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Íslensk erfðagreining brýtur blað í þróun lyfja í heiminum: 

200 hjartasjúklingar 
taka fyrsta „genalyfið“

- Nýtt lyf gegn hjarta og æðasjúkdómum gæti verið tilbúið eftir fjögur ár

Um það bil 200 Íslendingar munu taka þátt
í lyfjarannsóknum sem Íslensk erfðagrein-
ing hefur farið af stað með. Um er að ræða
prófanir á lyfi sem ber nafnið DG-031.
Þetta er í raun fyrsta áþreifanlega afurð
erfðarannsókna á flóknum erfðasjúkdómum
í heiminum og með þeim er brotið blað í
sögu erfðafræðirannsókna. Þetta er gríðar-
spennandi verkefni fyrir hjartasjúklinga á
Íslandi og í heiminum öllum. Það er gaman
að segja frá því að þessar tilraunir fara fram
á Íslandi og 200 hjartasjúklingar munu
taka þetta lyf í vor og sumar. Í rannsókn-
inni munu sjúklingar taka lyfið í nokkrar
vikur og áhrif þess á bólguþætii í líkaman-
um sem tengjast hjartaáföllum verða borin
saman við lyfleysu. Reiknað er með að

niðurstöður þessara rannsókna muni liggja
fyrir í haust. 

Þeir einstaklingar sem boðin hefur verið
þátttaka í rannsókninni hafa þegar fengið
hjartaáfall eða kransæðastíflu og erfðarann-
sóknir Íslenskrar erfðagreiningar benda til
að þeir hafi erft aukna áhættu á hjartasjúk-
dómi. 

Íslensk erfðagreining hefur hafið lyfja-
prófanir á lyfinu DG-031 til að meta áhrif
þess á líffræðilega þætti sem tengjast auk-
inni hættu á hjartaáfalli. Erfðarannsóknir
fyrirtækisins hafa leitt í ljós algengar gerðir
af erfðavísum sem tengjast aukinni hættu á
hjartaáfalli. Talið er að þessi aukna áhætta
stafi af aukinni bólgumyndun í æðum við
fituúrfellingar af völdum sérstakra boðefna

sem aftur valdi aukinni hættu á því að æðar
rofni. 

Niðurstöðurnar munu verða notaðar við
hönnun viðameiri, alþjóðlegra lyfjaprófana
sem ætlað verður að prófa hvort að DG-031
minnki hættu á hjartaáfalli. Áætlað er að hluti
þeirra lyfjaprófana muni fara fram hér á landi.

DG-031 var upphaflega þróað af þýska
lyfjafyrirtækinu Bayer til að meðhöndla
astma. Um 1500 manns hafa þegar tekið
lyfið í rannsóknum Bayer og engar alvar-
legar aukaverkanir komu fram í þeim. Vel-
ferð hefur vitneskju um að mikill áhugi er
fyrir þessum rannsóknum ÍE og hafa
erlendir fjölmiðar á borð við Forbes maga-
sín og CBS sjónvarpsstöðin boðað komu
sína hingað til lands vegna þessa.

Hjartakóngar á
Reykjalundi
Þessir gallvösku karlar, sannkallaðir hjarta-
kóngar voru í yfirhalningu hjá Magnúsi R.
Jónassyni yfirlækni endurhæfingadeildar-
innar að Reykjalundi. Aðalviðtal blaðsins
að þessu sinni er viðtal við yfirlækninn um
starfsemina og markmið endurhæfingar-
innar. Hluti af þessu öllu er að styrkja menn
og þegar Pjetur ljósmyndari hitti á karlana
var verið að leggja í öfluga miðdegisgöngu
undir skörpum geislum vorsólarinnar. 
Sjá bls. 4-8.
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Venjulegt fólk tekur ekki lyf nema

það þurfi þess. Þetta er einföld

staðreynd. Það vaknar enginn og

stekkur skælbrosandi með eftir-

væntingu til að komast í lyfjaboxið

og taka morgunskamtinn. Þetta

virkar ekki þannig. Hjartasjúkling-

ar taka lyf að morgni og margir oft á dag til að viðhalda

ástandi og halda niðri sjúkdómi sem er lífshættulegur.

Án þessara lyfja myndi margur lifa skemur og njóta

minni lífsgæða. Hjartasjúklingar á Íslandi krefjast

nokkurra hluta. Að lyfjaverði sé stillt í hóf. Að ríkið

stuðli að eðlilegri samkeppni á lyfjamarkaði og tryggi

með því að lyfjaverð drepi engan, í orðsins fyllstu

merkingu. Í annan stað krefjast hjartasjúklingar og í

raun sjúklingar allir að nýjustu og öflugustu lyfin séu á

boðstólum fyrir alla – alltaf. Þetta eru okkar kröfur og

frá þeim er ekki hægt að víkja. Nú er það svo að lyfja-

verð á Íslandi er mjög hátt, en á móti kemur að við

erum að nota bestu fáanlegu lyfin. Nú þegar standa yfir

átök milli lyfsala og ríkis, þar sem síðarnefndi aðilinn

ætlar sér að knýja fram lækkun á lyfjaverði til að spara

í ríkisútgjöldum höfum við hjartasjúklingar nokkrar

athugasemdir fram að færa. Í fyrsta lagi frábiðjum við

okkur að verða eitthvert fórnarlamb slíkra viðræðna og

munum ekki sætta okkur við slíkt hlutskipti. Þessi tvö

öfl verða að setja sinn ágreining niður með þeim hætti

að hagsmunir sjúklinga séu ekki fyrir borð bornir. Við

ætlum ekki að sætta okkur við einhver annars flokks lyf

gegn því að værukærum embættismönnum líði betur

þegar þeir rýna í exel skjölin sín. Við viljum bestu lyf í

heimi á lægsta mögulega verði. Þegar menn ætla sér að

fara að skera niður rekstrarkostnað ríkisins, er hætt við

að afskriftirnar aukist. Þessar afskriftir eru ekki tölur á

blaði. Þetta eru foreldrar þínir, maki eða börn. Við erum

ein ríkasta þjóð í heimi og sættumst ekki á annað en

bestu lyf á sangjörnu verði.

Eggert Skúlason 
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Lyfjaverð getur drepið

Eggert Skúlason.
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,,Ég útskrifaðist frá læknadeild Háskóla
Íslands 1975, lauk sérnámi í heimilislækn-
ingum í Kanada 1982 og var heilsugæslu-
læknir í Reykjavík í 16 ár. Árið 1998 tók
ég mér frí frá heilsugæslunni og vann á
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði. Þar
komst ég fyrst alvarlega í kynni við endur-
hæfingu og tók þá ákvörðun að breyta um
starfsvettvang. Ég réði mig á Reykjalund
síðla árs 1999 og hef unnið þar síðan ef
undan er skilið tímabil sem ég vann á
endurhæfingardeild Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss að Grensási”.

Tók við mjög góðu búi

Magnús fékk réttindi sem endurhæfingar-
læknir í apríl á síðasta ári. Um svipað leyti

ákvað Magnús B Einarson endurhæfingar-
læknir að draga sig í hlé eftir rúmlega tutt-
ugu ára starf sem yfirlæknir
hjartaendurhæfingarinnar á Reykjalundi og
Magnús segist hafa verið svo heppinn að fá
að taka við starfi hans. ,,Að sjálfsögðu vann
ég með hjartasjúklinga sem heimilislæknir
og eftir að ég kom á Reykjalund vann ég
mikið með nafna mínum að endurhæfingu
hjartasjúklinga og tók við mjög góðu búi
þegar hann hætti”.

Hvenær hófst endurhæfing hjartasjúkl-
inga að Reykjalundi og hver voru tildrög
þess?

,,Segja má að undirbúningur skipu-
lagðrar hjartaendurhæfingar á Reykjalundi
hafi hafist fyrir alvöru 1980. Á sjöunda og
áttunda áratugnum varð smám saman ljóst
víða um heim að þjálfun var mikilvæg fyrir
hjartasjúklinga ekki síður en aðra og það
vakti mikla athygli á sínum tíma þegar átta
menn sem allir höfðu fengið kransæðastíflu
hlupu Maraþonhlaup í Boston 1973.
Magnús B. Einarson endurhæfingarlæknir

stóð í eldlínunni við undirbúninginn um
1980, nýlega kominn heim frá námi fullur
af hugmyndum og krafti”. 

Getum borið höfuðið hátt
Magnús segir að skipulögð hjartaendur-
hæfing hafi hafist á Reykjalundi 30. júní
1982 og farið hægt af stað. Í byrjun hafi
virst sem læknar væru missáttir við að
senda sjúklinga sína í þjálfun, sjúkling-
arnir sjálfir hafi verið óöryggir og fyrstu tvö
árin hafi innritast einn sjúklingur á viku að
meðaltali. Síðan hafi þeim fjölgað smám
saman, sérstaklega eftir að hjartaskurð-
aðgerðir hófust hér á landi 1986. 

,,Á þessum árum var lagður grunnurinn
að þeirri fjölþættu hjartaendurhæfingu sem
Reykjalundur hefur boðið upp á gegnum
árin þar sem auk líkamlegrar þjálfunar er
ekki gleymt að hugsa um sálrænu hliðina,
félagsleg mál og meðferð áhættuþátta. Það
er gaman að geta sagt frá því, að þegar það
sem fram fer hjá okkur er borið saman við
erlenda gæðastaðla þá getum við borið

,,Getum borið höfuðið hátt”
- segir Magnús R. Jónasson yfirlæknir endurhæfingardeildarinnar að Reykjalundi

en þúsundir hjartasjúklinga hafa hlotið ómetanlega aðstoð þar

Í rúma tvo áratugi hafa hjarta-

sjúklingar átt þess kost að fara í

endurhæfingu að Reykjalundi og

þeir skipta orðið þúsundum hjarta-

sjúklingarnir sem hafa notfært sér

það að geta leitað þangað til að

byggja sig upp líkamlega og and-

lega eftir að hafa farið í hjarta-

aðgerðir eða eftir áföll sem þó

hafa ekki leitt til aðgerða. Starf-

semi endurhæfingadeildar fyrir

hjartasjúklinga að Reykjalundi

hefur eflst með hverju árinu og

aðstaðan batnað. Við leituðum til

Magnúsar R. Jónassonar yfirlækn-

is endurhæfingardeildarinnar þar

og fengum hann til að ræða við

okkur um starfsemi deildarinnar,

en fyrst báðum við hann að segja

okkur nokkur deili á sjálfum sér.

