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Velheppnaður hjartadagur
Á alþjóðlega hjartadaginn fóru fram mælingar á blóðfitu og blóðþrýstingi hér í
Reykjavík, á Akureyri og Vestmannaeyjum. Áhugi almennings var það mikill að
ekki hafðist undan að mæla. Ljóst er að nokkrir tugir manna fengu með þessu
móti aðvörun sem kynni að hafa bjargað mannslífum. Myndin er tekin í Mjódd.

Hér fyrir ofan er eitt kortanna sem
landssamtökin gáfu út fyrir þessi jól.
Salan gefur samtökunum umtalsverðar tekjur sem skila sér aftur í
tækjakaupum og aðstoð við hjartveika.

Vígsla 4. janúar
Nýja endurhæfingarhúsið á
Reykjalundi verður vígt 4. janúar
nk. Sjá frásögn af því og nýja
happdrættisárið hjá SÍBS á bls. 21.

VELFERÐ
Útgefandi: Landssamtök hjartasjúklinga,
Suðurgötu 10, pósthólf 830, 121 Rvk.
Prentun: Gutenberg
Upplag: 5.500
Ritnefnd: Sigurjón Jóhannsson, ritstj., Auður Ólafsdóttir, Guðmundur Magnússon og Valur Stefánsson.

Mælt á Akureyri
Þessi mynd var tekin á Glerártorgi,
Akureyri, áður en mælingar hófust.
Gísli J. Eyland, formaður Félags hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu, sagði að
fólk hefði komið saman um kl. 13.00 á
Glerártorgi og þá var strax hafist handa við
að mæla blóðþrýsting og blóðfitu. Þegar yfir
lauk var búið að mæla um 300 manns, en

því verki stjórnuðu hjúkrunarnemar í
Háskólanum á Akureyri af röggsemi og
myndarskap. Jón Þór Sverrisson, hjartalæknir, ræddi síðan við þá þátttakendur
sem reyndust hafa of há gildi. Biðröð
myndaðist hjá mælingafólkinu enda áhugi
almennings meiri en ráð hafði verið fyrir
gert.
Um 90 manns tóku þátt í göngunni þetta
síðdegi. Sjá um mælingar í Reykjavík, bls.
4 og Vestmannaeyjum bls. 7.

VELFERÐ
Jólahugleiðing 2001
Þau lýsa fegurst, er lækkar sól,
í blámaheiði mín bernskujól.
(Stefán frá Hvítadal)
Jólaminningar frá 4. áratugi 20. aldar leita
á hugann, þegar þessi orð eru fest á blað
og orð skáldsins eru höfð í huga. Það er
aðfangadagskvöld. Í lítilli kirkju loga
kertaljós og yl leggur frá kolaofni. Fyrir
Guðmundur Magnússon,
altari stendur skrýddur prestur og hljómhöfundur greinarinnar.
fagur sálmasöngur berst ofan af kirkjuloftinu. Hátíð er gengin í garð, jólin eru komin. Kirkjan er þéttsetin
og hér líður mér vel. Enn einu sinni hljómar frétt aldanna:
„Í dag er yður frelsari fæddur….“ Slíkar stundir frá
bernskuárunum eru mér ógleymanlegar og áhrif þeirra hafa fylgt
mér fram á þennan dag. Yfir þeim hvíldi einhver ólýsanlegur blær,
sem veitti mér innri frið og sálarró. Þetta eru eins konar myndir,
sem ekki hafa horfið úr sinni í áranna rás.
En það er ekki bara kirkjan ein, sem kemur við sögu. Í fásinni
og fátækt þessara ára var barnaballið, sem kvenfélagið hélt alltaf
milli jóla og nýárs, sannkallaður ljósgeisli í skammdeginu.
Einhverjar yndislegustu bernskuminningar mínar eru tengdar
þessari jólatrésskemmtun. Lítill hnokki yfir sig spenntur af
tilhlökkun, klæddur matrósarfötum með snúru og flautu, nánast
flýgur í systkinahópnum upp í skóla. Angan af einiviðnum fyllir

loftið, vaxkertin loga glatt á heimatilbúnu jólatrénu, leikið er á litla
kirkjuorgelið og svo er dansað og sungið. Hvílík dýrðarstund! Svo
er farið niður í kennslustofurnar þar sem prúðbúnar kvenfélagskonur bjóða til stórveislu og gæta þess vel og vandlega, að allir fái
nægju sína. Enn finn ég ilminn af rjúkandi súkkulaðinu í vitum
mér. Það var gaman að lifa svona jól!
Örn Arnarson endar kvæðið Jól á þennan veg: En innst í
hugans leynum er lítið barn, sem grætur – og litla barnið
grætur, að það fær engin jól. Það er hollt að hugleiða þessi orð
skáldsins. Aldrei hefur misskipting auðsins í heiminum verið
hrikalegri en einmitt í dag – líka í okkar litla samfélagi. Kristur
boðaði ekki bara fögnuð og frið meðal mannanna. Hann leggur ríka
áherslu á réttlætið og talar þar án allrar tæpitungu. Hann reiddist
dúfnasölunum og víxlurunum, þegar þeir vanvirtu helgidóminn og
rak þá á dyr. Dæmisögurnar tala sínu máli. Þær eiga við á öllum
tímum. Kristur talar skýrt í dæmisögunni um ríka manninn og hinn
snauða. Er hægt að misskilja kjarnann í henni? Ríkur maður
„…klæddist purpura og dýru líni og lifði hvern dag í dýrlegum
fagnaði.“ Fátæki maðurinn verður að láta sér nægja molana, sem
hrjóta af nægtaborði auðmannsins. Ætli þessi samlíking eigi ekki
við okkar tíma? Jú, svo sannarlega. Þeir eru alltof margir, sem eru
í sporum hins snauða manns. Það er smánarblettur á samfélagi
þjóðanna, þegar hópur manna hefur vart til hnífs og skeiðar. Það er
í andstöðu við Krist. Hann, Guðssonurinn, kom í heiminn til að
frelsa mennina frá hinu illa og boða þeim frið og fögnuð,
umburðarlyndi og umfram allt réttlæti. Við höfum ekki hlustað
nógu vel á hann. Eitt er víst: Kristur bregst engum.
Gleðileg jól.

Beðið eftir að gangan hefjist.

Um 400 manns mældir í Mjódd
13% með greindan háþrýsting – 15% flokkuðust í offituhóp
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Niðurstöður
blóðþrýstingsmælinga
sýndu að 55% voru með eðlilegan blóðþrýsting eða undir 140/90, 32% voru með
hækkaðan þrýsting (140/90 - 160/95) og
13% voru með greindan háþrýsting (yfir
160/95). Þessi 45% sem eru yfir eðlilegum
blóðþrýstingsmörkum (140/90) eru í 97%
tilfella yfir 40 ára aldri og 65% eru 60 ára
og eldri og virðist sem karlar séu með hærri
blóðþrýsting en konur í þessum aldurshópum.
21% þeirra sem mældir voru með
hækkaðan þrýsting eða háþrýsting höfðu
ekki mælst svona háir áður og flokkuðust
því nýgreindir. Hins vegar var þessum
einstaklingum vissulega bent á að einstök
mæling sé ekki marktæk, heldur þarf að
mæla 2–3 sinnum til viðbótar til að hægt sé
að staðfesta niðurstöðurnar.
Hvað varðar kólesteról þá sýnir mynd 2
hvernig þau gildi komu út, þ.e 27% voru
með hækkuð gildi eða heildarkólesteról
yfir 6 mmól / lítra. Hlutfall kynjanna í þeim

Við aðal mælingaborðið sat hjúkrunarfólk frá HL-stöðinni, Hjartavernd og Landspítalanum og hafði
ekki undan. Gera má ráð fyrir að allt að 20 manns hafi verið að störfum í Mjóddinni þennan dagpart.

Pétur Bjarnason, framkvæmdastjóri SÍBS, dreifir
kynningarbæklingum.

Auður Ólafsdóttir, sem rekur endurhæfingarstöðina Styrk tók þátt
í mælingunum í Mjóddinni á hjartadaginn fyrir hönd LHS. Hún
gerir hér skýra grein fyrir niðurstöðum mælinganna:
Í tilefni alþjóða hjartadagsins 30. september
sl. stóðu Hjartavernd, Landssamtök hjartasjúklinga, SÍBS og HL stöðin í Reykjavík að
mælingum á áhættuþáttum hjarta- og
æðasjúkdóma. Mælingarnar fóru fram í
Mjóddinni í Reykjavík og stóðu frá kl.10:00
til 16.00. Þarna fóru fram blóðþrýstingsmælingar, mæling á heildarkólesteróli og
kjörþyngdarstuðull (BMI) var reiknaður út.
Alls voru um 400 einstaklingar mældir.
Einstaklingarnir fengu niðurstöðurnar
skráðar á sérstakt form og einnig voru niðurstöðurnar skráðar í lokin þar sem aldur, kyn,
blóðþrýstingur, kólesteról og BMI var skráð
auk þess hvort um nýgreiningu á hækkuðum
gildum væri að ræða. Þar sem töluvert mikið
var um að vera og fólk þurfti að bíða eftir að
komast að, virðist sem sumir hafi ekki gefið
sér tíma til að láta okkur hafa spjöldin í
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lokin til þessarar skráningar svo fjöldi
skráðra niðurstaðna sem við höfum er frá
227 einstaklingum.
Meðalaldur þeirra reyndist vera 61 ár og
hlutfall karla og kvenna svo til jafnt, 48,5%
karlar og 51,5 % konur. Þegar aldursdreifingin var skoðuð nánar kom í ljós að
einungis 18,5% einstaklinganna voru undir
50 ára aldri, sjá nánar töflu 1.
Tafla 1
Aldur

% hlutfall

18 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 87

7,5
11
23,8
28,2
25,1
4,4

Jón Kristjánsson, nýr heilbrigðisráðherra, var svo
vinsamlegur að ávarpa göngufólkið. Hann ræddi
m.a. um gildi þess fyrir þjóðfélagið að starfandi
væru öflug sjúklingasamtök á borð við LHS.

hópi var 56% karlar og 44% konur og
meðalaldur 66 ár.
Nokkuð merkilegt er að 20% þeirra
sem voru yfir 6 mmól / lítra í kólesteróli
eru nýgreindir, þ.e. höfðu ekki mælst svona
háir áður.
Þegar litið er á BMI mælinguna, eins og
sjá má á mynd 3 kemur í ljós að þeir sem
eru með stuðulinn 19–25 eru 41% skráðra
mælinga, þeir sem eru 25.5–30 eru 44% og
15% flokkast í offituhópinn þar sem BMI
er yfir 30,5.
Einnig keyrðum við saman aldursdreifinguna og kjörþyngdarstuðul þar sem
hópnum var skipt niður í 3 hópa eftir aldri,
sjá töflu 2. Ekki reyndist vera marktækur
munur milli kynjanna, nema í aldurshópnum 40–59 ára, en þar virðast karlmenn
almennt vera með hærri kjörþyngdarstuðul.

Ásgeir Þór Árnason, starfsmaður Landssamtaka hjartasjúklinga færir Helga Hróðmarssyni,
félagsmálafulltrúa SÍBS, og Ástrósu Sverrisdóttur, fræðslufulltrúa Hjartaverndar, fána LHS að gjöf,
með þökk fyrir samstarfið við undirbúning alþjóða hjartadagsins.

Tafla 2
Aldur Fjöldi BMI á bilinu Meðal BMI
18–39
40–59
60–87

16
73
121

21–29,5
19–41
20,5–39

Mynd 2

13%

27%
45%

32%

15%

25
27
27

Þessar niðurstöður eru ekki hávísindalegar, enda ekki framkvæmdar í þeim
tilgangi. Tilgangurinn var að vekja athygli á
mikilvægi þess að fylgjast með þeim
áhættuþáttum sem hafa áhrif á þróun
hjarta- og æðasjúkdóma. Einnig gafst þeim
einstaklingum sem til okkar leituðu á
þessum degi, aðgangur að faglegri ráðgjöf,
fjölbreyttu fræðsluefni um forvarnir og
hjartasjúkdóma, leiðir til bættra lífshátta
sem og kynningarefni um þau samtök sem
að deginum stóðu.
***

Mynd 1

Mynd 3

55%

41%

44%

BMI 19 - 25
BMI 25,5 - 30
BMI yfir 30

Jafnhliða mælingum kynntu nokkrir
aðilar starfsemi sína, þ. á m. Ráðgjöf um
reykbindindi, Rauði krossinn, Fyrirtækið
Logaland kynnti blóðþrýstingsmæla og
félögin sem stóðu að dagskránni kynntu
sína starfsemi.
Skólahljómsveit Tónlistarskólans á
Seltjarnarnesi lék undir stjórn Kára
Einarssonar, Björgunarsveitin Ársæll fylgdi
göngufólki og Mjólkursamsalan var okkur
innan handar. Þá ber að þakka sérstaklega
rekstraraðilum Mjóddarinnar sem tók
engan toll af okkur.

