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Ráðstefna um
heilsuhagvöxt
Landssamtök hjartasjúklinga
gangast fyrir ráðstefnu um
heilsuhagvöxt á Grand Hótel
þann 29. janúar. Meðal
fyrirlesara verður Þorvaldur
Gylfason prófessor. Heilsuhagvöxtur er nýtt hugtak og lítur
meðal annars að því að notuð
króna í dag til heilbrigðismála
getur sparað miklar fjárhæðir í
framtíðinni. Fundarefnið er
afar áhugavert og verður betur
auglýst síðar.

Gleðileg jól og
farsælt komandi ár!

Góður drengur
fallinn frá
Þorbjörn Árnason, varaformaður Landssamtaka hjartasjúklinga lést 17. nóvember síðastliðinn. Velferð sendir
eftirlifandi konu hans, Birnu Sigurðardóttur, og börnum samúðarkveðjur.
Einn öflugasti liðsmaður Landssamtakanna er fallinn frá. Hans skarð verður
ekki fyllt.
Sjá minningargrein bls. 22

Jólabarn frá Norðfirði
Þetta er hún Guðný Ósk Maríasdóttir 10 mánaða jólabarn frá Norðfirði. Við fæðingu
reyndist hún hafa þrjú göt á hjarta. Við tók erfið bið hjá fjölskyldunni og áhættusöm aðgerð
á hjarta litlu stúlkunnar í Boston. Eins og þessi mynd ber með sér tókst aðgerðin afar vel og
þetta bros er sannkallað jólabros og bræðir hvaða hjarta sem er. Með þessari mynd sendir
Velferð ekki einasta hlýjar jólakveðjur til Guðnýjar og fjölskyldu heldur allra landsmanna
nær og fjær. Takk fyrir samstarf og velvilja í garð samtakanna okkar. Nánar er fjallað um
Guðnýju Ósk á bls. 5

Hjarta- og lungnavél sem Landssamtökin gáfu í
tilefni 20 ára afmælis:

Hefur þegar bjargað lífi
Hjarta- og lungnavél sem Landssamtök hjartasjúklinga gáfu hjarta- og
lungnaskurðdeild Landspítalans háskólasjúkrahúss, hefur þegar sannað gildi
sitt. Ungur Breiðhyltingur, Þengill Otri Óskarsson, á líf sitt að launa þessari vél
ásamt gríðarlegri færni þeirra lækna sem önnuðust hann.
Sjá bls. 9
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Við biðjum um 10 milljónir!
Nú hefur staðið yfir fjárlagavinna
hjá þingmönnum. Eitt af fjölmörgum erindum sem fjárlaganefnd
hefur borist er erindi frá Landssamtökum hjartasjúklinga. Erindið
hefur fengið umfjöllun og lítur út
Eggert Skúlason.
fyrir að framlag til samtakanna
muni hækka verulega frá síðustu fjárlögum. En það
segir ekki allt. Við síðustu fjárlagagerð fengu samtökin
600 þúsund krónur. Auðvitað ber að þakka það sem vel
er gert en þessi upphæð er í raun smánarleg miðað við
mikilvægi þess starfs sem samtökin inna af hendi í
íslensku samfélagi. Landssamtök hjartasjúklinga eru í
fremstu víglínu í blóðugustu orrustu sem háð er um
þessar mundir. Íslensk mannslíf sem glatast í þessari
baráttu á hverju ári skipta hundruðum. Oft á tíðum er
verið að tala um fólk sem er ungt og átti framtíðna fyrir
sér. Það er raunhæf og sanngjörn krafa að ríkisvaldið
komi til móts við samtökin og tryggi rekstrarkostnað

þeirra með framlagi sem nemur tíu milljónum króna í
þeim fjárlögum sem nú eru í smíðum. Hvergi býðst
íslenska ríkinu jafn góð fjárfesting og með framlögum
til Landssamtakanna. Engin hlutabréf, skuldabréf eða
nokkur starfsemi önnur getur boðið viðlíka ávöxtun og
framlag til samtakanna sem miðar að því að efla þau og
styrkja í viðleitni sinni við að safna fjármunum til
handa sjúkrastofnunum og efla forvarnir. Tíu milljónir
munu tryggja rekstur starfseminnar þetta árið og gera
samtökunum kleift að sækja fram á fjölmörgum nýjum
sviðum. Það er ekki hægt að meta mannslíf til fjár, ekki
fyrir okkur venjulega leikmenn. En hin ópersónulega
fræðigrein hagfræðin hefur mælistikur yfir slíka hluti.
Það gefur að skilja að þar er um að ræða fjármuni sem
eru gríðarlegir. Hvert mannslíf sem bjargast í okkar litla
samfélagi er óendanlega verðmætt. Ljóst er að starfsemi
samtakanna okkar er með þeim hætti að mörgum
mannslífum er bjargað ár hvert, beint eða óbeint í
gegnum starf samtakanna. Krafa okkar, liðlega 4000
félagsmanna er því skýr og um leið hógvær. Við þurfum
tíu milljónir af fé skattgreiðenda til að tryggja
áframhaldandi baráttu við versta óvin mannkyns. Notið
peningana okkar á skynsaman hátt.
Eggert Skúlason

Bandarísk æska:

Sífellt fleiri
í áhættuhópi
Áttunda hvert barn í Bandaríkjunum hefur þrjá þætti sem
flokka mætti sem áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma
samkvæmt rannsókn sem kynnt var nýlega á hjartaráðstefnu
Amerísku hjartasamtakanna. Samtals hafði meira en
helmingur barna sem voru í úrtaki rannsóknarinnar (58,3%)
a.m.k. einn af sex þekktum efnaskiptavillum sem tengdar eru
áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma en 27,4% hafði tvo eða
fleiri og 13,5 % höfðu meiri en þrjá þekkta áhættuþætti. Þetta
er alvarleg þróun í Bandaríkjunum og því miður allar líkur á
að svipuð þróun sé í gangi víðar í hinum vestraæna heimi.
(Heimild: vefur Hjartaverndar)
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Guðný Ósk Maríasdóttir er að verða 10 mánaða:

Var með þrjú göt á
hjarta við fæðingu
Guðný Ósk Maríasdóttir, lítil títla frá
Norðfirði, er fædd þann 26. febrúar 2003.
Fljótlega eftir fæðingu kom í ljós að hún
var með alvarlega hjartagalla, sem lýstu sér
í því að hún var með þrjú göt í hjartanu.
Eitt þeirra var heljarstórt, en tvö minni. Um
leið og sjúkdómsgreining var ljós var
ákveðið að hún þyrfti til Boston í hjartaaðgerð í lok maí. Þangað til varð fjölskyldan að dveljast í Reykjavík þar sem Guðný
Ósk var innrituð á Barnaspítala Hringsins.
Hjartaaðgerðin sjálf í Boston gekk mjög vel
fyrir sig. Lokað var fyrir tvö stærri götin en
minnsta gatið, lokaðist af sjálfu sér. Að
baki voru miklir angistartímar fyrir fjölskyldu Guðnýjar, bæði þá sem fóru út til
Boston og ekki síður þá fjölskyldumeðlimi
og vini sem fylgdust með úr fjarlægð. „Eftir
að við komum heim hefur lífið brosað við
okkur. Guðný Ósk fór að sýna þroska eins
og að brosa og hjala strax eftir að hún var
færð af gjörgæslu á Childrens hospital í
Boston. Þá var hún orðin þriggja mánaða
en hafði sökum veikinda sinna ekki haft
orku í að þroskast eins og önnur börn.“
Segir móðir hennar, Sigrún Helga
Snæbjörnsdóttir, í samtali við Velferð.
Núna, hálfu ári síðar er varla hægt að sjá
að nokkuð hafi plagað þessa ungu jóladömu.
Hróðmar Helgason læknirinn hennar segir
að lítið sé hægt að sjá á litla hjartanu að
nokkuð hafi verið að því. Guðný fór ört í

Sælar systur í jólatilhlökkun. Hekla Liv Maríasdóttir, stóra systir og Guðný Ósk Maríasdóttir.

skoðanir til Reykjavíkur í sumar en heldur
hefur dregið úr því með haustinu. „Hún er
voðalega glöð og sæl, og þroskast ágætlega.
Hún stendur jafnfætis jafnöldrum sínum í
flestu nema kannski í þyngdaraukningu.
Hún verður sjálfsagt alltaf í léttari kantinum
en það er ekkert sem við höfum áhyggjur af.
Við foreldrar hennar og Hekla Liv stóra
systir erum í skýjunum yfir því hvernig
komið er. Það sem við höfum í höndunum
núna er lítil kát og heilbrigð stúlka og fyrir
það þökkum við.