Magnús R. Jónasson yfirlæknir: “Allt þetta miðar að því, að eftir fjögurra til fimm vikna dvöl útskrifist
hnarreistur einstaklingur” Mynd PS
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höfuðið hátt. Magnús B Einarson endur-
hæfingarlæknir stjórnaði hjartaendurhæf-
ingunni frá upphafi allt fram á síðasta ár af
stakri prýði og rétt er að minnast þess að
hann fékk gullmerki Landssamtaka hjarta-
sjúklinga á tuttugu ára afmæli samtakanna
á síðasta ári fyrir störf sín”.

,,Er ekki fólk sem leitar til ykkar mjög
misjafnlega á sig komið bæði líkamlega og
andlega?

,,Þeir sem koma til okkar í hjartaendur-
hæfinguna á Reykjalundi eru með ýmsa
hjartasjúkdóma þó kransæðasjúkdómurinn
sé lang algengastur. Flestir koma eftir að
hafa lent í hjartaáföllum eða aðgerðum og
eins og vænta má er miserfitt að komast út
í lífið aftur. Veikindi og aðgerðir hafa oft
dregið mjög úr líkamlegu þreki og þeir sem
til okkar koma sjá það oft sem aðal mark-
miðið að ná upp þreki aftur. Við megum

ekki gleyma að fólk bregst mjög misjafn-
lega við veikindum sínum. 

Meðan við erum hraust og allt leikur í
lyndi leiðum við hugann sjaldnast að því,
að eitthvað geti komið fyrir okkur. Svo
þegar áfallið kemur er oft stutt í tilfinningar
eins og kvíða, depurð og jafnvel hræðslu og
vitað er að þriðjungur þeirra sem fá hjarta-
áföll lenda í umtalsverðu þunglyndi á eftir.
Þá er stutt í óöryggi, sjálfstraustið verður
ekki sama og áður og saman við blandast
áhyggjur fjölskyldunnar. Svefntruflanir og
þreyta eru þá skammt undan og úr getur
orðið erfiður vítahringur. Í slíkri stöðu er
einstaklingurinn ekki lengur við stjórnvöl-
inn í lífi sínu heldur sjúkdómurinn eða öllu
heldur hugmyndir viðkomandi um sjúk-
dóminn og hvernig líklegt sé að framvindan
verði. Þessum málum er mjög mikilvægt að
sinna”.

Samhentur hópur fagfólks
Við spurðum Magnús þessu næst hvert væri
markmiðið með endurhæfingunni?

,,Markmiðið er að einstaklingurinn nái
sem bestri líkamlegri, andlegri og félags-
legri færni svo hann megi af eigin ramm-
leik ná aftur að lifa eins eðlilegu lífi og
mögulegt er. Að sjálfsögðu setur einstakl-
ingurinn sér sín markmið og auðvitað
ræður hann för, endurhæfingin verður alltaf
að vera einstaklingsmiðuð. Í hjartateyminu
á Reykjalundi er samhentur hópur fagfólks
sem vinnur með einstaklingnum við að ná
markmiðum sínum.

Í teyminu starfa læknar, hjúkrunarfræð-
ingar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfi, heilsuþjálf-
arar, félagsráðgjafi og næringar-fræðingur.
Við komu fer fram mat á stöðu mála með
viðtölum og skoðunum og nánast allir fara í
áreynslupróf í byrjun dvalar. Það er m.a.
notað til að byggja upp þjálfunarprógram
fyrir viðkomandi sem tekur mið af getu hans
og felst í þjálfun á þrekhjólum, göngu,
sundi, leikfimi og æfingum í tækjasal undir
eftirliti sjúkraþjálfara. Sálrænn styrkur er
ekki síður mikilvægur og reynt er að byggja
hann upp ekki síður en líkamlegan. Margir
sem til okkar koma hafa lifað undir miklu
álagi, búa við langvarandi streitu og ójafn-
vægi í daglegu lífi. Þeim er auk slökunar
boðið upp á námskeið þar sem lögð er mikil
áhersla á að þátttakendur setji sér skýr
markmið til framtíðar, setji sjálfum sér og
öðrum mörk og komi reiðu á líf sitt”

Magnús segir að fyrir kransæðasjúklinga
sé mjög mikilvægt að ná tökum á áhættu-
þáttum sjúkdómsins til að draga sem mest
úr framgangi hans. Þar sé reykleysi mjög
mikilvægt, svo mikilvægt, að ef viðkomandi
er ekki tilbúinn til að hætta að reykja eigi
hann ekki erindi að Reykjalundi. ,,Vilji
hann hins vegar hætta styðjum við hann
með ráðum og dáð. Megrunaraðstoð stend-
ur öllum til boða sem þurfa og mikið er lagt
upp úr að hollt mataræði fylgi okkar fólki
inn í framtíðina. Ekki má gleyma þætti
fræðslunnar, þekking er undirstaða þess að
geta borið ábyrgð á eigin heilsu. Fræðsla
um sjúkdómana, áhættuþætti, mataræði,
streitu og svefn, gildi þjálfunar o.fl. er
fastur liður í starfinu og allir eiga þess kost
að spreyta sig á að elda hollustufæði áður
en þeir ljúka dvölinni.

Allt þetta miðar að því, að eftir fjögurra
til fimm vikna dvöl útskrifist hnarreistur
einstaklingur, sem hefur bætt líkamlegt og
andlegt þrek sitt og er betur fær um að tak-
ast á við verkefnin sem taka við í lífinu”. 

230 sjúklingar árlega
Hvernig sérð þú fyrir þér endurhæfingu
hjartasjúklinga þróast á komandi árum. Er

Magnús með nokkrum af hjartaköllunum sem stefna til betra lífs og lengra lífs.  Mynd PS
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ekki aðsókn alltaf að aukast og hvað þyrfti
að gera til að geta mætt þeirri auknu eftir-
spurn?

,,Reykjalundur er einkafyrirtæki í eigu
SÍBS. Árið 2001 gerði Reykjalundur þjón-
ustusamning við Heilbrigðis- og trygginga-
málaráðuneytið þar sem ríkið kaupir
ákveðna þjónustu af Reykjalundi. Í þeim
samningi er miðað við að um 230 hjarta-
sjúklingar njóti endurhæfingar árlega. Til
þess höfum við 22 pláss og eru flestir hjá
okkur annað hvort fimm daga vikunnar eða
sem dagsjúklingar, koma að morgni og fara
heim síðdegis eftir að dagskránni lýkur.
Aðstaðan hefur mikið batnað gegnum árin,

sérstaklega eftir að nýja þjálfunarhúsið var
tekið í notkun í ársbyrjun 2002. Oft hefur
barátta við biðlistana verið hörð en undan-
farið ár hefur verið meira jafnvægi milli að-
sendra beiðna og afkastagetu okkar en oft
áður. 

Reykjalundur hefur verið að breytast
smám saman á síðustu árum í þá átt að
dagsjúklingum fjölgar, fleiri og fleiri sækja
þjónustu yfir daginn og fara heim að kvöldi
og þessi þróun mun halda áfram. Þetta
gefur ákveðin tækifæri til hagræðingar og
breytinga á skipulagi sem vonandi leiðir til
að fleiri fái notið þjónustunnar í framtíð-
inni. Á sama tíma er stöðug þróun í með-

ferð hjartasjúkdóma. Það hefur m.a. leitt til
þess að fólk með hjartasjúkdóma lifir
lengur og þeim fjölgar sem lifa með hjarta-
bilun til langs tíma. Það er mikilvægt að
sinna þeim vel og ég sé fyrir mér að þeim
muni fjölga hjá okkur á Reykjalundi og á
prjónunum eru áætlanir um að koma betur
til móts við þennan hóp. Áfram munum við
sinna því sem við höldum að við gerum
best, það er að aðstoða hjartasjúklinga sem
eru líkamlega og/eða andlega beygðir að ná
tökum á lífi sínu á nýjan leik” sagði
Magnús að lokum.
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Félagsráðgjafi
starfar hjá
SÍBS
María Jónsdóttir, félagsráðgjafi, hefur
verið ráðin til starfa hjá SÍBS. María
hefur aðsetur í húsnæði SÍBS að
Síðumúla 6, Reykjavík. Lögð verður
áhersla á persónulegan stuðning og
uppfræðslu um réttindamál. María
hefur viðveru á mánudögum frá kl.
12.00 til 17.00. María er afar reyndur
félagsfræðingur og hefur unnið með
fötluðu fólki, sjúklingum og fjöl-
skyldum þeirra. María verður til halds
og traust fyrir félagsmenn aðilardar-
félaga SÍBS. Öryrkjabandalagið styrkir
þetta verkefni. Frekari upplýsingar
gefur Helgi Hróðmarsson í síma: 552-
2150 og María Jónsdóttir, félags-
ráðgjafi í síma: 699-4462. Tölvu-
póstfang Maríu er: maria@sibs.is Góð gjöf til Reykjalundar

Sverrir Hallórsson og Hörður Adolfsson í Klúbbi matreiðslumeistara komu færandi hendi
á Reykjalund fyrir skömmu vopnaðir úrvals pönnum frá Alpan á Stokkseyri. Við herleg-
heitunum tók Sólveig Júlíusdóttir. Pönnurnar er ætlaðar til að halda matreiðslukennslu
fyrir hjartasjúklinga sem eru í endurhæfingu á Reykjalundi. Með þessu vill Klúbbur
matreiðslumeistara leggja til aðstoð við kennslu á bættu matarræði og hollustu.