28%

Blóðþrýstingur lægri en
140/90

Heildarkólesteról undir 5
mmol/lítra

Blóðþrýstingur á bilinu
142/90-160/95

Heildarkólesteról 5 - 6
mmol/lítra

Blóðþrýstingur hærri en
160/95

Heildarkólesteról yfir 6
mmol/lítra
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Félag hjartasjúklinga á Austurlandi:

Gaf tvö þrekhjól og göngubretti til félags á Vopnafirði

Norrænn fundur
um málefni hjartveikra barna
Þeir Þorsteinn Sigmarsson og
Jóhann Þorkelsson sátu fund af
hálfu Neistans á Norðurlandafundi félaga sem annast málefni
hjartveikra barna. Fundurinn
var haldinn í Danmörku
25.–28. okt. sl.

Frá afhendingu tækjanna, talið frá vinstri: Hjálmar Níelsson, gjaldkeri, Aðalsteinn Valdimarsson,
formaður, Aðalheiður Stefánsdóttir, fulltrúi Vopnfirðinga og Sigríður Garðarsdóttir.

Á hjartagöngudaginn stóð til að
hafa göngu í Egilsstaðaskógi í
tengslum við aðalfund félagsins,
en sökum rigningar og leiðindaveðurs varð lítið úr göngu. Á

Stór ráðstefna um
hjartaendurhæfingu
haldin í sumar
Dagana 14.-16. júní í sumar verður
haldin í Háskólabíó 6. norræna
ráðstefnan um hjartaendurhæfingu.
Magnús B. Einarson, yfirlæknir hjartasviðs á Reykjalundi, er meðal þeirra
sem stýra ráðstefnunni en Félag
fagfólks í hjarta- og lungnaendurhæfingu (FHLE) verður skipuleggjandi.
Þetta er þverfagleg ráðstefna, segir
Magnús, og er von á 350 - 500 manns,
bæði hjarta- og lungnasérfræðingum,
endurhæfingarlæknum, sjúkraþjálfurum, iðjuþjálfum, hjúkrunarfræðingum, félagsráðgjöfum, sálfræðingum,
lífeðlis-og líffræðingum, næringarfræðingum, meinatæknum og fleiri.
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aðalfundinn mættu 12 félagar.
Gestur fundarins var Ingibjörg
Birgisdóttir hjúkrunarfræðingur sem flutti þar fræðsluerindi
um hjarta- og æðasjúkdóma.
Stjórn félagsins var endurkjörin.
Á árinu veitti félagið styrk að upphæð
kr. 220.000 til félaga á Vopnafirði til
kaupa á tækjum til endurhæfingar og
þjálfunar, tvö þrekhjól og eitt göngubretti.
Þá stóð félagið, ásamt SÍBS deildinni á
Austurlandi og heilsugæslustöðvunum á
Eskifirði og Reyðarfirði, sameiginlega
fyrir heilsuátaki, þar sem boðið var upp á
blóðþrýstingsmælingu, kólesterólmælingu
og öndunarþolpróf. Átak þetta stóð dagana
20. og 21. apríl í vor og þótti takast afar
vel.
Fjáröflun félagsins er með hefðbundnum
hætti, það er korta- og merkjasala auk
félagsgjalda. Þá skal þess getið að félagið
fékk þrjár hjartakúlur til fjáröflunar og hafa
þær gefið félaginu nokkrar tekjur.
Með „Hjartans“ kveðju,
Aðalsteinn Valdimarsson formaður,
Sigtryggur Hreggviðsson ritari.

Ákveðið var að Neistinn héldi
næsta fund samtakanna hér í Reykjavík haustið 2002 og hefur verið sótt
um styrk frá Norðurlandasamtökunum
til að mæta kostnaði, en gert er ráð
fyrir átta þátttakendum utan íslensku
þátttakendanna.
Ákveðið var á fundinum að vera
með sumarbúðir fyrir unglinga í
Finnlandi í sumar og fara tveir
þátttakendur héðan.
Hópur af Norðmönnum er að spá í
að heimsækja Ísland í sumar og vilja
þá efla tengsl við Neistafólk.

Peningar til
Neistans í stað
brúðargjafar

Unnur Gunnarsdóttir og Jóhannes
Felixson, hinn þekkti bakarameistari, gengu í það heilaga
laugardaginn 1. 12. 2001. Báðu þau
gesti sína að gefa Neistanum,
styrktarfélagi hjartveikra barna,
peninga í stað hefðbundinna
brúðargjafa og urðu margir við
þeirri bón. Alls söfnuðust um
280.000 kr. í brúðkaupinu og kann
Neistinn nýbökuðum brúðhjónum
bestu þakkir fyrir stuðninginn.

Mikið um að
vera hjá Neistanum

Vestmannaeyingar flykktust
í göngu og mælingarnar á
alþjóðlega hjartadaginn
Við seinni mælingu var 12 manns vísað til frekari skoðunar
Vestmannaeyingar tóku á hressilegan hátt þátt í hjartadeginum. 80
manns mættu í gönguna og 156 manns fengu blóðfitu- og blóðþrýstingsmælingu. Í framhaldi af því fengu nokkrir ráðgjöf hjá Hirti Kristjánssyni, lyf- og hjartalækni á Heilsugæslustöðinni.

Mikið er um að vera hjá félagsmönnum
Neistans þessa dagana. Í gangi er símasala
á geisladisknum „Hjartans mál“ en það var
tónlistarmaðurinn Jóhann Helgason sem lét
Neistanum í té lög á plötuna en meðal flytjenda eru Ragnhildur Gísladóttir, Sigrún
Hjálmtýsdóttir, Kristinn Sigmundsson,
Halla Margrét, Bergþór Pálsson, Signý
Sæmundsdóttir o.fl.
Jólamerki Neistans
2001 er nýkomið út
en myndin í ár er af
Langholtskirkju í
Meðallandi og er það
dr. Nikulás Sigfússon sem málar myndina
eins og hinar tvær sem komið hafa út
undanfarin tvö ár. Örkin með 36 merkjum
kostar kr. 500,00. Hægt er að kaupa
jólamerkið á skrifstofu LHS og Neistans.
Á skrifstofu LHS og Neistans er einnig
hægt að kaupa geisladisk með styrktartónleikunum sem haldnir voru í Langholtskirkju þann 15. mars 2001. Þeir sem áhuga
hafa á góðri kóratónlist eiga ekki að láta
þennan disk fram hjá sér fara. Diskurinn
kostar kr. 1.000,00
Fyrsti félagsfundur vetrarins var haldinn
í Seljakirkju 30. október sl. Margrét Sigmarsdóttir sálfræðingur og kennari var með
fyrirlestur um sjálfstraust og sjálfstilfinningu sem áhrifaþætti um líðan barna.
Jólaball Neistans var haldið í Seljakirkju laugardaginn 1. desember sl. Rúmlega 70 börn og 50 fullorðnir mættu á
staðinn, svo kom Þvörusleikir og ekki má
gleyma Pétri Bjarnasyni framkvæmdastjóra
SÍBS sem spilaði á píanó og harmóniku.
Að lokum langar mig til að óska öllum
lesendum góðs árs og friðar.

Hjörtur Hermannsson, formaður Félags
hjartasjúklinga í Vestmannaeyjum, sagðist
vera mjög ánægður með daginn. Hjörtur
læknir og hjúkrunarfræðingarnir á
Heilsugæslustöðinni hefðu sýnt frábæra
frammistöðu og verið stanslaust að frá kl.
tvö til sex. Eftir gönguna, og á meðan á
mælingunum stóð, var boðið upp á
svaladrykki og kaffi í boði félagsins.
Í framhaldi af þessum mælingum var
hópnum um síðustu mánaðamót boðið að
koma aftur í mælingu og mættu þá 95

manns. Af þeim hópi þótti ástæða til að láta
lækni skoða betur 12 manns.
Hjörtur Hermannsson sagði að í tilefni
100 ára afmælis Vinnslustöðvarinnar hefði
félaginu verið færðar að gjöf 100 þús. kr.
Sömu upphæð fengu sex önnur líknarfélög í
Vestmannaeyjum.
Heilsugæslustöðin er nú vel búin
tækjum til hjartarannsókna, en næsta
skrefið er kaup á ómsjá og ætlar Félag
hjartasjúklinga í Vestmannaeyjum að
greiða einhvern hluta af þeim kostnaði.

Þau stjórnuðu traffíkinni á hjartadaginn: talið frá vinstri: Guðný, Tína og Gyða hjúkrunarfræðingar
og Hjörtur Kristjánsson, lyf- og hjartalæknir. Á myndina vantar Önnu Jónsdóttur, hjúkrunarfræðing.

Valur Stefánsson, formaður Neistans.
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Heilbrigt hjarta ævilangt
Þorbjörn Árnason, varaformaður
Landssamtaka hjartasjúklinga,
skrifaði grein í Morgunblaðið í
tilefni Alþjóða hjartadagsins 30.
sept. sl.
Þessi tímamót leiða
hugann að því
hversu mikils virði
það er að eiga heilbrigt hjarta, skrifar
Þorbjörn, og njóta
þess ævilangt. Þessi
litli vöðvi, sem
aldrei sefur eða
hvílist, er okkur svo
Þorbjörn Árnason.
mikils virði að flest
fer úr lagi þegar hann verður þreyttur eða
lasinn. Þess vegna er svo mikilvægt að
huga að því meðan allt er í lagi að leggja
ekki óþarflega mikið á hann og gera það
sem við vitum að er skynsamlegt til að
hjálpa til við að halda hjartanu heilbrigðu,
eins og t.d. að hreyfa sig reglulega, borða
holla fæðu og reykja ekki.

fyrstu stigum. Þegar það gerist eru meiri
líkur á að læknar geti gripið inn í atburðarásina og hjálpað út úr vandanum. Þegar
ég fékk hjartaáfall fyrst, þá rúmlega fertugur, fannst mér í byrjun að flest sund
væru lokuð. Þetta var mér ekki síður andlegt áfall. Ég hafði aldrei kennt mér neins
meins og taldi mig vera í mjög góðu líkamlegu formi. Ég náði mér þó vel með aðstoð
lækna og hjúkrunarliðs og ekki síst með
dvöl á Reykjalundi, þar sem ég fékk þjálfun og hjálp til að skilja sjúkdóminn og
hvernig réttast væri að bregðast við. Þetta
var fyrir rúmum tíu árum og síðan hef ég
raunar mátt þola bæði opna hjartaaðgerð og
nú síðast laseraðgerð til að hjálpa lélegu
hjarta mínu.

Erfðaþátturinn alvarlegasti
áhættuþátturinn
Það er því miður svo að einn alvarlegasti
áhættuþáttur okkar er erfðaþátturinn. Hann
leikur suma grátt. Enn er ekkert við erfðaþættinum að gera en verður vonandi í framtíðinni enda vinna vísindamenn, m.a.
okkar, af fullum krafti að því að finna þá

erfðagalla sem valda hjartaáföllum og
kransæðasjúkdómum. Mér hefur lærst að
þótt það sé vissulega áfall að fá hjartasjúkdóm, þá er það þó langt í frá það versta
sem fyrir getur komið. Hjartasjúklingar,
flestir hverjir, lifa góðu og innihaldsríku
lífi. Menn hafa verið aðvaraðir og þeim
gefið nýtt tækifæri til að njóta lífsins. Það
gera flestir og eiga eftir bestu ár lífsins, þar
sem hverrar stundar er notið á annan og
kanski fyllri hátt en áður var.
Landssamtök hjartasjúklinga beita sér
fyrir hagsmunamálum hjartasjúklinga.
Samtökin hafa meðal annars beitt sér mjög
fyrir bættum tækjakosti á Landsspítalanum
og víðar. Þau hafa einnig aðstoðað við að
koma upp HL-stöðvum og æfingaaðstöðu
víða um land. Hafa samtökin í þessu
sambandi safnað og afhent tæki og peninga
á undanförnum árum fyrir hundruðir
milljóna króna, sem hafa komið sér vel í
baráttunni við þennan skæða nútíma
sjúkdóm.
Þorbjörn lauk grein sinni með hvatningu
til fólks að skoða heilsufarið og láta mæla
blóðfitu og blóðþrýsting því það eitt gæti
bjargað lífi þínu. (Millifyrirsagnir eru blaðsins).

Við eigum frábæra lækna
Sem betur fer búum við Íslendingar við
heilbrigðisþjónustu, sem hjálpar mikið
þegar eitthvað fer úrskeiðis. Þannig eigum
við hjartalækna, bæði skurð- og lyflækna,
sem eru meðal þeirra færustu í heiminum
og gera oft kraftaverk þegar eitthvað bjátar
á. Þó það sé jafnan alvarlegt að greinast
með hjartasjúkdóm, og mikið áfall þeim
sem fyrir verður, er það þó síður en svo
dauðadómur. Þótt hjartasjúkdómar leggi
því miður fjölda landa okkar að velli á
hverju ári eru samt sem áður ennþá fleiri
sem fá hjálp í tæka tíð og geta lifað góðu
lífi um áraraðir með aðstoð okkar frábæru
lækna og lyfja sem stöðugt verða fullkomnari.

