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Frá ritstjóra

Kyrrð og friður
Dimmasti tími ársins. Veður eru válynd.
Sumir fagna. Finnst tíminn kertaljósa og
ljúfra stunda. Stjörnubjartur himinn.
Glitrandi norðurljós. Mánaskin. Tími
góðrar og eftirminnilegrar samveru.
Aðrir fyllast angurværð og sumir
depurð. Myrkur sækir á hugann og
dimmir skýjabólstrar trufla hug og hjarta.
Glaðar stundir eru fátíðar.

Aðventu og jólahátíð fylgir þó yfirleitt
nokkur gleði og eftirvænting. Þegar fólk
kemst á fullorðins og efri ár minnast
margir góðra stunda úr æsku og bernsku.
Og góðum minningum fylgja góðar
kenndir með birtu og yl á myrkasta tíma
ársins. Og jafnframt hækkar sól á lofti.
Það birtir á ný.
Undirbúningur jóla á aðventu hefur
tekið nokkrum stakkaskiptum á síðustu
áratugum. Þeir sem eru miðaldra og
fullorðnir minnast ilms af eplum og
appelsínum sem ekki var hversdagsbrauð
eins og í nútímanum. Þeir minnast fárra
jólagjafa og muna einstaka gjafir sem
glöddu barnshjörtun. Yfir aðventu og
jólahátíð hvíldi oft kyrrð og friður þó að
veikindi, slys og sjúkdómar settu
stundum svip á tímabilið eins og fylgir
mannlegri tilveru.
Undirbúningstími jólanna lengist. Hraði,
hávaði og glymur auglýsinga og kaupmennsku hljóma fyrir eyrum okkar löngu
áður en aðventan er hringd inn. Það er á
ábyrgð okkar hvers og eins hvernig við

undirbúum okkur og fjölskyldu okkar
fyrir hátíð friðar og fagnaðarboðskapar.
Til allrar hamingju fjölgar tilboðum um
tónleika og menningartengda atburði á
aðventunni og margt horfir til betri vegar
ef vel er að gáð og er þakkar vert. Lofgjörð og margradda rómur kirkjugesta
óma í húsum Guðs.
Einn meginþáttur þessa blaðs flytur
okkur fregnir af velmegunarsjúkdómum
sem svo eru stundum kallaðir. Ekki er
það ætíð réttnefni því að í mörgum tilvikum er um ættartengda sjúkdóma að
ræða eins og kemur fram í ræðu framkvæmdastjórans. Hitt fer ekki á milli
mála að stundum skellum við skuldinni á
erfðir, ættir og elli kerlingu þegar einfaldlega getur verið um hreyfingarleysi að
ræða. Hreyfing og virkni til hugar og
handar skiptir miklu meira máli fyrir
lífsgæði okkar og vellíðan en við gerum
okkur oft grein fyrir.
Gleðilega hátið með friði og farsæld á
nýju ári.
Þórir S. Guðbergsson

Velferð, málgagn og fréttabréf Hjartaheilla, landssamtaka
hjartasjúklinga.
Útgefandi: Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, Síðumúla 6,
108 Reykjavík.
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Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Þórir S. Guðbergsson
Ritnefnd: Ásgeir Þór Árnason, Guðrún Bergmann Franzdóttir
Margrét Albertsdóttir og Pétur Bjarnason.
Prentun og umbrot: Viðey ehf.
Forsíðumynd: Við Ölkelduhnúk, Rafn Hafnfjörð.
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Breyttur lífsstíll Hvað er það?
Orðin hljóma kunnuglega. Velmegun, offita, kjörþyngd, breyttur
lífsstíll. Við segjum stundum að góð vísa sé aldrei of oft kveðin.
Rétt er það, en við megum samt ekki tönnlast svo oft á sama
málinu að það fari inn um annað eyrað og út um hitt. Þá er öll
vinna og fræðsla til einskis.
Við þurfum að gefa okkur tíma til að setjast niður, staldra við,
hugsa málið. Sennilega veltir þú oft þeim málum fyrir þér sem
skipta heilsuna miklu máli.
Hugsun byrjar í heilanum. Allt byrjar þar. Svo er spurning um
framkvæmd og efndir. Hvað heldur þú: Erum við það sem við
hugsum, borðum og framkvæmum?
Síðastliðin 25 ár hef ég haldið námskeið fyrir þá sem eru að
hætta launavinnu, svokölluð starfslokanámskeið. Þegar spurt
er: Hvaða þættir í lífinu og lífsgildi skipta mestu máli að ykkar
mati ? — er svarið ávallt á einn veg. Tæplega 100% þátttakenda
segja: Heilsan skiptir öllu máli!
Þegar spurt er áfram: Hvað gerum við, hvað gerir þú til þess að
halda eins góðri heilsu og mögulegt er? þurfa margir að hugsa sig
um litla stund.

Í léttum dúr
Á milli manna á HL-stöðinni!
Á HL-stöðvunum og hjá sjúkraþjálfurum í endurhæfingu
er margt skrafað og rætt og er ávallt stutt í gamansemina og
húmorinn.
Fyrir nokkru kom maður nokkur á HL-stöðina í
Reykjavík í fyrsta sinn og hitti þar gamlan kunningja.
Maðurinn hafði farið í æðaútvíkkanir, endurhæfingu á
Reykkjalund og ætlaði nú að láta kné fylgja kviði og fara
reglulega í æfingar, ná sér eins vel á strik og unnt væri. Að
vonum var hann ekki mjög bjartsýnn á framtíðina og hafði
eins og margir fengið nokkurt áfall við fregnina um
þröngar æðar og hjartasjúkdóm.
Hann tók gamla vin sinn á tal og ræddu þeir gamlar
minningar þar til sá fyrri sagði: "Hefur þú verið hér lengi á
HL-stöðinni?"
„Já," svaraði vinur hans, "það eru rúm 17 ár síðan ég fór
í aðgerð og frá þeim tíma hef ég verið hér fastur gestur."
Varð sá fyrr nokkuð alvarlegur á svip er hann horfði spurull
á vin sinn og sagði: "Jahá. Hefurðu verið hér í 17 ár? Og
hefur þér ekkert batnað?"

Í léttum dúr
Hjónin voru farin að eldast!
Maður nokkur var á áttræðisaldri og hjartveikur til margra
ára, en konan nokkuð yngri.
Eitt sinn ræddu þau að aldurinn væri að færasts yfir þau
og þau ekki eins spræk og fyrir nokkrum árum. Þá segir
konan í glettni: "Ja, það getur vel verið að við séum eitthvað
farin að eldast. En karlmenn snúa sér enn við þegar þeir
mæta mér á götu."
Sagði þá maður hennar með blik í augum: „Ja, snúa þeir
sér ekki bara í hina áttina?"
Hlynur Örn Þórisson

Það er aldrei of seint að byrja að hreyfa sig, borða holla
fæðu og vera jákvæð/ur.
ÞSG
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Hjartastuðtæki á Norðurlandi
vestra
Stuðtækið, sem félagið gaf, er meðfærilegt og leiðbeinir þeim
sem það notar með því að tala við hann á íslensku. Ekkert svona
tæki var til á Sæborg eða á heilsugæslunni á Skagaströnd, en
það mun verða notað þar ef með þarf, þar sem heilsugæslan og
dvalarheimilið eru sambyggð og því auðvelt að nálgast tækið í
neyðartilvikum.
Hjartaheill hefur á undanförnum árum gefið hjartastuðtæki í
ýmsar stofnanir á Norðurlandi vestra s.s. heilbrigðisstofnanir á
Hvammstanga, Blönduósi og Siglufirði og einnig í sjúkrabíla og
íþróttamiðstöðina á Blönduósi.

Afhending tækisins: Fríða Pálmadóttir tekur við gjöf úr höndum Sigurlaugar
Hermannsdóttur. Með þeim eru Valgarður Hilmarsson og Hlynur Tryggvason. Mynd: Ólafur Bernódusson

Sigurlaug Hermannsdóttir, formaður Hjartaheilla á Norðurlandi
vestra, kom færandi hendi á dvalarheimilið Sæborg á Skagaströnd nýverið. Erindið var að afhenda heimilinu hjartastuðtæki
að gjöf frá Hjartaheill til minningar um Björgvin Brynjólfsson
sem lést í vetur en var heimilismaður á Sæborg. Björgvin var
lengi einn af ötulustu forsvarsmönnum félagsins á svæðinu og
er mikill missir af slíkum mönnum.
Á myndinni tekur Fríða Pálmadóttir við gjöf úr höndum
Sigurlaugar Hermannsdóttur. Með þeim eru Valgarður Hilmarsson og Hlynur Tryggvason.

4

VELFERÐ

Segja má að félaginu verði mikið úr félagsgjöldum þeirra 120
félaga sem eru í svæðisdeildinni, því svona tæki kostar um 250
þúsund krónur.
Hjartaheill færir öllum landsbyggðarfélögum þakkir
fyrir störf þeirra á liðnum árum og hlakkar til áframhaldandi samstarfs. Hið minnsta starf og jákvætt
viðhorf er okkur mikils virði.
Fríða Pálmadóttir, forstöðumaður Sæborgar, veitti tækinu
viðtöku eins og áður segir og þakkaði gjöfina. Sagði hún að
tækið tryggði öryggi heimilismanna betur en áður hefur verið
og kom fram í máli Fríðu, að hún hefði einmitt verið að skoða
auglýsingu um slíkt tæki fyrir nokkrum dögum og látið sig
dreyma um að geta einhvern tíma keypt svona tæki fyrir
heimilið. Sagðist hún þekkja dæmi um að slík tæki hefðu
bjargað mannslífum.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjavík
Aðalblikk ehf.
Aðalhreinsir - Drífa ehf.
Akron ehf.
Allar lagnir ehf
Allianz hf.
Arctic trucks ehf
Argos ehf.- Arkitektastofa
Grétars og Stefáns
Arka ehf.
Arkinn ehf, ráðgjöf og hönnun
Arkitektar Gunnar og Reynir sf
Arkitektastofan Úti og inni sf.
Artis ehf.
ASK Arkitektar ehf.
Astma og ofnæmisfélagið
Atvinnuhús ehf. - Fasteignasala
Augland ehf
Auglýsingastofan Dagsverk ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Austur Indíafélagið
Austurvöllur ehf.
Áfangafell hf.
ÁF-hús ehf.
ÁK Sjúkraþjálfun
Áltak ehf.
Árni Reynisson ehf.
B.B. Bílaréttingar ehf.
B.K. flutningar ehf.
Bakverk-Heildsala ehf.
Bandalag Íslenskra Farfugla
Barnalæknaþjónustan ehf.
Bergplast ehf.
Berserkir ehf.
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílaleigan AKA ehf.
Bílasala Íslands
Bílasalan Höfðahöllin
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Blaðamannafélag Íslands
Blómabúð Michelsen
Blómabúðin Hlíðablóm
Blómagalleríið ehf.
Blómið
Borgarpylsur
Bormenn Íslands ehf.
Bókaútgáfan Salka ehf
Bókhaldsþjónusta Arnar
Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf.
Bókhaldsþjónustan
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bólsturverk sf.
Bón-Fús

Breki Jarðverk ehf.
Brim hf.
BSRB
Búsáhöld og gjafavörur
Cabin ehf.
Dalbær sf.
Dalsmíði ehf
Dansskóli Heiðars Ástvaldssonar
DS lausnir ehf
Dýraríkið
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf.
Einar Ben, veitingahús
Einingaverksmiðjan ehf.
Endurskoðunarskrifstofan Skil hf.
Endurvinnslan hf.
Enskuskólinn
Ernst & Young
Europris
Exedous - Jónas á milli
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
Farice hf
Farmanna- og fiskimannasamband
Íslands
Farmur ehf. Flutningaþjónusta
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Klettur
Faxaflóahafnir
Ferð og saga
Ferðaskrifstofa Harðar ErlingsonarNaturreisen ehf
Félagsbústaðir hf.
Félagsmiðstöðin Aflagranda 40
Fisco ehf.
Fínka málningarverktakar ehf.
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn Breiðholti
v. bókasafn
Flæði ehf.
FOF Kort ehf.
Forval hf.
Fótaaðgerða- og snyrtistofa Eddu
Fótoval
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf
G. Hannesson ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Gasco ehf.
Gámaþjónustan hf.
Geiri hf.
Gift fjárfestingafélag ehf.
Gjögur hf.