María Jónsdóttir félagsfræðingur

Pönnurnar frá Alpan svíkja engann og þegar þessir menn fara höndum um þær er hægt að útbúa
fullkomna máltíð.
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Biðlistar
styttast

Það er ánægjuleg stað-
reynd að biðlistar eftir
hjartaaðgerðum hafa
styst verulega og það á
skömmum tíma. Þann
23. janúar sendi Velferð
fyrirspurn til hjartalækna
á Landsspítala - háskóla-

sjúkrahúsi og óskaði eftir upplýsingum
um hversu margir væru á biðlistum.
Þetta var gert í kjölfar hugmynda
ríkisstjórnarinnar um að draga verulega
úr þjónustu við hjartasjúklinga. Bless-
unarlega var hætt við það og skynsemi
og sanngirni tók völdin á ný. Svarið sem
barst kom frá Axel F. Sigurðssyni lækni.
„Eftir kransæðaþræðingu, gangráðs-
ísetningu, kransæðavíkkun, raflífeðlis-
fræðilegri rannsókn og rafvendingu bíða
samtals 266 sjúklingar.“ Það voru því
266 sjúklingar séu á biðlistum fyrir
aðgerð eða rannsókn á þræðingarstofu.
Þetta var staðan um 20. janúar. Eftir
páska var Axel beðinn um að upplýsa
um stöðuna. Þá barst þetta svar:

„Mikil breyting til bóta hefur orðið á
biðlista fyrir hjartaþræðingar og krans-
æðavíkkanir. Í dag bíða 27 eftir hjarta-
þræðingu og 4 eftir kransæðavíkkun. Við
teljum að skýringin á þessu felist í því að
afköst hafa verið mikil síðustu 2 árin og
smám saman hefur tekist að hreinsa upp
biðlistana. Einnig hefur fjöldi bráðra
þræðinga farið vaxandi sem kemur í veg
fyrir að fólk þurfi yfir höfuð að fara á
biðlista. Það er því óhætt að segja að
staðan sé góð sem stendur og að
hjartasjúklingar fái góða þjónustu hvað
þetta varðar í dag. Rétt er þó að benda á
að þessir breytast fljótt. Um leið og slegið
er slöku við þá myndast aftur biðlistar.
Því má búast við því að einhverjir
biðlistar myndist nú yfir sumarmánuðina
þegar innkallanir liggja niðri. 

Hvað aðra biðlista varðar er staðan
þessi: Eftir gangráð bíða 20, eftir
rafvendingu 37, eftir raflífeðlisfræið-
legri rannsókn 30 og eftir brennslu-
aðgerð um 30.“ 

Alls eru því um 150 manns á biðlista
eftir ýmsum aðgerðum á hjartadeild. En
voru, aðeins þremur mánuðum fyrr, 266
talsins. 

Góð gjöf frá Donnu
Heildverslunin Donna færði Landssamtökunum hjartarafstuðstæki að gjöf og verður það
framvegis á skrifstofu samtakanna og er tækið tilvalið til að hafa til taks á stórum fundum
þar sem margir hjartasjúklingar koma saman. Þessi gjöf fellur vel inní þá stefnu sem uppi
er hjá landssamtökunum að tækjavæða skrifstofuna nauðsynlegum tækjum af þessu tagi.
Það var Ólafur Magnússon sem kom færandi hendi. Þeir sem vilja afla sér frekari
upplýsinga um tæki af þessari gerð geta farið inn á heimasíðu Donnu, sem er
www.donna.is 

Ólafur Magnússon kom færandi hendi og Ásgeir framkvæmdastjóri Landssamtaka hjartasjúklinga
tók þakklátur við.

Axel F.
Sigurðsson.

Sama númer um land allt

528 9000

www.rarik.is

Molar
Sendu okkur póst

Við minnum á netfangið okkur,
velferd@sibs.is. Allar skoðanir ykkar og
ábendingar um efni blaðsins er vel
þegnar. Þið getið líka sent okkur spurn-
ingar sem við finnum svör við, hvort sem
það tengist lyfjamálum, læknismeðferð
eða öðrum skyldum hlutum.

Fjölmargar heimasíður

Margar heimasíður er áhugaverðar fyrir
hjartasjúklinga. Má þar nefna hjarta-
vernd.is, landlaeknir.is, doktor.is og
margar fleiri. Netið getur hjálpað öllum
til að læra meira um sjúkdóminn og
hvernig rétt er að bregðast við honum.
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Eins og oft áður var góð mæting á

aðalfund hjartasjúklinga á Reykja-

víkursvæðinu, sem haldinn var á

Hótel Sögu þann 27. mars.

Vilhjálmur Vilhjálmsson formaður

flutti skýrslu stjórnar af myndar-

brag og rak það helsta sem á

daga félagsins dreif á síðasta ári.

Reikningar voru samþykktir og

ríkti sovésk stemning í ákvarðana-

töku og samþykktum fundarins.

Sama gildir um stjórnarkjör. For-

maður var kjörinn með dúndrandi

lófataki og að sama skapi stjórn

félagsins. Steingrímur Jónasson

gaf ekki kost á sér til áfram-

haldandi stjórnarsetu og var

honum þakkað gott starf.

30 milljón króna tæki

Vilhjálmur gerði grein fyrir viðamikilli fjár-
öflun til kaupa á tæki til lækninga og með-
höndlunar á hjartaóreglu. Þetta tæki kostar
um 30 milljónir króna og leggja margir
hönd á plóginn með Lions menn í farar-
broddi. Jónínu sjóður kemur að fjármögn-
uninni, Lions menn á Íslandi og
alþjóðasjóður Lions hreyfingarinnar mun
styrkja verkefnið rausnarlega eða um 4.5
milljónir króna. Reykjavíkurdeild hjarta-
sjúklinga stefnir að því að leggja til eina
milljón og sömuleiðis eru aðrar deildir
innan Landssamtaka hjartasjúklinga að
skoða fjárframlög til þessa risavaxna verk-
efnis. Afar brýnt er að fá þetta tæki til
landsins en talið er að allt að 3000 manns
þjáist af hjartaóreglu með ýmsum hætti.
Vonir standa til þess að hægt verði að auka
lífslíkur og lífsgæði þessa hóps mikið með
tilkomu tækisins. Ekki þarf að taka fram
hversu gríðar stórt verkefni þetta er og talar
upphæðin alveg sínu máli – 30 milljónir

króna. Til samanburðar má geta þess að
þetta jafngildir 15 földu framlagi ríkisins á
fjárlögum til Landssamtakanna á þessu ári,
en ríkið styrkti samtökin um 2 milljónir
króna á núgildandi fjárlögum.

Þekktu rétt þinn – og sæktu

hann

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, þingmað-
ur Samfylkingar og fyrrverandi starfsmaður
Tryggingastofnunar ríkisins flutti því næst
fræðsluerindi undir heitinu “Réttur þinn í
almannakerfinu.” Erindið var afar áhuga-
vert enda á ferðinni einn af fyrrverandi
þjónum þessa opinbera samtryggingakerfis
okkar allra. “Það kemur ekkert af sjálfu sér
frá Tryggingastofnun. Fólk verður að
þekkja kerfið og vita sinn rétt og því næst
að sækja þann rétt.” Sagði þingmaðurinn
og lagði afar ríka áherslu á að sækja þarf
um allar bætur. Ásta Ragnheiður hvatti
fólk til að kynna sér rétt sinn, með því að
hafa samband við stofnunina og leita þar
ráðgjafar eða fara á heimasíðu Trygginga-
stofnunar, sem er www.tr.is. Hjartasjúkl-
ingar eiga margvíslegan rétt, þegar kemur
að lyfjum og læknisþjónustu. Sérstaklega
var áhugavert að hlusta á Ástu Ragnheiði

fjalla um lyfjaskírteini. Allir hjartasjúkl-
ingar sem taka B-merkt eða E-merkt lyf
eiga rétt á lyfjaskírteini. Þetta þýðir
umtalsverðan afslátt ef fólk er að taka
jafnvel nokkrar lyfjategundir. Til að mynd
B-merkt lyf (B stendur fyrir “brýn nauð-
syn”) þá á handhafi lyfjaskírteinis að
greiða 1700 kr og upphæðin er hærri
greiðir sjúklingur 65% af verðinu. Semsagt
35 kr. í afslátt af hverjum hundrað krónum
umfram 1700 kr. Nú eiga allir hjartasjúkl-
ingar sem lesa þetta að biðja lækninn sinn
um að sækja um lyfjaskírteini. Og ekki láta
þá komast upp með að segja annað en já.
Hafið þetta blað með ykkur til læknisins og
látið hann lesa þetta. Hér er meira að segja
orðsending til læknisins, sem þið skuluð
láta hann lesa: Kæri læknir! sérstök ákvæði
gilda um hjartasjúklinga og ef þeir hafa
fjölskyldusögu, eða ættlæga áhættu á
hækkaðri blóðfitu eiga þeir rétt á lyfja-
skírteini. Læknir sjúklings sækir um þetta
skírteini og drífðu þig nú í að sækja um
skírteinið og rektu á eftir því. Vinsamlegast
láttu svo hafa samband við skjúklinginn
þegar skírteinið er tilbúið. Og fyrst þú ert
farinn að lesa kannaðu þá hvort lyfin sem
þessi sjúklingur er að fá, eru á besta verð-
inu. Takk! Þegar hann er búinn að lesa og
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Aðalfundur hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæðinu haldinn í lok mars:

Fólk verður að þekkja
rétt sinn og sækja hann

- sagði Ásta Ragnheiður í fræðsluerindi um Tryggingastofnun

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir.
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lítur á þig ofurlítið hissa, kannski pínu fúll,
þá bara lyftir þú báðum öxlum og brosir.