Látið skoða ykkur reglulega
Sífellt yngra fólk verður fyrir barðinu á
þessum sjúkdómi, sem birst getur í
mörgum myndum. Það gefur auga leið að
skynsamlegra er að fylgjast með ástandi
sínu og láta skoða sig reglulega og mæla þá
áhættuþætti sem helstir eru og lifa eins
heilbrigðu lífi og mögulegt er án þess að
vera í nokkru meinlæti. Með þessu móti er
hægt að koma í veg fyrir marga sjúkdóma,
ekki bara hjartasjúkdóma. Það getur einnig
orðið til þess að sjúkdómurinn uppgötvast á
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Frá hjartaskurðdeild Landspítalans.

Öll sjúkrahús í Noregi
ríkisrekin frá áramótum
Í Noregi verða um næstu áramót öll
sjúkrahús þar ríkisrekin. Um leið verður
landinu skipt í fimm heilsugæslusvæði og
núverandi fylkisstjórn sjúkrahúsa lögð
niður. Gera má ráð fyrir að einhver
sjúkrahús verði lögð niður og önnur
sameinuð. Ljóst er að stjórnendum sjúkrahúsa mun fækka umtalsvert við þessar
breytingar sem hafa verið mjög umdeildar.
Sumir óttast að sjúkrahúsreksturinn muni

færast yfir í hlutafélagsform eins og Póstur
og Járnbrautir, eða eins og sumir orða það:
einkavæðing í ríkisumbúðum.
Í dag eru um 100 þúsund manns á
launaskrá hjá sjúkrahúsum landsins.
Heilsugæslusvæðin verða nú samningsaðili
hvað störf og laun varðar en þegar hefur
verið staðfest að ekki verði hróflað við
núverandi eftirlaunasamningum í kerfinu.
(Heimild: Sökelys).
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Endurhæfing næsta stóra
heilbrigðisátakið í Noregi
Landssamtökin hafa að undanförnu
staðið fyrir undirskriftarsöfnun til að
mótmæla því hve hlutur sjúklinga
hefur vaxið í lyfjaverði og læknisþjónustu. Talið er að 65% þjóðarinnar vilji
að öll læknisþjónusta eigi að vera
sjúklingum að kostnaðarlausu og um
90% þjóðarinnar vilji að langlegusjúklingar og öryrkjar eigi alls ekki að
greiða neitt úr eigin vasa fyrir lífsnauðsynleg lyf eða heilbrigðisþjónustu.
(Heimild: Sökelys).

Landssamtök hjartasjúklinga í Noregi
eru nú að skoða og meta hvað nýja
ríkisstjórnin ætlar að framkvæma í heilbrigðismálum. Samtökin hafa lýst yfir
vonbrigðum sínum með hve litlum fjármunum er veitt til endurhæfingarmálefna, en heilbrigðisyfirvöld verjast þeirri
gagnrýni með því að segja að í undirbúningi sé úttekt á þeim málaflokki á
landsvísu fyrir árslok. Samkomulag er
um að líta á endurhæfingu sem næsta
stóra heilbrigðisátakið í Noregi.

Endurheimtum góða heilsu
með því að hætta að reykja
Eftirfarandi upplýsingar um
skaðsemi tóbaks og nauðsyn
þess að hætta að reykja lásum
við í blaðinu Hjertenyt
• 20 mínútum eftir að þú hættir að reykja
verður blóðþrýstingurinn og púls eðlilegur og blóðflæðið batnar strax.

Æfingar á
vinnustað
Blaðið Hjertenyt skýrir frá því að
fimmta hvert fyrirtæki með fleiri en
100 starfsmenn bjóði upp á fasta
leikfimitíma – hreyfingu fyrir starfsfólk
sitt. Fólkið gerir léttar æfingar, ýmist í
vinnutíma eða strax eftir vinnu. Fyrir
utan að hafa góð líkamleg áhrif þá
mynda þessir tímar félagsleg tengsl hjá
starfsfólkinu, en samskipti fólks fara í
auknum mæli aðeins fram í gegnum
tölvur og einangrar það margan starfsmanninn.
Dönsku hjartasamtökin veita faglega ráðgjöf þeim fyrirtækjum sem
vilja koma á fót daglegum starfsmannaæfingum.
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• 24 tímum eftir að þú hættir hefur hættan
á blóðtappa þegar minnkað.
• 48 tímum eftir að þú hættir að reykja
hefur þrekið batnað því koltvísýringurinn í blóðinu er horfinn.
• Að mánuði liðnum hóstar þú minna og
lungun eru í betra ásigkomulagi að ráða
við sýkingar.
• Að ári liðnu er hættan á að fá blóðtappa

og eða heilablæðingu orðin helmingi
minni. Fimm árum síðar er hættan
jafnmikil og hjá þeim sem aldrei hafa
reykt.
• Tíu árum síðar er hættan á lungnakrabba orðin helmingi minni.
• Fimmtán árum síðar er hættan á að fá
lungnakrabba næstum eins og hjá þeim
sem aldrei hafa reykt.

11 þúsund gengu í Danmörku
– og Ecco borgaði 5.5 milljónir króna
Um 11 þúsund manns
tóku þátt í
Ecco-Walkathon göngudeginum í
Danmörku
fyrsta sunnudag í september og er
þetta með stærstu viðburðum af
þessu tagi sem vitað er um í
heiminum. Ecco skóframleiðendurnir styrkja þetta framtak
rausnarlega og gefa dönsku

hjartasamtökunum sem svarar 5
krónum dönskum á hvern genginn
kílómetra. Þessi 11 þúsund gengu í
allt um 110 þúsund kílómetra (10
km að jafnaði) og því þurftu Ecco
menn að skrifa ávísun upp á 550
þúsund danskar krónur eða um 5.5
milljónir ísl. Þetta er þriðja árið sem
Ecco er aðal styrkveitandinn á
göngudegi dönsku hjartasamtakanna.
Um 8000 manns gengu á þessum
degi í Stokkhólmi og færðu sænsku
samtökunum 400 þús. s.kr. frá ECCo

LYKILKROSSGÁTA

Ráðningin er:

Setjið rétta stafi í reitina undir gátunni. Þá myndast orð og
nægir að senda það til að keppa um verðlaun sem eru miði í
Happdrætti SÍBS árið 2002.

Nafn:
Heimili:
Lausnin sendist á skrifstofu LHS, Suðurgötu 10, 101 Rvk., fyrir 1. febrúar nk.
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Hér birtist krossgáta af þeirri gerð sem nefnd er lykilkrossgáta. Stafirnir mynda íslensk orð eða mjög kunnugleg erlend heiti hvort sem lesið er lárétt eða
lóðrétt eins og í öllum krossgátum.
Hver bókstafur í krossgátunni hefur sinn tölustaf og galdurinn við lausn krossgátunnar er sá að finna staflykilinn, þ.e. hvaða bókstafur stendur fyrir
hvern tölustaf. Eitt þriggja stafa orð er gefið og á það að vera næg hjálp til að komast af stað því að með því eru gefnir stafir í allmörgum orðum.
Eðlilegustu vinnubrögðin við lausn gátunnar er að byrja á því að setja þessa þrjá bókstafi hvern á sinn reit eftir því sem tölurnar segja til um. Eftir
það er tiltölulega auðvelt að finna út orðin, best að byrja á tveggja og þriggja stafa orðum. Í gátunni koma fyrir allir stafir í íslenska stafrófinu.
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Hvaða gagn gerir hvítlaukur?
Hvítlaukur sem er
liljuættar er þekkt
náttúrulyf. Í Ebers
Codex sem er
egypskur lækningatexti frá fyrri tímum
er hvítlauks getið í
22 meðulum við
ýmsum kvillum, m.a. gegn hjartasjúkdómum, höfuðverk, við bitum, ormum, sárum og æxlum. Hippokrates notaði hvítlauk
gegn ýmsum kvillum og í fyrri heimsstyrjöldinni var hann notaður útvortis gegn
sýkingum í sárum. Hvítlaukur var gefinn
íþróttamönnum í Grikklandi hinu forna til
að bæta afköst og í kínverskum og indverskum lækningatextum er hvítlauks víða
getið. Nútíma vísindi eru smám saman að
staðfesta margar hinna gömlu hugmynda
manna um notagildi hvítlauks við ýmsum
kvillum. Árlega birtist fjöldi rannsókna á
hvítlauk og hvítlauksafurðum og mikill
fjöldi þeirra er síðan kynntur á viðurkenndum ráðstefnum og síðan birtur í viðurkenndum vísindatímaritum. Fjöldi bóka
hefur verið skrifaður um hvítlauk frá
ýmsum sjónarhornum af bæði lærðum og
leikum. Þó nokkrar alþjóðaráðstefnur hafa
verið haldnar þar sem fjallað er um hvítlauk
og rannsóknir á honum. Þetta kemur fram í
grein sem Rafn Líndal læknir á Ullevål
sjúkrahúsinu í Oslo hefur nýlega skrifað.

Hvítlauksrannsóknir
Þann 15.–17. nóvember 1998 var haldin í
Bandaríkjunum ráðstefna um hvítlauksrannsóknir, styrkt af Pennsylvaníu háskóla,
Krabbameinsstofnun Bandaríkjanna og
Wakunaga lyfjafyrirtækinu, þar sem
vísindamenn frá Evrópu, Japan og Bandaríkjunum kynntu rannsóknir á hvítlauk.
Kynntar voru faraldsfræðilegar rannsóknir
og rannsóknir á frumum, dýrum og fólki.
Þá hefur hið virta næringarfræðitímarit
„The Journal of Nutrition“ í mars 2001
gefið út sérstakt hefti um hvítlauksrannsóknir. Fjórar mismunandi gerðir hvítlauks
eru oftast notaðar til rannsókna.
a)
b)
c)
d)

Hrár ferskur hvítlaukur.
Hitaður eða eldaður hvítlaukur.
Þurrkað hvítlauksduft.
AGE hvítlaukur eða „aged garlic
extract“.

Eins og með mörg önnur náttúrulyf er
vandamálið við notkun hvítlauks til rann-
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sókna skortur á stöðlun og mismunandi
innihald virkra efna allt eftir ræktunarskilyrðum og vinnslu. 1955 kom japanski
framleiðandinn Wakunaga fram með aðferð
til að rækta hvítlauk og kaldþroska þannig
að innihald hans af ákveðnum virkum
efnum væri stöðugt. Aðferðin er nú einkaleyfisvernduð með 12 einkaleyfum, afurðin
er lífrænt ræktuð við staðlaðar aðstæður og
hefur staðist fjölda eiturefnafræðilegra
prófana á bæði dýrum og mönnum. Afurðin
er seld sem reseptfrítt lyf í Japan og notað í
lyfjablöndur. Þetta er hvítlaukur sem
kallast „AGE“ (Aged Garlic Extraxt) og er
seldur um allan heim sem vörumerkið
Kyolic. Af þessum sökum eru flestar rannsóknir sem gerðar eru á hvítlauk í heiminum gerðar á þessu vörumerki. Yfir 200

rannsóknir hafa verið gerðar á Kyolic síðan
1955. Margar gerðar af eða styrktar af
Wakunaga sem framleiðir Kyolic en flestar
gerðar af þekktum vísindamönnum og
rannsóknarstofnunum víða um heiminn.

Hjartasjúkdómar
Hvítlaukurinn Kyolic hefur áhrif á marga
áhættuþætti hjartasjúkdóma, ss. blóðþrýsting, kólesteról, blóðfitu, blóðstorku, oxun
kólesteróls og fleiri þætti.
Kyolic hvítlaukur hefur jákvæð áhrif á
fjöldamörg atriði sem tengjast hjarta- og
æðasjúkdómum og í dag er ekki þekkt
nokkurt annað lyf eða náttúruefni sem
hefur svo fjölbreytt jákvæð áhrif á hjartaog æðakerfið, segir í grein Rafns Líndal.

Sænsk heilbrigðismál
• Árið 2000 voru meðallífslíkur í
Svíþjóð 82.1 ár fyrir konur og
77.5 ár fyrir karla.
• Árið 1968 voru um 365 þúsund
Svíar 75 ára og eldri, eða um 5%
af þjóðinni. Þrjátíu árum síðar
var þetta hlutfall komið upp í
8,5% og árið 2020 er talið að
hlutfallið verði um 10%, eða um
1 milljón manna.
• Þriðja hvert krabbameinstilfelli á
rætur að rekja til reykinga,
slæms mataræðis eða sólbaða.
Krabbameinstilfellum fækkar í
Svíþjóð, eða um 1,5% á ári
síðustu áratugina. Krabbameinssjúkdómar koma næst á eftir

hjartasjúkdómum sem dauðsvaldar og á það jafnt við um
karla og konur.
• 40 þúsund Svíar fá árlega
alvarlegan kransæðasjúkdóm og
af þeim fjölda lenda um 6 þús.
manns á skurðarborðinu.
• Heilbrigðisyfirvöld í Svíþjóð
leyfa uppskurði á æ eldra fólki,
t.d. voru 345 karlmenn 85 ára og
eldri skornir upp við mjaðmameiðslum og um 1200 konur 85
ára og eldri. Sama þróun er á
sviði hjartalækninga – um 30
sjúklingar 85 ára og eldri voru
skornir upp vegna kransæðasjúkdóma.