Landsambandi hjartasjúklinga og þar
með Neistanum þökkum við sérstaklega
fyrir veitta aðstoð og styrk.” Segir hamingjusöm móðir. Á bak við þetta stutta
viðtal og ánægjulega útkomu er þrautir
þyngri en hægt er að setja niður á prent. En
að sama skapi gleði meiri en hægt er að
lýsa. Þegar börnin okkar veikjast alvarlega
taka við aðrar viðmiðanir en við styðjumst
við dags daglega. Velferð sendir þessari
fjölskyldu hjartahlýjar jólakveðjur.
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Jón Þór Sverrisson hjartalæknir á Akureyri:

Mikið hagsmunamál að geta
hafið hjartaþræðingar á FSA

Jón Þór Sverrisson sérfræðingur í hjartalækningum hefur starfað við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri frá árinu 1986 eftir
að hann hafði lokið sérfræðinámi erlendis.
Þeir eru því að verða tveir áratugirnir sem
hann hefur sést á hlaupum um ganga
sjúkrahússins, enda er óhætt að segja að
hann hafi sinnt erilsömu starfi, og um langt
árabil var hann eini hjartalæknir sjúkrahússins sem þjónar öllu Norðurlandi og
hluta Austurlands.
,,Ég er Reykvíkingur, fæddur og uppalinn í Laugarnesinu” sagði Jón Þór þegar
hann var tekinn tali einn morguninn fyrir
skömmu, en þá var hann á helgarvakt á
sjúkrahúsinu. ,,Ég varð stúdent frá
Menntaskólanum í Reykjavík 1971 og lauk
námi í læknisfræði við Háskóla Íslands
1977. Það ár má segja að kynni mín við
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri hafi
hafist því ég tók kandidatsárið mitt á
Akureyri. Það má segja að ástæðan fyrir
því hafi í og með verið sú að ég hafði
kynnst yndislegri konu þegar ég kom til
Akureyrar á námstímanum. Hún er fædd
og uppalin á Akureyri og heitir Guðríður
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Elísa Vigfúsdóttir og er eiginkona mín í
dag”.
Jón Þór segir að það, að hafa unnið með
Ólafi heitnum Sigurðssyni yfirlækni á
kandidatsárinu, hafi meðal annars haft þau
áhrif á sig að hann ákvað að fara í framhaldsnám í hjartalækningum. ,,Fjölskyldan
fór til Bandaríkjanna árið 1980 þar sem ég
var við framhaldsnám við háskólasjúkrahúsið í Connecticut fylki. Þarna var ég í 6
ár, fyrstu þrjú árin í almennum lyflækningum og síðan önnur þrjú ár í hjartalækningum”.
-Var það sjálfgefið að fara til Akureyrar
þegar þú komst heim að námi loknu?
,,Nei það var það ekki, og ég hafði enga
vísa vinnu við FSA. Það var þó vissulega
þörf fyrir annan hjartalækni hér og á þessum tímapunkti voru meiri atvinnumöguleikar á Akureyri fyrir mig en fyrir sunnan.
Það var svo ekki til að skemma fyrir að mér
hafði líkað mjög vel á Akureyri og var
alveg tilbúinn að setjast hér að”.
Þegar Jón Þór kom til starfa á FSA, var
Þorkell Guðbrandsson yfirlæknir og hjartalæknir og hafði lagt grunn að góðri hjarta-

einingu á Lyflækningadeildinni. Þorkell
hætti störfum á FSA 1994, en frá þeim tíma
og allt til ársins 2002 að Gunnar Þór
Gunnarsson hjartalæknir kom til starfa, var
Jón Þór eini hjartalæknir sjúkrahússins.
Það má ætla af því að talsvert annasamt hafi
verið á stundum svo ekki sé nú meira sagt.
,,Við Þorkell áttum gott samstarf. Ég
kom með nokkurt nýtt tillegg í starfsemina,
kom á fót hjartaómskoðunum og byrjaði að
setja gangráða í sjúklinga svo eitthvað sé
nefnt.
Þegar Þorkell hætti og ég varð einn, má
segja að álagið hafi aukist ansi mikið og ég
viðurkenni það að þetta var hálf erfitt á
köflum, en á upptökusvæði sjúkrahússins
eru um 40 þúsund manns þannig að það
var stundum mikil vinna fyrir einn mann
að sinna þessu” segir Jón Þór og er ekki að
gera of mikið úr hlutunum.
Á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri er
ekki formleg hjartadeild, heldur fara
hjartalækningarnar fram á hjartaeiningu á
Lyflækningadeildinni sem er stærsta deild
sjúkrahússins. Jón Þór segir að fyrir utan
hjartalækna deildarinnar séu fjórir sérfræðingar á deildinni, í meltingarfærasjúkdómum, lungnasjúkdómum, sýkingum og
taugasjúkdómum. “Þrír þessara sérfræðinga eru jafnframt sérfræðingar í almennum lyflækningum og eru vel að sér um
hjartasjúkdóma og taka vaktir til móts við
hjartalækna. Þannig er ekki stöðugt formleg hjartavakt. Hins vegar ef erfið eða flókin tilfelli koma inn, er oft leitað til
sérfræðinga þó að þeir séu ekki á vakt.
Þetta á reyndar við um aðra sérfræðinga
hér við sjúkrahúsið, það er hringt í þá
þegar erfið tilfelli koma upp á þeirra
sérsviði”.
-Hvernig er að búa við þetta?
,,Það venst og verður hluti af starfinu”.
Annað sem Jón Þór hefur sinnt í gegnum árin eru skoðanir á ungabörnum, sem
grunuð eru um hjartasjúkdóm. Á Landspítala eru sérhæfðir læknar í hjartasjúkdóm-

um barna sem sinna þessu. Hann segir
mörg börn hafa greinst með hjartagalla á
Fjórðungssjúkrahúsinu í gegnum árin, en
Jón Þór hefur unnið að þessum greiningum
í samvinnu við sérfræðinga á Landspítala.
Þetta starf er hrein viðbót við hans hefðbundnu hjartalækningar á deildinni.
-Hefur þú einhverjar tölur fyrir mig um
umfang hjartalækninganna við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri?
,,Innlagnir á Lyflækningadeild hafa
verið í kringum eitt þúsund á ári, en þá er
ég að tala um þann hluta Lyflækningadeildarinnar sem tekur fyrst og fremst við
bráðainnlögnum. Um 30-40% innlagna eru
vegna hjartasjúkdóma. Margir þeirra sem
lagðir eru inn vegna annarra sjúkdóma eru
svo með hjartasjúkdóma einnig þótt það sé
ekki ástæða innlagnarinnar. Þá sinna
hjartalæknar hjartasjúklingum á öðrum
deildum spítalans, sjá flesta hjartasjúklinga fyrir aðgerðir. Þá er í tengslum við
Lyflækningadeildina vel búin rannsóknarstofa í lífeðlisfræði, þar sem hjartalæknar
stunda rannsóknir á hjartasjúklingum”.
- Hvernig er aldurssamsetning sjúklinganna, hefur hún verið að breytast?
,,Dánartíðni við kransæðastíflu hefur
lækkað og einnig hefur tíðni kransæðasjúkdóms lækkað verulega. Sjúklingar með
kransæðasjúkdóm lifa lengur en áður og þá
fara að koma fram einkenni langvinns
hjartasjúkdóms með hjartabilun og öðrum
einkennum sem leiðir til endurtekinna
innlagna. Þannig hefur ekkert dregið úr
innlögnum af völdum hjartasjúkdóma, sem
skýrist af hækkandi aldri hjartasjúklinga”.
- Það má eiginlega segja að þetta sé
orðin meiri forvarnarvinna en áður, og það
er vinsælt í dag að tala um ,,forvarnafaraldur”. Hvað segir þú um þá umræðu?
,,Forvarnir eru mjög mikilvægar og það
hefur verið sýnt fram á í fjölda rannsókna
að með því að breyta áhættuþáttum megi
lækka dánartíðni kransæðasjúkdóms.
Mikilvægast við forvarnir kransæðasjúkdóma er að fólk beiti almennri skynsemi
hvað varðar heilbrigt líferni, þar sem
grunnþættirnir eru reglubundin hreyfing,
reykleysi og fæðuval”.
Hvað er í dag mest aðkallandi fyrir
hjartalækningarnar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og brennur heitast á ykkur
sem starfið við þessar lækningar?
- Við erum vel í stakk búnir til að
stunda hér allar hefðbundnar hjartalækningar og höfum góða aðstöðu til að taka á
móti, greina og meðhöndla bráða hjartasjúkdóma, svo sem kransæðastíflu, óstöðugan kransæðasjúkdóm og hjartabilun,
ásamt alvarlegum hjartsláttartruflunum. En
við getum ekki gert hjartaþræðingar hér
enn. Hjartaþræðingar og kransæðamynda-

taka er grundvallarrannsókn hjá sjúklingum með kransæðasjúkdóm og ýmsa aðra
hjartasjúkdóma og nauðsynleg rannsókn
t.d. fyrir hjartaskurðaðgerðir. Á undanförnum árum hafa verið sendir um 120
sjúklingar frá FSA á ári til hjartaþræðingar
á Landspítala og auk þess hafa allmargir
sjúklingar frá Húsavík og Sauðárkróki
verið sendir beint til þræðingar eða samtals
yfir 200 manns á ári. Það væri geysileg
aukning á þjónustu ef við gætum boðið upp
á hjartaþræðingar á Akureyri og það er
mjög mikill áhugi á þessu”.
- Hefur sá áhugi gert vart við sig í
heilbrigðisráðuneytinu?
,,Við erum að kynna málið þar og erum
auðvitað að tala fyrir eflingu sjúkrahússins.
Við erum með stóran hóp sjúklinga sem
þarf að leita suður, það væri mikil aukning
á þjónustu að klára þessa rannsókn í
heimabyggð auk þess sem hjartaþræðingar
myndu efla hjartalækningarnar á Akureyri
verulega” segir Jón Þór. Hann segir stofnkostnað við að koma upp þræðingarstofu
talsverðan, síðan verði að meta þá hagræðingu til fjár þegar fólk þurfi ekki lengur að
fara landshorna á milli eftir þessari þjón-