Tryggingastofnun afar erfið

fyrir umsækjendur

Ásta Ragnheiður tók við fyrirspurnum að
lokun erindu. Allar spurningar sem fram

komu fólu í sér skilaboð um hversu erfitt
væri að eiga við stofnunina. Einn fyrir-
spyrjandi sagði að það þyrfti hraustan
mann til að leggjast inn á spítala en það
þyrfti hraustari mann til að eiga við Trygg-
ingastofnun. Fleiri tóku í sama streng. Það
var auðheyrt á fólki að það er útbreidd
skoðun að erfitt sé að ná fram rétti sínum

hjá stofnuninni, jafnvel þó svo að hann sé
skilgreindur. Ásta Ragnheiður sagðist eiga
bágt með að trúa þessu en sagði jafnframt
að það væri gott fyrir þingmann reykvík-
inga að heyra af þessu.

Undir lok fundarins mætti Kvenna-
kórinn Vox Feminae undir stjórn Margrétar
Pálmadóttur og söng nokkur lög. 



Adolf Bjarnason, heildverslun, Tryggvagötu
Hafnarhúsi, 101

Aðalblikk, Vagnhöfða 19, 110
Aflvaki hf, Pósthússtræti 7, 101
Aflvís ehf, Glerárgötu 30, 600
Akrahreppur, Miklibær, 560
Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18, 300
Akureyrarbær, Geislagötu 9, 600
ALARK arkitektar sf., Dalvegur 18, 200
Alþýðusamband Íslands, Sætúni 1, 105
AM PRAXIS, Sigtúni 42, 105
Arkitektar Gunnar og Reynir, Laugavegi 32b, 101
Arkitektastofa Finns og Hilmars, Bergstaðastræti

10a, 101
Arkitektastofan OÖ ehf, Borgartúni 17, 105
Arnarprent, prentsmiðja, Helluhrauni 12, 220
Augað sf, Kringlunni 4-12, 105
Augasteinn sf., Mörkinni 1, 108
Augnlæknastofan Kaupangi, Mýrarvegi, 600
Augsýn ehf, Fjarðargötu 13-15, 220
Áburðaverksmiðjan, Gufunesi  580-3209, 
ÁF - hús ehf., Sunnubraut 4, 200
Álftin ehf, Hlíðarvegi 15, 415
Áltak, Stórhöfða 33, 110
Árneshreppur, Norðurfirði, 524
Ársól sf., Efstalandi 26, 108
Árvirkinn ehf., Eyravegi 29, 800
Ás fasteignasala ehf., Fjarðargötu 17, 220
Ás sf. Gistiheimili, Skipagötu 9, 600
Ásbyrgi, fasteignasala ehf, 

Suðurlandsbraut 54, 108
B.B. Skilti, skiltagerð, Túngötu 10, 230
B.H.S. ehf, Fossbrún 2, 621
Bakarí Friðriks Har - Ömmubakstur,

Kársnesbraut 96, 200
Balletskóli Sigríðar Ármann, Grandavegi 1, 107
Beyki ehf., Tangarhöfða 11, 112
Bifreiða og vélaverkstæðið, 

Þorsteinsgötu 11, 310
Bifreiða og vélaverkstæðið, Sleitustöðum, 565
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12, 108
Bifreiðaverkstæði Erlings Sigurlaugssonar,

Bygggarðar 10, 170
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ól. Ehf., 

Smiðjuvegi 14, 200
Bifreiðaverkstæði H.P., Hamarshöfða 6, 112
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf., 

Skemmuvegi 34, 200
Bílagerði ehf., Ásbraut 6, 530
Bílamálun Halldórs Þ. Nikuláss., 

Funahöfða 3, 110
Bílanes almennar bílaviðgerðir, 

Bugggörðum 8, 170
Bílasprautun/réttingar Auðuns, 

Nýbýlavegi 10, 200
Bílaverkst. Guðjóns, Aðalstræti 84, 450
Bílaverkstæðið Bragginn sf., Flötum 20, 900
Bílaþjónusta Péturs, Vallholti 17, 800
Bílaþjónustan ehf., Garðarsbraut 52, 640
Bjarni Guðmundsson, Hlíðarhjalla 65, 200
Björgun ehf., Sævarhöfða 33, 112
Björgvin Magnússon, Reynigrund 55, 200
Bliki ehf., bílamálun, Smiðjuvegi 38e, 200
Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42, 108
Blómabær, gróðurstöð, Miðvangi 31, 701
Borgarbyggð, Borgarbraut 11-13, 310
Bókasafn Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210
Bókasafn Reykjanesbæjar, 

Hafnargötu 57, 230
Bókhaldsstofa Ingimundar T. Magnússonar,

Ármúla 15, 108

Bókhaldsstofa Vals, Dalshrauni 14, 220
Bókhaldsstofan hf, Krosseyrarvegi 17, 780
Bókhaldsstofan Tálknafirði, 

Strandgötu 40, 460
Bókun sf., Hamraborg 1, 200
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar, Blómsturvöllum

15, 740
Bón- og þvottastöðin, Sóltún 3, 105
Brauðhúsið ehf., Efstalandi 26, 108
Brauðstofa Áslaugar ehf., Búðagerði 7, 108
Búnaðarsamband A - Húnavatnssýslu,

Húnabraut 13, 540
Bútur sf., Birkilundi 11, 600
Byggingafélagið Kambur ehf., 

Strandgötu 11, 220
Byggingafélagið Klakkur ehf., Smiðjuvegi 9a, 
Byggingafélagið Viðar ehf. Rvík, 

Bæjarlind 14-16, 200
Byggingarfélagið Byggir ehf, Þórsgata 10, 450
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni

v/Hagatorg, 107
Dagbjartur Einarsson, Fornuvör 6, 240
Dreifing hf, Vatnagörðum 8, 104
Dvalarheimili aldraða Borgarnesi, 

Borgarbraut 65, 310
Dvalarheimilið Höfði, Sómundarhöfða, 300
E.T. Ehf., Klettagörðum 11, 104
Efling stéttarfélag, Sætún 1, 105
Efnalaugin Björg, Álfabakka 12, 108
Eikin Ís, Stangarhyl 4, 112
Einar Farestveit og Co hf., Borgartúni 28, 105
Eldhestar ehf., Völlum, 810
Endurskoðunarþjónustan ehf., 

Skipholti 50d, 105
Eyjaradíó ehf., Skólavegi 13, 900
Eyrún ehf, Hlíðarvegi 7, 900
Ég C., gleraugnaverslun, Hamraborg 10, 200
Fagtún ehf., Brautarholti 8, 105
Fagus ehf, Unubakka 18-20, 815
Fasteignasalan Garður ehf., Skipholti 5, 105
Félag verslunar og skrifstofufólks, 

Skipagötu 14, 600
Fiskbúðin Hafrún, Skipholti 70, 105
Fiskco, Kalmarsvöllum 3, 300
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21, 815
Fiskverkun Hafliða, Fiskislóð 30, 101
Fiskvon ehf, Aðalstræti 125, 450
Fjarðarkaup ehf., Hólshrauni 1b, 220
Fjarhitun hf., Borgartúni 17, 105
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi,

600
Flakkarinn ehf, Brjánslæk, 451
Flugþjónustan ehf., Reykjavíkurflugvelli, 101
Fossvélar ehf., Hrísmýri 4, 800
G. Hannesson og co., Borgartúni 23, 105
G.Á. Húsgögn ehf., Ármúla 19, 108
G.V. Gröfur ehf., Dalsbraut 1, 600
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsd, Heiðmörk

31, 810
Gilbert Guðjónsson, Laugavegi 62, 101
Glitnir ehf., Fálkakletti 13, 310
Glóbus hf., Skútuvogi 1F,, 104
Glóey ehf, Ármúla 19, 108
Glófaxi hf., Ármúla 42, 108
Glófi ehf, Hrísalundi 1b, 600
Greifinn hf, Veitingarhús, Glerárgötu 20, 600
Grímsi ehf., Hjallabrekku 5, 355
Gró ehf., Skútuvogi 10b, 104
Guðjón Böðvarsson, Selvogsgrunni 13, 104
H & M Rowells á Íslandi, Kringlunni 7, 103
Hagbót ehf., Síðumúla 9, 108

Hagtak hf, Fjarðargata 13-15, 220
Hampiðjan hf, Bíldshöfða 9, 112
Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7, 400
Hans Petersen hf., Skeljanesi 1, 101
Happahúsið, Kringlunni 8-12, 103
Haraldur Böðvarss. Hf., Bárugötu 8-10, 300
Harðarbakarí ehf., Kirkjubraut 54, 300
Haukur Valtýsson ehf., Kaupangi, 

Mýravegi, 600
Hárbær hárnsyrtistofa, Laugavegi 168, 101
Hárstofan Focus ehf, Reykjavíkurvegi 62, 270
Hegas ehf., Smiðjuvegi 8, 200
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, 550
Heilbrigðistofnun Austurlands, 

Austurvegi 20, 730
Heilbrigðistofnunin Hvammstanga, 

Spítalastíg 1, 530
Heilsugæslan Þorlákshöfn,, 815
Heilsverslun Karls Kristmanns, 

Ofanleitisvegi, 900
Heimahornið ehf., Borgrbraut 1, 340
Hersir ráðgjafaþjónusta, Suðurlandsbraut, 108
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8, 270
Hitaveita Egilsstaða og Fella, 

Einhleypingi 1, 701
Hópferðabílar Jónatans Þórissonar, 

Barrholti, 270
Hrannarbúðin sf., Hrannarstíg 5, 350
Hraunhamar ehf., Bæjarhrauni 10, 220
Húsagerðin hf, Hólmgarði 2c, 230
Hveragerðisbær, Hverahlíð 24, 810
Höfðakaffi, Vagnhöfða 11, 112
Innheimtustofnun Sveitafélaga, 

Lágmúla 9, 108
Innréttingaverkstæði Kristjáns, 

Skútuhrauni 7, 200
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, 400
ÍSAL, Straumsvík, 220
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28, 900
Ískraft ehf, Smiðjuvegi 5, 200
Íslandsmarkaður hf., Hafnarbakka 13, 260
Íslensk tækni ehf., Grensásvegi 14, 108
Íslensk verðbréf, Strandgötu 3, 600
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf, 