Fréttir frá félagi hjartasjúklinga á Suðurlandi

Gengið í Skógarkot

Gastrolux –
fitulaus panna

Göngufólk fræðist um Skógarkot og Þingvelli.

Á alþjóðlega hjartadeginum fóru félagar í
göngu á Þingvöllum, gengið var í Skógarkot
og þrátt fyrir rigningu og rok tóku rúmlega
tuttugu manns þátt í göngunni. Leiðsögumaður í göngunni var Guðrún Kristinsdóttir
yfirlandvörður á Þingvöllum.
Hinn 29. október var haldinn hinn
árlegi haustfundur. Á þeim fundi er alltaf
eitthvert áhugavert fræðsluerindi. Að þessu
sinni kom Guðmundur Þorgeirsson hjartalæknir og fræddi okkur um stækkun og
breytingar á hjartadeild Landspítala
háskólasjúkrahúss. Á þeim fundi voru
jólakortin komin og tóku þeir félagar sem
gátu kort til að selja til styrktar samtökunum. Á fundinn komu einnig formaður
landssamtakanna, Vilhjálmur Vilhjálmsson, og varaformaður Þorbjörn Árnason.
Góð mæting var á fundinn og ánægja með
gestakomu.

Hollt að drekka
2–3 l af vökva
Það er hollt að drekka 2–3 lítra af
vökva yfir daginn, og þá fyrst og fremst
vatn. Margir eldri borgarar finna ekki
fyrir þorsta á borð við yngra fólkið og
þá er gott að drekka kaffi eða te. Bolli
af jurtate er ágæt tilbreyting frá
kaffinu.

Stjórn Félags hjartasjúklinga á
Suðurlandi skipa:
Sigríður Bergsteinsdóttir formaður,
Unnur Jónasdóttir ritari,
Gunnar Sigurjónsson gjaldkeri,
Gunnar Kristófersson,
Elín Arndís Lárusdóttir,
Guðbjörg Sigurðardóttir,
Óli A. Haraldsson,
Ásberg Lárentíusson,
Elín Stefánsdóttir.

Síon ehf. hefur hafið innflutning á
dönskum glerkeramik húðuðum pönnum
og pottum, sem þarfnast engrar feiti við
steikingu og maturinn á aldrei að brenna
við.
Innflytjendur segja að húðin sé
nikkelfrí og áhöldin þoli 260 stiga hita í
ofni. Þá er veitt 5 ára ábyrgð vegna
hugsanlegra framleiðslugalla.
Gastrolux er dönsk vara og eingöngu
seld hérlendis beint frá umboðsaðila sem
er í síma 568 2770.
Við segjum frá þessu hér til að hvetja
hjartasjúklinga til að forðast feiti við
steikingu en að öðru leyti höfum við enga
skoðun á gæði þessa varnings miðað við
annan sem kann að vera sambærilegur.

Finnland:

Of langir biðlistar
Miklar framfarir í heilsugæslu síðustu árin
• Sydan, málgagn finnskra hjartasjúklinga, fjallar í nýlegum leiðara um allt of
langa biðlista í Finnlandi og hve alvarlegt það er fyrir sjúklinga að vera hent út af
spítölum um leið og fært þykir. Í Helsinki biðu nú á haustmánuðum um 200
manns eftir kransæðaskurðaðgerðum og biðtími flestra um 3 mánuðir. Leiðarahöfundur taldi ástandið svipað í öðrum héruðum Finnlands.
• Í annarri grein í blaðinu segir að heilsugæslan í Finnlandi hafi tekið stórstígum
framförum síðustu áratugina. Dregið hefur úr dánartíðni vegna kransæðasjúkdóma um 70% síðustu 30 árin hjá körlum á vinnufærum aldri. Í dag er meðal
lífaldur karla í Finnlandi um 74 ár og kvenna 81 ár.
Þessar framfarir byggjast á aukinni þekkingu og áhuga fólks á heilsusamlegu
líferni, minnkandi reykingum og stórbættu mataræði.
Lengri lífaldur hefur í för með sér aukna þjónustu við aldraða á næstu árum og
heilsugæsla landsins þarf því að fá aukin fjárframlög ef halda á í horfinu, og
stóraukin framlög ef bæta á þjónustuna miðað við daginn í dag.
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Félag hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæðinu hélt fræðslu- og félagsfund á Hótel Sögu
3. nóvember sl. Góð mæting var eins og venjulega. Fundarstjóri var Auður Ólafsdóttir, sjúkraþjálfari. Hér á eftir birtum við ávarp Vilhjálms B. Vilhjálmssonar, formanns félagsins, og kafla úr
erindi Davíðs O. Arnar, hjarta- og lyflæknis. Sigurður Sigurðsson, fyrrverandi dýrayfirlæknir, flutti vel
kryddað gamanmál sem við getum vonandi gert einhver skil síðar í blaðinu.
Okkar ágæti Árni Elfar lék á píanó fyrir fund og í kaffihléi.

Alþjóðlegi hjartadagurinn:

Merkilegt framtak
– segir Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, formaður Reykjavíkurfélagsins
Vilhjálmur sagði á félagsfundinum að frá
því aðalfundur félagsins var haldinn í mars
sl. hefði meginverkefni félagsins og landssamtakanna verið að undirbúa alþjóðlega
hjartadaginn 30. september, en þá fóru fram
auk hjartagöngunnar blóðfitu- og blóðþrýstingsmælingar í Mjóddinni, á Akureyri og í
Vestmannaeyjum. Mælingarnar í Mjóddinni
voru framkvæmdar í samvinnu við Hjartavernd og SÍBS. Færri komust að en vildu í
Mjóddinni. Margt fólk vann við undirbúningsstörf þessa dags, en eina takmörkunin
á framkvæmd mælinganna var sú að við
gátum ekki fengið fleiri mælingartæki
lánuð. Nokkrir viðstaddra sem ekki fengu
mælingar urðu þessvegna fyrir vonbrigðum.
Alþjóðlegi hjartadagurinn er merkilegt
framtak, sagði Vilhjálmur, og greinilega
kominn til að vera. Samstarfið við Hjarta-

VilhjálmurB. Vilhjálmsson í ræðustól.

vernd var sérstaklega ánægjulegt og á ég
von á að frekara samstarf muni þróast í
framtíðinni. Það var einnig ánægjulegt að
Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra, sýndi
okkur þann sóma að ávarpa göngumenn.
Vilhjálmur minnti á vikulegar gönguferðir á vegum félagsins og að LHS hefði
fengið að gjöf tvær flosmyndir frá Hildi
Fanney Nissen.
Þá sagði Vilhjálmur að endurhæfingarhúsið nýja á Reykjalundi yrði vígt 4. jan. nk.
Þetta er glæsilegt hús og stórkostlegt fyrir
okkur hjartasjúklinga að hafa aðgang að svo
myndarlegri stöð til endurhæfingar og njóta
handleiðslu hæfs starfsfólks á Reykjalundi.
Ég vil hvetja sem flesta til að fylgjast grannt
með starfseminni á Reykjalundi og taka þátt
í happdrætti SÍBS sem styddi verulega við
bakið á þessa framkvæmd.

Endurlífgun utan sjúkrahúsa
Davíð Ó. Arnar, hjartalæknir, flutti erindi á fundi Félags hjartasjúklinga í Reykjavík um könnun sem gerð var nýlega varðandi
endurlífgun utan sjúkrahúsa. Davíð þakkaði Landssamtökum
hjartasjúklinga stuðning við þessa rannsókn. Davíð sagði að markmið þessarar könnunar hefði verið að kanna viðhorf almennings á
Íslandi til endurlífgunar utan sjúkrahúss með áherslu á viðhorf til
munn við munn öndunaraðstoðar.
Jafnframt vildum við kanna hvort það
myndi breyta einhverju um þátttöku
almennings í endurlífgun á ókunnugum ef
slíkt fæli eingöngu í sér hjartahnoð en ekki
munn við munn öndun.
Gerð var símakönnun þar sem 8
spurningar voru lagðar fyrir einstaklinga á
aldrinum 16–75 ára. Af 1200 manna úrtaki
svöruðu 804 og var svarhlutfall því 70.1%.
Þegar niðurstöður voru kannaðar kom
strax á óvart hve margir höfðu hlotið tilsögn
í framkvæmd hjartahnoðs (69%) og munn
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við munn öndun (73%). Hins vegar höfðu
fáir (6%) tekið þátt í tilraun til
endurlífgunar. Af þeim sem tóku afstöðu
treystu 394 (50%) sér til að framkvæma
hjartahnoð hjá ókunnugum úti á götu og
491 (65%) myndi líklega gefa sig fram til
að framkvæma hjartahnoð. Hvað varðar
munn við munn öndunaraðstoð, treystu 417
(55%) sér vel til að framkvæma slíkt og
473 (63%) myndu líklega gefa sig fram til
að framkvæma munn við munn öndun.
Mest kom á óvart að það skipti ekki máli

fyrir þátttöku 81% aðspurðra í endurlífgun
hvort framkvæmdin fæli eingöngu í sér
hjartahnoð eða bæði hnoð og munn við
munn öndun.

Landinn jákvæður
Íslendingar virðast almennt mjög jákvæðir
gagnvart því að taka þátt í endurlífgun hjá
ókunnugum utan sjúkrahúss. Margir hafa
hlotið tilsögn í grunnendurlífgun og það
skiptir ekki máli fyrir þátttöku þeirra hvort
ferlið sé einfaldað á þann hátt að það feli
eingöngu í sér hjartahnoð en ekki munn við
munn öndunaraðstoð.
Hér gætir örugglega áhrifa Rauða kross
Íslands, sem hefir af mikilli röggsemi kynnt
lífgun úr dauðadái fyrir landsmönnum.
Ritstjóri hefur skipt erindi Davíðs
upp í fjóra sjálfstæða kafla, en samt
sleppt nokkrum atriðum í þessu fróðlega erindi.

Hverjir lenda í
hjartastoppi og
hvers vegna?
Áður en við byrjum að tala um endurlífgun,
sagði Davíð, skulum við aðeins ræða um
hverjir það eru, sem fara í hjartastoppið og
þurfa endurlífgun. Það er gjarnan þannig
að þeir sem eru í mestri áhættu af slíku eru
sjúklingar með hjartasjúkdóm. Það eru þeir
sem hafa fengið kransæðastíflu og það eru
þeir sem eru að fá bráða kransæðastíflu.
Það má segja að takttruflanir, sem valda
hjartastoppi komi fram á tvennan hátt.
Annars vegar er sjúklingur sem fær bráða
kransæðastíflu. Hann fær gjarnan takttruflanir sem koma mjög snemma eftir að
æðin stíflast. Það er veruleg hætta á fyrstu
mínútum eða fyrstu klukkutímum, að hann
geti fengið lífshættulegar takttruflanir. Það
er meðal annars þess vegna, sem reynt er
að segja fólki, að þegar brjóstverkur byrjar
og lætur ekki undan einum, tveimur eða
þremur nitroglyserin töflum, þá þarf fólk að
komast sem fyrst á sjúkrahús, vegna þess
að af þeim sem deyja við bráða kransæðastíflu, sem er um 20 prósent, þá deyr

Pálma Gíslasonar minnst
Vilhjálmur Vilhjálmsson minntist á
félagsfundinum Pálma Sigurðar
Gíslasonar stjórnarmanns í stjórn
Landssamtaka hjartasjúklinga sem lést
af slysförum 22. júlí sl. Útför Pálma
var gerð frá Víðisstaðakirkju 30. júlí
2001.
Pálmi fæddist á Bergstöðum í AHúnavatnssýslu 2. júlí 1938 og var því
rétt 63 ára þegar hann lést.
Pálmi gegndi ýmsum trúnaðarstörfum í gegnum tíðina og var farsæll í
öllu sem hann tók sér fyrir hendur.
Hinn 13. júlí 1961 kvæntist Pálmi
eftirlifandi eiginkonu sinni, Stellu
Guðmundsdóttur, og var henni færður
blómvöndur frá Landssamtökum
hjartasjúklinga, með innilegri samúð.
Pálmi tók sæti í stjórn Landssamtaka hjartasjúklinga eftir 6. þing
samtakanna á síðasta ári og er stórt
skarð skilið eftir í okkar félagsskap við
fráfall Pálma.
Ég vil biðja viðstadda að rísa úr
sætum og minnast Pálma Sigurðar
Gíslasonar.