ustu. ,,Þetta mál er á byrjunarreit, en ég er
bjartsýnn á framgang þess, þetta er mikið
hagsmunamál. Sú þróun hefur verið að eiga
sér stað að hjartaþræðingum og víkkunum
er nú beitt sem fyrstu meðferð hjá sjúklingum með bráða kransæðastíflu og hefur
árangurinn verið betri en með notkun
segaleysandi lyfja sem þó hefur gefist vel”
segir Jón Þór. Það er því auðvelt að sjá að
hér er um mikið hagsmunamál að ræða fyrir
hjartasjúklinga á landsbyggðinni og hreinlega spurning hvort þeir eigi ekki að sitja
við sama borð og fólk á höfuðborgarsvæðinu
þegar bráð kransæðastífla kemur upp.
Félag hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu hefur oft vakið athygli fyrir geysiöflugan
stuðning við þann hluta Lyflækningadeildar
FSA sem snýr að hjartasjúkdómum. Hefur
þetta ekki komið sér vel?
,,Stuðningur þessa félags hjartasjúklinga
við Lyflækningadeild FSA hefur verið
ómetanlegur. Félagið hefur stutt vel við
þessa deild með tækjakaupum til hjartalækninga. Við erum ákaflega þakklát fyrir
þetta og þessar gjafir til deildarinnar hafa
þýtt það að við höfum tækjavæðst örar en
annars hefði orðið”.

Mjög fær læknir
-segir formaður félags hjartasjúklinga fyrir norðan
„Ég held að það sé ekki deilt um færni Jóns Þórs Sverrissonar sem læknis, hann er
einfaldlega mjög fær í sínu starfi“ segir Gísli J. Eyland, en Gísli er formaður Félags
hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu.
Gísli veiktist af kransæðastíflu fyrir um 25 árum síðan, og hefur skiljanlega haft
regluleg samskipti við lækna Lyflæknisdeildar Fjórðungssjúkrahússins, og þá ekki síst
Jón Þór hin síðari ár eftir að hann hóf störf við deildina.
,,Það láta allir vel að því að leita til Jóns Þórs og bera honum vel söguna. Þá hafa samskipti félagsins okkar við hann verið mjög ánægjuleg og aldrei borið þar skugga á“ segir
Gísli.
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Sýningin Hjartaheill hitti í mark!
Stórglæsileg afmælissýning Landssamtakanna í Perlunni undir
heitinu Hjartaheill, hitti svo sannarlega í mark. Mikill fjöldi
fyrirtækja tók þátt í sýningunni og almenningur flykktist í Perluna
til að njóta fræðslu og kynna sér nýjungar sem á boðstólum eru á
þessu sviði. Þarna fóru saman margvíslegir hagsmunir og allir
högnuðust þegar upp var staðið. Vonandi hafa gestir sem sóttu
sýninguna hagnast mest. Sérstök ástæða er til þess að þakka Birnu
Sigurðardóttur fyrir hennar framlag við sýninguna en hún bar
hitann og þugnann af undirbúningi. Ljóst er að Birna gerði þessa
sýningu að veruleika með dugnaði sínum og harðfylgi.
Fyrirtæki sem þátt tóku í sýningunni voru ríflega fjörutíu talsins
og ljóst er að fjölmörg þeirra hafa áhuga á að endurtaka leikinn
verði aftur efnt til sýningar af þessu tagi.
Sýningin stóð í þrjá daga 26. – 28. september og þúsundir gesta
komu í Perluna vegna þessa. Þessi stóri viðburður var hápunktur

afmælishátíðahalda Landssamtakanna sem fögnuðu 20 ára afmæli
á árinu.
Mikill fjöldi þeirra gesta sem lögðu leið sína í Perluna þessa
daga nýtti sér að fá ókeypis mælingu á blóðfitu og blóðþrýstingi.
Stærstur hluti var innan eðlilegra marka en drjúgur hópur var með
of há gildi og fékk það fólk leiðsögn um hvernig bæri að taka á
málum í framhaldinu. Starf samtakanna á þessu sviði nýtur orðið
mikillar viðurkenningar og ljóst er að marg oft hefur mannslífum
verið bjargað þegar fólki með ýmist byrjunar einkenni eða jafnvel
alvarleg einkenni hefur fengið ábendingu um að leita læknis.
Sem fyrr segir voru sýnendur úr ýmsum geirum atvinnulífsins.
Fjölmörg fyrirtæki á sviði matvælaframleiðslu sýndu vörur sínar
og var heilsumatarræði í hávegum haft. Mjólkursamsalan til að
mynda nýtti þennan vettvang til að kynna nýja framleiðslu sína
fyrir HL drykkinn

Aðstaða LHS í Perlunni, var smekkleg og til fyrirmyndar.

Gestur Þorgeirsson, hjartalæknir og Inga Björnsdóttir, aðstoðardeildarstjóri
tóku við Hjartabókinni, því mikla þrekvirki sem nýtast mun fjölda sjúklinga
í framtíðinni.

Þorbjörn varaformaður afhendir Magnúsi B. Einarsyni gullmerki
samtakanna fyrir vel unnin störf í þágu samtakanna.

Fjöldi gesta gerði sér að góðu afmæliskaffi í boði Landssamtakanna í
Perlunni.
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Kraftaverk með
góðri gjöf LHS
Það var ánægjuleg stund þegar Landssamtökin afhentu hjarta- og lungnaskurðdeild Landsspítalans háskólasjúkrahúss
veglega gjöf á sýningunni Hjartaheill í
Perlunni í lok september. Við gjöfinni tók
Bjarni Torfason, hjartaskurðlæknir. Gjöf

samtakanna að þessu sinni var hjartadæla
sem notuð er við endurlífganir þar sem
hjarta eða lungu sjúklingsins fást ekki til
að starfa þrátt fyrir að hefðbundin meðferð
með lyfjum og öndunarvél hafi verið beitt.
Eitt af því sem Bjarni sagði eftir að hafa

Bjarni Torfason hjartaskurðlæknir tekur við tækinu úr hendi formanns Landssamtakanna, Vilhjálms
Vilhjálmssonar á sýningunni Hjartaheill í Perlunni.

tekið við vélinni, formlega úr höndum
formanns LHS var; „Þessi gjöf mun bjarga
mannslífum.“ Hér var átt við hefðbundna
sjúkrahúsmeðferð þegar framkvæmdar eru
bráðaaðgerðir. Alþjóð varð hins vegar vitni
að því hvernig þetta mikla tækniundur
bjargaði lífi 14 ára Breiðhyltings, Þengils
Otra Óskarssonar, eftir að hann hafði nær
drukknað í Breiðholtslaug í október. Haft
er eftir Þengli í Morgunblaðinu vegna
þessa. „Pabbi var að lesa fyrir mig um það
sem var gert fyrir mig á spítalanum og ég
bara.......vá.“ Sennilega er „vá“ besta orðið
til að lýsa því kraftaverki sem þarna var
unnið, af færustu læknum Íslands. En sú
staðreynd að nýja dælan var til staðar
skipti sköpum. Það gleður ósegjanlega þá
sem gáfu þetta tæki, þegar svona tekst til.
Og víst er að íslensk heilbrigðisþjónusta er
betri eftir, en áður. Þessi gjöf samtakanna
var valin af kostgæfni, enda veruleg fjárfesting. Það er ekki hægt að biðja um betri
jólagjöf en vita af fjölskyldu í Breiðholtinu
sem mun halda ánægjuleg jól með drenginn sinn hjá sér. Velferð og Landssamtök
hjartasjúklinga senda fjölskyldunni hlýjar
jólakveðjur.