Gjörvi ehf.
Gloss ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
GM Verk ehf.
Grandakaffi ehf.
Grensásvideo ehf.
Grillturninn ehf.
Guðmundur Jónasson ehf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði
Hjálmars Torfasonar
Gunnar Helgason hrl.
Gúmmíbátar og gallar
H og S byggingaverktakar ehf.
Hagi ehf.
Hagvangur
Hallargarðurinn ehf
Happdrætti Háskóla Íslands
Harka ehf.
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofan Jói og félagar
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Klippótek
Heildverslunin Rún hf.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heimilisprýði ehf.
Henson hf.
HGK ehf.
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Himinn og haf ehf.
HIS og Hlöllabátar
Híbýli og skip ehf.
HJ bílar ehf
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
Hlynur Jörundsson ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Óðinsvé
Hreinsibílar hf.
Húsaklæðning ehf.
Húsasmiðjan hf.
Húsasmiðurinn ehf.
Húsgagnavinnustofa Guðmundar
Ó. Eggertss
Húsun ehf.
Hylling ehf. v/Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
Hönnunar og Listamiðstöðin,
Ártúnsbrekku
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Hjartadagurinn 30.sept. 2007
fyrirlestrar undir fyrirsögninni Topp tíu listinn fyrir heilbrigt
hjarta.
Á hjartadaginn sjálfan, sunnudaginn 30.september, var haldið
Hjartadagshlaup þar sem keppendur gátu valið úr 3, 5 og 10
km. hlaupaleiðum. Fyrir þá sem hægar vildu fara var
Hjartaganga undir leiðsögn garðyrkjustjóra Kópavogs. Síðan
gátu börn skemmt sér í hoppikastala og þrautabraut í anda
Skólahreystis. Að lokum var svo skemmtidagskrá á Hálsatorginu í Kópavogi, en þar var miðstöð allra viðburðanna.
Veitingar voru í boði Banana hf., Mjólkursamsölunnar og
Orkuveitunnar.
Heilbrigt samfélag án hjartasjúkdóma
Við erum sífellt minnt á hve alvarlegir hjarta- og
æðasjúkdómar eru í vestrænu samfélagi. Í Evrópu deyja
árlega tæplega tvær milljónir manna úr hjarta- og
æðasjúkdómum og kostnaðurinn er mikill: Vegna fráfalls úr
þátttöku í atvinnulífi og virkni í samfélaginu og
fjárhagsáætlunar heilbrigðismála er heildarkostnaður
metinn á um169 milljarða á ári.

Alþjóðlegi hjartadagurinn er alltaf haldinn síðasta sunnudaginn
í september ár hvert.
Þema dagsins var í þetta sinn heilbrigt hjarta með samvinnu þar sem fólk er hvatt til að vinna saman að heilbrigðu
samfélagi án hjartasjúkdóma. Hornsteinar samfélagsins vinni
saman að heilbrigðu umhverfi.
Hornsteinar samfélagins:
Fjölskyldan
Skólarnir
Vinnustaðir
Félagasamtök

•
•
•
•

Í ár ákváðu Hjartavernd, Hjartaheill á höfuðborgarsvæðinu
og Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna að undirbúa
vandaða og fjölbreytta dagskrá á hjartadaginn og kynna
markmið dagsins. Samið var við Kópavogskaupstað og
íþróttafélagið Breiðablik um framkvæmd og aðstöðu og var
þáttur Breiðabliksmanna til fyrirmyndar.
Fimmtudaginn 27. september var fyrirlestraröð í Salnum í
Kópavogi. Þar voru fluttir margir stuttir en mjög fróðlegir
6
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Dagskráin öll bæði á fimmtudag og sunnudag gekk mjög vel en
þrátt fyrir að töluvert hafi verið lagt í auglýsingar og kynningar
var aðsóknin því miður minni en við höfðum vonast til. Engu
að síður telja allir sem að stóðu einsýnt að halda samvinnunni
áfram og eru þegar farnir að huga að næsta Hjartadegi að ári.

Allar hugmyndir og tillögur um dagskrá og mikilvæga
þætti sem geta vakið fólk til þátttöku eru vel þegnar.
Fáið börnin og unglingana endilega með í hugmyndasmíð! Sendið snjallar hugmyndir með börnum
ykkar á eftirfarandi netföng.
Haraldur Finnsson, haraldurf@internet.is og Guðrún Bergmann, gudrun@hjartaheill.is

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Iceland Seafood International
Iðntré ehf.
Innheimtustofnun sveitarfélaga
Íhlutir ehf.
Ísbúðin Fákafeni 9
Íslensk endurskoðun ehf.
Ístækni hf.
Íþrótta- og tómstundasvið
Reykjavíkurborgar
J. Eiríksson ehf.
J.S. Gunnarsson hf.
Jarðvélar ehf.
JBS ehf.
Jóhannes Long ljósmyndari
Jón Egilsson lögmannsstofa
Jónshús ehf. - byggingaverktakar
K. Pétursson ehf.
Kaffi Hljómalind
Kantur ehf.
Kaupás hf. v/11-11
Keiluhöllin ehf.
Kemis ehf.
Kjörgarður - Laugavegi 59
Kjöthöllin Skipholt 70 ehf.
Klébergsskóli
Knattspyrnusamband Íslands
KOM - Almannatengsl ehf.
Komdu á morgun
KPMG hf.
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kramhúsið
Kverkus ehf.
Kvikk þjónustan
Lagnagæði ehf.
Landic Property hf.
Landslög lögfræðistofa
Legis ehf. Lögfræðistofa
Litagleði ehf, málningarþjónusta
Lífstykkjabúðin ehf.
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Logoflex ehf.
Læknasetrið sf.
Lögfræðistofa Kristjáns Stefánssonar
Lögfræðistofa Þuríðar
Halldórsdóttur hdl.
Lögmannsskrifstofa
Kjartans Reynis Ólafssonar
Lögmannsstofa
Bjarna Haukssonar ehf.
Matborðið hf.
Málarakompaníið ehf
Málarameistarafélag Reykjavíkur
Málningarþjónustan Litaval ehf.
MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Menju ehf
Menntamálaráðuneytið

Mentis hf.
Merkismenn ehf.
Microsoft Ísland ehf
Miðgarður þjónustumiðstöð
Grafarvogs og Kjalarness
Minjavernd
Mjólkurfræðingafélag Íslands
Múli réttingar og sprautun ehf.
Múrarafélag Reykjavíkur
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýja Teiknistofan ehf.
Olíudreifing ehf.
OMX Nordic exchange á Íslandi
Orðabankinn sf.
Orkuvirki ehf
Óm snyrtivörur
Ósal ehf.
P og Ó hf. auglýsingastofa
Parlogis hf.
Pétur Stefánsson ehf
PH eignir ehf.
Pizza Rizzo pizzeria
Pizzahöllin hf. Dalbraut og Mjódd
Pjakkus Preladus ehf.
Poulsen ehf.
Rafco ehf.
Rafstilling ehf.
Rafstjórn hf.
Rafsvið sf.
Rafteikning hf. Verkfræðistofa
Raftæknistofan hf.
Rafvakinn sf.
Rafver hf.
Rakarastofan Hárbær
Ráðgjafar ehf.
Reki hf.
Remax Fasteignasalan Búi
Reykjavíkurborg
Rétt - Afl ehf.
Réttingaverk ehf.
Réttingaverkst Bjarna Gunn ehf.
Rikki Chan ehf
Rolf Johansen & co. ehf.
Rosso ehf
Rotary-umdæmið á Íslandi
RST net ehf.
Ræstivörur ehf.
S.B.S. innréttingar
S.Í.B.S.
Sagtækni ehf.
Samband íslenskra bankamanna
Samhjálp félagasamtök
Saxhóll ehf.
Seigla hf.
Seljakirkja
Sigvaldi Snær Kaldalóns

Silfurþráður ehf.
Sindrafiskur ehf.
SIXT-Bílaleiga
Sjómannadagsráð
Sjómannafélag Íslands
Sjóvík ehf
Sjúkraþjálfunin Heil og Sæl ehf.
Skipamiðlunin Bátar og kvóti
Skipasalan Bátar og búnaður ehf
Skipatækni ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skólavefurinn ehf.
Sláttuvélamarkaðurinn
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
SMS Bílasprautun og réttingar
Sportbarinn ehf.
Sportvörugerðin hf.
Spöng ehf.
Staðalhús sf.
Stanislas Bohic garðhönnun
Stálsmiðjan ehf.
Stálver ehf.
Steindór Jónsson ehf.
Stilling hf.
Stjarnan ehf.
Straumhvarf efh - Fosshótel
Strætó bs
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Suzuki bílar hf.
Svipmyndir
Svissinn hjá Steina
Sönglist - Söng- og leiklistarskóli
Borgarleikhúsinu
T. ARK teiknistofan ehf
Tannlæknastofa
Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa
Ingunnar M. Friðleifsdóttur
Tannréttingastofa
Guðrúnar Ólafsdóttur
Tannréttingastogfan SP
Tannsmíðastofa
Kristins Sigmarssonar
Teiknistofa
Halldórs Guðmundssonar
Teiknivangur
Tengi ehf.
Teppaþjónusta E.I.G. ehf.
Trésmiðjan Jari ehf.
TROBECO ehf.
Turnar ehf
Tækniþjónusta Péturs Sigurðs sf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Úlfarsfell ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
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Ræða Ásgeirs á umræddum fundi:
Fundarstjóri, heilbrigðisráðherra, góðir
fundarmenn.
Ég heiti Ásgeir Þór Árnason og er
framkvæmdastjóri Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga. Ég starfa sem sé
hjá sjúklingasamtökum þar sem saman
eru komnir hjartasjúklingar sem í flestum
tilfellum eru háðir lyfjum - og fjölmargir
fyrir lífstíð. Hvernig farið er með lyfjamál
skiptir því sköpum fyrir þennan hóp.
Lyfin eru lífsnauðsyn
Líf hjartasjúklinga með lyfjum hefst
venjulega í kjölfar greiningar á hjartasjúkdómi og því miður oft ekki fyrr en í
framhaldi af hjartaáfalli. Sjúklingarnir
hafa ekkert val annað en að taka lyfin sín.
Lyfin eru þannig okkur hjartasjúklingum
bókstaflega lífsnauðsynleg.
Þetta kemur berlega fram í mínu tilfelli.
Ég get sagt það með sanni að lyf hafi
bjargað lífi mínu ásamt frábæru starfsfólki bráðamóttökunnar í Fossvogi. Ég
fékk hjartaáfall 11. maí árið 1992, þá
aðeins 35 ára. Læknirinn sem kom að
mér mat stöðuna þannig að nauðsynlegt
væri að gefa mér blóðsegaleysandi lyf.
Það var gert og reyndist veigamikill
þáttur í að bjarga lífi mínu ásamt góðri
umönnun og eftirfylgni má fullyrða að lyf
hafi bjargað mér. Hjartavöðvinn skaddaðist verulega og hafði hjartaáfallið og fleiri
áföll sem ég hafði fengið áður - en ekki
vitað af, orsakað mikla hjartabilun.
Nýr veruleiki
Fimmtán dögum eftir hjartaáfallið var ég
útskrifaður af sjúkrahúsi með langan lista
af lífsnauðsynlegum lyfjum. Þá fyrst byrjaði
líf mitt fyrir alvöru með lyfjum því þarna
varð til nýr veruleiki í mínu lífi sem
reyndist stór kostnaðarliður í heimilisbókhaldi fjölskyldu minnar. En fátt er svo
með öllu illt að ekki boði nokkuð gott.
Áfallið varð a.m.k. til þess að ég hætti að
reykja. Þannig að segja má að peningarnir
sem áður fóru til kaupa á tóbaki fóru nú
til kaupa á lyfjum. Munurinn var bara sá
að lyfin eru mér lífsnauðsynleg en
sígaretturnar alger andhverfa.
Reyndar fóru fyrstu árin hjá mér og
læknunum í að prófa sig áfram til að ná
fram réttu lyfjablöndunni. Ég var
reglulega inni á sjúkrahúsum og þurfti
8
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nokkrum sinnum að leggjast inn. Það var
svo árið 2000 að hentug lyfjablandan
fannst, síðan hef ég ekki þurft að leggjast
inn á sjúkrahús langdvölum og hef getað
sinnt fullu starfi. Þetta á ég að þakka
þolinmæðisvinnu og elju góðra lækna
auk lyfjanna. Það tók sem sé dágóðan
tíma að finna réttu lyfin og útiloka þau
sem ekki hentuðu.
Ættarsaga
Í mínu tilfelli er mikil ættarsaga varðandi
hjartasjúkdóma. Og þess má geta að
síðan ég veiktist hafa öll systkini mín sjö
hafið lyfjatöku, enda hefur komið í ljós
að við erum í áhættu gagnvart hjartasjúkdómum.
Kostnaður lyfjanna skiptir notendur að
sjálfsögðu miklu máli og því hafa
samtökin okkar, Hjartaheill, barist fyrir
notkun á bestu lyfjum sem völ er á og
lækkun lyfjaverðs.
Okkur svíður því að nota lyf / jafnvel
litlar töflur sem eru í stórum og
miklum umbúðum með leiðbeiningum
á og í öllum glösum. Hvers vegna ekki
að minnka umbúðir og afhenda aðeins
leiðbeiningaseðil í byrjun töku hvers
lyfs, ef það mætti verða til þess að
lækka kostnaðinn?