Davíð O. Arnar flytur erindi sitt á Hótel Sögu.

helmingur af þeim á fyrstu einum, tveimur
klukkutímum. Þannig að það er gríðarlega
mikilvægt að vera á varðbergi þar.
Hinir sem fá gjarna hjartastopp, eru þeir
sem hafa fengið kransæðastíflu. Kransæðastífla verður til þess að vinstri slegillinn,
vinstra neðra hólfið, skemmist. Þar myndast örvefur og upp úr þesssum örvef, upp úr
mótum örvefsins og hins lifandi vefs, sem
er þar í kring, getur stundum komið
lífshættuleg hjartsláttartruflun. Tilfellið er,
að það getur oft liðið langur tími frá því að
kransæðastíflan verður, þar til að þessi
takttruflun myndast. Stundum eru það allt
að 6 til 7 ár.
Hjartastopp verður langoftast út af
slegla takttruflunum. Við köllum það
sleglaflökt og sleglatif, en lang algengast er
að þessir hröðu, óreglulegu taktar í sleglunum verða til þess að fólk fer í hjartastopp. Hjartað slær mjög hratt eða slær
ekki neitt í þessu ástandi og fólk missir
blóðþrýsting og missir meðvitund. Eina
meðferðin við sleglaflökti, sem er yfirleitt
það sem kemur eftir skammvinnt sleglatif
er rafstuðsmeðferð. Rafstuðsmeðferð er
oftast eina lífsbjörgin ef fólk fer í hjartastopp.

Grunnendurlífgun er
gríðarlega mikilvæg
Hvað er hægt að gera þangað til rafstuðsgjafi kemur á vettvang, yfirleitt með
sjúkrabíl. Það er hægt að hefja grunnendurlífgun. Hún er alveg gríðarlega mikilvæg, vegna þess að grunnendurlífgun getur
lengt þann tíma, sem sjúklingur er í þessum slegla takttruflunum og aukið líkurnar
á því að lífgun heppnist.
Ef ekkert er að gert og beðið þangað til

sjúkrabíllinn kemur, þá getur verið að
þessar takttruflanir séu að þróast yfir í það,
sem kallast rafleysa, flöt lína og allir hafa,
held ég, séð í bíómyndum eða sjónvarpsmyndum, eins og Bráðamóttökunni. Þegar
flöt lína kemur, þá er yfirleitt litlu hægt að
bjarga. Það er gríðarlega erfitt að vinna á
slíku. En með því að hefja endurlífgun
strax, þá er hægt að lengja tímann, sem að
takttruflunin varir og auka líkur á að það
sé hægt að stuða fólk yfir í réttan takt og
bjarga lífi þess.

2–3 mínútur geta
skipt sköpum
Davíð nefndi nú nokkur dæmi um hjartastopp og hve viðbragðstíminn hefur mikið
að segja og sagði að það gæti skipt óhemju
miklu máli að eiga 2 til 3 mínútur aukalega. Sjúkrabíllinn hérna á Reykjavíkursvæðinu, er að meðaltali fjórar og hálfa
mínútu að koma á vettvang. Það má reikna
með að það taki um hálfa mínútu að stilla
upp græjum, til að líma elektróður á sjúkling, til að sjá í hvaða takti hann er og
kannski 15 til 20 sekúndur í viðbót að gefa
stuð, þannig að það er fimm og hálf mínúta.
Við getum rétt ímyndað okkur hvað það
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
A-Karlsson hf, Brautarholti 28, 105
Altech JHM hf, Lynghálsi 10, 110
Alvís ehf, Glerárgötu 30, 600
Alþýðusamband Íslands, Grensásvegi
16a, 108
Annáll ehf, Ármúla 6, 104
Amtsbókasafnið á Akureyri,
Brekkugötu 17, 600
Arkitektar Gunnar og Reynir,
Laugavegi 32b, 101
Arkitektar Skógarhlíð ehf,
Skógarhlíð 18, 105
Arkitektastofa Finns og Hilmars,
Bergstaðastræti 10, 101
Arkitektastofan D Ö, Borgartúni 17, 105
Augað sf, Kringlunni 4-12, 105
Augnlæknastofa Ólafar K. Ólafsd.,
Álfabakka 14, 110
Augsýn ehf, Fjarðargötu 13-15, 220
Austurbakki, Köllunarklettsvegi 2, 104
Áfengis- og tóbaksversl. ríkisins,
Stuðlahálsi 2, 110
Árni Siemsen ehf, Austurstræti 17, 101
Ásbjörn Ólafsson ehf, Skútuvogi 11a, 104
B.H.S. ehf, Fossbrún 2, 621
Bernhard Petersen, Ánanaustum 15, 101
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12, 108
Bifreiðatryggingar sf., Ármúla 34, 108
Bifreiðaverkstæði H.P.,
Hamarshöfða 6, 112
Bílabær ehf, Ásgarði 2, 210
Bílamálun Halldórs Þ. Nikuláss.,
Funahöfða 3, 110
Bílaspítalinn, Kaplahrauni , 220
Bílaverkst. Guðjóns, Aðalstræti 84, 450
Bílaþjónusta Péturs, Vallholti 17, 800
Bjarg ehf, Þórsgata 14, 450
Blátún ehf, Grandatröð 4, 220
Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42, 108
Blindravinafélag Íslands,
Ingólfstræti 16, 101
Blómabær, gróðurstöð, Miðvangi 31, 701
Blómaverkstæði Binna,
Skólavörðustíg 12, 101
Boltamaðurinn, Laugavegi 23, 101
Borgarbyggð, Borgarbraut 11-13, 310
Bossanova, Kringlunni 4-12, 105
Bókasafn Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210
Bókhaldsstofa Vals, Dalshrauni 14, 220
Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3,
Brimrún, Hólmaslóð 4, 101
Brostu ehf Tannlæknastofa Páls Æ Páls,
Hamraborg 5, 200
Búnaðarbanki Ísl. Skr., Faxatorgi , 550
Búnaðarbanki Íslands, Austurstræti 5, 101
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Bygging ehf, Lyngási 14, 210
Byggingafélagið Byggir ehf,
Þórsgata 10, 450
Bæjarveitur Vestmannaeyja,
Tangagata 1, 900
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni
v/Hagatorg, 107
Daníel Þorsteinsson og co,
Bakkastíg 9, 101
Dreifing hf, Vatnagörðum 8, 104
Dressmann á Íslandi, Laugavegi 18b, 101
Dúndur ehf, Dugguvogi 12, 104
Dvalarheimilið Höfði,
Sólmundarhöfða, 300
E T Verslun hf, Klettagörðum 11, 104
Eðal ehf Katla, Eirhöfða 18, 112
Efling stéttarfélag, Sætún 1, 105
Efnalaugin Björk, Álfabakka 12,
Eikin Ís, Stangarhyl 4, 112
Elliheimilið Grund, Hringbraut 50,
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4, 104
Eyjaprent ehf, Strandvegur 47, 900
Eyrún ehf, Hlíðarvegi 7, 900
Fag val, verktaki, Smiðsbúð 4, 210
Fagus ehf, Unubakka 18-20, 815
Farmasía ehf., Síðumúla 32, 108
Fatahreinsun Kópavogs,
Hamraborg 7, 200
Filmur og framköllun sf,
Fjarðargötu 13-15, 220
Fiskco, Kalmarsvöllum 3, 300
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21, 815
Fiskvon ehf, Aðalstræti 125, 450
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri,
Eyrarlandsvegi, 600
Flugfélag Vestmannaeyja,
Hrauntún 57, 900
Fura ehf, Markhella 4, 220
Gamla bakaríið, Aðalstræti 24, 400
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsd,
Heiðmörk 38, 810
Gaulverjabæjarhreppur, Gerðum , 801
Gerðahreppur, Melabraut 3, 250
GH Heildverslun ehf, Garðatorgi 3, 210
Gistiheimilið Jörð, Skólavörðustíg 13a, 101
Glóey ehf, Ármúla 19, 108
Glófi ehf, Hrísalundi 1b, 600
Gró ehf., Hlíðarsmára 14, 200
Gróco hf, Suðurlandsbraut 6, 108
Guðmundur Jónasson ehf,
Borgartúni 34, 105
Gunnar Guðjónsson sf Skipamiðlarar,
Tryggvagata 17, 290
Gunnar og Kjartan ehf,
Borgargötu 16, 270

Gutenberg, Síðumúla 16-18, 108
Hafnarsamlag Eyjafjarðar, Ráðhúsinu, 620
Hagtak hf, Fjarðargata 13-15, 220
Hallinn ehf, Laufásvegur 2, 101
Hansa ehf, Kringlunni 7, 103
Happahúsið, Kringlunni 8-12, 103
Haraldur Böðvarss. Hf.,
Bárugötu 8-10, 300
Hard Rock Café, Kringlunni 4-12, 103
Háess ehf., Skútuvogur 12g, 104
Hárbær hárnsyrtistofa,
Laugavegi 168, 101
Hárgreiðslustofa, Ystaseli 5, 109
Hárgreiðslustofan Hödd,
Grettisgata 62, 101
Hárstofan Focus ehf,
Reykjavíkurvegi 62, 270
Heilsugæslustöð Hlíðasvæðis,
Drápuhlíð 14-16, 105
Heilsustofnun NLFÍ, Grænamörk 10,
Heilsuvörur Celsus, Sörlaskjól 7, 107
Heilsugæslan í Rvk, Barónsstíg 47, 101
Hella hf, Málmsteypa, Kaplahrauni 5, 220
Héðinn hf, Stórási 4, 210
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8, 270
Hitaveita Egilsstaða og Fella,
Einhleypingi 1, 701
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36, 260
Hjalti Guðmundsson ehf.,
Iðavöllum 1, 230
Hólalax, Hólum, 551
Hópferðabílar Jónatans Þórissonar,
Barrholti, 270
Hraðfrystihús Tálknafjarðar hf,
Miðtún 3, 460
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59, 101
Hrafnista, Laugarási , 104
Hrafnista, Skjólvangi, 220
Hreinsitækni ehf, Stórhöfða 35, 112
Hugsjá ehf, Ármúla 36, 108
Hurðarborg Crawford Hurðir,
Dalvegi 16 d, 124
Húsaklæðning ehf, Skemmuvegi 44, 200
Húsgögn ehf, Bíldshöfða 14, 112
Húsun ehf, Hamarshöfða 6, 112
Höfðakaffi, Vagnhöfða 11, 110
Höldur sf., Akurgerði 1, 300
Innes ehf, Túnghálsi 9-11, 110
Innheimtust. sveitafélaga , Lágmúla 9, 108
Innréttingaverkstæði Kristjáns,
Skútuhrauni 7, 200
Innrömmun og hannyrðir,
Þönglabakka 6, 109
ÍSAL, Straumsvík, 220
Ísbúðin, Síðumúla 35, 108

munar um eina til tvær mínútur til viðbótar
við það. Þannig að stuða snemma skiptir
mjög miklu máli og að hefja endurlífgun
um leið og maður sér sjúklinginn detta
niður, ef það er vitni að því, skiptir líka
mjög miklu máli, upp á að auka líkurnar að
þetta gangi upp.
Grunnendurlífgun eins og við þekkjum
hana, hefur verið kennd eftir þessum
klassisku ABC, að það hefur verið lögð
mikil áhersla á að athuga hvort sjúklingurinn andi, opna loftleið, athuga hvort hann
andar, ef það er búið að opna loftleið. Ef
það gerist ekki, blása ofan í sjúkling og
síðan þegar það ferli er búið, þá höfum við
farið í að athuga blóðrás, púls og hnoða.
Þetta er hér með orðið úrelt og við skulum
fara ofan í það á eftir, hvers vegna.

Mikil hræðsla við munn við munn
aðferðina í Bandaríkjunum
Munnur við munn eða öndun og hjartahnoð
hefur verið uppistaðan í þessari meðferð,
en við höfum séð það í erlendum rann-

sóknum að það hefur verið mikil tregða að
taka þátt í grunnendurlífgun á fólki, sem
dettur niður úti á götu. Ef við erum vitni að
einhverjum, sem dettur niður úti á götu, þá
ætti maður að hlaupa til og hjálpa, en
erlendis er gríðarleg tregða til þess að taka
þátt í slíku. Þetta á ekki síst við í Bandaríkjunum. Ástæðan er ótti við smitsjúkdóma. Þar er fyrst og fremst verið að tala
um sjúkdóma eins og HIV, lifrarbólguveiru
B og C, en sennilega vegur óttinn við HIV
einna þyngst.
Líkurnar á að fá HIV sýkingu vegna
munn við munn endurlífgunar eru næstum
því engar, en almenningur er samt sem
áður mjög smeykur við það. Önnur mikilvæg ástæða er kannski óttinn við að gera
illt verra. Óttinn við að koma að, gera
eitthvað vitlaust og lenda kannski síðar í
lögsókn frá fjölskyldu þess, sem fór í
hjartastopp.
Sem betur fer er ástandið hér á Íslandi
ekki orðið þannig að við þurfum að hafa
áhyggjur af slíku, en þetta er sennilega líka
mjög mikilvæg ástæða.