Verðlaun fyrir gátu
Mikill áhugi var fyrir síðustu verðlaunakrossgátu. Fjölmargir sendu inn
lausnir og var dregið um vinningshafa í nóvember. Að vanda er vinningarnir
happdrættismiðar frá SÍBS. Þessir hlutu verðlaun:
Björn Pálsson, Víðilundi 4, 210 Garðabær.
Soffía Jensdóttir. Goðheimum 2, 104 Reykjavík
Guðrún Óskarsdóttir, Stafholti 18, Akureyri

Félag hjartasjúklinga í Vestmannaeyjum:

Gáfu tvö talandi
Hjartastuðtæki
Félag hjartasjúklinga í Vestmannaeyjum afhenti nýverið Heilbrigðisstofnun
Vestmannaeyja tvö hjartastuðtæki. Annað tækið hefur þegar verið afhent
íþróttamiðstöðinni í Eyjum. Tækin eru af mjög fullkominni gerð og tala til þeirra sem
nota þau. Fyrst í stað er einvörðungu um að ræða ensku en til stendur að skipta
tækjunum út fyrir íslenskumælandi tæki. Það var Hjörtur Hermannsson formaður
félagsins sem afhenti Gunnari Gunnarssyni framkvæmdastjóra heilbrigðisstofnunar,
tækin. Gjöfin er að verðmæti ríflega 400 þúsund krónur. Íþróttamiðstöðin í
Vestmannaeyjum er sú fyrsta á landinu sem tekur slíkt tæki í notkun.
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Veglegur styrkur til LHS frá Pfizer
Lyfjafyrirtækið Pfiser á Íslandi hefur afhent
Landssamtökum hjartasjúklinga styrk að
upphæð 350 þúsund krónur, í tilefni 20 ára
afmælis samtakanna. Formaður Landssamtaka hjartasjúklinga, Vilhjálmur B.
Vilhjálmsson veitti styrknum viðtöku fyrir
hönd samtakanna. „Þessir peningar koma
sér vel í eilífri fjársöfnun samtakanna fyrir
öflugum tækjakosti heilbrigðisstofnanna á
Íslandi“ sagði Vilhjálmur þegar hann tók
við styrknum. Landssamtök hjartasjúklinga
hafa gefið heilbrigðisstofnunum tæki að
verðmæti ríflega 300 milljónir króna á
þeim tíma sem samtökin hafa starfað.
Styrkur af þessari stærðargráðu er afar
mikilvægur í fjáröflun samtakanna, sem
nýverið afhentu hjartaskurðdeild Landsspítala háskólasjúkrahúss hjarta- og
lungnadælu af fullkomnustu gerð. Erna J.
Sigmundsdóttir markaðsstjóri Pfiser á
Íslandi lýsti því yfir við afhendingu styrksins að þetta væri hluti af þeirri viðleitni
fyrirtækisins til að tengjast frekar heilbrigðisstéttum og almenningi í landinu.
Hún lýsti mikilli ánægju sinni með framlag
Landssamtaka hjartasjúklinga í baráttunni
fyrir betra lífi í tuttugu ár.

Lyfjafyrirtækið Pfizer á Íslandi styrkti Landsamtök hjartasjúklinga með peningagjöf í tilefni 20 ára
afmælis samtakanna. Formaður landssamtakanna Vilhjálmur B. Vilhjálmsson veitti styrknum
móttöku úr hendi Ernu J. Sigmundsdóttur, markaðsstjóra Pfizer.

Skáldaval til styrktar
Neistanum
Bókin Skáldaval er gefin út til stuðnings
Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna.
Starfsemi Neistans snýst meðal annars um að
auka fræðslu um hjartasjúkdóma barna og
þekkingu á þeim.
Skáldaval byggir á þeirri hugmynd að gefa út
ritsafn með efni eftir fjölda núlifandi íslenskra
skálda og var óskað eftir því að þauvveldu þau sjálf
ljóð, smásögur eða kafla eftir sig. Leitað var til
nokkurs hóps skálda og var erindinu mjög vel tekið.
Höfundar leggja til efni án greiðslu, til
stuðnings góðu málefni.
Við val á höfundum í þetta fyrsta bindi var haft
í huga að þar yrði efni af mörgu tagi, fyrir fólk á
mismunandi aldursskeiði, samið af skáldum á
ýmsum aldri, mjög vel þekktum og þeim sem
minna hefur borið á.
Ritsafnið nefnist Skáldaval og vísar til hvors tveggja, að skáldin velja sjálf úr
verkum sínum, og að stefnt er að því að mörg góð skáld eigi þar ljóð eða sögur.
Ekki einasta er hér á ferðinni skemmtileg lesning heldur er einnig um að ræða
styrk við Neistann ef bókinn er keypt.
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Tilvalin
jólagjöf
Hálsmen hönnuð af Elísabetu Asberg í
tilefni af afmæli Landssamtakanna hafa
vakið mikla lukku og eru ágætis tækifærisgjafir, hvort sem er vegna jóla eða
annara tilefna. Hálsmenin kosta 3.000
kr. stkykkið og fást á skrifstofu LHS.
Hægt er að panta þau í síma 552 5744
eða koma á skrifstofuna sem opin er frá
09:00 til 16:00 alla virka daga.

Myndatexti: Hönnun Elísabetu hefur tekist
afar vel og góður rómur er gerður að
hálsmenunum.

njóttu lífsins reyklaus!
Nicotinell lyfjatyggigúmmíið fæst með
lakkrís-, ávaxta- og mintbragði.

Dreptu í með Nicotinell!
Fæst í næsta apóteki

Nicotinell tyggigúmmí er lyf sem er notað sem hjálparefni til að hætta eða draga úr reykingum. Það inniheldur nikótín sem losnar þegar tuggið er,
frásogast í munninum og dregur úr fráhvarfseinkennum þegar reykingum er hætt. Tyggja skal eitt stykki í einu, hægt og rólega til að vinna gegn
reykingaþörf. Skammtur er einstaklingsbundinn, en ekki má tyggja fleiri en 25 stk. á dag. Ekki er ráðlagt að nota lyfið lengur en 1 ár. Nikótín getur
valdið aukaverkunum, s.s. svima, höfuðverk, ógleði, hiksta og ertingu í meltingarfærum. Sjúklingar með slæma hjarta- og æðasjúkdóma eiga ekki að
nota nikótínlyf nema í samráði við lækni. Nicotinell tyggigúmmí er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni. Kynnið ykkur vel
leiðbeiningar sem fylgja pakkningunni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Fréttatilkyning frá Neistanum

Gjafmildir Garðbæingar
Þrjár ungar stúlkur afhentu nýlega Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna
18.155 kr. sem þær söfnuðu með því að
halda flóamarkað. Stúlkurnar voru yfir sig
ánægðar vegna þeirra viðbragða sem þær
fengu. Fólk var tilbúið að gefa mjög eigulega hluti á flóamarkaðinn og stúlkurnar
fengu meðal annars gefins slípirokk sem
komst í hendur nýs eiganda. Samtals
safnaðist á flóamarkaðnum ríflega tólf
þúsund krónur en stúlkurnar bættu við
eigin framlagi upp á sex þúsund krónur.
Þær sögðust hafa valið að safna fyrir
Neistan því ein þeirra þekkir til hjartveiks
barns og svo eru allir að safna fyrir rauða
krossinn, eins og þær orðuðu það. Sigþór
Samúelsson formaður Neistans veitti
peningunum viðtöku og gladdist mjög við
þessa óvæntu sendingu stúlknanna. Peningarnir verða notaðir til að styrkja foreldra
sem fara með barn í aðgerð erlendis, en það
er gríðarlega kostnaðarsamt og þessir
fjármunir munu koma sér vel. Flóamarkaðurinn fór fram á Garðatorgi í Garðabæ og
vildu stúlkurnar koma á framfæri þakklæti
til aðstandenda Garðatorgs.

Sigþór Samúelsson formaður Neistans tekur við gjöfinni. Stúlkurnar sem stóðu að flóamarkaðnum
eru; frá vinstri, Una Árnadóttir, Valdís Guðmundsdóttir og Björk Jónsdóttir. Þær eru ýmist ný orðnar
11 ára eða alveg að verða. Það ríkti gleði þegar peningarnir voru afhentir, enda stúlkurnar stoltar og
formaður Neistans þakklátur.

Félagsfundur hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæðinu haldinn í nóvember:

Kynning á öldrunarrannsóknum
Félagsfundurinn var haldinn í Ársal að
Hótel Sögu og var ágætlega sóttur.
Vilmundur Guðnason forstöðulækni
Hjartaverndar flutti erindi um nýja
öldrunarrannsókn Hjartaverndar. Þetta er
afar yfirgripsmikil rannsókn og tekur til
átta þúsund einstaklinga á fjórum árum.
Verkefnið hefur fengið háan styrk frá
heilbrigðisstofnun Bandaríkjanna og ekki
nóg með það heldur er um að ræða einn
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hæsta styrk af þessu tagi sem veittur hefur
verið til verkefnis utan Bandaríkjanna.
Vilmundur lýsti þeirri skoðun sinni að
Hjartavernd væri tveimur til þremur árum
á undan helstu samkeppnisaðilum á þessu
sviði og skýrir það að hluta til hinn veglega
styrk sem bandarísk yfirvöld veittu til
rannsóknanna. Vilmundur sagðist jafnframt
viss um að þess mikla rannsókn ætti eftir
að skila mörgum og stórum verkefnum inn í

heilsuvísindi sem er vaxandi atvinnugrein
á Íslandi.
Þá vakti kynning sem Gunnar
Eyjólfsson hélt á kínverskri orkuleikfimi
mikla athygli. Gunnar kynntist fræðum Qi
gong fyrir margt löngu þegar hann var við
leiklistarnám í London. Fræðin ganga út á
að afla sér lífsorku, viðhalda henni og
dreifa. Gott framtak og vel metið af fundargestum.
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Okkur er umhugað um hjartað þitt!
Með samstarfsfyrirtækjum á borð við
Siemens, Acuson-Siemens og Cardioline
kappkostar Smith & Norland að bjóða
lausnir sem stuðla m.a. að bættum
rannsóknum og meðferð á hjartasjúkdómum.