Því hefur verið kastað fram að 20%
kostnaðar lyfjaverðs sé eingöngu vegna
umbúðanna og leiðbeiningaseðlanna.
Umbúða utan um það sem skiptir
auðvitað öllu máli – sem eru lyfin sjálf.
Hjartaheill hefur fylgst vel með lyfjaverði
og að sjálfsögðu hvatt félagsmenn sína til
að leita tilboða í lyfin sín. Hjartaheill
hefur t.d. gert samning við Lyfju um
ákveðinn afslátt af lyfseðilsskyldum
lyfjum fyrir félagsmenn sína.
Við hjá Hjartaheill lítum á það sem
skyldu okkar að koma hagsmunum
félagsmanna okkar á framfæri m.a.
gagnvart stjórnvöldum. Það höfum við að
sjálfsögðu gert.
Lyfjamál og lífsgæði
Í þessu sambandi má nefna að 14. júní
árið 2000 kynnti þáverandi heilbrigðisráðherra gildistöku nýrrar reglugerðar
sem tók gildi daginn eftir. Þó að það hafi
aldeilis ekki verið yfirlýst markmið með
reglugerðinni leiddi hún samt af sér
verulega hækkun á lyfjakostnaði félagsmanna okkar og er þessi aðgerð sú sem
leitt hefur af sér mestu verðhækkun lyfja
frá því að ég og við hjá Landssambandi
hjartasjúklinga hófum að skoða þessi
mál. Það er að segja að reglugerð þessi
lækkaði hlut TR í lyfjunum, jók hlut
sjúklingsins í greiðsluþátttökunni, þó svo

að lyfið hafi ekki hækkað í apótekinu!
Það er deginum ljósara að réttu lyfin
lengja og bæta líf félagsmanna okkar. Ég
er talandi dæmi um það. Ég hef getað
unnið fulla vinnu og borgað mína skattaí
áraraðir, sem hlýtur að teljast markmið út
af fyrir sig, ekki bara fyrir mig og
fjölskyldu mína, heldur fyrir samfélagið
allt. Það á ég ekki hvað síst lyfjunum að
þakka.

Stjórn Hjartaheilla hefur ekki fjallað
sérstaklega um spurninguna: ,,Eru
möguleikar á að opna íslenska lyfjamarkaðinn?“ Við höfum hins vegar
sagt að það sem skiptir máli fyrir
hjartasjúklinga er að í boði séu bestu
og virkustu lyf sem völ er á, á hverjum
tíma og á sem hagstæðustu verði.

Góðir fundarmenn ég vil hér með þakka
fyrir þetta tækifæri til að koma á framfæri
hagsmunum hjartasjúklinga / neytenda.
Starfsmenn og stjórn Hjartaheilla fögnum
allri umfjöllun um leiðir til að auðvelda
aðgengi að nauðsynlegum og hentugum
lyfjum.

Hvernig opnum við íslenska
lyfjamarkaðinn?
- Málþing Rannsóknastofnunar um lyfjamál við Háskóla Íslands
Íslenskur lyfjamarkaður líður fyrir smæð sína. Markaðsaðstæður leiða til þess að framboð lyfja er minna en æskilegt er,
lyfjaverð er hér hærra en í nágrannalöndum okkar og leita þarf leiða til að gera þennan markað skilvirkari. Rannsóknastofnun
um lyfjamál við Háskóla Íslands boðar því til málþings um opnun íslenska lyfjamarkaðarins til að auka almenna umræðu um
þessi mál á Íslandi.
Heilbrigðisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson hefur að undarförnu sett lyfjamál smáríkisins Íslands á oddinn og veltir nú upp
athyglisverðum hugmyndum um það hvernig við opnum lyfjamarkaðinn til að vinna á þeim göllum sem á honum eru. Hann
er fyrsti ræðumaður málþingsins og mun hann greina frá hugmyndum sínum um breytingar á lyfjamarkaði hérlendis.
Sjónarmið annarra aðila sem koma að lyfjamálum á Íslandi verða einnig kynnt rækilega. Rannveig Gunnarsdóttir forstjóri
Lyfjastofnunar, Matthías Halldórsson Landlæknir og Ásgeir Þór Árnason framkvæmdastjóri Hjartaheilla og fulltrúi sjúklinga
eru framsögumenn. Eftir stutt kaffihlé eru pallborðsumræður fulltrúa Landspítala Háskólasjúkrahúss, smásala, heildsala og
Lyfjafræðingafélags Íslands ásamt frummælendunum. Fundarstjóri er Bogi Ágústsson fréttamaður.
Málþingið verður miðvikudaginn 10. október n.k. kl. 15:00 – 17:00 í sal Þjóðminjasafnsins. Allir hjartanlega velkomnir.

Eins og fram kemur í fréttatilkynningu hélt
Rannsóknarstofnun um lyfjamál við Háskóla Íslands
málþing þ. 10. okt. sl. um opnun íslenska lyfjamarkaðarins. Allir framsögumenn bentu á ýmsa
möguleika, staðreyndir, lög og leiðir til breytinga og
hagsbóta fyrir sjúklinga. Framkvæmdastjóri Hjartaheilla var einn framsögumanna og vakti almenna
athygli meðal annars með góðri sýnikennslu er hann
bað ráðherra, hr. Guðlaug Þór Þórðarson, að opna
fyrir sig lyfjapakkningu sem reyndist ráðaherranum
nokkur fyrirhöfn þótt fingrafimur væri. Ræða Ásgeirs
er birt hér á opnunni, en í stuttu máli sagði ráðaherra,
að hann teldi möguleika á því að opna íslenskan

lyfjamarkað og að hann ynni nú í því máli. Hugmyndir
ráðherra fólust meðal annars í auknu gegnsæi um
lækkun lyfjaverðs, hugsanlega lögleiðingu póstverslunar með lyf hjá apótekum sem starfa eftir
ströngu eftirliti opinberra aðila (ekki netverslun með
lyf). Ráðherra taldi að ísl. lyfjamarkaður virkaði ekki
sem skyldi og er lyfjaverð hærra á Íslandi en gengur á
hinum Norðurlöndunum og langt yfir meðalverði lyfja
í ríkjum Evrópubandalagsins. Í ræðu aðstoðarlandlæknis kom fram, að árið 2005 var lyfjakostnaður
hérlendis 40% hærri en í Danmörku og Noregi.
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Pétur Bjarnason

SÍBS lestin og Hjartaheill
Vitund um eigin heilsu
Á undanförnum árum hefur Hjartaheill
staðið fyrir mælingum á blóðþrýstingi,
blóðfitu og ýmsum heilsufarsupplýsingum í góðri samvinnu við heilsugæslufólk
vítt um landið. Yfirleitt hafa verið farnar
ferðir um helgar og mælt á einum stað
eða tveimur. Alþjóðlegi hjartadagurinn
hefur líka verið vettvangur fyrir
heilsufarsmælingar og í fyrrahaust var
átak inni í Egilshöll í tengslum við
ráðstefnu um gildi hreyfingar, þar sem
var mjög góð mæting hjá aðildafélögum
SÍBS.
Oft hefur verið rætt um það yfir kaffibolla
í SÍBS húsinu að gaman og gagnlegt gæti
verið að leggja upp í landsreisu með þetta
starf sem þungamiðju í ferðinni. Tilgangi
slíkrar ferðar lýsti framkvæmdastjóri
Hjartaheilla, Ásgeir Þór Árnason þannig í
grein í októberblaði SÍBS:
Fólk á öllum aldri kom til okkari. Hér er Ásgeir Þór að ræða við ungan skjólstæðing.

„Markmiðið með svona ferð er að skima eftir einstaklingum sem ekki
þekkja gildin sín, þ.e. blóðþrýstings- og blóðfitu, púls, súrefnismettun í
blóði ásamt því að gera öndunarpróf á þeim stöðum sem slík tæki eru til.
Vekja fólk til umhugsunar um þeirra ábyrgð á eigin heilsu, benda á leiðir
sem hægt sé að fara með aukinni hreyfingu og huga að matarræði.
Einnig að kynna starfsemi SÍBS, aðildarfélaga þess og fyrirtækja sem
SÍBS rekur.“

Með þetta að leiðarljósi var í september
lagt upp í 10 daga ferð um landið undir
kjörorðinu: SÍBS lestin um landið. Að
öðrum aðildarfélögum SÍBS ólöstuðum er
óhætt að fullyrða að án undirbúnings,
þekkingar og þátttöku starfsmanna
Hjartaheilla hefði þetta ekki verið gerlegt.
Þar var aðgangur að efnum og
tækjabúnaði sem þurfti ásamt reynslu í
framkvæmd þessa starfs.
Hér verður ferðasagan ekki rakin, hana
hafa lesendur þegar séð í SÍBS blaðinu
eða á heimasíðu SÍBS. Ferðin tókst afar
vel og það hefur verið ákveðið að ljúka
svo hringnum í áföngum, því að þessu
sinni var farið um landið norðan- og
austanvert. Þegar hefur verið ákveðin ferð
til Seyðisfjarðar sem varð útundan í
ferðinni og Vestfirðir eru ofarlega á blaði
á næsta ári, jafnframt því sem stöðugt er
verið að mæla hér í þéttbýlinu af ýmsu
tilefni.

Ásgeir Þór með þeim systrum Kristínu og Margréti Albertsdætrum. Þær lögðu okkur ómetanlegt lið í
ferðinni.
10
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Það er þýðingarmikið fyrir fólk að huga vel
að heilsu sinni og augljóst að það er heppilegra að það gerist með forvörnum heldur en
þurfa að takast á við sjúkdóma eftir að þeir

hafa náð undirtökum. Hluti af þessu
forvarnarstarfi er að þekkja „gildi sín“,
það er að segja vita hvort blóðþrýstingurinn er í lagi og láta mæla blóðfitu,
því hvort tveggja getur gefið vísbendingar
og varað við komandi kvillum. Því
hvetjum við fólk til þess að taka vel á
móti okkur þegar við komum í þessum
erindagjörðum út á land.
Ég vil nota þetta tækifæri og færa
heilsugæslufólkinu sem við heimsóttum
sérstakar þakkir fyrir aðstoð, samstarf og
margháttaða fyrirgreiðslu. Það er forsenda þess að skimunin gagnist að heilsugæslan á staðnum sé með í ráðum og sjái
um framhaldið þar sem þess er þörf. Það
er vonandi að SÍBS lestin fari í fleiri slíkar
ferðir. Undirtektir þeirra fjölmörgu sem
mættu á staðina segja okkur að þetta starf
skiptir máli.

Ásgeir og Pétur slógu líka á létta strengi þegar stund varð á milli stríða.