Bíldshöfða 12, 110
J.V.J. Ehf., Drangahrauni 10, 220
Jarðvélar sf., Grundarási 4, 110
Járnsmiðja Óðins ehf., Skemmuvegi 12, 200
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum, 801
Jóhann Jóhannsson, Eikarlundi 8, 600
Jón Guðmundsson, Skúlagötu 20, 101
Kaffi París, Austurstræti 14, 101
Kandís Heildverslun, Vesturgötu 73, 101
Karl Jónatansson, Hólmgarði 34, 108
Karl Kristmanns Umboðs- og heildverslun,

Ofanleitisvegi, 900
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1, 550
Keflavíkurverktakar hf, Bygging 551, 235
Kemis ehf, Breiðhöfða 15, 112
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b, 600
Kjarnavörur hf, Miðhrauni 16, 210
Kjartan Magnússon ehf, Gilsbúð 3, 210
Kjölur ehf, Urðarvegur 37, 400
KOM Bókhaldsþjónusta, Víðihlíð 10, 550
Kólus ehf., Tunguhálsi 5, 110
Kópavogsbær, Fannaborg 2, 200
KPMG endurskoðun, Glerárgötu 24, 600
Krappi ehf., Ormsvelli 5, 860
Krókháls ehf., Nethyl 2, 110
Kul - Vélsmiðja, Smiðshöfða 17, 110
Kælivélaþjónustan, Eyrarvegi 32, 800
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytið
hefur á undanförn-
um mánuðum
kannað ýmsar leiðir
til að sporna við út-
g ja ldaaukningu
vegna lyfjakostn-
aðar. Í byrjun ársins
var t.a.m. kynnt sér-
stakt átak í lyfja-
málum heilbrigðis-

stofnana sem einkum snýr að vali lyfja,
innkaupum og útboðum. Átakið er liður í
langtímaáætlun ráðuneytisins í lyfjamálum
en á næstu mánuðum og misserum er
ætlunin að endurmeta alla helstu þætti
lyfjamála og heildarstefnu í málaflokknum.
Nú á vormánuðum mun ráðherra skipa
nefnd til að móta stefnu í lyfjamálum og
heildarendurskoðun lyfjalaganna en við þá
stefnumörkun mun nýútkomin skýrsla
Ríkisendurskoðunar væntanlega verða lögð
til grundvallar.

Í fjárlögum yfirstandandi árs er gert ráð
fyrir 450 milljón króna sparnaði á fyrir-
sjáanlegum lyfjaútgjöldum TR og því hefur
verið ákveðið að grípa til nokkurra aðgerða
sem kynntar voru í byrjun apríl. 

Meðal aðgerða má nefna að lyfjaverðs-
nefnd hefur unnið að lækkun lyfjaverðs
með gildistöku 1. júlí nk. sem nemur um
500 milljóna kr. kostnaðarlækkun á

heildarútgjöldum vegna lyfja á ársgrund-
velli. Þar sem TR greiðir um 63% lyfja-
kostnaðar er þessi lækkun talin geta leitt
til um 158 milljón kr. sparnaðar á lyfja-
útgjöldum TR það sem eftir lifir ársins.

Þá verður tekið upp viðmiðunarverð
lyfja með sambærileg meðferðaráhrif
(analog-viðmiðunarverð), frá og með 1. maí
2004, í þremur kostnaðarsömustu lyfja-
flokkunum, þ.e. A02 B C (lyf við sár-
sjúkdómi, prótónpumpuhemlar), C10 A A
(lyf sem lækka kólesteról) og N06 A B
(geðdeyfðarlyf). Til mótvægis verður frá
sama tíma felld niður 30 daga takmörkun
á ávísunum lyfja við sárasjúkdómi og
þunglyndislyfja sem er verulega ívilnandi
aðgerð.

Við val á þeim þremur lyfjaflokkum sem
nú fá viðmiðunarverð jafngildra lyfja hafa
ráðuneytið og TR í samráði við Landlækn-
isembættið og Lyfjastofnun stuðst við
tillögur sérfræðinganefndar, sem skilaði
nefndarálit í júní 2001, en auk þess er
byggt á faglegri vinnu dönsku lyfjastofn-
unarinnar. Þau lyf sem flokkuð eru saman

og fá sama viðmiðunarverð hafa verið metin
jafngild og hafa sömu meðferðaráhrif að
teknu tilliti til aukaverkana og milliverk-
ana. Hér er því ekki um að ræða að einstök
lyf séu „betri“ eða „verri“ þó að verð þeirra
sé mismunandi.

Verðið sem greiðsluþátttaka TR miðast
við er verð þess lyfs sem er ódýrast í flokki
lyfja, sem hafa sambærileg klínísk með-
ferðaráhrif. 

Tilgangur þess að taka upp viðmiðunar-
verð lyfja með sambærileg meðferðaráhrif
er sá sami og hafður var að leiðarljósi þegar
tekið var upp viðmiðunarverð samheitalyfja
sem var að stemma stigu við kostnaðar-
hækkunum með því að beina notkun að
ódýrari kostum þegar völ er á jafngildum
lyfjum á mismunandi verði.

Flestir sjúklingar geta auðveldlega not-
að hvaða lyf sem er af þeim lyfjum sem
flokkuð eru saman með sömu meðferðar-
áhrif. Í undantekningartilfellum kann að
vera að einstaka sjúklingur eigi af læknis-
fræðilegum ástæðum erfitt með að nota
einstök lyf, t.d. sökum ofnæmis. Í slíkum
tilfellum getur læknir viðkomandi sjúklings
sótt um undanþágu frá viðmiðunarverði
með læknisfræðilegum rökstuðningi.

Hvort og hve mikið kostnaður sjúklinga
eykst vegna þessara breytinga ræðst m.a. af
því hvort og í hve miklum mæli læknar sem
ávísað hafa dýrari lyfjum breyta til og ávísa
ódýrari lyfjum. Allir sjúklingar munu eiga
kost á jafngóðri meðferð og áður og sömu
niðurgreiðslum. Eini munurinn er sá að ef
valin eru dýrari lyf verður viðkomandi
læknir að færa læknisfræðileg rök fyrir
aukinni greiðsluþátttöku almannatrygginga
umfram viðmiðunarverð.

Einar Magnússon
Heilbrigðis- og

tryggingamálaráðuneyti

Aðgerðir til að draga úr
lyfjakostnaði

Lyfjakostnaður landsmanna var tæpir 14 milljarðar kr. á síðasta ári.

Hlutur ríkisins í þessari upphæð var 9,4 milljarðar kr. Síðustu ár

hefur lyfjakostnaður aukist um u.þ.b. 10% milli ára. Að óbreyttu

má því gera ráð fyrir að á yfirstandandi ári verði lyfjakostnaður

ríkisins um 10,3 milljarðar. kr.

Þessi grein er skrifuð að
beiðni ritstjóra Velferðar til

útskýringar á aðgerðum
ráðuneytisins í lyfjamálum

Einar Magnússon.
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Landslag, Þingholtsstræti 27, 101
Laugafiskur hf., Laugum, 650
Leiguval sf., Kleppsmýrarvegi 8, 104
Leikbær ehf., Suðurvangi 12, 220
Linnet, heildverslun, Skipasundi 43, 104
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59, 750
Lögfræðistofa Kristjáns Stefánssonar,

Austurstræti 10a, 101
Lögfræðistofa Sveins Sveinssonar, 

Ármúla 21, 108
Lögmenn Hafnarstræti 20 ehf., 

Hafnarstræti 20, 101
Lögver ehf., Aðalgata 14, 550
Löndun ehf., Faxaskála 2, 101
MA Eiríksson hf, Auðbrekka 21, 200
Magnús Már hf., Hlíðarvegi 15, 415
Malarvinnslan hf, Miðási 37, 700
Malbikunarstöð Hlaðbær - Colas, 

Hringhellu 6, 220
Markholt ehf., Reynihvammi 22, 200
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf., Reitarvegi

12, 340
Málmsteypa Ámunda Sigurðss. Ehf., 

Skipholti 23, 105
Málningaþjónusta Magnúsar Daða, Heiðarbraut

10, 230
Meistarafélag húsasmiða, Skipholti 70, 105
Meistaravörur, Funahöfða 17 a, 110
Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g, 603
Mjólkursamlagið Búðardal, 

Brekkuhvammur 15, 370
Mottó ehf, Flugumýri 24, 270
MS Félag Íslands, Sléttuvegi 5, 103
Múlabær, dagheimili aldraða, Ármúla 34, 108
Múlalundur, vinnustofa S.Í.B.S., 

Hátúni 10c, 105
Námsflokkar Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101
Norðurpóll ehf., Laugabrekku, 650
NOW-Vítamín, Vesturbergi 163, 111
Oddgeir Gylfason, tannlæknir, 

Síðumúla 28, 108
Opin kerfi hf., Höfðabakka 9, 110
Optima, Ármúla 8, 108
Ottó B. Arnar ehf., Ármúla 29, 108
Plastiðjan Bjarg / Iðjulundur, Dalsbraut 1, 600
Plastiðjan ehf., Gagnheiði 17-19, 800

R. Hannesson, Síðumúla 2, 108
R.J. Verkfræðingar hf, Stangarhyl 1a, 110
Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16, 108
Rafteikning hf, Borgartúni 17, 105
Rafvirkjaþjónustan ehf., Goðheimum 19, 104
Rangá sf., Skipasundi 56, 104
Reykjavíkurhöfn, Tryggvagötu 17, 101
Samherji hf, Glerárgötu 30, 600
Securitas ehf, Síðumúla 23, 108
Sef ehf., Vatnagörðum 16, 104
Selfossveitur, Austurvegi 67, 800
Selháls ehf., Ásabraut 8, 240
Sementverksmiðjan hf, Mánabraut 20, 300
Set ehf., Eyrarvegi 41, 800
Sigfús Kristinsson, Bankavegi 5, 800
Siglufjarðarkaupstaður, Gránugötu 24, 580
Sigurbára ehf., Birkihlíð 6, 900
Sjálfsbjörg landssamb. Fatlaðra, 