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
22 kaffihús -Bar-Diskótek, Laugavegi 22, 101
a.b.s Veritaz ehf. @li.is, Hörgsholti 27, 220
Adolf Bjarnason, Tryggvagötu/Hafnarh., 101
Aðalblikk, Vagnhöfða 19, 112
Afltækni ehf., Barónsstíg 5, 101
Akrahreppur, Miklibær, 560
Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18, 300
ALARK arkitektar sf., Hamraborg 7, 200
Alcan á Íslandi, Straumsvík, 220
Alvís ehf, Glerárgötu 30, 600
Augsýn ehf, Fjarðargötu 13-15, 220
ÁF - hús ehf., Sunnubraut 4, 200
Áferð ehf, Garðabæ, Blásölum 10, 200
Áhaldaleiga Suðurnesja, Grófinni 13a, 230
Ás fasteignasala ehf., Fjarðargötu 17, 220
B.B. Skilti, skiltagerð, Túngötu 10, 230
B.H.S. ehf, Fossbrún 2, 621
Bakarí Friðriks Har - Ömmubakstur,
Kársnesbraut 96, 200
Baktus ehf., tannl. Þjónusta Siguarj. Ben,
Kaldbaki, 640
Bandalag Íslenskra farfugla, Sundlaugavegi 34,
105
Bautinn hf., Hafnarstræti 92, 600
Bás ehf., Egilstanga 1, 580
Benjamín Guðmunds., SH 208, Hjallabrekku 5,
355
Berg ehf., Norðurgötu 16, 580
Berg vélsmiðja ehf., Borgarbraut 16, 350
Bergdal ehf., Vatnagörðum 12, 104
Bergsteinn ehf., Skútuhrauni 2a, 220
Beyki ehf., Tangarhöfða 11, 112
Bifreiða og vélaverkstæðið, Þorsteinsgötu 11,
310
Bifreiða og vélaverkstæðið, Sleitustöðum, 565
Bifreiðabyggingar sf., Ármúla 34, 108
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12, 108
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéð ehf., Fjölnisgötu 2a,
603
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ól. Ehf.,
Smiðjuvegi 14, 200
Bifreiðaverkstæði H.P., Hamarshöfða 6, 112
Bifreiðaverkstæði Sigurðar Guðmundssonar,
Garðbraut 35, 250
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.,
Skemmuvegi 34, 200
Bílagerði ehf., Ásbraut 6, 530
Bílahöllin-bílaryðvörn hf., Bíldshöfða 5, 112
Bílaklæðningar ehf., Kársnesbraut 100, 200
Bílamarkaðurinn Reykjanesbraut,
Smiðjuvegi 46e, 200
Bílamálun Halldórs Þ. Nikuláss.,
Funahöfða 3, 110
Bílaspítalinn, Kaplahrauni, 220
Bílasprautun/réttingar Auðuns, Nýbílavegi 10,
200
Bílaþjónusta Péturs, Vallholti 17, 800
Bjarg ehf 4561258 4561474, Þórsgata 14, 450
Bjarni Guðmundsson, Hlíðarhjalla 65, 200
Björgun ehf., Sævarhöfða 33, 112
Björgvin Magnússon, Reynigrund 55, 200
Blátún ehf, Grandatröð 4, 220
Bliki ehf., bílamálun, Smiðjuvegi 38e, 200
Blikksmiðja Einars ehf., Smiðjuvegi 4b, 200
Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42, 108
Borgarbyggð, Borgarbraut 11-13, 310
Bókhaldsstofa Ingimundar T. Magnússonar,
Ármúla 15, 108
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Bókhaldsþjón. Arnar Ingólfssonr, Nethyl 2, 110
Brimborg hf, Bíldshöfða 6, 110
Brimrún, Hólmaslóð 4, 101
Brostu ehf, tannlæknastofa Páls Æ. Pálssonar,
Hamraborg 5, 200
Búðahreppur, Hafnargötu 12, 750
Búnaðarbankinn Sauðárkrók, Faxatorgi, 550
Bútur sf., Birkilundi 11, 600
Byggingafélagið Kambur ehf.,
Trönuhrauni 10, 220
Byggingafélagið Klakkur ehf., Smiðjuvegi 9a, 220
Byggingarfélagið Byggir ehf, Þórsgata 10, 450
BÞ Verkprýði, Teigarsel 2, 109
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni
v/Hagatorg, 107
Dagbjartur Einarsson, Fornuvör 6, 240
Daníel Ólafsson - Danól, Skútuvogi 3, 104
Dvalarheimili aldraða Borgarnesi,
Borgarbraut 65, 310
Dvalarheimilið Höfði, Sólmundarhöfða, 300
Eik sf., Strandgötu, 460
Eiríkur og Einar Valur hf., Skeið, 400
Eldhestar ehf., Völlum, 810
Eljan hf., Strandgötu 79a, 735
Endurskoðun Gísla Torfasonar,
Fjarðargötu 4, 220
Endurskoðunarskrifstofa, Laugavegi 178, 105
EUROPAY Ísland, Ármúla 28, 108
Eyjaprent ehf, Strandvegur 47, 900
Eyrún ehf., Hlíðarvegi 7, 900
Fagræsting sf., Leifsstöð, 235
Fagus ehf, Unubakka 18-20, 815
Fasteignasalan Ásberg, Hafnargötu 27, 230
Fasteignasalan Garður ehf., Skipholti 5, 105
Fatahreinsun Húsavíkur sf., Túngötu 12, 640
Félag íslenskra skipstjórnamanna,
Borgartúni 18, 105
Félag opinberra starfsmanna Vestfjarða,
Hafnarstræti 6, 400
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21, 815
Fiskverkun Hafliða, Fiskislóð 30, 101
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri,
Eyrarlandsvegi, 600
G. Hannesson og co., Borgartúni 23, 105
G.Á. Húsgögn ehf., Ármúla 19, 108
G.V. Gröfur ehf., Dalsbraut 1, 600
Gafl-inn sf., Dalshrauni 13, 220
Gallerí List, Skipholti 50 d, 105
Garðabær, Garðatorgi 7, 210
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsd,
Heiðmörk 38, 810
Gilbert Guðjónsson, Laugavegi 62, 101
Gistiheimilið Jörð, Skólavörðustíg 13a, 101
Gleraugnasalan ég C, Hamraborg 10, 200
Glitnir ehf., Brákarbraut 7, 310
Glóbus, Skútuvogi 1 f, 104
Glófaxi hf., Ármúla 42, 108
Grandi hf., Norðurgarði 1, 101
Greifinn hf, Veitingarhús, Glerárgötu 20, 600
Gró ehf., Hlíðasmára 14, 201
Grænn markaður ehf., Réttarhálsi 2, 110
Guðjón Böðvarsson sf., Funafold 46, 112
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34, 105
Gull og silfur ehf., Laugavegi 35, 101
Gutenberg, Síðumúla 16, 108
Hafnarsamlag Eyjafjarðar, Ráðhúsinu, 620
Hagræði hf., Háteigsvegi 1, 105
Hagtak hf., Fjarðargötu 13-15, 220

Hampiðjan hf, Bíldshöfða 9, 112
Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7, 400
Happahúsið, Kringlunni 8-12, 103
Haraldur Böðvarsson hf., Bárugötu 8-10, 300
Haukur og Bessi, Akureyri,
Kaupangi við Mýravegi, 600
Haukur Valtýsson ehf., Bjarmastíg 4, 600
Hegas ehf., Smiðjuvegi 8, 200
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi,
Flúðabakka 2, 540
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga,
Nestúni 1, 530
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki,
Sauðárhæðir, 550
Heilsgæslustöðin, Hornbrekku, 625
Heilsustofnun NLFÍ, Grænamörk 10,
Helgi H. Sigurðsson, úrsmiður,
Skólavörðustíg 3, 101
Hersir Ráðgjöf og Þjónusta,
Suðurlandsbraut 12, 103
Héðinn Schindler lyftur hf., Lyngási 8, 270
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1, 701
Hjartavernd, Hlíðasmára 1, 201
Hjálmar Gunnarsson, málarameistari,
Álfsstétt 3, 820
Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar,
Njarðarsundi 2, 400
Hjúkr-/dvalarh. Klausturhólum,
Klausturhólum 3, 880
Hópferðab. Jónatans Þórissonar ehf.,
Barrholti, 270
Hraðfrystihús Hellissands hf., Bráðarási 10, 360
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59, 101
Hrafnista, Laugarási, 104
Hreinsitækni ehf, Stórhöfða 35, 112
Húsun ehf, Hamarshöfða 6, 112
Hængur Þorsteinsson, tannlæknir,
Bolholti 4, 105
Höfðakaffi, Vagnhöfða 11, 112
Hönnun hf., Grensásvegi 1, 108
Iðnsveinafélag Suðurnesja, Tjarnargötu 7, 230
Innheimtustofnun Sveitarfélaga,
Lágmúla 9, 108
Innréttingaverkstæði Kristjáns,
Skútuhrauni 7, 200
Innrömmunin Rammi, Hverfisgötu 125, 105
Innviðir, Kársnesbraut 98, 200
Íris sf., fatagerð, Grænumýri 10, 600
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, 400
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28, 900
Ísfiskur ehf., Hafnarbraut 27, 200
Ísfugl ehf., Reykjavegi 36, 270
Ískraft ehf, Smiðjuvegi 5, 200
Íslandsmarkaður hf., Hafnarbakka 13, 260
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12, 110
Jakob Sigurðsson, Hraunteigur 28,
Jarðfræðistofan ehf., Rauðagerði 31, 108
Járnsmiðja Óðins ehf., Skemmuvegi 12, 200
Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4, 221
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum, 801
Jóhann Jóhannsson, Tölvuvinnslan,
Hafnarstræti 101, 600
Jón Guðmundsson, Skúlagötu 20, 101
Kaffi París, Austurstræti 14, 101
Kandís Heildverslun, Pósthólf 5411, 125 rvk., 105
Karl Jónatansson, Hólmgarði 34, 108
Karl Kristmanns Umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi 15-19, 900

