öðrum. Fyrir þetta 
ber að þakka.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka ávarpar gesti á uppskeruhátíð Íslandsbanka 
vegna Reykjavíkurmaraþons.  Ljósm. Arnaldur Halldórsson.

Frá afhendingu hlaupastyrksins. F.v. Svava Oddný Ásgeirsdóttir frá Íslandsbanka, Sigmundur 
Stefánsson frá sigursveitinni Jötni og Sveinn Guðmundsson formaður Hjartaheilla. 
 Ljósm. Arnaldur Halldórsson.
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Hlíðasmári 12 
201 Kópavogur  
Sími:  534-3600 
www.ahr.is  

LUCAS hjartahnoðtæki  

V Scan handfrjálst ómtæki  

HealthCo ehf
Hlíðarsmári 1 
201 Kópavogur
Sími: 534 3600
www.healthco.is

Kransæðabókin
Nýlega kom út vegleg bók um hjartasjúk-
dóma, Kransæðabókin. 

Ritstjórar eru hjartalæknarnir Guð mund-
ur Þorgeirsson og Tómas Guðbjartsson.

Aftan á bókarkápu er eftirfarandi lýsing 
á innihaldi bókarinnar:

„Kransæðasjúkdómar eru eitt helsta við-
fangsefni íslenska heilbrigðiskerfisins og ein 
algengasta dánarorsök landsmanna. Þótt 
aukinn skilningur á orsökum og afleiðingu 
sjúkdómsins og framfarir í forvörnum, 
greiningu og meðferð hafi skilað góðum 
árangri er sjúkdómurinn enn á meðal 
stærstu verkefna heilbrigðisþjónustunnar.

Þessi bók er skrifuð með íslenska lækna 
og læknanema í huga sem og annað heil-
brigðisstarfsfólk og nema í heilbrigðisvís-
indum. Það er von höfunda að bókin, sem 
tekur sérstakt mið af íslenskum rannsókn-
um og aðstæðum, eigi einnig erindi við 
breiðari hóp íslenskra lesenda, ekki síst 
kaflarnir um áhættuþætti, mataræði og 
forvarnir.

Þrjátíu höfundar, flestir læknar en einnig 

sérfræðingar úr ýmsum öðrum heilbrigðis-
stéttum, fjalla um sjúkdóminn frá víðu sjón-
arhorni. Kafað er ofan í orsakir og mein-
þróun kransæðasjúkdóms, faraldsfræði, 
áhættuþætti, forvarnir, einkenni, fylgikvilla, 
greiningu og meðferð með lyfjum, en einnig 
er fjallað um kransæðahjáveitur og víkk-
unaraðgerðir.

Auk þess eru sérstakir kaflar um erfða-
fræði, endurhæfingu, hjartaígræðslur og 
hjálparhjörtu og fjallað er sérstaklega um 
kransæðasjúkdóm í konum og hjá eldra 
fólki“.

Þetta virðist vera bók sem gæti veitt svör 
við ýmsum spurningum sem hjartasjúk-
lingar geta velt fyrir sér auk þess að vera 
gagnleg handbók um mataræði og heil-
brigðar lífsvenjur.

Tómas Guðbjartsson og Guðmundur 
Þorgeirsson, ritstjórar Kransæðabókarinnar.
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Rauðrófur eru hjartavæn fæða
Mikið næringargildi
Rauðrófa eða rauðbeða (lat.: Beta vulgaris), 
er þekkt frá aldaöðli fyrir ótrúlegt næringar-
gildi sitt. Það er auðvelt að rækta hana, hún 
hefur gott geymsluþol og aðlagast auðveld-
lega mismunandi loftslagi. Frá öndverðu 
hefur rauðrófan verið notuð í lækninga-
skyni, við fjölbreyttum sjúkdómum, t.d. 
skertri nýrnastarfsemi, hjartasjúkdómum, 
orkuskorti og jafnvel hefur hún þótt gagn-
ast við getuleysi.

Núna er rauðrófan einnig notuð sem 
hvati, til að styðja mörg fæðubótarefni og 
rauðrófuduft er er virkt innihaldsefni í fjöl-
mörgum slíkum. Vinsælustu rannsóknirnar 
um virkni rauðrófunnar fjalla um hæfni 
hennar til að efla þrek og úthald, bæta 
minni vegna aukins blóðflæðis til heila og 
bæta hjartastarfsemi. Að auki inniheldur 
rauðrófan ýmis vítamín og steinefni auk 
náttúrlegra jurtaefna, sem mörg hver eru 
okkur nauðsynleg.