Hátúni 12, 105
Skermagerð Berthu, Holtsbúð 16, 210
Skinney- Þinganes hf, Krossey, 780
Skipaafgreiðsla Húsavíkur ehf, Höfða 2, 640
Skipting ehf, Grófinni 19, 230
Skóbúð Húsavíkur, Garðabraut 13, 640
Skólphreinsun Ásgeirs sf., Unufelli 13, 111
Sláturfélag Suðurlands, Fosshálsi 1, 110
Slippfélagið Litaland, Stillholti 16, 300
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, 

Skógahlíð 14, 105
Sorpa, Gufunesi, 112
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14, 760
Sparisjóður Höfðhverfinga,, 610
Sparisjóður Norðfjarðar, Egilsbraut 25, 740
Sparisjóður Strandamanna, 

Hafnarbraut 19, 510
Sparisjóðurinn í Keflavík, 

Tjarnargötu 12-14, 230
Steinbock þjónustan ehf., 

Kársnesbraut 102, 200
Stjörnublikk, Smíðavegi 11e, 200
Stoð ehf, Aðalgötu 21, 550
Sveitarfélagið Garður, Melbraut 3, 250
Sökkull ehf, Funahöfða 9, 112
Tandur hf, Hesthálsi 12, 110
Tannlæknastofa Birgis Jóhannssonar, 

PH 5088, 125

Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur,
Laugavegi 163, 105

Tannlæknastofa Friðleifs Stefánssonar,
Rauðarárstíg 40, 105

Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar, 
Hólsvegi 3a, 735

Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur,
Snorrabraut 29, 105

Tannlæknastofa Hauks Valtýrssonar, 
Kaupangi við Mýraveg, 600

Tannlæknastofa Óskar Þórðardóttur, 
Borgartúni 29, 105

Tannlæknastofa Ragnheiðar, 
Kaupvangi v/Mýrarveg, 600

Tannlæknastofa Sigurðar Jónssonar,
Skólavörustíg 6b, 101

Tannlæknastofa Ögmundar Ögmundssonar,
Tjarnargötu 16, 101

Tarsus ehf, Garðaflöt 16-18, 210
Teiknistofa Ferdinands Alfreðssonar, 

Engjavegi 6, 104
Teiknistofa KGÞ ehf, Tryggvagötu 22, 600
Texti ehf, Síðumúla 23, 108
Tréiðjan Einir ehf., Aspargrund 1, 701
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar, Másseli, 700
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar, 

Súðavogi 54, 104
Tæknivélar sf., Tunguhálsi 5, 110
Tölvís sf., Mýrarvegi Kaupangi, 600
Umbrot ehf, Tjarnagata 2, 230
Útfararstofa Íslands, Suðurhlíð 35, 105
Útfararstofa Kirkjugarðanna, Vesturhlíð 2, 105
Verðbréfastofan hf, Suðurlandsbraut 18, 105
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Selási 15, 700
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar,

Hamraborg 11, 200
Verkfræðistofan Afl ehf, Bíldshöfða 14, 112
Verslunarmannafélag Suðurnesja, 

Hafnargötu 28, 230
Verslunin Nína, Kirkjubraut 4-6, 300
Vestfirska Harðfisksalan ehf, 

Grensásvegi 7, 108
Vélar og skip ehf., Hólmaslóð 4, 101
Vísir, Hafnagata 16, 240
Vörubílstjórafélagið Mjölnir, Hrísmýri 1, 800

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Dregið var í happdrætti Landssamtaka
hjartasjúklinga í byrjun árs. Upplag miða
var 15000 talsins og verðmæti vinninga
1.285.310 kr. Enn eru nokkrir vinningar
sem bíða þess að komast í réttar hendur.
Þarf af eru tveir af stærstu vinningunum.
Sólarlandaferð með Úrval-Útsýn í leigu-
flugi – vetur eða sumar 2004, er enn
spurningamerki. Vinningurinn kom á miða
númer 5944. Það sem við vitum um
þennan miða er tvennt. Eigandi hans hefur
ekki vitjað vinningsins. Og í öðru lagi að
þessi miði var seldur í Þingeyjarsýslum.
Nú er rétt að róta í kössum og kyrnum og
finna þennan miða. Það er sólarlandaferð á
glámbekk og við viljum svo gjarnan að
einhver fari.

Annar stór vinningur er ósóttur. Það er
fartölva frá Hugver, Mitac MiNote 8080 að
andvirði 176.870 kr. Vinningsnúmer er

4759. Þessi miði var seldur á Austurlandi
og hefur vinningshafi ekki gefið sig fram.
Aðrir vinningar hafa gengið út og er það

Auglýst eftir eiganda happdrættismiða númer 5944:

Nafnlaus norðanmaður

fékk risa vinninginn
gleðiefni. Við hlökkum til að sjá framan í
Þingeying og Austfirðing þegar þeir finna
miðana sína. 

Hins vegar ber þess að geta að happ-
drættið reyndist ekki sú fjáröflunarleið sem
vonast var til. Samtals voru gefnir út 15000
miðar ein aðeins 4000 seldust. Það er því
nánast enginn hagnaður af málinu þegar
upp er staðið. Því miður lítur út fyrir að
þetta sé deyjandi fjáröflunarleið eins og svo
margar aðrar. Það er orðið erfitt að fólk til
að selja merki eða happdrættismiða og þarf
að leita nýrra leiða til að ná inn tekjum
fyrir samtökin. Hægt er að nálgast vinn-
ingaskrá á textavarpi ríkissjónvarpsins á
síðu 280 eða heimasíðu LHS, sem er
www.lhs.is. Landssamtökin vilja nota tæki-
færið og þakka stuðningsaðilum fyrir
aðstoð við happdrættisútgáfuna og félögun-
um fyrir stuðning við söluna.

Flestir vinningar hafa þegar gengið út. Hér
afhendir formaður Félags hjartasjúklinga á
Vestfjörðum, Jóhann Kárason, heppnum
vinningshafa, Kristmanni Kristmannssyni,
vinning sem var fartölva frá Hugver að gerðinni
Mitac MiNotr 8080.

Krossgáta í
síðasta tölublaði:
Vinningshafar
Margir voru með rétt lausnarorð í
síðustu gátu, en lausnarorðið var
Örlygur. Þrír vinningshafar voru
dregnir út og hljóta í vinning happ-
drættismiða í happdrætti SÍBS, frítt í
sex mánuði. Haft verður samband við
vinningshafa af starfsmönnum happ-
drættis SÍBS. Vinningshafarnir eru:

Ingibjörg Kristjánsdóttir, Sólvöllum 9,
Selfossi 
Hrafnhildur Baldvinsdóttir, 
Birkilundi 19, Akureyri
Þorgrímur Halldórsson, 
Svöluhrauni 10, 220 Hafnarfjörður

Sömu verðlaun eru í boði fyrir kross-
gátu þessa blaðs. Skila þarf réttum
lausnum á skrifstofu LHS í Síðumúla.
Þrír vinningshafar fá happdrættismiða
hjá SÍBS í sex mánuði í verðlaun.
Gangi ykkur vel.

Blóðþrýstingsmælir að gjöf
Heildverslunin Logaland færði Landssamtökunum blóðþrýstingsmæla að gjöf.
Þessir mælar hafa farið á ýmsa staði á landsbyggðinni og á skrifstofu sam-
takanna. Þess má geta að Þorkell Guðbrandsson, læknir, sendi erindi til TR
um að TR taki þátt í greiðslu á blóðþrýstingsmælum eins og öðrum
hjálpartækjum því læknar hvetja sjúklinga eindregið til að mæla sig reglulega
og halda skrá yfir mælingarnar svo þeim veitist auðveldara að meðhöndla
sjúklingana. Verðið fælir marga frá og því var sent erindi til Trygginga-
stofnunar, varðandi greiðsluþátttöku en ekkert bólar á svari frá TR. Það
breytist vonandi. Þetta er reyndar ekki eina erindið sem samtökin hafa sent
inn til TR án þess að fá svar.
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HL stöðin 15 ára
Fimmtudaginn 1. apríl sl. fagnaði HL stöðin í Reykjavík því að 15 ár eru liðin frá því hún hóf starfsemi. 

Í tilefni dagsins var venjubundin dagskrá lögð til hliðar en í staðinn var brugðið á leik með söng og

dansi. Eftir að fólk hafði gætt sér á „afskaplega léttum veitingum“ tók við fræðslufundur og síðan var

endað á thai chi æfingum. 

Staðarhaldarar vildu koma á framfæri þakklæti til alls þessa mikla fjölda sem tóku þátt í

afmælisdeginum afskaplega ánægjulega samveru og góðar kveðjur. 

Velferð vill þakka starfsfólki HL stöðvarinnar fyrir alla svitadropana, kaloríurnar, kílóin og þrekið sem

þær hafa ýmist kallað fram eða fengið til að hverfa. Og í tilefni dagsins segjum við hjá Velferð. „Þið

eruð æðisleg. – Til hamingju með daginn“.

Kransæðastífla tekur
líf á 44 klst. fresti
Ef einhver af lesendum þessa blaðs efast um hversu alvarlegur sjúkdómurinn okkar er
þá nægir að benda á þá staðreynd að 200 íslendingar deyja svokölluðum skyndidauða
á ári, vegna kransæðastíflu. Það eru 8760 klukkustundir í einu ári. Ef við deilum 200
í þá tölu kemur út þessi uggvænlega staðreynd. Meira en þúsund íslendingar fá
kransæðastíflu á ári, eða á ríflega 8 klukkustunda fresti. Þessar tölur koma fram á
heimasíðu Hjartaverndar. Þetta er sett fram hér til að minna okkur á að hreyfa okkur
og borða rétt. Ef við gerum það aukum við líkurnar á að lifa lengur og lifa betur.
Ríflega milljón bandaríkjamanna dóu á síðasta ári úr kransæðastíflu og hjartaáfalli.
Þetta eru skelfilegar staðreyndir og karlmenn eru sem fyrr í miklum meirihluta þeirra
sem greinast með sjúkdóminn. Hér er eingöngu verið að kransæðastíflu en til viðbótar
koma aðrir hjarta og æðasjúkdómar. Þetta er vágesturinn versti í lífi nútímamanna.