Kjörorð dagsins:

Hringja og hnoða
Það kom fram hjá Davíð að um 17% lifa af
hjartastopp á Reykjavíkursvæðinu og sú
tala þyrfti að hækka verulega. Menn hallast
nú að því að leggja fyrst og fremst áherslu á
hjartahnoðið, en sleppa munn við munn
aðferðinni. Orð dagsins gætu því verið
HRINGJA OG HNOÐA þangað til læknisaðstoð berst.
Davíð ræddi líka um nauðsyn þess að
hafa rafstuðstæki sem víðast, en þau kosta
á bilinu 250–400 þús. kr. og þyrftu
nauðsynlega að vera til taks á stöðum
fjarri þéttbýli, eða utan svæðis sem
sjúkrabíll er lengur en 4–5 mínútur að ná
til, og mætti nefna staði eins og Álverið og
verksmiðjurnar á Grundartanga. Hugsanlega lítil sjúkrahús úti á landi, eða sjúkraskýli, þar sem ekki er læknavakt allan
sólarhringinn. Allir sjúkrabílar, þar sem
ekki er læknir alltaf um borð ættu að vera
með svona tæki. Lögreglubílar á stöðum,
þar sem ekki er sjúkrabíll. Víðar og víðar.
Hugsanlega skip úti á miðunum. Ætti
þetta
að
vera
í
stórum
verslunarmiðstöðvum, eins og er í Bandaríkjunum, eða á stórum íþróttavöllum, þar
sem er stundum mikill æsingur í fólki?
Slíkt getur stundum ýtt undir hjartastopp
hjá hjartasjúklingum. Ég veit það ekki.

Við þurfum að skoða það mjög vel.
Flugstöðin, þar sem maður segir nú
gjarnan að skapist stundum kjöraðstaða
fyrir hjartastopp hjá fólki með
hjartasjúkdóm. Það er að bera þungar
töskur, stressað að flýta sér út í vélar. Það
er að flýta sér í gegn um fríhöfnina og þess
háttar. Það gæti verið kjörið. Svo vaknar
sú spurning í framhaldi af því: Á fólk
ekkert apótek heima. Ætti fólk með
hjartasjúkdóm að eiga svona tæki? Það
getur vel verið. Það getur vel verið að það
verði framtíðin að fólk eigi þetta við
hliðina á slökkvitækinu inni á heimili
sínu. Þrjú-fjögur hundruð þúsund er
umtalsverður peningur en ef að fólk hefur
áhuga á þessu og það er einfalt að kenna á
þetta, þá sé ég í sjálfu sér ekkert því til
fyrirstöðu að það gæti gerst í framtíðinni.

Sigurður Sigurðsson, dýralæknir, var mjög
skemmtilegur og náði góðu sambandi við
fundargesti sem voru á annað hundrað.

Hringja fyrst í 112
Ég ætla að ítreka það að ef fólk hefur góða
þjálfun í endurlífgun, þá er sjálfsagt að það
beiti öllum tiltækum ráðum. En fyrir þá
sem treysta sér ekki vel til að framkvæma
slíkt, hafa enga kennslu fengið, eða í öllu
fátinu sem gerist ef að hjartastopp verður,
þá leggjum við til mjög einfalda tillögu,
hringja og hnoða. Þetta er mjög einfalt
að muna, um leið og eitthvað gerist, hringja
í 112 og um leið og búið er að leggja niður
símtólið, þá bara byrjum við að hnoða og
hnoðum af krafti, cirka 80 til 100 sinnum á
mínútu og bíðum eftir að sjúkrabíll eða
rafstraumsgjafi komi á vettvang þannig að
hægt sé að stuða sjúklinginn. Ég held að
þetta sé lykillinn að því að fá fleiri til að
taka þátt í endurlífgun. Við þurfum ekkert
endilega að fara og blása í ókunnugan úti
á götu eða ef hann er búinn að kasta upp
og okkur líst ekkert á hann, en við getum
gert gríðarlega mikið gagn með því að fara
bara og hringja í 112 og hnoða, það getur
verið lífsspursmál.
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Ískraft ehf, Smiðjuvegi 5, 200
Íslandsbanki, Kirkjusandi 2, 155
Íslensk Erfðagreining,
Hlíðarsmára 15, 201
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf,
Bíldshöfða 12, 110
Jarðvélar sf., Bakkabraut 14, 200
Járnbending ehf, Bæjarlind 4, 201
Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4, 221
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum, 801
Johan Rönning hf, Sundaborg 15, 104
Jón Birgir Baldursson tannlæknir,
Háaleitisbraut 1, 105
Kandís, Borgartúni 29, 105
Kaplan ehf, Snorrabraut 27, 105
Kaplaþjónustan, Safamýri 85, 108
Katla ehf, byggingarfélag, Melbrún 2, 620
Kaupás hf, Nóatúni 17, 105
Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga,
Skólavegi 59, 750
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1, 550
Keldur - tilraunastöð, Vesturlandsvegi Keldum, 110
Kemis ehf, Breiðhöfða 15, 112
Kjarnavörur hf, Bæjarhrauni 4, 220
Kjartan Sveinsson, Ægisíðu 98, 107
Kjölur ehf, Urðarvegur 37, 400
KOM Bókhaldsþjónusta, Víðihlíð 10, 550
Kópavogsbær, Fannaborg 2, 200
KPMG endurskoðun, Glerárgötu 24, 600
Kul - Vélsmiðja, Smiðshöfða 17, 110
Kvótabankinn, Heiðarlundi 1, 210
Kynnisferðir, Vesturvör 6, 200
Kælivélaþjónustan, Eyrarvegi 32, 800
Landslag, Þingholtsstræti 27, 101
Langnes hf, Skólagerði 6, 640
Leifur Jóhannesson, Rauðagerði 20, 108
Leiguval sf., Kleppsmýrarvegi 8, 104
Leikbær ehf., Suðurvangi 12, 220
Leikskólar Reykjavíkur, Hafnarhúsinu
Tryggvagötu 17, 101
Listvinahúsið, Skólavörðustíg 43, 101
Lífeyrisjóðurinn Hlíf, Borgartúni 18, 105
Lífeyrissj. verkalýðsfél. á Suðurlandi,
Austurvegi 38, 800
Ljósbær ehf., Faxafeni 14, 108
Ljósmyndastofa Péturs,
Stóragerði 15, 640
Ljósmyndir Rutar, Grensásvegi 11, 108
Loftorka ehf., Skipholti 35, 105
Lyf og heilsa, Suðurlandsbraut 12, 108
Lyfja hf., Bæjarlind 2, 200
Læknastofan Síðumúla, Síðumúla 37, 108
Lögfrst. Sveins Sveinssonar,
Ármúla 21, 108
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Lögfræðistofa Kristjáns Stefánssonar,
Austurstræti 10a, 101
Lögfræðistofa Sóleyjargötu 17 sf,
Sóleyjargötu 17, 101
Lögfræðistofa Þórólfs Becks,
Hamraborg 5, 200
Lögmannastofa Sveins Skúlasonar,
Ármúla 15, 108
MA Eiríksson hf, Auðbrekka 21, 200
Malarvinnslan hf, Miðási 37, 700
Málarafélag Reykjavíkur,
Suðurlandsbraut 30, 108
Málningarþjónusta Húsavíkur ehf,
Grundargarði 4, 640
Málningarþjónustan ehf.,
Eyrarvegi 35, 800
Meistaravörur, Funahöfða 17 a, 110
Merkúr hf., Skútuvogi 12a, 104
Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g, 603
Minnitækni ssf, Fornasandi 2, 850
Mjólkursamlag Ísfirðinga,
Sindragötu 2, 400
Mjólkursamlagið Búðardal,
Brekkuhvammur 15, 370
Moltó ehf., Flugumýri 24, 270
Morgunblaðið Árvakur hf.,
Kringlunni 1, 103
Mottó ehf, Flugumýri 24, 270
MS félag Íslands, Sléttuvegi 5, 103
Namabiti, Hafnarstræti 18, 101
Norðurströnd ehf, Ránarbraut 10, 620
Nói Síríus, Hesthálsi 2-4, 110
Nýsir hf ráðgjafaþjónusta,
Flatahrauni 5a, 220
Olíufélagið Esso, Suðurlandsbraut 18, 108
Omega Farm ehf, Skútuvogi 1h, 104
Optima, Ármúla 8 , 108
Ora, Vesturvör 12, 200
Orkuveita Reykjavíkur,
Suðurlandsbraut 34, 108
Osta og smjörsalan, Bitruhálsi 2, 110
Pharmaco hf., Höfðatúni 2, 210
Plastiðjan Bjarg Iðjulundur,
Dalsbraut 1, 600
Plastiðjan ehf., Gagnheiði 17-19, 800
Prenthúsið ehf., Skúlatúni 6, 105
Pricewaterhouse Coopers,
Höfðabakka 9, 110
Prjónavélar ehf, Hlíðarvegur 10, 860
R.J. Verkfræðingar hf, Stangarhyl 1a, 110
R.T. ehf, Síðumúla 1, 108
Rafbær sf, Aðalgötu 32, 580
Rafeindaþjónustan Brúin ehf,
Hjalteyrargötu 20, 600
Rafeyri ehf, Hjalteyrargötu 20, 600

Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16, 108
Rafiðn, Starmýri 2, 108
Rafmagnsveitur ríkisins,
Rauðarárstíg 10, 105
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23, 104
Raftæknistofan hf., Grensásvegi 3, 108
Raftækniþjónusta Trausta ehf.,
Síðumúla 9, 108
Reemax ehf., Vesturbergi 74, 109
Reykjahreppur, Skógum 2, 641
Reykjavíkurhöfn, Tryggvagötu 17, 101
Rolf Johanssen hf., Skútuvogi 10a, 104
Rúmfatalagerinn ehf, Skeifunni 13, 108
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.,
Gagnheiði 35, 800
S. R. Vélaverkstæði,
Vetrarbraut 12-16, 580
Samherji hf, Glerárgötu 30, 600
Securitas ehf, Síðumúla 23, 108
Selás ehf, Ásabraut 8, 240
Selfossveitur, Austurvegi 67, 800
Seljakirkja, Hagaseli 40, 112
Sementsverksmiðjan hf,
Mánabraut 20, 300
Sendibílastöðin Þröstur, Síðumúla 10, 108
Siglingaskólinn, Vatnsholti 8, 105
Siglufjarðarkaupstaður,
Gránugötu 24, 580
Sigurbjörn, Öldunni 4, 611
Sigurjónsson og Thor ehf.,
Nökkvavogi 22, 104
Sigurnes hf, Suðurlandsbraut 46, 108
Sínus, Grandagarði 1a, 101
Sjálfsbjörg landssamb. fatlaðra,
Hátúni 12, 105
Sjófang hf fiskverkun, Hólmaslóð 2, 101
Sjómannasamb. Íslands,
Borgartúni 18, 105
Sjúkrasjóður Byggingaiðnaðarmanna,
Bæjarhrauni 2, 220
Skarp ehf., Garðavegi 25, 530
Skipaafgreiðsla Húsavíkur ehf,
Höfða 2, 640
Skjólborg, Rauðagerði 38, 108
Skóbúð Húsavíkur, Garðabraut 13, 640
Skógarbær, Árskógum 2, 109
Skólaskrifstofa Kópavogs,
Fannborg 2, 200
Skráningarstofan hf., Borgartúni 30, 105
Skrifstofa lögreglustjóra,
Hverfisgötu 115, 150
Skúffan sf, Smiðjuvegi 11 e, 200
Skúlason og Jónsson hf.,
Skútuvogi 12h, 104
Skúli H Norðdal arkitekt, Víðimel 55, 101

Þrekmælingartæki gefið
Heilsustofnuninni Selfossi
Þann 29. nóvember sl. var þrekmælingartæki (göngubretti) og
viðfest tölva formlega afhent Heilsustofnuninni á Selfossi að gjöf.
Gefendur voru Félag hjartasjúklinga á Suðurlandi og Landssamtök
hjartasjúklinga, sem skiptu með sér kostnaðinum sem var nærri 1
milljón kr.

brjóstverki af lítilli áhættu, sem eru
langflestir þeirra sem koma til skoðunar.
Einnig er brettið mjög gott til að mæla þol
og úthald og greina kransæðasjúkdóma. Þá
sagði Ófeigur að með tilkomu brettisins
væru fleiri próf gerð og sparaði mikinn
kostnað fyrir sjúklinga og heilbrigðisþjónustuna að fá slíka frumrannsókn á
staðnum.

Holtersmælingar í bígerð
Í bígerð er að taka upp svonefndar Holtermælingar eða síritamælingar í samstarfi við
Landspítalann, og er það umtalsverð viðbót
í þjónustumöguleikum spítalans við hjartasjúklinga.
Viðar Helgason, framkvæmdastjóri
sjúkrahússins, þakkaði gefendum og sagði
það metnaðarmál stjórnenda sjúkrahússins
að veita sem besta þjónustu á heilsugæslusviðinu. Hann bauð síðan viðstöddum til
kaffidrykkju.
Þorbjörn Árnason, varaformaður Landssamtaka hjartasjúklinga, sagði að það væri
stórt mál fyrir LHS að þjónusta af þessu
tagi væri sem víðast á stærri sjúkrahúsunum og það vildu samtökin styðja eftir
megni. Ég óska ykkur hjartanlega til
hamingju með þetta.