Algengt er að nota rauðrófur í salat svo 
sem síldarsalat, en á síðari tímum hafa vin-
sældir hennar aukist í öðru formi sem 
rauðrófusafa eða rauðrófudufti í ýmsu 
formi, sem m.a. er vinsælt í orkuþeytingi 
og fleiri samsetningum. 

Rauðrófan í goðafræðinni
Rauðrófur koma fyrir í forngrískri og róm-
verskri goðafræði. Gyðja fegurðar og ástar, 
Afródíta þakkaði rómantískan þokka sinn 
krafti rauðrófunnar. Það var vegna meintra 
áhrifa á kynlíf guðanna að dýrkendur 
Apollós, sem einnig var nefndur sólguðinn, 
komu með rauðrófur sem fórnargjöf í hofið 
í Delfí. Véfréttin í Delfí sagði Appolló, að 
radísur væru virði þyngdar sinnar í blýi, en 
rauðrófur væru virði þyngdar sinna í silfri. 
Það var aðeins piparrótin sem tók þeim 
fram, en hún var sögð þyngdar sinnar virði 
í gulli.

Hjartalögun rauðrófunnar, blöð hennar 
og ástríðufullur rauður litur skapa djúp 
tengsl við tákn ástarinnar, hjartað. 
Rauðrófan „blæðir“ meira að segja rauðu. 
Og ef rótin er hjartað þá samsvara blöðin 
líkamanum og æðar þeirra blóðrásarkerfi 
mannslíkamans. Það má greina þessar æðar 
á blöðunum. Það var liturinn, lögunin og 
þessi samlíking, sem styrkti trú forn-Grikkja 
á áhrifamátt jurtarinnar.

Andoxunarefnin eru öflug vörn
Í rauðrófunni eru andoxunarefni, og þau 
finnast líka í grænu blöðunum. Rauði litur-

inn er flókin samsetning sindurefna sem 
nefnast „betalains“, sem veldur hinum 
rauða lit rauðrófunnar. Þetta efni er einnig 
að finna í öðru grænmeti og ávöxtum, svo 
sem rauðkáli, greipaldinum, kirsuberjum 
og plómum. Betanín er samþjappað í frum-
um rauðrófu og lekur auðveldlega út eða 
„blæðir“ úr rófunni þegar hún er skorin eða 
hituð. Betanín er talið afar öflugt andoxun-
arefni. Það á að draga úr streitu, lækka kól-
esteról í blóði og minnka áhættu á hjartaá-
föllum, hjartaslagi og kransæðastíflu. 

Rauðrófur innihalda einnig helstu 
vítamín, A, C, ásamt K og B vítamínum. Þá 
má nefna kalíum, kalsíum, magnesíum, 
mangan, og fosfór en einnig járn, sink, kop-
ar, og selen. Kalíum er sérstaklega mikil-
vægt fyrir hjartað og æðakerfið. Rauðrófur 
innihalda einnig fjölmörg önnur heilsubæt-
andi efni, svo sem luteolín, luteín, og beta-
-karótín. 

Áhrif á öldrun og 
 lækkun á blóðþrýstingi
Rauðrófan er stútfull af andoxunarefnum. 
Hún innheldur hátt hlutfall af betaníni, 
bóroni og fólati. Hún er rík af öðrum nær-
ingarefnum og uppfyllir flest skilyrði sem 
„ofurfæða“. Það eru því allar horfur á að 
rauðrófan fái á ný sess sem heppilegt 
yngingarlyf, eða haldi í það minnsta í við 
öldrun, sé hennar neytt reglulega. 

Ætla má að um þriðjungur Íslendinga sé 
með of háan blóðþrýsting og margir 
þeirra hafa ekki hugmynd um 
það. 

Nítrat í rauðrófum er 
hráefnið fyrir fram-
leiðslu nituroxíðs 
sem er skammstafað NOx. 