HITAVEITA SUÐURNESJA
BREKKUSTÍG 36 • 260 NJARÐVÍK
SÍMI 422 5200 • TELEFAX 421 4727
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munúðarfullupplifun
fyrir flá sem vilja kröftugan súkkula›ikeim me› mikilli brag›fyllingu.  

fia› er jafngott til átu sem í d‡rindis súkkula›irétti og til matarger›ar.

Svardökkt súkkula›i er  



hjartagull

Söfnunarbaukar Landssamtaka hjartasjúklinga liggja frammi á
öllum ESSO stöðvum. Láttu afganginn þinn renna í gott málefni.
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Furðuleg staða varðandi heilbrigðismál er
komin fram og ekki er ljóst hvernig hún
leysist. Við skulum skoða þetta nánar.

Upplýst er að heilbrigðiskerfið verði
sífellt kostnaðarsamara, það er að fleiri
krónur fari til kerfisins en stjórnvöld sætta
sig við. (Formaður læknafélagsins segir
okkur að útgjöld til kerfisins séu svipuð
milli ára í % talið.)

Rétt mun vera að ef sama hlutfall á milli
ára fer til kerfisins þá eru það fleiri krónur
en á síðasta ári, en hlutfallslega er kostn-
aður óbreyttur.

Nú er það svo að sömu stjórnvöld hafa
ákveðið Heilbrigðisáætlun til ársins 2010
samanber útgáfu Heilbrigðis og Trygginga-
málaráðuneytisins þar um.

Umrædd heilbrigðisáætlun var sam-
þykkt á alþingi 20. maí 2001.

Landssamtök hjartasjúklinga vita ekki
til þess að Heilbrigðisáætlunin hafi fallið
úr gildi.

Markmiðin sem koma fram í Heil-
brigðisáætluninni eru metnaðarfull og ætla
má að meirihluti þjóðarinnar styðji hana.

Á mörgum sviðum heilbrigðismála eru
Íslendingar með mjög góðan árangur og
almenningur í landinu fagnar þeirri stað-
reynd.

Ljóst er að læknar og annað fagfólk á
þessu sviði stendur framarlega á heimsvísu
og er það til fyrirmyndar.

Einn þáttur varðandi heilbrigðismál er
ekki mikið í sviðsljósinu þar er átt við að þó
kostnaður sé mikill þá koma tekjur á móti,

Hverjar eru tekjur ríkisins sem koma frá
sjúklingum ?

Hver er ávinningur þess að vegna góðrar
heilbrigðisþjónustu geta menn (sjúklingar)
stundað sína vinnu að verulegu leiti? og
greiða þar með sinn kostnað með sköttum.

Hvað kostar það í krónum og aurum að
bíða eftir aðgerðum í lengri tíma? og hvaða
sparnaður fylgir því að biðlistar séu sem
minnstir? Útreikningar eru ágætir en það
væri kostur að sjá reikningsdæmið reiknað
að fullu.

Það hljóta allir að sjá að fullkomin
heilbrigðisþjónusta fyrir tæplega 300.000
manns hlýtur að vera kostnaðarsöm en
okkur hefur tekist að ná góðum árangri og
þannig viljum við hafa það.

Það er fullur skilningur á að sífellt sé
hugað að sparnaði í rekstri en á meðan
markmiðin sem fara á eftir eru skýr og í
fullu gildi, má ekki ganga svo langt að láta
sem þau séu ekki til lengur.

Þessvegna er það áhyggjuefni að yfirvöld
telji það nauðsynlegt að grípa til niður-
skurðar nú þrátt fyrir auknar aðhaldsaðgerð-
ir undanfarin ár. Landsspítalinn háskóla-
sjúkrahús segir upp starfsfólki og jafnframt
er það fullyrt að þessar uppsagnir muni ekki
koma niður á þjónustunni við sjúklingana.

Landssamtök hjartasjúklinga hafa af
þessu verulegar áhyggjur og vekur jafn-
framt athygli á að þessum aðgerðum fylgir
mikil óvissa hjá starfsfólki og ekki síður
sjúklingum.

Spyrja má 
Hvar er samráðið við sjúklingana?
Eru sjúklingarnir aukaatriði og þolendur

án möguleika til að koma skoðunum sínum
á framfæri fyrr en búið er að afgreiða
málið? Því miður virðist það vera þannig. 

Það er mjög sérstakt við allt þetta mál,

að málaflokkurinn og yfirstjórn hans er á
einni hendi.

Alþingi hlýtur að standa vörð um eigin
Heilbrigðisáætlun, ef ekki þá ætti Alþingi
að fella hana úr gildi og tilkynna þegnum
landsins nýja skipan mála.

Ríkisvaldið með alla sína sérfræðinga
sér um málaflokkinn að öllu leiti og ríkið
er alltaf að tala við sína menn hjá ríkinu,
menn skyldu því ætla að vandræða-
gangurinn væri alls ekki til staðar þar sem
allir tala saman á skiljanlegu máli.

Hér með er skorað á Alþingi að láta
þetta mál til sín taka með þeim sóma að
farið sé að settum markmiðum.

Önnur afgreiðsla á þessum málum er ekki
boðleg að mati Landssamtaka hjartasjúklinga.

Höfundur er formaður 
Landssamtaka hjartasjúklinga

Ríkisvald í ógöngum

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson

Molar
AstraZeneca færði Landssamtökunum 50.000 kr. að gjöf í stað þess að senda
jólakort fyrir síðustu jól. Það er gríðarlega dýrmætt fyrir samtökin að njóta
velvilja af þessu tagi.

Áframhaldandi samstarf við ESSO vegna söfnunarbauka hefur verið undirritað
og er það einkar gleðilegt. Söfnunarbaukarnir hafa verið að skila okkur tekjum
og vekur athygli á málstað okkar. 
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Íslendingar geta státað af einhverri bestu heilbrigðisþjónustu í
heimi. Heilbrigðisstarfsfólk er vel menntað og starfsaðstaðan víðast
hvar viðunandi. Við njótum sjúkratrygginga úr sameiginlegum
sjóði. Kostnaðarhlutdeild sjúklinga í þeirri þjónustu sem þeim
stendur til boða er stöðugt íhugunarefni og menn ekki á eitt sáttir.
Þó er ljóst að hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði lyfseðilsskyldra
lyfja hefur aukist verulega á síðari árum. Ef tölur þar um eru
skoðaðar má það furðu gegna, að umræðan hafi ekki verið
háværari en verið hefur. Til að taka af öll tvímæli er rétt að taka
það fram að hér er verið að fjalla um lyfjakostnað og hlut sjúklinga
í honum, en ekki lyfjaverð.

Ef litið er aftur til ársins 1989 var hlutdeild sjúklinga í
lyfjakostnaði um 18%. Síðan þá hafa yfirvöld í fjölmörgum
skrefum fært hlutdeild sjúkratrygginga meira og meira yfir á herðar
sjúklinga. Áætla má að árið 1996 hafi hlutdeild sjúklinga í
lyfjakostnaði verið komin í 31-32%. Það ár var lyfsalan í landinu
gefin frjáls og landslag apóteka breyttist verulega. Í skjóli aukinnar
samkeppni apóteka var hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði enn
breytt verulega. Apótekin tóku lengi vel á sig þessar breytingar,
svo sjúklingar urðu mjög lítið varir við þær. Árið 2002 gerði
Ingibjörg S. Árnadóttir lyfjafræðingur úttekt á lyfjakostnaði
heimilanna frá breytingu lyfjalaga í mars 1996 og fram til 1. janúar
2002. Úttektin leiddi í ljós að í ársbyrjun var svo komið, að
hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði var að meðaltali orðin að
minnsta kosti 44%. Lífeyrisþegar greiddu um 20% en aðrir
sjúklingar um 54%. 

„Mér er til efs að önnur eins hækkun á
kostnaði sjáist í íslenska heilbrigðiskerfinu

eða á öðrum vettvangi í þjóðfélaginu.“

Til glöggvunar má geta þess, að sjúklingar greiða lyfjakostnað
upp að ákveðnum mörkum (gólf), en þá tekur við hlutfallsleg
greiðsla þeirra upp að hámarki (þak). Þessi viðmið, gólf og þak,
eru mismunandi eftir eðli sjúkdóma (E- eða B-merking lyfja) og
því, hvort í hlut eiga lífeyrisþegar eða aðrir sjúklingar. Fyrir E-

merkt lyf, sem frekar eru notuð tímabundið, hefur hlutfallið sem
sjúklingur greiðir umfram gólf og upp að þaki hækkað úr 12,5 í
50% fyrir lífeyrisþega (hækkun um 300%) og úr 30 í 80% fyrir
aðra (hækkun um 167%). Fyrir B-merkt lyf, sem sjúklingur þarf að
nota til langs tíma, hefur hlutfallið sem sjúklingur greiðir umfram
gólf og upp að þaki hækkað úr 8 í 50% fyrir lífeyrisþega (hækkun
um 525%) og úr 16 í 65% fyrir aðra (hækkun um 306%). Þessi
hækkun varð einungis á tímabilinu frá 15. mars 1996 til 1. janúar
2002. Tekið skal fram að tölurnar eru vísitölutengdar og miðast við
meðalverðlag ársins 2001. Mér er til efs að önnur eins hækkun á
kostnaði sjáist í íslenska heilbrigðiskerfinu eða á öðrum vettvangi
í þjóðfélaginu.