Aðalfundur Félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum:

Fimmtíu manns í
mælingu á Patró
Aðalfundur Félags hjartasjúklinga á
Vestfjörðum var haldinn í félagsheimilinu
á Patreksfirði, í júní sem leið. Var þetta í
fyrsta skipti sem fundur á vegum félagsins
er haldinn á þessum slóðum. Átján manns
sóttu fundinn og komu víða að.
Á fundinum sagði formaður í skýrslu
stjórnar frá starfi félagsins og skýrði
reikninga í fjarveru gjaldkera. Þar kom
fram að gjöld félagsins voru meiri en
tekjur þess og er það í fyrsta skipti í sögu
félagsins sem það gerist. Ber þar hæst
gistikostnaður vegna þings LHS, en ekki

eiga allir þess kost að gista hjá ættingjum
á meðan þingið stendur. Í félaginu eru
rúmlega hundrað félagar og er félagssvæðið allur Vestfjarðakjálkinn. Fundasókn var góð og mættu 18 manns,
víðsvegar að. Jónas Jóhannsson stjórnarmaður LHS flutti kveðju stjórnar Landssamtakanna og starfsmanna skrifstofu. Í
afleysingum á Patreksfirði voru læknishjónin Þorgeir Gestsson og Helga Eyjólfsdóttir og voru þau með fróðlegt erindi um
lífshætti og hjartasjúkdóma og var gerður
góður rómur að erindi þeirra.

Þennan sama dag bauð félagið upp á
mælingar á blóðþrýstingi og blóðfitu á
heilsugæslustöðinni á Patreksfirði.
Fimmtíu manns nýttu sér þessa þjónustu og
voru ánægðir með og spurðu margir að því
hvenær þetta stæði aftur til boða. Ýmsir
bæklingar lágu frammi fyrir fólk að skoða.
Þá færði formaður félagsins, Jóhann
Kárason, heilsugæslunni gjöf frá félaginu.
Um var að ræða blóðfitumæli og
myndbandið Hjartans mál. Við gjöfinni tók
Þuríður
Ingimundardóttir,
hjúkrunarforstjóri.

Mikið fjölmenni í mælingu í Vestamannaeyjum:

Tuttugu manns með
alvarleg einkenni
Félag hjartasjúklinga í Vestmannaeyjum
bauð upp á mælingar á kólesteróli og
blóðþrýstingi á hjartadeginu, 28 september.
Afar góðar viðtökur voru við þessu framtaki
félagsins og yfir 160 manns lögðu leið sína
í Alþýðuhúsið þar sem mælingin fór fram.
Hjörtur Kristjánsson yfirlæknir hafði
yfirumsjón með mælingunni og mat niður-

stöðurnar. ”Níu einstaklingar fundust með
töluvert hátt kólesteról, eða yfir 7. Mun
fleiri mældust svo hærri en æskilegt er, eða
yfir 6. Hvað varðar blóðþrýsting þá mældust 11 með verulega háan blóðþrýsting og
voru amk sex þeirra sem ekki vissu það
fyrir.” sagði Hjörtur í samtali við blaðið
Fréttir sem gefið er út í Eyjum. Þarna

sönnuðu mælingar hjartafélaga um land
allt enn og aftur gildi sitt. Tuttugu einstaklingar með alvarleg einkenni hjarta- og
æðasjúkdóma voru greindir í umræddri
mælingu og geta nú leitað sér aðstoðar og
snúið óheillaþróun við.
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1, 550
Keldur, tilraunastöð, Keldum
Vesturlandsvegi, 112
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1, 600
Kjarnavörur hf, Miðhrauni 16, 210
Kjartan Magnússon ehf, Gilsbúð 3, 210
Kjölur ehf, Urðarvegur 37, 400
Kjöt og fiskur, Strandgötu 5, 450
KOM Bókhaldsþjónusta, Víðihlíð 10, 550
Kólus ehf., Tunguhálsi 5, 110
Kópavogsbær, Fannaborg 2, 200
Kópavogsbær, markaðsskrifstofa,
Fannaborg 2, 200
KPMG endurskoðun, Glerárgötu 24, 600
Kranar B.S., Funalind 15, 200
Krappi ehf., Ormsvelli 5, 860
Kvótabankankinn, Heiðarlundi 1, 210
Kælivélaþjónustan, Eyrarvegi 32, 800
Líf hf., Lyngháls 13, 110
Lögfrst Sveins Sveinssonar, Ármúla 21, 108
Lögskil ehf., Suðurlandsbraut 48, 108
Lögver ehf., Aðalgata 14, 550
Löndun ehf., Kjalarvogi 21, 104
MA Eiríksson hf, Auðbrekka 21, 200
Magnús Thoroddsen, Silungakvísl 23, 110
Malbikunarstöð Hlaðbær - Colas,
Hringhellu 6, 220
Markholt ehf., Reynihvammi 22, 200
Marvís ehf., Dalvegi 16a, 200
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf.,
Reitarvegi 12, 340
Málmsteypa Ásmunda Sigurðss. Ehf.,
Skipholti 23, 105
Málningarþjónustan hf., Stillholti 16, 300
Málningaþjónusta Magnúsar Daða,
Heiðarbraut 10, 230
Meistarafélag húsasmiða, Skipholti 70, 105
Melabúðin, matvöruverslun, Hagamel 39, 107
Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g, 603
Mjólkursamlagið Búðardal,
Brekkuhvammur 15, 370
Mjölnir, vörubílastjórafélag, Hrísmýri 1, 800
MS Félag Íslands, Sléttuvegi 5, 103
Múlabær, dagheimili aldraða, Ármúla 34, 108
Múlalundur, vinnustofa S.Í.B.S.,
Hátúni 10c, 105
Múrarameistarafélag Reykjavíkur,
Skipholti 70, 105
Námsflokkar Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101
Nesprýði ehf., Iðavöllum 14 b, 230
Nína, tískuvöruverslun, Kirkjubraut 4-6, 300
Nonnabiti, Hafnarstræti 18, 101
Norðurpóll ehf., Laugabrekku, 650
Norðurströnd ehf, Ránarbraut 10, 620
NOW-Vítamín, Vesturbergi 163, 111
Oddgeir Gylfason, tannlæknir,
Síðumúla 28, 108
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf., Vagnhöfða 11, 112
P. Árnason sf., Skipholi 50c, 105
P.S. Rétting, bílaverkstæði, Súðarvogi 52, 104
Palóma, fataverslun, Víkurbraut 62, 240
Plastiðjan Bjarg Iðjulundur, Dalsbraut 1, 600
Plastiðjan ehf., Gagnheiði 17-19, 800
Plastmótun ehf., Læk, 801
Plúsmarkaðurinn, Hátúni 10b, 105
R. Hannesson, Síðumúla 2, 108
R.T. ehf, Síðumúla 1, 108
Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16, 108
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Rafstilling ehf, Dugguvogi 23, 104
Rafteikning hf, Borgartúni 17, 105
Rafvellir, Blómsturvöllum, 270
Rakarastofan Hársport, Hraunbæ 102a, 110
Ráðunautaþjónusta Húnaþings og Stranda,,
Reykjavíkurhöfn, Tryggvagötu 17, 101
Rimaskóli, Rósarima, 112
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9, 300
Rúmfatalagerinn ehf, Smáratorgi 1, 200
Ræsir hf., Skúlagötu 59, 105
S.B.S. Innréttingar, trésmiðja, Hyrjarhöfða 3, 112
Samband Íslenskra bankamanna, Nethyl 2, 110
Samvinnufélag útgerðamanna,
Hafnarbraut 6, 740
Sandtak, Gjáhellu 1, 220
Securitas ehf, Síðumúla 23, 108
Sef ehf., Vatnagörðum 16, 104
Segull ehf., Hólmaslóð 6, 101
Selfossveitur, Austurvegi 67, 800
Selháls ehf., Ásabraut 8, 240
Seljakirkja, Hagaseli 40, 112
Sementsverksmiðjan hf, Mánabraut 20, 300
Set ehf., Eyrarvegi 41, 800
Sigfús Kristinsson, Bankavegi 5, 800
Siglufjarðarkaupstaður, Gránugötu 24, 580
Sigurbára ehf., Birkihlíð 6, 900
Sigurbjörn, Öldunni 4, 611
Sjálfsbjörg landssamb. Fatlaðra, Hátúni 12, 105
Sjómannafélag Ólafsfjarðar, Brekkugötu 9, 625
Sjúkraþjálfarinn ehf., Strandgötu 75, 220
Sjúkraþjálfunin Heil og Sæl, Hraunbæ 102b, 110
Skáholt ehf., Bragagötu 38a, 110
Skermagerð Berthu, Holtsbúð 16, 210
Skinney- Þinganes hf, Krossey, 780
Skipaafgreiðsla Húsavíkur ehf, Höfða 2, 640
Skjólborg, Rauðagerði 38, 108
Skorradalshreppur, Grund, 311
Skóbúð Húsavíkur, Garðabraut 13, 640
Skógarbær, Árskógum 2, 109
Skólphreinsun Ásgeirs Halldórssonar,
Unufelli 13, 111
Skúlason og Jónsson hf., Skútuvogi 12h, 104
Skúli H Norðdahl, Víðimel 55, 107
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins,
Skógahlíð 14, 105
Smurstöðin Stórahjalla, Stórahjalla 2, 200
Sónn ehf., Einholti 2, 105
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14, 760
Sparisjóður Höfðhverfinga,, 610
Sparisjóður Norðfjarðar, Egilsbraut 25,
Sparisjóður Ólafsvíkur, Ólafsbraut 19,
Sparisjóður Strandamanna,
Hafnarbraut 19, 510
Sparisjóður Svarfdæla, Ráðhúsi , 620
Sparisjóðurinn í Keflavík,
Tjarnargötu 12-14, 230
Spennubreytar, Trönuhrauni 5, 220
Starfsmannafélag Kópavogs, Fannborg 2, 200
Steinbock þjónustan ehf., Kársnesbraut 102, 200
Steinver sf., Reykhólum, 380
Steypustöð Skagafjarðar ehf., Skarðseyri 2, 550
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1, 540
Stjörnublikk, Smíðavegi 11e, 200
Stoð ehf., Aðalgötu 21, 550
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Sólborg, 600
Sökkull ehf, Funahöfða 9, 112
Tannlæknastofa Ástu B. Thoroddsen,
Stigahlíð 44, 105