Þegar það myndast og leysist upp í líkam-
anum smýgur það í gegn um frumuveggi 
og sendir skilaboð í sérhverja frumu, vef, 
og líffæri. Dæmi um slíkar skipanir: Til 
æðanna að slaka á svo þær geti þanist út. 
Það minnkar blóðþrýsting og eykur blóð-
flæði til frumanna. Til blóðflaganna að 
minnka viðloðun og draga þannig úr hættu 
á blóðtöppum og æðakölkun. Til ónæm-
iskerfisins að ráðast gegn innrás sýkla og 
krabbameinsfruma. Til heilafruma að skipt-
ast á boðum fyrir heilbrigða heilastarfsemi.

Hvernig breytir líkaminn nítrati úr 
rauðrófum í lífgjafann nituroxíð, NOx? Það 
gerist í nokkrum skrefum, afar mikilvægir 
gerlar í munnholi (tungu) breyta nítratinu 
í nítrít. Nítrítið fer síðan í magann og með 
hjálp magasýra breytist stór hluti þess í 
NOx sem víkkar út æðar og eykur blóð-
flæði, en það er einmitt markmiðið.

Rauðrófur eru ótrúleg uppspretta af 
nítrati og öðrum hjartavænum fæðuefnum. 
Telja má víst samkvæmt flestum heimildum 
að hún sé æskileg og holl fæða fyrir hjarta-
sjúklinga sem og flesta aðra.

Heimildir m.a.: Wikipedia, The Irish 
Heart foundation, Deutsche 
Hertzstiftung, British Heart 
Foundation og American Heart 
Association.

P.B.
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HVERAGERÐI
Heilsustofnun NLFÍ  

- heilsustofnun .is
Hótel Örk
Landkraft

ÞORLÁKSHÖFN
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja

ÖLFUS
Eldhestar ehf
Hraunsós ehf

FLÚÐIR
Áhaldahúsið Steðji
Flúðasveppir ehf
Kvenfélag Hrunamannahrepps

HELLA
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Varahlutaverslun Björns Jóhannsson

HVOLSVÖLLUR
Byggðasafnið í Skógum
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Hótel Hvolsvöllur
Krappi ehf, byggingaverktakar
Ólafur Árni Óskarsson
Snyrtistofan Ylur

VÍK
Hrafnatindur ehf
RafSuð ehf

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Geirland ehf, hótel  

og veitingarekstur

Hótel Laki
Systrakaffi ehf

VESTMANNAEYJAR
Áhaldaleigan ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Eyjavík ehf
Framhaldsskólinn í 

Vestmannaeyjum
Karl Kristmanns,  

umboðs- og heildverslun
Kranabílaþjónustan ehf
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan V .M .
Teiknistofa  

Páls Zóphóníassonar ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

PORTFARMA
VERÐUR
ALVOGEN
NÝTT ÚTLIT – SÖMU LYF



Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

ÞREKHJÓL TUNTURI GO 50
• Kasthjól 6 kg 
• Stærð: 106 x 57 x 143 cm
• Hámarksþyngd notanda 135 kg
• Þjálfunarálag 35-250 W á 60 snún./mín.

 VERÐ 105.000 kr.

ÞREKHJÓL CARDIO XTR
• Kasthjól 8 kg
• Stærð: 95 x 55 x 129 cm
• Hámarksþyngd notanda 130 kg
• Þjálfunarálag 35-260 W á 60 snún./mín.

 VERÐ 99.000 kr.

TUNTURI PURE 6.1 ÞREKHJÓL
• Kasthjól 9 kg
• Stærð: 139 x 56 x 109 cm
• Hámarksþyngd notanda 150 kg
• Þjálfunarálag 15-360 W á 60 snún./mín.

VERÐ: 265.000 kr.

ÞJÁLFUNARVÖRUR
MIKIÐ ÚRVAL

SANDPOKAR 
• 1,0 –1,5 og 2,0 kg 

VERÐ FRÁ 2.500 kr./parið

HALTU ÞÉR Í GÓÐU FORMI
HEIMA Í STOFU

Hjá FASTUS fæst mikið úrval af æfingatækjum fyrir jafnvægis- 
og styrktarþjálfun, sem auðvelt er að nota heima í stofu.

Kíktu á úrvalið í verslun okkar eða í nýju vefversluninni fastus.is

HANDLÓÐ 
VERÐ FRÁ 1.500 kr./parið
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