Það má öllum vera ljóst, að stuðla ber að hagkvæmri og
skynsamlegri notkun lyfja. En hegðunarmynstur hins opinbera
gagnvart sjúklingum og heimilum í landinu er greinilegt, þegar
kemur að þátttöku í lyfjakostnaði. Sjúkratryggingar víkja sér meira
og meira undan þátttöku, þó að það sé tilgangur þeirra að bera
sanngjarnan hluta. Sjúklingar bera sífellt stærri hluta. Ef til vill
þurfum við umboðsmann sjúklinga, sem gæti staðið vörð um
hagsmuni þeirra og gætt þess að yfirvöld fari ekki offari í því að
færa hlutdeild sína í lyfjakostnaði yfir á herðar sjúklinga. Þróunin
hin síðari ár hefur verið með þeim hætti og ekkert bendir til þess
að þeirri yfirfærslu sé lokið.

Höfundur: Ólafur Ólafsson, lyfjafræðingur

Aukin hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði: 

Sagan endalausa?

Ólafur Ólafsson.
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Klípa er fituminnsta vi›biti› sem flér

stendur til bo›a. fiannig a› ef flú flarft

a› taka upp hollari lífshætti, en vilt

geta smurt áfram, flá er vali› augljóst.

Hefur flú hjarta
í flér til a› segja
nei vi› smá Klípu?
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„Jón Kristjánsson, heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðherra, hefur ákveðið að fresta
um 3 mánuði gildistöku reglugerðar og
viðmiðunarverðskrár lyfja með sambærileg
meðferðaráhrif sem áttu að taka gildi þann
1. maí.“ Segir í fréttatilkynningu sem ráð-
herra sendi frá sér skömmu áður en Velferð
fór í prentun. Það er skemmst frá því að
segja að Landssamtök hjartasjúklinga
fagna þessari ákvörðun ráðherra og telja
afar sanngjarnt af ráðherra að bregðast við
með þessum hætti eftir að þung rök hafa
verið sett fram á móti þessari reglugerð.
Landssamtökin styðja ráðherra til frekari
landvinninga á sviði lyfjalækkunar og hafa

boðið fram aðstoð sína í tengslum við það.
Grípum frekar niður í fréttatilkynningu frá
heilbrigðisráðherra vegna málsins.

„Lyfjaverðsnefnd hefur þegar kynnt
samkomulag sitt við fulltrúa lyfjaheildsala
og í bígerð er samkomulag við fulltrúa
smásala og innlendan lyfjaframleiðanda.
Jafnframt hafa aðilar lýst yfir vilja til að
fara rækilega yfir hvaða leiðir séu fyrir
hendi til að ná niður þeim mun á lyfja-
kostnaði sem greinilega kom í ljós í
nýútkominni skýrslu Ríkisendurskoðunar
um lyfjamál þar sem bent var á að hefði
lyfjakostnaður hérlendis verið hlutfallslega
sá sami og í Danmörku og Noregi hefði

hann verið 4,4 milljörðum kr. lægri árið
2003 og farið úr 14 milljörðum kr. í 9,6
milljarða kr.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
bindur vonir við að þær viðræður sem nú
standa yfir geri heilbrigðisyfirvöldum kleift
að mæta sparnaðarkröfu fjárlaga og leiði til
varanlegrar lækkunar lyfjaverðs sem komi
sjúklingum, skattgreiðendum og ríki til
góða. Einnig hefur ráðherrann lýst því yfir
að í vor verði sett á laggirnar starfshópur
sem hafi það verkefni að endurskoða
lyfjalögin og mun hann óska eftir samstarfi
við þá hagsmunaaðila sem að því máli
koma.“

Reglugerð um viðmiðunarverð lyfja:

Frestun á síðustu stundu

Í marshefti bandaríska læknatímaritsins
Journal of The American Medical Associ-
ation (JAMA) er greint frá niðurstöðum
nýrrar rannsóknar sem leiðir í ljós, að
hægt er að stöðva æðakölkun með
lyfjagjöf sem lækkar blóðfitu (kólesterol).
Hingað til hefur verið litið á æðakölkun
sem krónískan sjúkdóm sem aðeins sé
hægt að hægja á, en ómögulegt sé að
stöðva. Rannsóknin, sem ber heitið
REVERSAL, sýndi framá, að hægt er að
stöðva kölkun í þröngum slagæðum með
blóðfitulækkandi lyfinu Zarator.

Rannsóknin stóð í 18 mánuði og tóku
502 kransæðasjúklingar á aldrinum 30 til
75 ára þátt í henni. Nýjar rannsóknar-
aðferðir gerðu það mögulegt að greina
æðakölkunina með hjálp hátíðnihljóða.
Aðaltilgáta rannsóknarinnar var að með-
höndlun með 80 mg. af Zarator myndi
draga meira úr æðakölkun heldur en
meðhöndlun með 40 mg. af lyfinu Prava-
chol. Niðurstaðan var sú, að Zarator stöðv-
aði kalkmyndun og minnkaði æðakölkun-
ina með 0,4%, en hún jókst um 2,7% hjá
hópnum, sem fékk Pravachol. Rannsóknin
var „tvíblind“ eins og  sagt er á fræðimáli,
en það þýðir að hvorki læknir né sjúkl-

Blóðfitulyf getur

stöðvað æðakölkun
ingur veit hvort lyfið er tekið fyrr en að
rannsóknartímabili loknu. 

Talið er að niðurstöður rannsóknar-
innar leiði m.a. til þess að sett verði það
markmið um lækkun blóðfitustigs hjá
einstaklingum, sem eru í áhættuhópi
vegna hjarta- og æðasjúkdóma, að það
fari niður í að minnsta kosti 4,5 í stað
undir 5 eins og verið hefur.

Æðakölkun torveldar blóðstreymi til
hjarta, heila og annarra líffæra, og eykur
líkindi á blóðtappa. Æðakölkun stafar af
því, að eitt af fituefnum líkamans – LDL-
kólesterol –, sem bæði er að finna í fæðu
og myndast í lifrinni, sest smám saman
fyrir í slagæðum og í kransæðum hjartans.
Afleiðingarnar geta meðal annars komið
fram í hjartakrampa vegna minnkandi
blóðflæðis eða í myndun blóðtappa.

Zarator er mest selda lyf í heimi og
hefur um árabil verið notað í 70 löndum.
Það tilheyrir svokölluðum statínlyfjum sem
verka í lifrinni og hemja það ensím í líkam-
anum, sem ræður myndun LDL-kolester-
ols, „slæma kolesterolsins“ svokallaða.

Hægt er að nálgast greinina í The
Journal of The American Medical Associ-
ation á heimsíðu blaðsins www.jama.com

Minningarkort LHS

Upplýsingar á skrifstofu

LHS, Síðumúla 6,

Reykjavík,

s. 552 5744

Molar
Landssamtökin eiga 900 númer sem
hægt er að hringja í til að styrkja okkur
og þá gjaldfærist 500 eða 1000 kr. á
símareikninginn þinn. Þetta eru
númerin 907-2005 og 907-2001. Þeir
fjármunir sem safnast með þessum
hætti eru nýttir til góðs málefnis.

Landsþing í september

Stjórn LHS ákvað á síðasta stjórnar-
fundi sínum að næsta Landsþing sam-
takanna verður haldið 18. september á
hausti komandi. Sú breyting verður nú
á að þingið verður aðeins í einn dag.
Staðsetning verður auglýst síðar.

Heimasíða LHS áhugaverð

Heimasíða Landssamtaka hjarta-
sjúklinga er www.lhs.is. Þar er hægt að
fá upplýsingar um hvað er á döfinni
hjá samtökunum. Þar er líka hægt að
sjá áhugaverðar fréttir sem tengjast
okkar sjúkdómi.
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Gátan hér fyrir ofan er sömu ættar og hjartagátan. Gefið er eitt orð og stafina í því orði
er svo að finna víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema c, z, q
og w. Lausnarorð gátunnar er karlmannsnafn:

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS, sem gilda frá júlí til
október í ár. Nöfn vinningshafa verða birt í næsta blaði Velferðar.
Sendið lausnir fyrir 1. júlí merkt Velferð, Síðumúla 6, 108 Reykjavík
HJARTAGÁTA

Nafn:_______________________________________

Heimilisfang:_________________________________Sími:________

16 1 24 12 21 29 6

Þú leysir gátuna hér
til hliðar með því að
raða eftirfarandi
orðum ýmist lárétt
eða lóðrétt á rétta
staði.
2 stafa orð: AN AT
SÁ AÐ
3 stafa orð: FAR
TEK ÓAR BAR
ÖND GIL
4 stafa orð: ASNA
REKA AKUR
ARAR RUGL
ÓRAR RÁIN
5 stafa orð: ÖRÐUG
GINNI DROLL
KUNNA





HJARTAMAGNÝL

Notkunarsvið: Hjartamagnýl inniheldur 75 mg af virka efninu asetýlsalisýlsýru sem hefur segavarnandi áhrif. Hjartamagnýl er notað sem

fyrirbyggjandi meðferð gegn kransæðastíflu hjá einstaklingum með kransæðasjúkdóm. Hjartamagnýl minnkar einnig líkur á heilablóðfalli og

tímabundnum blóðþurrðareinkennum frá heila. Varúðarreglur: Einstaklingar sem hafa ofnæmi fyrir asetýlsalisýlsýru eða öðrum salisýlötum ættu

ekki að taka lyfið. Einstaklingar sem eru með astma, blæðingarsjúkdóma eða virkt magasár ættu ekki að taka lyfið. Takmörkuð reynsla er af notkun

lyfsins hjá þunguðum konum og er því ekki mælt með notkun á meðgöngu. Lyfið er ekki ætlað börnum. Aukaverkanir: Hjartamagnýl getur valdið

aukaverkunum eins og ofnæmi, astma, meltingaróþægindum og jafnvel sárum á magaslímhúð. Skömmtun: Ráðlagðir skammtar fyrir fullorðna eru

75–150 mg á dag. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. 23.12.03
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