Fjölmargir mættu á Glerártorg þar sem gott lið var við mælingar, m.a. nemendur af hjúkrunarbraut
við Háskólann á Akureyri.

Heillaskeyti Hjartaheilla
Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, hafa látið hanna og
prenta falleg heillaskeyti fyrir félagsmenn og aðra landsmenn.
Margir hafa bent á að gott væri að hafa fjölbreyttara úrval
heillaskeyta sem fólk getur sent við ýmis tækifæri eins og
afmæli, útskrift úr skóla og aðra áfanga á lífsleiðinni.
Hjartaheill vill bregðast við tillögum þessa efnis og gefa
félögum, velunnurum og öllum landsmönnum tækifæri um
leið til að styðja gott málefni.
Nánari upplýsingaar og pantanir í síma Hjartaheilla: 552 5744
eða í tölvupósti hjartaheill@hjartaheill.is

Styrkið gott málefni og sendið vinum og vandamönnum heillaskeyti
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Nýr skóli í mótun Fótaaðgerðarskóli Íslands
Félagar í Hjartaheill og öðrum samtökum fá tilboð um meðferð.
Opnun Fótaaðgerðaskóla Íslands er orðin að veruleika, skólinn verður
settur þann 11.janúar 2008. Skólinn er einkaskóli á framhaldsskólastigi og viðurkenndur af heilbrigðis- og menntamálaráðuneyti og
hefur embætti landlæknis einnig lagt blessun sína yfir skólann,
starfsemi hans, stefnu og markmið. Námið er á framhaldsskólastigi og
lánshæft hjá LÍN. Þeir nemendur sem útskrifast frá skólanum fá því
löggildingu frá heilbrigðisráðuneytinu.
Um miðjan mars getur skólinn tekið við skjólstæðingum til meðferðar.
Af því tilefni langar okkur að gefa félagsmönnum Hjartaheilla kost á að
gerast skjólstæðingar okkar, gegn vægu verði.
Skólinn mun bjóða upp á almennar og sérhæfðar fótaaðgerðir. Einnig
munum við bjóða upp á spangir á niðurgrónar neglur, sérsmíðuð
innlegg í skó, sem og sérhæfðar hlífðarmeðferðir. Einnig fá skjólstæðingar okkar ráðleggingar varðandi umhirðu fóta sem og ráðleggingar varðandi skó.
þjónustunnar þurfa að byrja á því að koma í skýrslutöku
• Neytendur
þar sem ástand fóta er metið með sjúklingi.
Skýrslutakan er að sjálfsögðu gjaldfrjáls.
• Við
gjarnan aðstoða þá sem eru í sérstökum vanda með fætur
• sína,viljum
og eru tilbúnir til að vera með nemendum okkar í

•

kennslustundum sé þess þörf.
Meðferð okkar tekur um 1-2 klukkustundir.

Öll meðferð er í samráði við neytendur, kennara og nemendur.
Meðferð er unnin af nemanda undir leiðsögn og stjórn kennara.
Starfsmenn og sjúklingar eru bundir þagnarskyldu um persónuleg mál.
Með vinsemd og virðingu
Kristín Gunnarsdóttir
skólastjóri
kristing@snyrtiakademian.is

Sími 577 4646 - videy@videy.is
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Útfararþjónustan ehf.
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Vagnasmiðjan
VBS fjárfestingabanki hf.
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Veitingastaðurinn Iðnó
Veltubær - Vinabær
Venus, hárgreiðslustofa
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verðlistinn v/Laugalæk
Verkfræðistofa
Braga og Eyvindar ehf.
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verksýn ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Rangá sf.
Vestmann ehf. - Fjöltæknilausnir
Vesturröst ehf.
Vélvík ehf.
Viator Sumarhúsamiðlun ehf.
Við og Við sf.
Viðskiptahúsið ehf.
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
Vörubílastörðin Þróttur
Yogastöðin Heilsubót
Yrki arkitektar sf
Þ G Verktakar ehf.
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð
Þórtak ehf.
Þrír Grænir Ostar ehf.
Þverfell ehf
Þýðingaþjónusta Boga Arnars
Örninn Hjól ehf.
Öryggismiðstöð Íslands hf.
Seltjarnarnes
Grótta byggingaverktakar ehf.
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Horn í horn, parketlagnir
Indus ehf.
Ljósmyndastofa Erlings
Lög og réttur ehf.
Prentsmiðjan Nes ehf v.Nesfrétta
Rafþing
Röntgen Domus Medica
Seltjarnarneskaupstaður
Verkfræðistofan Önn ehf.
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Nýtt hús ehf.
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir - Verslun ehf.
Alark arkitektar
ALP/GÁK bílaverkstæðið ehf.
Alur blikksmiðja ehf.
Arnardalur sf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bíla-áttan ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílamarkaðurinn
Bílaverkstæðið Skúffan ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Blikksmiðja Einars ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Borgarvirki ehf.
Dísarhóll ehf.
DK Hugbúnaður
Dúnhreinsunin ehf
Ferðaþjónusta Þ.I.Þ. ehf.
Félagsþjónusta Kópavogs
Glófi ehf.
H.S.H. byggingameistarar ehf.
Hárgreiðslustofan
Delila og Samson sf.
Hefilverk sf.
Hellur og garðar ehf.
Hemill
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hugbúnaður hf.
Innviðir -Valdberg ehf.
Ísform sf.
Íslandsspil sf.
Íssel ehf
Járngerði ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Járnsmiðjan ehf.
JÓ lagnir sf.
Jóhanna S. Ragnarsdóttir
Kemi ehf.
KJ Hönnun ehf.
Kjarnagluggar sf.
Kjörbær ehf.
Klippt og skorið Hárfólkið sf.
Kópavogsbær
Litlaprent ehf.
Logik ehf. Lögmannsstofa
Marás vélar ehf.
Maritech ehf
Merkjaland ehf.
Nýblóm ehf.
Oxus ehf. heildverslun
Púst ehf.
Rafbreidd ehf.
Rafmiðlun ehf.
Rafport ehf.

Rafsetning ehf.
Rafstef ehf.
Rafvirkni ehf.
Réttingaverkstæði Hjartar
Réttir bílar ehf
Ræsting BT ehf.
Ræstingaþjónustan sf.
Sendibílar Kópavogs ehf.
Sjúkranuddstofa Silju
Smári söluturn
Sony Center Kringlunni
Spónasalan
Stáliðjan ehf.
Steinsmiðjan S. Helgason ehf.
Stimpill ehf.
Stífluþjónustan ehf.
Tannlæknastofan Smárinn
Tannlækningastofa
Inga Kr. Stefánssonar
Varmi hf.
Vatnsvirkjar ehf.
Vegurinn k.s.- líknarmál
Veitingaþjónusta
Lárusar Loftssonar sf.
Verkfræðistofa Bjarna Viðar ehf.
Verkfræðistofa Kópavogs
Verkfræðistofa Snorra
Ingimarssonar ehf.
Verkfræðistofan Hamraborg
Verkfræðiþjónusta
Guðmundar Óskarssonar
VS Verk - byggingafélag ehf.
Ýmus hf. heildverslun
Örlygur Kristmundsson ehf.
Garðabær
Bókasafn Garðabæjar
Bókhald og uppgjör hf.
Dráttarbílaþjónustan Krókur ehf
Endurskoðun og ráðgjöf ehf
Fjölbrautaskólinn Garðabæ
v/Bókasafns
Garðabær
H. Filipsson
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hirzlan ehf
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Íþróttamiðstöðvarnar Garðabæ
Klinisk tannsmiðja Kolbrúnar
Landsnet hf
Leshestur.is
Loftorka ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Rafal ehf.
Rökrás ehf.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Sportís - Cintamani
Suðurtún ehf.
Tannlæknastofa Engilberts
Snorrasonar
Timburhús hf.
TM Mosfell ehf
Vefur ehf.
Vistor hf.
Vín tríó ehf
Yggdrasill ehf.
Ökukennsla Arnaldar Árnasonar
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
ALCAN á Íslandi hf.
Á. Hallbertsson ehf.
Bergsteinn ehf.
Betri stofan ehf.
BI skór ehf
Blátún ehf.
Byggingafélagið Kambur
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Fagfólk ehf. - Hársnyrtistofa
Feðgar ehf. - Byggingaverktakar
Ferskfiskur ehf.
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Fjarðarskór ehf.
Fókus - Vel að merkja ehf.
G.S. múrverk ehf.
Garðyrkja ehf.
GT verktakar ehf
H. Jacobsen ehf.
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf.
Hagtak hf.
Heiðar Jónsson, járnsmíði
Heildverslunin Donna ehf.
Hlaðbær Colas hf.
Hrafnistuheimili D.A.S.
Hvalur hf.
Klettur, verktakar
KM Byggingar
Lagnalausnir ehf.
Lögfræðimiðstöðin ehf.
Málmsteypan Hella hf.
Nonni Gull
Oddur bakari ehf
Orkuver ehf.
P. Snæland ehf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafrún ehf.
S.J. Trésmiðja ehf
14
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Sendibílastöð Hafnarfjarðar
Sjúkraþjálfarinn hf.
Stigamaðurinn ehf
Stíflu- og lagnaþjónustan ehf.
Suðurverk hf.
Suzuki umboðið ehf
Tannlæknastofa
Jóns M. Björgvinssonar
Tannlækningastofa
Harðar V. Sigmarssonar sf.
Tilveran veitingahús ehf.
Veitingastofan Kænan
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélaverkstæði
Hjalta Einarssonar ehf.
Víðir og Alda ehf.
Vogabær ehf.
VSB verkfræðistofa
Þvottahúsið Faghreinsun hf.
Álftanes
Café Blue
Pólkristall ehf. Handskorinn kristall
Verslunarfélagið Emerald ehf.
Keflavík
Alex bíla-og gistihús við Leifstöð
Almenna byggingafélagið ehf
Bílasprautun Suðurnesja hf.
Bókasafn Reykjanesbæjar
DMM Lausnir ehf
Efnalaug Suðurnesja BK hreinsun ehf.
Fagtré ehf.
Fiskines KE 24
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Flutningaþjónusta Gunnars ehf.
Happasæll ehf.
Hárgreiðslustofa
Guðlaugar Jóhannsdóttur
Húsagerðin ehf.
Húsanes ehf.
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Langbest
Málverk sf.
Nes Raf ehf.
Nesbyggð ehf
Nesprýði ehf
PA hreinsun
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Rafiðn ehf.
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Samkaup hf
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.

Skipting ehf.
Tréborg sf.
Trésmíðaverkstæði
Stefáns og Ara sf.
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og sjómannafél.
Keflavíkur og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vinnustofan V.Á. ehf - Seglás
Vísir félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
Keflavíkurflugvöllur
Flugþjónustan, Keflavíkurflugvelli
Miðnesheiði ehf.
Grindavík
BESA ehf.
E.P. verk ehf.
EVH Verktakar ehf.
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Grindavíkurbær
Grindin ehf.
Gunnar E. Vilbergsson
Landflutningar
Martak ehf.
Selháls ehf.
Sjómanna- og vélstjórafélag
Grindavíkur
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Flugfiskur ehf.
Hópferðir Sævars
Krass ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag
Sandgerðis
Garður
Raftýran sf.
S.I. Raflagnir ehf.
Sveitarfélagið Garður
Njarðvík
ÁÁ Verktakar ehf.
R.H. innréttingar ehf.
Radióvík ehf.
Rafmúli ehf.
SG bílar ehf.
Toyota Reykjanesbæ
Trausti Már Traustason,
múrarameistari

Í léttum dúr
Bókin opnast alltaf á sama stað!
Hjartasjúklingur nokkur sagði eftirfarandi sögu fyrir
skömmu:
Fyrir nokkrum árum fór ég í uppskurð þar sem tengt var
fram hjá þröngum kransæðum hjarta. Skurðlæknir og
hjúkrunarfræðingur fræddu mig vel og fylgdu máli sínu
eftir með upplýsingabæklingum og þykkri fræðslubók um
gang sjúkdóms, endurhæfingu, lífslíkur sjúklings, hæfni,
getu o.fl.