Framúrstefnubær

Frá afhendingu tækisins, talið frá vinstri: Viðar Helgason, Gunnar Sigurjónsson, Unnur Jónasdóttir,
Guðbjörg Sigurðardóttir, Elín Arndís Lárusdóttir, Ófeigur T. Þorgeirsson, Sigríður Bergsteinsdóttir og
Þorbjörn Ármason.

Sigríður Bergsteinsdóttir, formaður félagsins á Suðurlandi, sagði í spjalli við Velferð
að upphaflega hefði félagið gefið 200 þús.
kr. upp í kaup á tækinu, en þegar ljóst var
að landssamtökin vildu leggja þessu máli
lið hefði verið ákveðið að hækka upphæðina frá félaginu, eða upp í rúmar 450 þús.
með sama framlagi frá landssamtökunum.
Í febrúar sl. veitti félagið lítilli stúlku
100 þús. kr. styrk vegna kostnaðarsamrar
hjartaaðgerðar.
Þá greiddi félagið helmingshlut í

kaupum á þrekhjóli fyrir heilsugæsluna í
Þorlákshöfn á móti jöfnu framlagi frá LHS.
Sigríður sagði að HL leikfimi væri alltaf
í boði hjá Styrk, Selfossi, og nytu hjartasjúklingar þar afsláttarkjara.

Sparar tíma og fjármuni
Ófeigur T. Þorgeirsson, læknir sagði við
móttöku þrekmælingatækisins að viðtengd
tölva sem skráir viðbrögð sjúklingsins,
gerði þeim kleift að meta sjúklinga með

Félag hjartasjúklinga á Suðurlandi stóð
einnig fyrir því að gefa þrekhjól til Heilsugæslunnar í Þorlákshöfn og greiddi helming kostnaðar á móti LHS. Við ræddum við
Lailu Panduro, sjúkraþjálfara, og sagðist
hún vera mjög ánægð með hjólið sem hún
notaði mikið fyrir hjartasjúklinga og fólk
sem væri að ná sér eftir beinbrot eða liðamótaaðgerðir. Að jafnaði koma um 20
manns daglega í sjúkraþjálfun hjá Lailu,
sem er af dönsku bergi brotin, og hefur
unnið í u.þ.b. eitt ár í Þorlákshöfn, sem
hún segir framúrstefnubæ sem komi sér
sífellt á óvart.

Viljið þið fá
námskeið?
Þeir hjartasjúklingar sem lesa þetta
blað og vildu gjarnan ræða um sjúkdóm sinn og fá ráðleggingar mega að
sjálfsögðu hringja á skrifstofu samtakanna. Starfsmenn skrifstofu eru reiðubúnir að efna til námskeiða, t.d.
aðstandendanámskeiðs, ef þörf væri
fyrir slíkt. Látið heyra frá ykkur um
þetta mál í síma 552 5744 eða í
tölvupósti hjarta@sibs.is
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Sláturfélag Suðurlands, Fosshálsi 1, 110
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins,
Skógarhlíð 14, 105
Smith og Norland ehf., Nóatún 4, 105
Sorpa, Gufunesi, 112
Sólning hf, Smiðjuvegi 68-70, 200
Sparisjóður Norðfjarðar,
Egilsbraut 25, 740
Sparisjóður Norðlendinga,
Skipagötu 9, 600
Sparisjóður Strandamanna,
Hafnarbraut 19, 510
Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis,
Fjarðarvegi 5, 680
Sparisjóður Húnaþings og Stranda,
Hvammstangabraut 5, 530
Spennubreytar, Trönuhrauni 5, 220
Stakkavík ehf, Bakkalág 15b, 240
Starfsmannafélag Kópavogs,
Fannborg 2, 200
Stálbær ehf., Smiðjuvegi 9a eh, 200
Steinbock þjónustan ehf.,
Kársnesbraut 102, 200
Stilling hf., Skeifunni 11, 108
Stíll ehf, Óseyri 2, 603
Stjörnublikk, Smíðavegi 11e, 200
Stoð ehf., Aðalgötu 21, 550
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar,
Sólborg, 600
Straumafl sf., Selbrekku 42, 200
Svansprent ehf., Auðbrekka 12, 200
Sveinbjörn Sigurðss. ehf.,
Hvassaleiti 66, 108
Svínavatnshreppur, Holti, Blönduós, 541
Svæðismiðlun Norðurlands eystra,
Skipagötu 14, 600
Sæbjörg ehf, Öldutún 3, 611
Sætoppur ehf., Eyjaslóð 7, 101
Tandur hf, Hesthálsi 12, 110
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen,
Borgartúni 33, 105
Tannlæknastofa Birgis Jóhannssonar,
PH 5088, 125
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar,
Síðumúla 25, 108
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur, Laugavegi 163, 105
Tannlæknastofa Friðleifs Stefánssonar,
Rauðarárstíg 40, 105
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur,
Snorrabraut 29, 105
Tannlæknastofa Gylfa Felixssonar,
Síðumúla 28, 105
Tannlæknastofa Hauks Valtýssonar,
Kaupangi við Mýraveg, 600

20 VELFERð

Tannlæknastofa Hauks Þorsteinssonar,
Óðinsgötu 4, 101
Tannlæknastofa Jóns Björgvinssonar,
Reykjavíkurvegi 60, 220
Tannlæknastofa Jóns Ólafssonar,
Hlíðarvegi 30, 200
Tannlæknastofa Ósk Þórðardóttur,
Borgartúni 29, 105
Tannlæknastofa Ragnars Traustasonar,
Grensásvegi 16, 108
Tannlæknastofa Ragnheiðar,
Kaupvangi v/Mýrarveg, 600
Tannlæknastofa Sigurðar Bjarnasonar,
Faxafeni 11, 108
Tannlæknastofa Sigurðar Jónssonar,
Skólavörustíg 6b, 101
Tannlæknastofa Sigurjóns,
Ármúla 26, 108
Tannsmíðastofa Einars Karls ,
Síðumúla 25, 108
Teiknistofa Benjamíns Magnússonar,
Hamraborg 10, 200
Teiknistofa Ferdinands, Ægisgötu 4, 101
Teiknistofa KGÞ ehf, Tryggvagötu 22, 600
Teiknivangur, Kleppsmýravegi 8, 104
Texti ehf, Síðumúla 23, 108
Thorarensen Lyf, Vatnagörðum 18, 104
Tinna ehf., Nýbýlavegi 30, 202
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar,
Másseli, 700
Trésmiðja Jóns Gíslasonar,
Skemmuvegi 38, 200
Tryggingastofnun ríkisins,
Laugavegi 114, 150
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf,
Aðalstræti 26, 400
Úrsmíðaverkstæði Halldórs Ólafsonar ehf,
Hafnarstræti 83, 600
Útfararstofa kirkjugarðanna,
Vesturhlíð 2, 105
Útfararstofa Íslands, Suðurhlíð 35, 105
V. M. Flytjandi , Klettagörðum 15, 104
Vátryggingafélag Íslands hf,
Glerárgötu 24, 600
Verðbréfastofan hf,
Suðurlandsbraut 20, 105
Verkfræðistofa Austurlands ehf,
Selási 15, 700
Verkfræðistofa Braga, Túngötu 14, 101
Verkfræðistofa Norðurlands,
Hofsbót 4, 600
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen,
Ármúla 4, 108
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar,
Hamraborg 11, 200

Verkfræðistofan Afl ehf,
Bíldshöfða 14, 112
Verkfræðistofan Hamraborg,
Hamraborg 10, 200
Verkfræðiþjónusta Guðmundar
Óskarssonar, Espigerði 4, 108
Verkhönnun Tæknisalan ehf,
Kirkjulundi 13, 210
Verónika ehf, ph 5366, 125
Verslunamannafélag Reykjavíkur,
Kringlunni 7, 103
Verslunarmannafélag Hafnarfjarðar,
Lækjargötu 34 d, 220
Verslunartækni ehf, Skemmuvegi 4, 200
Verslunin Grund, Flúðum, 845
Verslunin Hlín, Klapparstíg 2, 530
Verslunin Vísir ehf, Laugavegi 1, 101
Vestmannaeyjabær, Ráðhúsinu, 900
Vélaleiga Einars H Péturssonar,
Funafold 22, 112
Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar,
Gylfaflöt 9, 112
Véla-og bílaþjónusta Kristjáns ehf,
Hafnarstræti 14, 470
Vélar og Stálsmiðjan ehf,
Gránufélagsgötu 47, 600
Vélar og verkfæri ehf, Skútuvogi 1c, 112
Vélaverkstæðið Afl ehf,
Bíldshöfða 14, 112
Vélaverkstæði H.H sf,
Kársnesbraut 108, 200
Vélaverkstæði Sverre Stengrímsen,
Víkurbraut 3, 230
Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar,
Funahöfða 14, 110
Vélsmiðja Matthíasar og Eðvalds,
Kaplahrauni 10, 220
Vélsmiðja Steindórs ehf,
Frostagötu 6a, 603
Vélsmiðjan Harka, Hamarshöfða 7, 110
Vélsmiðjan Logi ehf, Aðalstræti 108, 450
Vélstjórafélag Íslands, Borgartúni 18, 105
Véltækni hf, Lyngási 6-8, 700
Við og Við sf, Gylfaflöt 3, 210
Viðskiptaþjónusta Akraness,
Stillholti 18, 300
Vífilfell ehf, Suðurhálsi 1, 110
Vísir hf, Hafnargötu 16, 240
Vörður vátryggingafélag, Skipagötu 9, 600
Þórsberg ehf, Strandgata , 460
Ösp sf, Gránufélagsgötu 45, 600

Happdrætti
SÍBS
Nýtt happdrættisár með
nýjum möguleikum
Á komandi happdrættisári verða dregnir út vinningar með tveimur endatölum
happdrættisnúmera í hverjum mánuði,
þar sem vinningar verða útivistarfatnaður eða búnaður fyrir 15.000 krónur.
Samið hefur verið við fyrirtækið
66°Norður um þessa vinninga, en þetta
er í samræmi við áherslur sem verða
þetta happdrættisár á útiveru, hreyfingu og holla lífshætti.
66°Norður hefur verslanir eða
söluumboð á Reykjavíkursvæðinu, í
Vestmannaeyjum, á Ísafirði og Akureyri og svo geta menn skoðað vöruúrval
66°á Netinu, en slóðin er
http://www.66north.is.
Þá hafa hæstu vinningar í hverjum
mánuði verið stórhækkaðir og verða í
janúar kr. 10 milljónir. Þar að auki
verða átta fimm millljón króna vinningar og tveir vel búnir Subaru Legacy
bílar verða dregnir út, annar í maí en
hinn í september. Bílarnir verða einungis dregnir úr seldum miðum

Sem fyrr rennur hagnaður af rekstri
happdrættisins til uppbyggingar á
Reykjalundi ásamt því að SÍBS rekur
vinnustofu fyrir fatlaða í Múlalundi.
Bygging hinnar glæsilegu endurhæfingarmiðstöðvar á Reykjalundi hefur
gengið ótrúlega vel og má segja að hún
sé ævintýri líkust. Stöðin er nú
fullbúin, um hálfu öðru ári eftir að
framkvæmdir hófust. Þjóðarsöfnunin
Sigur lífsins, Happdrætti SÍBS og
byggingarsjóðir á Reykjalundi lögðu
fram peninga fyrir um helmingi

byggingarkostnaðar, en ákveðið var að
ljúka hinum helmingnum með lánsfé
frekar en draga framkvæmdir árum
saman. Næsta verkefni er því að greiða
þessi lán niður og í það mun stór hluti
afraksturs happdrættisins fara næstu
árin.
Megi komandi ár verða lesendum
Velferðar og landsmönnum öllum
happaríkt.

Miðar fást hjá næsta umboðsmanni!
PB.

Aðalsteinn í aðalstjórn LHS
Við fráfall Pálma Gíslasonar aðalmanns í
stjórn samtakanna tók Aðalsteinn
Valdimarsson, formaður Félags hjartasjúklinga á Austurlandi, sæti aðalmanns í stjórn
LHS
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Sagt frá spítalavist í
Danmörku árið 1957
Þrír danskir læknar komu til Landspítalans árið 1962 til að skoða
sjúklinga sem höfðu verið á dönskum spítölum
Á alþjóðlega hjartadeginum hitti ég Þórunni Melsteð, 67
ára, og í spjalli okkar kom fram að hún vildi gjarnan að
Velferð fjallaði um þátt Dana í hjartalækningum á Íslandi
hér fyrr á árum.