Tannlæknastofa Birgis Jóhannssonar,
PH 5088, 125
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar,
Síðumúla 25, 108
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur,
Laugavegi 163, 105
Tannlæknastofa Guðmundar Pálssonar,
Víkurbraut 62, 240
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar,
Hólsvegi 3a, 735
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur,
Snorrabraut 29, 105
Tannlæknastofa Hauks Þorsteinssonar,
Óðinsgötu 4, 101
Tannlæknastofa Jóns Björgvinssonar,
Reykjavíkurvegi 60, 220
Tannlæknastofa Jóns Ólafssonar,
Hlíðarvegi 30, 200
Tannlæknastofa Ósk Þórðadóttir,
Borgartúni 29, 105
Tannlæknastofa Ragnheiðar, Kaupvangi
v/Mýrarveg, 600
Tannlæknastofa Sigurðar Jónssonar,
Skólavörustíg 6b, 101
Tannlæknastofa Sigurjóns, Ármúla 26, 108
Tannlæknastofa Ögmundar Ögmundssonar,
Tjarnargötu 16, 101
Tannlæknastofurnar, Eiðistorgi 15, 170
Tannlæknfélag Íslands, Síðumúla 35, 108
Tarsus ehf, Garðaflöt 16-18, 210
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar,
Skúlatúni 6, 105
Teiknistofa Benjamíns Magnússonar,
Hamraborg 10, 200
Teiknistofa Ferdinands Alfreðssonar,
Engjavegi 6, 104
Teiknistofa KGÞ ehf, Tryggvabraut 22, 600
Tengill, Fjarðagötu 5, 470
Texti ehf, Síðumúla 23, 108
Timbur og stál ehf., Smiðjuvegi 11, 200
Timor ehf., Réttarhálsi 2, 110
Trausti Sigurðsson, tannlæknir,
Grensásvegi 48, 108
Tréiðjan Einir ehf., Aspargrund 1, 701
Trésmiðjan Rein ehf., Rein, 641
Tölvís sf., Mýrarvegi Kaupangi, 600
Umbrot ehf, Tjarnagata 2, 230
Verðbréfastofan hf, Suðurlandsbraut 20, 105
Verkalýðs og sjómannafélag Keflavíkur og
nágrennis, Hafnargötu 80, 230
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Selási 15, 700
Verkfræðistofa Björns Ólafssonar ehf.,
Funafold 22, 112
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar,
Hamraborg 11, 200
Verkfræðistofan Afl ehf, Bíldshöfða 14, 112
Verkhönnun Tæknisalan ehf, Kirkjulundi 13, 210
Verslunamannafélag Reykjavíkur,
Kringluni 7, 103
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Hafnargötu 28, 230
Vestfirska Harðfisksalan ehf, Grensásvegi 7, 108
Vélsmiðja Heiðars, Dalvegi 16 a, 200
Vélstjórafélag Íslands, Borgartúni 18, 105
Vísir, Hafnagata 16, 240
Ölur ehf., trésmiðja, Fjölnisgötu 6i, 603
Öreind sf., Nýbýlavegi 12, 200
Ösp sf, Gránufélagsgötu 45, 600

Aðalfundur Félags hjartasjúklinga á Suðurnesjum:

Þörf á aðstöðu til
endurhæfingar
Starfsemi félagsins hefur verið með miklum
ágætum og hefur reksturinn gengið vel. Eitt
stærsta baráttumál til lengri tíma hefur
verið að koma upp einhvers konar endurhæfingaaðstöðu í sveitarfélaginu. Loksins
hyllir undir að það mál komist í eðlilegan
farveg. Í skýrslu formanns, Tómas Tómassonar, frá aðalfundinum segir um þetta mál;
„Það er fyrst nú í vor að nokkur festa

virðist að komast í þau mál og viðræður
hafa verið teknar upp að nýju. Það er von
mín að árangur náist innan tíðar, og aðstaða
til endurhæfingar fáist í D-álmu sjúkrahússins. En það er þá jafnframt von mín að
áhugi félagsmanna okkar á að nýta þá
væntanlegu aðstöðu, verði félaginu ekki til
skammar. Ef, og þegar, samstaða næst við
stjórn H.S. um aðstöðuna í D-álmunni, þá

mun félag okkar gera allt sem í þess valdi
stendur til þess að búa svo vel að henni
sem frekast verður kostur, með lofaðri og
þakkaðri aðstoð Landssamtakanna. Sú
aðstaða og sá tækjabúnaður sem þar yrði,
kæmi þó auðvitað öðrum, sem endurhæfingar er þörf að jafn góðum notum.“

Skæðasti
óvinurinn
Hjarta- og æðasjúkdómar eru í dag algengasta dánarorsök í heiminum. Þessi staðreynd er afar sláandi, sérstaklega í ljósi
eilífra frétta af stríðsátökum, hungursneyðum og alnæmisfaröldrum. Fjöldi þeirra
sem þessir sjúkdómar leggja að velli er á
ársgrundvelli 16.6 milljónir manna um
heim allan. Því miður er ljóst að þessi tala
mun áfram hækka. Þannig er því spáð af
alþjóðlegum heilbrigðisyfirvöldum að árið
2020 muni 25 milljónir manna deyja árlega
af völdum hjarta- og æðasjúkdóma.

Happdrætti:

Dregið
6. janúar
Enn er hægt að kaupa happdrættismiða með möguleika á
glæsilegum vinningum. Dregið
verður í happdrættinu 6.
janúar. Nánar upplýsingar er að
hafa á skrifstofu Landssamtakanna.