Allt gekk eins og í sögu með uppskurð og líðan nema hjá
vinum mínum sem virtust ekki vita hvernig þeir ættu að
ræða þennan alvarlega sjúkdóm. Urðu sumir nokkuð
sorgmæddir og aðrir hikandi og stamandi er þeir spurðu
hvort þessu fylgdu verkir og þjáning eins og lífið yrði harla
slæmt og erfitt með þennan sjúkdóm ævilangt. Sumir
spurðu hikandi hvort ég gæti nokkuð gert hitt!
Ég sagði þeim frá líðan minni og að ég ætti mikla og góða
bók sem ég hefði á náttborðinu hjá mér. Hún væri gædd
þeirri náttúru að hver sem tæki hana í hönd sér sæi að hún
opnaðist alltaf sjálfkrafa á sama kaflanum: Um kynlíf!

Úr handraða sr. Hjálmars Jónssonar, dómkirkjuprests

„Allt er nú sem orðið nýtt"
Í síðasta tölublaði birtum við fáeinar stökur sem ortar
voru um og eftir hjartaaðgerð sem sr. Hjálmar
gekkst undir í september árið 2004.
Jón Ingvar Jónsson sendi sr. Hjálmari stöku
kvöldið fyrir aðgerðina og síðan aðra
eftir vel heppnaða aðgerð:
Hjúkkur struku Hjálmar blítt
hann má ekki kvarta.
Allt er nú sem orðið nýtt,
æðar, blóð og hjarta.
Þá kom einnig skeyti frá
Sigrúnu Haraldsdóttur:
Oft þó brúkum illan sið
eiturvísna kokkar.
Öll þó vildum leggja lið
að lækna Hjálmar okkar.
Húrra.
Mikið var ég fegin að heyra frá Hjálmari,
og sjá að læknarnir skáru ekki burt
kímnigáfuna!
Aftur kvað svo Jón Ingvar:
Presti ekkert var í vil,
veikum stóð á grunni,
líf sitt þakkar líkast til
læknamafíunni.

Við líparítnámuna í Hvalfirði.
Ljósmynd: Rafn Hafnfjörð
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Hollt og gott

Spelt pizza
250 g spelt
3 tsk vínsteinslyftiduft
1
/2 tsk sjávarsalt
1 tsk oregano
1-2 msk ólífuolía (kaldpressuð)
125 ml. heitt vatn
Blandið þurrefnum saman í skál eða setjið í matvinnsluvél eða hnoðara (best að setja í hnoðarann) bæta olíunni út
í, síðan vatninu og hnoðið deigið.
Stráið smá spelt á borð og fletjið deigið frekar þunnt út. (Passar á eina ofnplötu), setjið bökunarpappír á ofnplötu,
deigið þar ofaná og setjið svo pizzusósu.
Svo er bara að láta hugmyndarflugið ráða með álegg, eftir smekk.
Þessi er með kjúklingaskinku, papriku, sveppum og smá rauðlauk, stráið svo pizzaosti yfir og kryddið svo með
oregano eða því kryddi sem sem ykkur finnst passa.
Svo þykir mörgum æðislegt að setja gott spínat ofan á pizzuna þegar hún kemur úr ofninum.
Verði ykkur að góðu.

Púðursykurs-pavlova
Botn:
6 eggjahvítur
1 -1 _ bolli púðursykur
6 tsk maisenamjöl
1 tsk eplaedik
Eggjahvíturnar eru þeyttar vel og púðursykrinum blandað
saman við í smá skömmtum. Í lokin er maisenamjölinu og
edikinu blandað varlega saman við.
Best er að baka botninn á ofnplötu með bökunarpappír.
Hæfilegur hiti er um 120°c og bökunartíminn er um 2 klst.
Ofan á botninn passar að setja 1/2 lítra af þeyttum rjóma og síðan er
gott að setja ávexti, ber, sælgæti eða það sem hverjum og einum
hentar til skrauts og lystauka.

Ís að þínu skapi.
Gott er að nýta eggjarauðurnar sem falla til þegar marens er búin til
og laga dýrindis ís.
Eggjarauðurnar eru þeyttar vel ásamt sætuefni.
Saman við 6 eggjarauður er hæfilegt að setja 3/4 dl af sykri, hvítum eða brúnum.
Einnig er hægt að setja hunang eða annað sætuefni í stað sykurs , allt eftir smekk.
Þegar búið er að hræra eggjarauðurnar og sætuefnið vel saman er 1/2 lítra af þeyttum rjóma
bætt varlega saman við eggjahræruna.
Gott er að bragðbæta ísinn t.d. með súkkulaðibitum, hnetum, möndlum, ávöxtum, berjum
eða því sem hverjum og einum finnst henta.
Ísinn er settur í mót, plastmót með loki henta vel, einnig er hægt að nota kökuform
eða skemmtileg ílát sem til eru á heimilinu.

Einfalt og fljótgert marsipan
konfekt
Til hátíðabrigða er gaman að bjóða upp á heimagert konfekt.
Það getur verið skemmtilegt að bragðbæta marsipan og móta úr
því konfektmola eftir smekk hvers og eins og tekur ekki langan
tíma. Best er að nota marsipan sem er sérstaklega ætlað til
konfektgerðar. Til dæmis er hægt að hnoða saman við
marsipanið niðurrifna ávexti, ber, möndlur, hnetur, döðlur,
rúsínur, bragðefni eins og piparmyntur eða líkjör eða hvaðeina
sem hæfir smekk hvers og eins.
Marsinn er síðan mótaður í hæfilega mola og hægt er að
útbúa t.d. kúlur, bita, dropa eða notast við mót. Molarnir eru
síðan hjúpaðir súkkulaði. Gott er að bræða súkkulaði með því að
setja það í skál og setja skálina í pott með vatni og láta það
bráðna við vægan hita.
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Reynslusaga

Líf með lyfjum - í ljósi reynslunnar
Síðari hluti erindis sem flutt var á
ráðstefnu SÍBS í Norræna húsinu árið
2005: Guðmundur Magnússon, fyrrv.
skólastjóri
Í síðasta tölublaði birtum við fyrr hluta
greinar Guðmundar þar sem hann lýsir á
einkar skýran og skilmerkilegan hátt
reynslu sinni varðandi veikindi og áhrif
og aukaverkanir lyfja. Þar segir Guðmundur meðal annars
Sjúklingar, sem nota margs
konar lyf, þurfa að vera vel á
verði og vera gagnrýnir á þróun
eigin mála og ræða þau við
lækna sína, enda best fyrir
báða aðila.
Fyrir nokkrum árum tók að blæða úr
tungunni. Reynt var að stöðva blóðrennslið með því að brenna fyrir opið, en
það dugði skammt. Læknirinn ákvað eftir
blóðmælingu að minnka Kovarskammtinn fyrst í stað og taka einnig
magnýlið burt, en á því hafði ég verið
fram að þessu. Það hef ég ekki notað
síðan. Ég var lagður inn og gefinn
blóðvökvi (plasma) og var útskrifaður
eftir tvo daga. Í kjölfarið hófust svo þéttar
blóðmælingar til að fylgjast sem best með
þróuninni. Ekki er ein báran stök.
Læknar töldu, að verkir í kviðarholi
tengdust botnlanganum. Hann var síðan
fjarlægður, en reyndist heill og
óskemmdur að skurðinum loknum!
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Í desember 2003 bólgnuðu báðar axlir
með tilheyrandi kvölum. Áður hafði
myndast stór og ljótur marblettur á
vinstri upphandlegg. Þarna var blóðþynningin á fleygiferð.
Við skoðun á Bráðavaktinni kom í ljós, að
blætt hafði inn á báða axlarliði. Axlirnar
voru veikar fyrir, því að einhvers konar
gigt hafði plagað þær um alllangt skeið.
Verkirnir voru sárir og lyf gefin til að slá
á þá. Loks þegar gigtarlæknir, sem þekkti
nokkuð sjúkrasögu mína, kom og
skoðaði mig, var ákveðið að veita mér
sömu meðferð og áður. Ég var lagður inn
á gæsludeild og síðar á gigtardeild,
blóðvökvi pantaður frá Blóðbankanum,
og þetta gerist ekki í einum hvelli að
næturlagi. Rúmlega fjórir tímar liðu frá
því ég kom á Bráðavaktina þar til
blóðvökvinn kom í hús.
Nú hélt ég, að stríðinu væri lokið, en svo
var ekki. Í dymbilviku bólgnuðu axlirnar
aftur og nú svo um munaði. Kvalirnar
voru nánast óbærilegar. Reynt var að lina
þær með Parkodín forte og loks með
Nobligan. Niðurstaða læknanna á
Bráðavaktinni var sú, að ég væri með
gigtartegund, sem nefnist Frosnar axlir.
Hálfruglaður af stórum skömmtum
verkjalyfjanna var ég sendur heim kl.
þrjú um nóttina, eftir sex stunda dvöl á
Bráðavaktinni. Nestaður var ég með
Nobligan til að taka um morguninn,
lyfseðli til áframhaldandi töku lyfsins og
beiðni um sjúkraþjálfun. Um morguninn
leið mér illa, var hálfvankaður við
morgunverðarborðið. Fram yfir hádegi lá
ég að mestu í móki, var þungt um
andardrátt og missti meðvitund tvisvar á
þessu tímabili. Sjúkrabíll flutti mig síðan
á gigtardeild Landspítalans og við
nákvæma blóðrannsókn kom í ljós, að ég
var með svokallaða Kristallagigt, en ekki
með Frosnar axlir. Ég dvaldi fimm daga á
gigtardeildinni og samkvæmt úrskurði
læknanna þar var mér eindregið ráðlagt
að fara í sjúkraþjálfun eins og læknar
Bráðavaktarinnar höfðu einnig gert.
Sterkari verkjalyf skyldi ég ekki taka en
Parkodín og engin gigtarlyf.

Þannig er saga mín í stuttu máli um líf
með lyfjum í ljósi reynslunnar. Ég er ekki
að reka hnýflana í einn eða neinn
Ég hef gert mér grein fyrir því
frá upphafi veikinda minna, að
staða læknisins er þrautin
þyngri, þegar orsakir erfiðra
sjúkdóma finnast ekki, þrátt
fyrir eilífa leit að sökudólgnum.
Þar eiga báðir aðilar í vök að
verjast. Ég hef nú verið í
sjúkraþjálfun í tæpt ár með
góðum árangri.

Að lokum nefni ég augnbotnasjúkdóminn. Hann er allskæður í föðurætt
minni. Ég læt því fylgjast vel með
augunum og eins og er virðist lítið á
honum bera. Augnlæknirinn hefur
ráðlagt mér sem forvörn að taka daglega
þrjár tegundir af vítamínum. Þær eru:
Súper C-vítamín 500 mg, E-vítamín 200
a.e og opti L-Zinc. Ráðgjöf augnlæknisins
byggir á fjölmennri amerískri rannsókn.
Niðurstöður sýndu, að sjúkdómurinn
ýmist hægði á sér eða jafnvel stöðvaðist
alveg hjá 30 % þátttakenda í rannsókninni.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Mosfellsbær
Ásberg ehf.
Betri bær ehf, byggingaverktakar
Byggingarfélagið Baula ehf.
Dælutækni ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Gljúfrasteinn-Hús skáldsins
Gylfi Guðjónsson, ökukennari
Halldór og Hinrik sf.
Hallmann Óakarsson
Hársnyrtistofan Pílus
Hlín blómahús
Ísfugl ehf.
K.B. Umbúðir ehf.
Kjósarhreppur
Lögvirki ehf.
Mosfellsbær
Réttingaverkstæði Jóns B. ehf.
Vélsmiðjan Sveinn
Akranes
Almenni Ökuskólinn
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bílver ehf.
Hárhús Kötlu
Hárstíll ehf.
Heimagisting Ólínu Jónsdóttur
Jón Þorsteinsson ehf.
Markstofa ehf.
MVM ehf.
Rafnes sf.
Sjónglerið ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Verslunin Bjarg ehf.
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf.
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Borgarbyggð
Bókhalds og tölvuþjónustan
Eyja- og Miklaholtshreppur
Framköllunarþjónustan ehf.
Golfklúbbur Borgarness
Loftorka Borgarnesi ehf.
Ræktunarstöðin Lágafelli
Safnahús Borgarfjarðar
Skorradalshreppur
Sparisjóður Mýrasýslu
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Varmalandsskóli
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Velverk ehf
Þ.G. Benjamínsson

Stykkishólmur
Ferðaþjónusta Flateyjar
Hótel Breiðafjörður
Hvass sf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Sæfell ehf
Vaktþjónustan Vökustaur ehf.
Þ.B. Borg - steypustöð ehf
Þórsnes hf.