Þórunn mun hafa haft alvarlegan meðfæddan slagæðagalla, en það uppgötvaðist
ekki fyrr en hún var komin yfir tvítugt.
- Æska mín var mjög erfið af þessum
sökum. Læknar hlustuðu mig og sendu
mig í nudd, en það gerði að sjálfsögðu
ekkert gagn. Ég hélt að öllum liði eins og
mér, en það var langt frá því.
Þórunn um það leyti Sjúkdómurinn
olli
gífurlegri
sem hún fór til Dan- minnimáttarkennd hjá mér, ég gat ekki
merkur.
unnið og varð fyrir aðkasti vegna þess.
Svona liðu árin og það var ekki fyrr en ég komst í skoðun hjá
Snorra Páli Snorrasyni, hjarta- og lyflækni að hann lét mynda
mig og greindi sjúkdóminn, sem var haft í slagæð, meðfæddur
galli.
Hann sagði að ég yrði að fara í aðgerð til Danmerkur innan
árs því sjúkdómurinn gæti ella dregið mig til dauða á einum,
tveimur árum. Snorri útskýrði þetta allt mjög vel fyrir mér og
hann var mjög gagnorður og þolinmóður læknir.
Ég beið svo eftir sjúkrahúsvist mánuðum saman, með
ferðatöskuna tilbúna undir rúminu. Ég var svo skorin á
Ríkisspítalanum í Kaupmannahöfn árið 1957 og gekk allt að

Dönsk hjúkrunarkona sem annaðist Þórunni.

óskum. Ég átti samt alveg eins von á því að þetta myndi ekki
ganga.
Eftir skurðinn gjörbreyttist líf mitt, blóðþrýstingurinn komst
í lag og ég náði þokkalegri heilsu, en gat samt aldrei unnið neitt
að ráði. Danska hjúkrunarfólkið var mér mjög gott og ég var t.d.
látin vita ef það frétti af einhverjum Íslendingum á spítalanum.
Ég þurfti sjálf að greiða ferðakostnaðinn, en fékk endurgreitt
síðar hjá tryggingunum og svo fékk ég styrk frá
Landspítalasjóði. Ég á allar þessar kvittanir ennþá.
Í dag líður mér að mörgu leyti vel. Ég þarf alltaf að berjast
við of háan blóðþrýsting og það er lífsspursmál fyrir mig að
stunda endurhæfingu. Ég var í HL stöðinni fyrstu 11 árin en er
nú hjá MT-sjúkraþjálfun. Ef ég sleppi þjálfuninni fer allt í ólag.

Þrír danskir læknar komu hingað

Svipmynd frá Ríkisspítalanum og frá sama gangi og Þórunn var.
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Þá er ég komin að því sem ég vil halda á lofti, en það var sá
atburður þegar þrír danskir læknar komu hingað með
þræðingartæki árið 1962 og tóku okkur sjúklingana sem sendir
höfðu verið til Danmerkur í frekari skoðun. Við vorum að mig
minnir 6 eða 7 og vorum látin liggja inni á Landspítalanum í
viku í þessari eftirskoðun. Ég er mjög þakklát þessum læknum
og vil að þetta gleymist ekki og ekki heldur að við nutum góðrar
aðstoðar Dana áður en farið var að senda fólk til Englands í
hjartaaðgerðir.
S.J.

Minningarkort LHS
fást á eftirtöldum stöðum
Skrifstofa LHS, Suðurgötu 10, 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
Blómaland, Rannveig Einarsdóttir,
Víkurbraut 4, Höfn í Hornafirði, s. 478 1686
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

Þetta er hinn skemmtilegi farkostur sem flutti okkur út í Engey.

Engey heimsótt

Forvitnilegur staður
Nú síðsumars fór hópur frá Reykjavíkurdeild LHS í laugardagsferð út í
Engey í stað gönguferðar. Hópurinn fór með hinum myndarlega bílbát,
Viðeyjarferjunni, frá Sundahöfn og ók báturinn þar út í sjó og svo nokkru
síðar tók hann land í Engey og farþegarnir gengu út eins og þeir væru
farþegar í Örkinni hans Nóa. Verulega sniðugt farartæki.
Það er forvitnilegt að koma til Engeyjar,
eyjan er mjög grösug og á köflum erfið
yfirferðar vegna gróðurs. Ég vissi lítið um
eyjuna annað en eitthvað um Engeyjarættina og Engeyjarlag á bátum og svo
ógleymanlegan rifrildisþátt í sjónvarpinu
um útigangshesta í Engey – hvort þar væri
um dýraplagerí að ræða eður ei.
Ég lagðist því í grúsk.
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns frá 1703 er sagt að hálfkirkjunni í

Við rústir bæjanna, vitinn í baksýn.
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Engey sé þjónað af sama presti og þjóni í
Seltjarnarneshreppi. Þarna eru talin upp
bæjarheitin Sólbrekka, Hagi, Kross,
Hlíðarhús og Ánanaust. Í Hlíðarhúsum
voru þá tveir ábúendur og heimilisfólk alls
15 manns. Mér sýnist að árið 1703 hafi alls
35 manns búið í eyjunni.
Hér finnst sögufróðum manni skrýtið að
sjá nöfnin Hlíðarhús og Ánanaust sem
bæjarheiti í Engey, þar sem þetta eru þekkt
nöfn í Reykjavík.

Í ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna
Pálssonar (1752–1757) segir að í Engey sé
ennþá hálfkirkja og nokkrir bæir. Frá
Engey er sjór sóttur allt árið eins og frá
meginlandinu segir í ferðabókinni. Fyrst er
talað um hálfkirkju árið 1379, en hún var
lögð niður með konungsboði árið 1765.
Engeyjar er getið í Njálssögu og kemst
eyjan ásamt Laugarnesi snemma í eigu
borgfirskra manna. Í Sturlungu var þess
getið að Sturla Sighvatsson hafi bæði mjöl
og skreið úr Engey.
Þess er getið í heimildum að fangi hafi
verið geymdur í Engey árið 1860 og um líkt
leyti sá ég að Teitur Finnbogason, járnsmiður og dýralæknir, sá sem byggði hornhúsið að Suðurgötu 7 sem nú er í
Árbæjarsafni, hafi fyrstur manna synt frá
Engey til Reykjavíkur.
Baldur Hafstað, sem er af Engeyjarætt,
hefur skrifað ritgerð um örnefni í Engey
(Landnám Ingólfs, 3. hefti). Hann segir þar
að á hátúninu suðvestur undir bæjunum
gerðu Engeyingar bál á hverju ári (um og
fyrir aldamótin 1900), ýmist á gamlárskvöld eða á þrettándanum. Vakti það jafnan
athygli Reykvíkinga. Þrír brunnar voru í
Engey á þessum tíma, en vatn oft af skornum skammti og erfitt að fá nóg vatn til
þvotta. Þá var í eyjunni talsvert æðarvarp
og dúntekja, en ekkert sauðfé var í eyjunni
á þeim tíma.
Þá er líka í frásögur færandi að fyrsti
maðurinn sem fékk borgarabréf á Íslandi,
eða heitið borgari, var Einar sonur Þórólfs
bónda Þorbjörnssonar í Engey. Bréfið
afhenti Levetíus stiftamtsmaður árið 1787.
Heitinu borgari fylgdi borgaraeiður sem
veitti ýmiskonar fríðindi á verslunar- og
framkvæmdasviði, en einnig skyldur á borð

Svipmynd úr bæjarrústunum.

Hér voru loftvarnabyssurnar...

Engey og herinn
Það er erfitt að ná í upplýsingar um dvöl
hersins í Engey á stríðsárunum, en Einar
Egilsson, starfsmaður hjá Reykjavíkurhöfn, sem hefur oft komið út í Engey
telur að þarna hafi verið allt að 100
hermenn þegar þeir voru flestir. Einar
segir að tvær miklar fallbyssur hafi verið
á norðurenda eyjunnar og áttu þær að
við þátttöku í brunavörnum og næturvörslu
eða að gegna herskyldu.
Í framhjáhlaupi má geta þess að kirkja
var líka í Gufunesi sem lögð var niður 1886
og eftir það notuð sem skemma. Kirkjugarðurinn var sléttaður og sjást engin
ummerki lengur að Gufunes hafi verið
kirkjugarður.

Engeyjarættin
Kristinn Magnússon, skipasmiður og formaður í Engey, var kunnur maður á sinni
tíð, ættaður frá Brautarholti á Kjalarnesi.
Hann lærði skipasmíðar hjá Pétri Guðmundssyni og kvæntist síðan dóttur hans
Guðrúnu. Pétur, sonur Kristins og
Guðrúnar, kvæntist Ragnhildi Ólafsdóttur
frá Lundi í Stafholtstungum. Þau eignuðust
m.a. Guðrúnu sem giftist Benedikt Sveinssyni, þingmanni og eru þau foreldrar hinna
þjóðkunnu bræðra Bjarna, Péturs og Sveins
sem oft eru nefndir sem máttarstólpar
Engeyjarættar.

... og hér byssa sem átti að granda skipum.

halda óvinaskipum í skefjum. Stæði
annarrar byssunnar er vel sýnilegt í dag
(sjá mynd) en sjórinn hefur náð að skola
burt hinu byssustæðinu. Þá var herinn
með loftvarnabyssur í eyjunni og eru þar
enn prýðilega varðveittar byssugrafir og
auðséð að mjög hefur verið vandað til
vegghleðslunnar á sinni tíð (sjá mynd).
Meðan herinn var í eyjunni var byggð
stór vatnsþró alveg niður við ströndina

og vatn flutt frá Reykjavík í vatnsþróna
sem enn stendur, heilleg að sjá.
Einar sagðist hafa heyrt að a.m.k.
önnur stóra fallbyssan hafi endað sem
hafnargarðsuppfylling í Reykjavík.
Ef einhverjir lesendur blaðsins vita
meir um Engey en hér er ritað, og þá
ekki síst um dvöl hersins þar, þá er sá
hinn sami vinsamlegast beðinn að hafa
samband við Einar eða ritstjóra.

Viti er á norðurenda Engeyjar, reistur
1902 og endurbyggður 1937.

yfirgefið fjárhús var með nýtísku sniði og
ærnar hafa verið á grindum. Blaðamaður
Morgunblaðsins, sem ég tel að hafi verið
Jón Hnefill Aðalsteinsson, því stafirnir
j.h.a. voru undir greininni, leggur til að
skátum verði falið að safna öllu rusli í
eyjunni og brenna því það sé „Reykvíkingum til stórrar skammar að láta þessa
fögru eyju við innsiglinguna grotna niður í
órækt og hirðuleysi“, segir höfundur.
Einar Egilsson sagði að fyrir nokkrum
árum hefði stór hópur fólks tekið til í
eyjunni og nú er þar snyrtilegt um að litast.
S.J.

...Reykvíkingum til stórrar
skammar...
Morgunblaðið segir frá því 16. okt. 1960 að
Lárus Sigurbjörnsson, borgarskjalavörður,
hafi ásamt fleirum farið út í Engey til að
skoða yfirgefin húsin. Hann var líka að
leita að munum sem gætu sómt sér á
Minjasafni Reykjavíkur. Hann fann m.a.
gamlan rokk og tvö stór dúnsigti, gamla
kistu og pál smíðaðan á staðnum. Síðustu
ábúendur höfðu haft kindur á eyjunni því

Engeyjarbátarnir
Samkvæmt bókinni Landið þitt hefur
Írafellsmóri (frá Írafelli í Kjós) látið nokkuð
til sín taka í Engey. Grímur Thomsen átti
eyjuna um tíma, en seinustu áratugina
hefur eyjan verið í eigu ríkissjóðs og verið í
eyði um alllangt skeið.

Lárus Sigurbjörnsson í Engey árið 1960. Hann teiknaði upp staðhætti áður en hann hvarf til baka.
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Hjartafólk
Þessar svipmyndir voru teknar
í Mjóddinni á alþjóðlega
hjartadaginn. Á stærri myndinni eru þeir Jón Mýrdal (t.v.)
og Ingibergur Erlingsson sem
er að kynna blóðþrýstingsmæla
sem bjóðast félagsmönnum
LHS á góðum kjörum. Á minni
myndinni er Þorsteinn Th.
Bjarnason tilbúinn að leiða
5 km gönguna. Ljósm. Rúrik.

Sex á dag
Í Danmörku stendur nú yfir sölu- og
kynningarherferð sem kallast Sex á dag
og hefur enga sérstaka skírskotun til
kynlífs heldur felur í sér þá hollu
ábendingu að borða helst 600 grömm af
ávöxtum á dag. Flest okkar innbyrða
aðeins 2–300 grömm af ávöxtum/grænmeti á dag og aðeins fjögur
prósent Dana 10 ára og eldri borða 600
grömm eða meira af ávöxtum/grænmeti.
Ef þú vilt prófa „Sex á dag“ þá gætirðu
borðað þrisvar sinnum grænmetisskammt með öðrum mat og þrisvar
sinnum ávexti. Kartöflur eru utan við
þetta dæmi.
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Konur og hjartasjúkdómar
23. janúar nk. verður haldin tveggja
daga ráðstefna í Osló um konur og
hjartasjúkdóma. Ráðstefnan er á vegum
norsku hjartasamtakanna, LHL.
Meðal umræðuefna er sú spurning
hvort konur með hjartasjúkdóma fái
verri eða öðruvísi meðferð en karlar hjá
læknum. Þá verður reynt að svara
spurningunni hvort hjartasjúkdómar
þróist öðruvísi hjá konum en körlum og
hvort læknar þurfi að tala öðruvísi til
kvenna en karla þegar rætt er um
hjartasjúkdóma.
Sannarlega spennandi umræðuefni.