Tombóla á Rifi fyrir hjartasjúklinga
Þessar tápmiklu stúlkur efndu til tombólu til styrktar Landssamtökunum,
síðastliðið sumar. Þær söfnuðu 2.086 kr. Þetta eru þær Bryndís Björk 9
ára og Eva 12 ára frá Rifi. Landssamtökin kunna þeim bestu þakkir og
geta fullvissað þær og aðra lesendur um að peningarnir eru vel þegnir og
munu nýtast vel.
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Ábendingar Neistans
til TR vegna foreldra
Því fylgir gríðarlegt álag að fara með veik
börn á sjúkrahús og enn meira er álagið
þegar ferðast þarf um langan veg í framandi
umhverfi. Hér að neðan er bréf frá Neistanum sem sent var til Tryggingastofnunar.
Þar eru settar fram tillögur að úrbótum fyrir
þessa smæstu viðskiptavini TR og ekki
síður til að auðvelda aðstandendum þessar
óumbeðnu utanlandsferðir;
Neistinn er styrktarfélag hjartveikra
barna. Eitt af markmiðum Neistans er að
hlúa að fjölskyldum og aðstandendum
hjartveikra barna. Það er gert með ýmsum
hætti en meðal annars að koma með
tillögur að því sem betur mætti fara í
réttindamálum og útfærslu aðstoðar.
Foreldrar sem fara erlendis með börn
sín í aðgerðir hafa í mörg horn að líta og í
mörgu að snúast sem tengist aðgerðinni
lítið sem ekkert. Þá er átt við hótelbókanir,
ferðir til og frá flugvelli svo eitthvað sé
nefnt. Barnið þarfnast foreldra sinna og má
sannarlega færa fyrir því rök að velferð
barnsins sé mest og best í skjóli þeirra.
Því er það mikilvægt að foreldrar geti
einbeitt sér að barninu, aðgerðinni og bata
barnsins eftir aðgerðina og allt sem stuðlar

að því, stuðlar einnig að barnið nær sér fyrr
og betur. Því má segja að það sé fjárhagslega hagkvæmt fyrir Tryggingastofnunina
að treysta frekar þann grunn sem aðstoð til
handa foreldrum hjartveikra barna sem og
annarra langveikra barna.
Við hjá Neistanum viljum benda á
eftirfarandi mál sem má gera bragarbót á
hvað varðar ferðir á sjúkrahús erlendis.
Hér er miðað við Boston en þangað fara
langflest börn í hjartaaðgerðir:
1. Ferðir til og frá Flugvelli
a. Ferðir til og frá flugvelli mætti bóka
fyrirfram.
b. Það býr Íslendingur í Boston sem
getur sótt fjölskyldur beint á
flugvöllinn og keyrt á hótelið eða á
sjúkrahúsið. Skoða mætti þann
möguleika að hann myndi alfarið sjá
um að þetta fyrir þær fjölskyldur sem
fara til Boston.
2. Gisting
a. Reyna með einhverjum hætti að
tryggja að alltaf sé til staðar gisting
fyrir þá foreldra sem fara með börn-

um sínum til Boston. Það hefur
komið fyrir á annatíma að ekki hafi
tekist að ganga frá gistingu fyrirfram
vegna bókana og hafa því foreldrar
þurft að ganga í þau mál þegar út er
komið.
b. Skoða einhver konar gengistryggingu,
hótelgisting er misdýr eftir því hvert
gegni dollars er hverju sinni.
Hugsanlega er það eitthvað sem
Tryggingastofnun ætti að skoða.
c. Hótel krefjast þess að gestir leggi
fram tryggingu fyrir gistingu, hvort
sem um er að ræða peninga eða
kreditkortanúmer og hefur komið upp
að hvorugt er fyrir hendi hjá foreldrum.
Fyrrgreindir þættir eru meðal þeirra
úrbóta sem Neistinn vill gera bragarbót á í
samvinnu við Tryggingastofnun.
Með vinsemd og virðingu
Sigþór Samúelsson, formaður Neistans.
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri
Landssamtaka hjartasjúklinga.

KEMIS ehf.
Breiðhöfða 15 • 110 Reykjavík

HITAVEITA SUÐURNESJA
BREKKUSTÍG 36 • 260 NJARÐVÍK
SÍMI 422 5200 • TELEFAX 421 4727
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VÉLALEIGA Arngríms A
S: 551-7601
853-4320

Hörpugata
101 Reykjavík

Alþýðusamband Íslands
Sætúni 1
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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
10
6 17 25
1
7
6
karlmannsnafn:

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS. Nöfn vinningshafa verða
birt í Velferð í aprílblaði. Sendið lausnir fyrir 1. apríl merkt Velferð,
Síðumúla 6, 108 Reykjavík HJARTAGÁTA
Nafn:_______________________________________
Heimilisfang:_________________________________Sími:________
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Þú leysir gátuna hér
til hliðar með því að
raða eftirfarandi
orðum ýmist lárétt
eða lóðrétt á rétta
staði.
2 stafa orð: TÓ AT
AU KÚ
3 stafa orð: ÓBÓ
ÓGN MAR DAS
HAF ALA
4 stafa orð: BAUK
ÓTRÚ DANI SKÁN
SNAR UGGA
TUSK
5 stafa orð: ÁLKUR
GAMAN FINNA
HAUKA

Þorbjörn Árnason
Fæddur 25. júlí 1948. Látinn 17. nóvember 2003.
Útfarardagur 24. nóvember 2003.
Fréttin um andlát Þorbjörns
Árnasonar komu illa við okkur í
Landssamtökum hjartasjúklinga.
Við gerðum okkur vonir um að
nú hefði áhættusöm hjartaskurðaðgerð heppnast, en sú von
brást og við sem höfðum næstum
daglegt samband við Þorbjörn
sitjum eftir með sorg í hjarta.
Þorbjörn var ævinlega reiðubúinn að leggja samtökunum lið,
með framlagi sínu til fjölbreyttra
verkefna t.d. með þátttöku í
fundum, með greinaskrifum og málatilbúnaði af
ýmsu tagi. Er skemmst að minnast þess hvað hann
átti mikinn þátt í undirbúningi 20 ára afmælis
samtakanna.
Þorbjörn hélt ávallt sínu jafnaðargeði og
vinsamlega fasi þrátt fyrir erfið veikindi undanfarin
ár. Það var mjög ánægjulegt að vinna með Þorbirni.
Hann var rökvís en ætíð sanngjarn. Þorbjörn var
mjög framsækinn og áhugasamur og gerði sér fljótt
ljóst hver líkindi yrðu á að málefni næði fram að
ganga. Reynsla hans sem lögfræðings komu sér oft
vel fyrir samtökin okkar og við sem störfuðum með
honum nutum mikilla mannkosta hans. Við sáum í

22 VELFERÐ

Þorbirni formann framtíðarinnar
fyrir Landssamtökin.
Þorbjörn var framsýnn, stórhuga og hvatti til aukins samstarfs við hliðstæð samtök
erlendis. Hann átti sæti í stjórn
SÍBS s.l. 10 ár sem fulltrúi hjartasjúklinga og var stjórnarformaður
Múlalundar þegar málefni Múlalundar þurftu vandlegrar skoðunar við, vegna rekstrarvanda.
Vera má að Þorbjörn hafi með
áhuga sínum ekki gætt sín sem
skildi og gengið of nærri heilsu sinni, við því fæst
sennilega aldrei svar.
Landssamtök hjartasjúklinga standa í mikilli
þakkarskuld við Þorbjörn Árnason og sendum við
eiginkonu hans Birnu Sigurðardóttur, börnum hans
og nánustu aðstandendum okkar innilegustu
samúðarkveðjur.
Með Þorbirni er genginn góður drengur, megi
hann hvíla í friði.
Fyrir hönd stjórnar og starfsmanna Landssamtaka
hjartasjúklinga
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, formaður
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri

Minningarkort LHS
fást á eftirtöldum stöðum
Skrifstofa LHS, Síðumúla 6, Reykjavík,
s. 552 5744 & fax 562 5744
Hjá Hirti, Bónushúsinu, Suðurströnd 2,
Seltjarnarnesi, s. 561 4256
Bókabúð Böðvars, Reykjavíkurvegi 66,
Hafnarfirði, s. 565 1630
Bókabúð Andrésar, Penninn hf., Kirkjubraut 54
Akranesi, s. 431 1855
Dalbrún ehf, Brákarbraut 3, Borgarnesi,
s. 437 1421
Blómaverk blóma- og gjafavöruverslun,
Ólafbraut 24, Ólafsvík, s. 436 16
Hrannarbúðin, Hrannarstíg 5, Grundarfirði,
s. 438 6725
Verslunin Heimahornið, Borgarbraut 1,
Stykkishólmur, s. 438 1110
Jón Jóhann Jónsson, Hlíf II, Ísafirði,
s. 456 3380
Jónína Högnadóttir, Esso-verslunin, Ísafirði,
s. 456 3990
Jóhann Kárason, Engjavegi 8, Ísafirði,
s. 456 3538
Kristín Karvelsdóttir, Miðstræti 14, Bolungarvík,
s. 456 7358
Blómabúðin Bæjarblómið, Húnabraut 4,
Blönduós, s. 452 4643
Blóma- og gjafabúðin, Hólavegi 22, Sauðárkróki,
s. 453 5253
Blómaskúrinn, Kirkjuvegi 14b, Ólafsfirði,
s. 466 2700
Hafdís Kristjánsdóttir, Ólafsvegi 30, Ólafsfirði,
s. 466 2260
Blómabúðin Ilex, Hafnarbraut 7, Dalvík,
s. 466 1212
Valgerður Guðmundsdóttir, Hjarðarslóð 4e,
Dalvík, s. 466 1490
Bókabúð Jónasar, Hafnarstræti 108,
Akureyri, 462 2685
Bókabúðin Möppudýrið, Sunnuhlíð 12c,
Akureyri, s. 462 6368
Penninn Bókval, Hafnarstræti 91-93,
Akureyri, s. 461 5050
Blómabúðin Akur, Kaupangi, Mýrarvegi,
Akureyri, s. 462 4800
Blómabúðin Tamara, Garðarsbraut 62,
Húsavík, s. 464 1565

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