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur
Vélvirkinn sf.

Grundarfjörður
Berg vélsmiðja ehf.
GG-Lagnir ehf.
Hjálmar ehf.
Verslunin Hamrar ehf.

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Minjasafn Egils Ólafssonar
RKÍ Vestur Barðastrandarsýslu
Verslunin Albína
Véla- og bílaverkstæðið Logi hf.

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Fiskiðjan Bylgja hf.
Hobbitinn ehf
Hótel Búðir ehf
Netagerð Aðalsteins hf.

Súðavík
Súðavíkurhreppur
Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild

Tálknafjörður
Bókasafn Tálknafjarðar
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Eik ehf. - trésmiðja
Garra útgerðin

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Hótel Hellissandur
Snæfellsbær
Verslunin Virkið ehf.
Þorgeir Árnason ehf.

Þingeyri
J. Reynir ehf.

Búðardalur
Arnarklettar ehf
Barmahlíð
Dalabyggð
Heilsugæslustöðin Búðardal
Reykhólahreppur

Hólmavík
Guðmundur Viktor Gústafsson
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

Ísafjörður
Birkir hf.
Frystikerfi ehf.
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.
Ísfang hf.
Kjölur ehf.
KNH ehf.
Ráðgjafa og nuddsetrið
Skipsbækur ehf.
Tréver sf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Vinaminni
Bolungarvík
Bakkavík hf.
Jakob Valgeir ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.

Brú
Bæjarhreppur
Verkalýðsfélag Hrútfirðinga

Hvammstangi
Aðaltak sf
Áki ehf. Ægisferðir
BBH útgerð ehf
Bíla- & búvélasalan
Félagsþjónusta Húnaþings vestra
Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
Húnaþing vestra
Skjanni ehf.
Skrúðvangur ehf.
Steypustöðin ehf.
Blönduós
Búnaðarsamband
Húnaþings og Stranda
Glaðheimar ehf Hótel Blönduós
Húnavatnshreppur
Við Árbakkan ehf
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Skagaströnd
Marska ehf.
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf.
Skagabyggð
Trésmíðaverkstæði
Helga Gunnarssonar
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf.
Sauðárkrókur
Bifreiðaverkstæði
Kaupfélags Skagfirðinga
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Hárgreiðslustofa
Margrétar Pétursdóttur
Hlíðarkaup hf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
Leiðbeiningarmiðstöðin
Ræsting og Bón ehf.
Steypustöð Skagafjarðar
Stoð ehf - verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Byggðasafn Skagfirðinga
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Langamýri fræðslusetur
Múli ehf
Siglufjörður
Allinn ehf-sportbar
Egilssíld ehf
Fjallabyggð
RKÍ Siglufjarðardeild
Akureyri
Akureyrarkirkja
Arkitektastofa Svans Eiríkssonar
Arnarfell ehf. verktakar
ÁK Smíði ehf.
Ármann Benjamínsson
Bakaríið við Brúna
Bautinn
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílaverkstæði Akureyrar
Bókaútgáfan Tindur
Bókend ehf
Búgarður - Búnaðar- samband
Eyjafjarðar
Bútur ehf.
Centro
Dragi ehf
20
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Ekill ehf
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
Framtíðareign ehf
Glerá 2 - Gistiheimili
H.K. Ræstingar
Hafnarsamlag Norðurlands
Hnýfill ehf.
Húsprýði sf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
Íþróttamiðstöðin Þelamörk
K.B. bólstrun
Kjarnafæði hf.
Kælismiðjan Frost ehf
Litblær ehf.
Litla kaffistofan
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Læknastofur Akureyrar
Malbikun KM
Miðstöð ehf.
Peka ehf.
Raftákn ehf.
SJ Bald ehf
Skóhúsið
Stórholt ehf-Toyota-Akureyri
Sveitahótelið ehf.
Tannlæknastofa
Ragnheiðar Hansdóttur
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Vaxtarræktin ehf -Íþóttahöllini
Verkstjórafélag Akureyrar og
nágrennis
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Videobarinn ehf
Grenivík
Frosti ehf.
Jónsabúð ehf
Dalvík
Ektafiskur
G.Ben. útgerðarfélag ehf.
Sólrún ehf.
Vélvirki ehf.
Ólafsfjörður
Heilsugæslustöðin Hornbrekka
Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar
Sparisjóður Ólafsfjarðar
Húsavík
Bílaþjónustan ehf.
Fjallasýn - Rúnars Óskarssonar ehf.
Gistiheimilið Árból
Hárgreiðslustofa Rikku
Heiðarbær veitingar hf.

Heimabakarí - Eðalbrauð
Jarðverk ehf
Norðurlax hf.
Sigurjón Benediktsson, tannlæknir
Skóbúð Húsavíkur
Steinsteypir ehf.
Trésmiðjan Rein ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.
Kópasker
Röndin ehf.
Raufarhöfn
Erlingur Thoroddsen v/Hótel
Norðurljós
Þórshöfn
Ferðaþjónusta bænda Ytra-Álandi
Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Sláturfélag Vopnfirðinga
Egilsstaðir
Austurtak ehf, verktakar
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Eskfirðingur ehf.
Fljótsdalshérað
G. Ármannsson ehf.
Hákon Hansson
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Kaupfélag Héraðsbúa
Malarvinnslan hf.
Miðás hf.
Skipalækur ehf.
Skógrækt ríkisins
Svæðisstjórn málefna fatlaðra á
Austurlandi
Toyota Austurland - Bílaverkstæði
Borgþórs ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verslunarmannafélag Austurlands
Ökuskóli Austurlands
Seyðisfjörður
Austfar hf.
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja
Þvottatækni ehf.

Hjartaheill óskar félögum og landsmönnum öllum
gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári.
Þökkum samstarf, góðar stundir og jákvætt viðhorf.
Landssamtök hjartasjúklinga.
Strokkur, haustlitir. Guðrún Bergmann Franzdóttir
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Um erfðaskrá, óskipt bú o.fl.
Íslendingum fjölgar jafnt og þétt, en hlutfallslega fjölgar öldruðum
einstaklinum, 65 ára og eldri, hraðar en þeim sem yngri eru. Um þessar
mundir eru Íslendingar 65 ára og eldri um 12% af íbúafjölda
þjóðarinnar, en árið 2050 er gert ráð fyrir að þessi aldurshópur verði
um 27% af þjóðinni. Íslendingar sem eru 80 ára og eldri eru nú um
9.600 talsins á öllu landinu, en árið 2050 er gert ráð fyrir að þeir verði
um 45.000.
Slík fjölgun hefur átt sér stað í öðrum löndum og geta íslensk
stjórnvöld lært margt af þeim þjóðum hvernig bregðast skal við á
ýmsum sviðum þjóðlífsins bæði í efnahagskerfinu, heilbrigðis- og
félagsmálakerfinu, atvinnulífinu, húsnæðiskerfinu o.s.frv. Ekki þýðir
„að bíða og sjá til“ eins og oft vill verða. Hér verður strax að setjast á
rökstóla og vinna heimavinnuna sína. Lífsgæði fólks eru í húfi.
Með mikilli fjölgun í elsta aldurshópnum fjölgar einnig þeim sem búa
einir og hafa ekki eignast nánar fjölskyldur. Fólk spyr í ríkara mæli en
áður hvernig gera eigi erfðaskrár og einstaklingar sem búa saman í
hjónabandi eða skráðri sambúð vilja vita nánar um lög og reglur
varðandi skipt bú og óskipt. Það hefur einnig færst í aukana að fólk
vilji styðja góð málefni og mannúðarsamtök og arfleiðir líknarfélög og
góðgerðarfélög að hluta eigna sinna eða öllum eigum sínum, einkum
þeir sem búa einir. Hjartaheill hefur átt því láni að fagna að fá slíkar
gjafir sem bæði eru ómetanlegar og erfitt að þakka fyrir svo mikilvægar
sem þær eru fyrir samtökin.
Hér verður stiklað á stóru varðandi erfðaskrá (Erfðalög nr.8/1962) og
óskipt bú og eru hvergi nærri tæmandi upplýsingar varðandi
vandasama gjörninga.
Lögð er því áhersla á að þeir sem eru að huga að eða velta
fyrir sér að gera erfðaskrá leiti sér ráða hjá lögfræðingum
eða sýslumannsembættum.
gera skal erfðaskrá lýtur hún ströngum, formreglum —
• Þegar
og best er að fá upplýsingar um slíkar reglur hjá lögfræðingi eða
sýslumannsembætti. Erfðaskrár sem fullnægja ekki formkröfum
erfðaskrárlaga geta verið ógildar.
er heimilt að ráðstafa fjármunum sínum eftir sinn
• Einstaklingum
dag með erfðaskrá. Einstaklingar teljast þeir, sem ekki eru í
sambúð, skráðri eða vígðri, samkvæmt upplýsingum Hagstofu
Íslands.
sem eiga skylduerfingja þ.e. maka eða börn mega ekki
• Þeir
ráðstafa meira en 1/3 hluta eigna sinna með erfðaskrá. Ef um
lögskráða sambúð er að ræða og maki deyr erfir eftirlifandi maki
einn þriðja hluta ef þau eiga sameiginleg börn. Ef þau eiga ekki
börn tekur maki allan arf.
sem eiga hvorki maka/sambúðaraðila né börn geta hins
• Þeir
vegar ráðstafað öllum eignum sínum með erfðaskrá.
er ekki milli sambúðarfólks
• Erfðaréttur
Sé það vilji aðila sem ekki eru í skráðri sambúð að eftirlifandi aðili
hafi erfðarétt þá er erfðaskrá nauðsynleg.
erfðaskrá ekki verið gerð gilda ákveðnar reglur um það
• Hafi
hver erfir viðkomandi. T.d. ef maki er ekki í sambúð og á ekki
börn eru það foreldrar eða foreldri sem erfa hann. Ef þau eru
bæði látin eru það niðjar foreldra, þ.e. barn/börn (systkini hins
látna) sem erfa viðkomandi.
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Til að einfalda erfðamál
Nauðsynlegt er í flestum tilvikum að athuga vel sinn gang og meta
hvort ástæða er til að gera erfðaskrá. Séu sambúðaraðilar t.d. ekki í
skráðri sambúð er nauðsynlegt að spyrja: Er hægt að tryggja eftirlifandi
aðila rétt til að sitja í óskiptu búi með erfðaskrá, sbr. hér á undan —
það er hægt svo framarlega sem sá látni hefur ekki átt skylduerfingja
o.fl.
Ef annar aðili á börn - og eitt eða fleiri börn hafa fengið meira
úr búinu en hin áður en andlát ber að höndum, er rétt að gera
erfðaskrá og taka fram vegna hvers barnið/börnin hafa fengið meira í
sinn hlut en hin (t. d. vegna aðstoðar í veikindum, hjálp við útréttingar,
viðhald á íbúð/húsi, skipta um íbúð o.fl.).
Stundum reynast aðstæður slíkar að sum börn fá fyrr meira en önnur
af eðlilegum ástæðum, en til að koma í veg fyrir ósætti eða deilur er
best að ganga frá slíku svo að allt sé eins skýrt og klárt og unnt er.
Erfðaréttur ríkisins
Eigi hinn látni enga erfingja samkvæmt erfðlögum og hefur ekki
gert erfðaskrá renna eignir hans til ríkisins.
Ítreka skal að vanda ber til erfðaskrár svo að ekki reynist á
henni formgallar eða að hún sé svo óljós að hún verði tilefni
deilna. Uppfylla þarf ströng lögformleg skilyrði til þess að
erfðaskrá sé gild.
Skipt bú og óskipt bú
Hjón sem eiga aðeins sameiginleg börn hafa skilyrðislausan rétt til að
sitja í óskiptu búi eftir lát maka. Eftirlifandi maki þarf ekki leyfi barna.
Eigi hjón ekki aðeins sameiginleg börn gilda aðrar reglur. Þá þarf
eftirlifandi maki að fá samþykki stjúpniðja fyrir setu í óskiptu búi og er
háður því að það verði veitt. Hjá þessu geta þó hjón komist ef þau gera
erfðaskrá þar sem tekið er fram að eftirlifandi maki hafi rétt til setu í
óskiptu búi.
Makalífeyrir
Séu aðilar skráðir í sambúð á eftirlifandi maki rétt á makalífeyri eins og
um hjón sé að ræða. Séu aðilar ekki skráðir í sambúð á eftirlifandi
sambýlisaðili ekki rétt á makalífeyri.
Lífeyrir hjá tryggingafélögum
Margir hafa tryggt sig með persónulegum tryggingum hjá
tryggingafélögum með mismunandi hætti og ólíkum iðgjaldagreiðslum. Erfðalög taka ekki til slíkra trygginga heldur gilda um þau
lög um vátryggingar. Hinn tryggði getur hins vegar skráð hver eða
hverjir eigi að njóta tryggingafjárins þegar hann fellur frá. Sé það ekki
gert fer tryggingaféð fyrst til maka, síðan til dánarbúsins.
Leitið ávallt til löglærðra aðila eða sýslumannsembætta
ef þið eruð í vafa um lög og reglur!
Þ.S.G. samantekt

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reyðarfjörður
Skólaskrifstofa Austurlands
Þvottabjörn ehf.
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf.
Tandraberg ehf
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar
Videoleiga Eskifjarðar
Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf.
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.
Fáskrúðsfjörður
Dvalarheimili aldraðra
Breiðdalsvík
Hótel Bláfell - Vinamót ehf.
Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
Papeyjarferðir ehf.
Sérleyfisbílar Hjartar
Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Ferðaþjónusta bænda
Brunnavöllum
Jöklajeppar ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum
Selfoss
Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Bifreiðastöð Árborgar
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.

Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bílverk BÁ ehf.
Bjarnabúð
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Do-Re-Mi
Ferðaþjónustan Úthlíð
Flóahreppur
Guðnabakarí ehf. Café konditori
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hitaveita frambæja
Hótel Geysir ehf.
Nýja tæknihreinsunin ehf.
Plastiðjan hf.
Selós hf.
Set ehf.
Sorpstöð Suðurlands
Tindaborgir ehf.
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vélgrafan ehf.
Vinnuvélar - Svínavatni
Þjórsárskóli
Hveragerði
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Tölvutak ehf
Verkalýðsfélagið Boðinn
Ökukennsla Eyvindar
Þorlákshöfn
Erta ehf.
Fagus ehf.
Frostfiskur ehf.
Jeppar og járn ehf
Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Ferðaþjónustan Syðra-Langholti
Flúðaleið ehf.
Útlaginn Kaffihús

Hella
Gróðrastöð Birgis
Héraðssjóður
Rangárvallaprófastsdæmis
Vörufell
Hvolsvöllur
Bu.is ehf.
Eining sf.
Ferðaþjónustan Stórumörk
Guðmundur Viðarsson
tamningamaður
Héraðsbókasafn Rangæinga
Kjörorka ehf.
Vík
Hjallatún, dvalarheimili
Klakkur ehf.
Mýrdalshreppur
Þórisholt ehf.
Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Geirlandi ehf
Hótel Laki
Icelandair Hotel Klaustur
Vestmannaeyjar
Bifreiðaverkstæði Muggs
Bílaverkstæði Sigurjóns
Framhaldsskólinn í
Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Ós ehf.
Prentsmiðjan Eyrún hf.
Skartgripaverslun Steingríms
Sparisjóður Vestmannaeyja
Stígandi hf.
Vestmannaeyjabær
Vélaverkstæðið Þór hf.
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Velmegun fylgja vandamál
Þrálátir sjúkdómar og smitsjúkdómar herja á ríka og fátæka. Lífslíkur meðal fátækra þjóða hækka
en sjúkdómar eins og hjarta- og æðasjúkdómar, krabbamein og sykursýki 2 verða algengari með
hverju ári.
Plágur og smitsjúkdómar
Árið 1619 tilkynnti enskur skipstjóri sem
sigldi fram hjá Cape Cod, að strönd
Massachusetts væri mannlaus. Enskur
kaupmaður staðfesti að indíánarnir
“lægju dánir í hrúgum í híbýlum sínum”.
Í plágunni sem geisaði 1616-19 létust
flestir íbúar Wampanoag sambandsríkisins og ruddi hún þar með brautina
fyrir fyrstu fastri búsetu Evrópumanna í
N-Ameríku árið 1620. Sjúkdómurinn
sem um var að ræða mun hafa verið
smitandi lifrarbólga, sem barst til
indíánanna eftir samskipti við Evrópubúa.
Evrópubúar hafa löngum flutt sjúkdóma
sína út til annarra heimshluta. Svo virðist
vera enn í dag, en með öðrum hætti.
Áður fyrr voru smitsjúkdómar mesta
vandamál í þróunarlöndum. Nú á
dögum eru það sjúkdómar eins og
hjartasjúkdómar, krabbamein og
sykursýki 2 (fullorðinssykursýki)
sem geta tengst velmegun og lífsstíl
svo sem mataræði og hreyfingarleysi,
sem valda vaxandi usla hjá fátækum
þjóðum, þó að smitsjúkdómar eins og
malaría, berklar, mislingar, kólera og
fleiri skipi enn veglegan sess í dánartíðni
þeirra.
Eyðni er óvenjulegur sjúkdómur sem
leggst jafnt á ríka sem fátæka. Að eyðni
undanskilinni er talið að fátækar þjóðir
hafi sín sértæku heilbrigðisvandamál. Í
þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna frá
árinu 2000 er áhersla aðeins lögð á
smitsjúkdóma sem vandamál fátæku
þjóðanna, ekki þráláta og áunna sjúkdóma.
Hjarta- og æðasjúkdómar
Aðgreining milli velmegunarsjúkdóma og
sjúkdóma, sem fylgja fátækt þykir hæpin
sem leiðarljós við stefnumörkun
heilbrigðismála. Hjartasjúkdómar eru
lang algengasta dánarorsök í heiminum.
Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni dóu um 35 milljónir manna úr
hjarta- og æðasjúkdómum og öðrum
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þrálátum sjúkdómum árið 2005,
helmingi fleiri en dóu úr öllum
smitsjúkdómum
samanlagt.
Næst
algengasta dánarorsök er krabbamein af
ýmsum tegundum.
Ef litið er til ríkja sem hafa undir
meðaltekjum eins og t.d. Kína og
meðaltekjur eins og í Argentínu, kemur í
ljós að helstu dánarorsakir eru þær sömu
og á Vesturlöndum. Um 80 % dauðsfalla
í Kína er af völdum krónískra sjúkdóma.
Sama er að segja um um jafn ólík lönd og
Egyptaland, Jamaíka og Sri Lanka.

svæðum þar sem fólk hefur ríflegar
meðaltekjur eins og Rússland, þjáist fólk
af „vestrænum“ sjúkdómum. En þeir
sjúkdómar eru einnig mjög algeng
dánarorsök hjá fátækustu þjóðunum.
Það sem greinir fátækar þjóðir fyrst og
fremst frá þeim auðugu er að fátæktinni
virðist fylgja bæði smitsjúkdómar og
þrálátir sjúkdómar sem algeng orsök
dauðsfalla; vandinn er tvöfaldur. Afríka
er eina álfan þar sem smitsjúkdómar
valda fleiri dauðsföllum en þrálátir
sjúkdómar.
Þrálátir sjúkdómar herja því harkalega á
fátæku þjóðirnar. Alþjóðabankinn telur
að árið 2015 verði þeir algengasta
dánarorsökin hjá fátækari hluta heimsins.
Þeir eru þegar nær því helmingur
sjúkdóma þar og valda miklum fjárhagslegum kostnaði.

Eru ljón í veginum?

Helsti munur á þessum þjóðum og þeim
ríku felst í því, að þrálátu sjúkdómarnir
eru banvænni. Auðugu þjóðirnar standa
betur að vígi til að takast á við þessa
sjúkdóma. Fimm sinnum fleiri deyja t.d.
úr hjartasjúkdómum í Brasilíu en í
Bretlandi, þó að íbúar Brasilíu séu ekki
fimm sinnum fleiri. Dánartíðni úr
hjartasjúkdómum, þar á meðal karla yfir
30 ára aldur, hefur lækkað úr 600-800 á
hverja 100 000 íbúa árið 1970, í 200-300
á hverja 100 000 íbúa á síðustu árum.
Slíkt er ekki unnt að segja um þjóðir með
meðaltekjur. Í Rússlandi t.d. var dánartíðni af völdum hjartasjúkdóma 750 á
hverja 100 000 íbúa árið 1980, en er nú
á dögum um 900, eða fjórum sinnum
hærri en hjá ríku þjóðunum.
Tvöfaldur vandi fátækra ríkja
Það kemur ekki svo mjög á óvart að á

Í fátæku löndunum leggjast þrálátu
sjúkdómarnir á yngra fólk en á
Vesturlöndum leggjast þeir frekar á
eldra fólk. Dánartíðni þeirra sem
eru 30-69 ára í Indlandi, Rússlandi
og Brasilíu eru tvisvar til þrisvar
sinnum hærri en í Kanada og Bretlandi.
Hjá næstum helmingi þeirra sem látast
innan 70 ára aldurs í vanþróuðu
löndunum er dánarorsökin þrálátir
sjúkdómar.
Niðurstaðan er sú að fólk í fátækum
löndum þjáist lengur af þrálátum
sjúkdómum og þeir eru oftar dánarorsök
en smitsjúkdómarnir.
Dánartíðni
Dánartíðni úr hjarta- og æðasjúkdómum
er álíka á Indland, Pakistan, Nígeríu og
Tanzaníu, um 400 af hverjum 100 000
íbúm látast af þessum sjúkdómum. Það
er a.m.k. tvöfalt hærri dánartíðni en á
Vesturlöndum, og í Indlandi og Pakistan
er dánartíðni af völdum hjartasjúkdóma
meira en fjórum sinnum hærri en af
völdum smitsjúkdóma. Í Nígeríu og
Tanzaníu deyja flestir af völdum
HIV/eyðni, malaríu og berklum.

Þrálátu sjúkdómarnir leggjast mest á
fullorðið, vinnandi fólk, og valda því
miklum efnahagslegum erfiðleikum.
Fjölskyldur fátæku ríkjanna eru líklegri
til að þurfa að eyða sparifé sínu til að sjá
um ættingja sem er sjúkur af krónískum
sjúkdómi eða verða að taka börn og
unglinga úr námi til að sinna veikum
ættingjum. (Á Indlandi t.d. er þekkt, að
foreldrar selji börn sín vegna fjárhagserfiðleika.)
Í stuttu máli; vanþróuð lönd þjást meira
af völdum þrálátra sjúkdóma en þróuðu
löndin. Árið 2005 voru 3/4 þeirra sem
létust af völdum þrálátra sjúkdóma frá
þjóðum sem voru með tekjur undir
meðaltali.
Af hverju eru fátækar þjóðir svo
viðkvæmar fyrir sjúkdómum hinna ríku ?
Af hverju er þesum þáttum veitt svo lítil
athygli og þróunaraðstoð mest beint að
smitsjúkdómum?

Einfaldasta skýringin á aukningu þrálátra
sjúkdóma er sú, að þeir fátæku lifa lengur
en áður vegna bætts hreinlætis og betri
heilbrigðisþjónustu. Meðal ævilengd í
fátækari hluta heimsins hefur aukist frá
1965 úr 50 árum í 65 ár árið 2005.
Áherslan á smitsjúkdómana hefur skilað
árangri. Þess vegna eru fleiri eldri sem fá
króníska sjúkdóma.
Önnur skýring felst í breyttum lífsstíl þar
sem reykingar og óhollt mataræði eru
veigamestu þættirnir. Í Kína reykja um
300 milljónir manna og reykingar aukast
stöðugt meðal fátæku þjóðanna, meðan
þær minnka meðal ríkra þjóða. Hjá
þjóðum sem hafa meðaltekjur eykst offita
hröðum skrefum. Mexíko er nú næst
feitasta þjóðin meðal OECD-ríkjanna,
næst á eftir Bandaríkjunum. Í Kína er
fimmta hvert barn á aldrinum 7-17 ára í
borgum landsins of þungt samvkæmt
yfirlýsingu aðstoðarheilbrigðisráðherra
Kína á síðasta ári.

Þrátt fyrir að þrálátu sjúkdómarnir séu
orðnir mesta heilbrigðisvandamál nánast
allra þjóða, þá leggja fátæku þjóðirnar
enn mesta áherslu á lækningu smitsjúkdóma. Þar kemur til tregða skrifræðis
og einnig áhersla hjálparstofnana og
lyfjafyrirtækja á að vinna gegn smitsjúkdómunum. Þeir eru einfaldari viðfangs
og úrræðin eru augljósari. Það er
einfaldara að fara í herferð með bólusetningum en að vinna að breyttum,
bættum og heilbrigðari lífsstíl, meiri
hreyfingu og almennri menntun.
Þýdd og endursögð grein úr The
Economist í ágúst 2007 . H.F.

Samband sveitarfélaga
suðurnesjum
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Gott líf og langt
Markmið hjartadagsins er að auka vitund og þekkingu á ógnun hjarta- og æðasjúkdóma og leggja
áherslu á heilbrigða lífshætti.
Hjartadagurinn er haldinn á heimsvísu síðasta sunnudag í
september ár hvert, en það er Alþjóðahjartasambandið (World
Heart Federation) með stuðningi frá Alþjóðaheilbrigðisstofnunni (WHO) og UNESCO sem hvetur aðildarfélög sín um
allan heim til að halda upp á Hjartadaginn. Hjartarvernd er
aðildarfélagi Alþjóða hjartasambandsins. Í ár ákváðu
Hjartavernd, Hjartaheill á höfuðborgarsvæðinu og Neistinn,
styrktarfélag hjartveikra barna að undirbúa vandaða og
fjölbreytta dagskrá á hjartadaginn eins og fram kemur í blaðinu.
Markmið Hjartadagsins, sem yfir 100 þjóðir taka þátt í um allan
heim, er að auka vitund og þekkingu almennings á ógnum
hjarta- og æðasjúkdóma og leggja áherslu á heilbrigða lífshætti
svo að börn, unglingar og fullorðnir um allan heim öðlist betra
og lengra líf.

Heilbrigt hjarta - Hvað er til ráða?

• Reyktu ekki
• Hreyfðu þig daglega
• Borðaðu hollan mat
• Haltu kjörþyngd
• Forðastu óhóflega streitu
• Láttu kanna blóðþrýsting þinn
• Láttu kanna blóðsykur þinn
• Láttu kanna kólesteról þitt
• Ráðfærðu þig við lækni
• Njóttu lífsins, en farðu vel með hjartað,
þú átt bara eitt!

Nánar er hægt að lesa um Alþjóðlega hjartadaginn með því að
finna:
http://www.hjarta.is/upplysingatorg/hjartadagurinn
Hjartadagurinn var fyrst haldinn árið 2000. Hver dagur
hefur ákveðið þema.

Í léttum dúr
Dáinn eða dauður?

Árið 2007 er þema: Heilbrigði fjölskyldu, samfélags og
umhverfis
Árið 2006 var athygli beint að: Hve ungt er hjarta þitt?
Árið 2005 var bent á mikilvægi kjörþyngdar og gott form
Árið 2004 var þema dagsins: Börn, unglingar og
hjartasjúkdómar
Árið 2003 var áhersla lögð á: Konur og hjartasjúkdómar
Árið 2002 var umræðan: Offita, hreyfing og næring
Árið 2001 var fólk hvatt til að huga að áhættuþáttum
hjartasjúkdóma
Árið 2000 var bent á þýðingu hreyfingar fyrir hjartað
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Málfarsráðunautar og áhugafólk um íslenskt mál velta oft
fyrir sér notkun mismunandi orða yfir sama atburð, atvik
eða hlut. Áhugamaður um íslenskt mál spurði bónda
nokkurn eitt sinn: "Hvort segið þið í þinni sveit: „Ég er
dáinn - látinn eða ég er dauður?"
Bóndinn svaraði á augabragði: "Við notum ekkert
þessara þriggja orða. Í minni sveit þegjum við þegar við
erum dáin."

Hjartastuðtæki Heart Save

Björgum mannslífum!
s
s
s
s
s

Ávallt tilbúið til notkunar
Einfalt og öruggt
Einn aðgerðarhnappur
Lithium rafhlaða
Íslenskt tal

Hjartastuðtæki innan seilingar veitir öryggi. Nauðsynlegt í fyrirtæki,
heimahús, opinberar stofnanir, íþróttamannvirki, verslunarmiðstöðvar
og víðar. Primedic er mest selda hjartastuðtækið í Noregi.
Nánari upplýsingar veitir Hrefna Guðmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

sími 569 3100

www.eirberg.is
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Helgi Hróðmarsson

KVEÐJA FRÁ SÍBS
miðstöð landsins. Endurhæfingarsvið
Reykjalundar eru níu talsins: Geðsvið,
gigtarsvið, hjartasvið, hæfingarsvið,
lungnasvið, næringarsvið, taugasvið
verkjasvið og svið atvinnulegrar endurhæfingar.
Framþróun - Með breyttum lifnaðarháttum hafa komið fram ný vandamál
meðal annarra sykursýki 2. Ótrúlega
margir þjást af verkjum, ofnæmi, streitu
o.þ.h. Við þurfum því að kljást við ný
verkefni — lífsstílssjúkdóma. Kjörorð
samtakanna: ,,að styðja sjúka til
sjálfsbjargar” eru enn höfð að leiðarljósi.
Því hafa samtökin reynt að bregðast við
breyttum lifnaðarháttum og koma til
móts við breyttar þarfir landsmanna.

Loftmynd af svæði SÍBS á Reykjalundi (Jón Karl Snorrason)

Tilgangur SÍBS er sá að sameina innan
vébanda sinna fólk með berkla,
hjartasjúkdóma, lungnasjúkdóma, astmaog ofnæmi og svefnháðar öndunartruflanir og vinna að því að heilbrigðisþjónusta og félagsleg aðstaða þessa fólks
sé sem fullkomnust. Einkunnarorð samtakanna eru: ,,Styðjum sjúka til sjálfsbjargar”.

Sundlaugarnar á Reykjalundi njóta mikilla
vinsælda

Víðtæk starfsemi SÍBS - Auk Reykjalundar endurhæfingarmiðstöðvar, starfrækir SÍBS nú Múlalund, vinnustofu fyrir
öryrkja og Happdrætti SÍBS sem er
fjárhagsleg kjölfesta alls starfs SÍBS. Í
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samstarfi við aðra aðila er starfræktur
Múlabær, dagvistarstofnun fyrir aldraða,
og Hlíðabær sem er dagvistarstofnun fyrir
minnissjúka. HL-stöðvar voru settar á
stofn af SÍBS, landssamtökum hjartasjúklinga og Hjartavernd. Þar fer fram
þróttmikið starf þar sem veitt er
endurhæfing eftir bráð veikindi og
aðgerðir og síðan viðhaldsþjálfun af
ýmsum toga. Starfsemi SÍBS og
Happdrættis SÍBS er í Síðumúla 6.
Skipulagsmál - Mikil vinna hefur á
undanförnum misserum farið fram innan
SÍBS að skipulagsmálum. Starfshópur
starfar nú sem hefur það hlutverk að
yfirfara gögn sem fram hafa komið á
undanförnum mánuðum og misserum og
leggja fram hugmyndir að breyttum
áherslum í skipulagsmálum fyrir stjórn
SÍBS.
Þjálfunarhúsið á Reykjalundi - Hið nýja
þjálfunarhús á Reykjalundi, sem tekið var
í notkun árið 2002, hefur reynst mjög vel
og stórbætt alla aðstöðu til endurhæfingar og með tilkomu þess hefur
Reykjalundur enn styrkt stöðu sína sem
stærsta og öflugasta endurhæfingar-

Fjármál - Stjórn og starfsmenn SÍBS hafa
unnið að því hörðum höndum að
hagræða í rekstri samtakanna, auk þess
sem leitað hefur verið leiða til að skjóta
frekari stoðum undir fjárhagsstöðu
samtakanna. Það reyndist nauðsynlegt,
ekki síst í framhaldi af miklum fjárhagslegum skuldbindingum sem komu
til m.a. vegna byggingar nýrrar, glæsilegrar aðstöðu á Reykjalundi.
Múlalundur - Múlalundur veitir u.þ.b.
50 manns atvinnu og starfsþjálfun. Flestir
starfsmenn eru í hálfu starfi. Þannig
treysta margir öryrkjar á þjónustu SÍBS á
Múlalundi. Þrátt fyrir mikilvægi þessarar
þjónustu hafa greiðslur ekki reynst
nægilega háar úr þjónustusamningi við
Félagsmálaráðuneytið. Nú standa yfir
viðræður við ráðuneytið um nauðsyn
verulega aukins fjárframlags ríkisins
vegna reksturs Múlalundar.
Staðfesting Vífilstaðadeildar SÍBS sem
landsfélags - Vífilstaðadeild SÍBS var
stofnuð árið 1994 sem landsfélag
sjúklinga með svefnháðar öndunartruflanir. Staðfest var á aukaþingi SÍBS
árið 2005 að aðildarfélagið hefði sömu
stöðu og önnur landsfélög tiltekinna
sjúklingahópa innan SÍBS. Nafn félagsins
er nú: Vífill, félag fólks með svefnháðar
öndunartruflanir/ kæfisvefn.

Hagsmunagæsla - SÍBS hefur lagt áherslu
á að gæta hagsmuna félagsmanna sinna.
Vorið 2006 var t.d. haldin í Norræna
húsinu ráðstefnan: ,, Líf með lyfjum” þar
sem fjöldi hagsmunaaðila fjallaði um
lyfjamál. Samtökin stóðu einnig að opnum fundi með fulltrúum stjórnmálaflokkanna þar sem sérstaklega var rædd
hugmynd um afnám virðisaukaskatts af
lyfjum. Ráðstefna um gildi hreyfingar var
haldin í tengslum við þing SÍBS árið
2006. SÍBS hefur einnig mótmælt
fyrirhuguðum stjórnvaldsaðgerðum s.s.
upptöku ,,analog” kerfis í verðlagningu
lyfja. Þá mótmæltu samtökin að sjálfsögðu fyrirhugaðri helgarlokun bráðaþjónustu fyrir hjartasjúklinga og tilvísanaskyldu til hjartalækna.
SÍBS dagurinn - SÍBS dagurinn er
haldinn hátíðlegur fyrsta sunnudag í
október ár hvert. Í ár var SÍBS dagurinn
7. október og þá voru, líkt og undanfarin
ár, skrifstofur samtakanna og aðildarfélaga að Síðumúla 6 opnar gestum og
gangandi. Starfsemin var kynnt og efni
frá samtökunum lá frammi.
Þjónusta við félagsmenn SÍBS - SÍBS
hefur lagt áherslu á að auka þjónustu við
félagsmenn samtakanna. SÍBS blaðið
kemur út þrisvar á ári. Þar er oftast tekið
fyrir ákveðið þema í hverju tölublaði þar
sem athygli er m.a. beint að sérstökum
sjúkdómum eða þjónustu við sjúklinga.
Vegna brýnnar þarfar var ráðinn
félagsráðgjafi til þjónustu við félagsmenn
aðildarfélaga SÍBS. Því starfi gegnir
Margrét Albertsdóttir. Frá því að SÍBS hóf
að bjóða upp á þjónustu félagsráðgjafa á
skrifstofum samtakanna hafa fjölmargir
félagsmennn notið góðs af – enda mikil
þörf fyrir þjónustuna. Starfshlutfall
félagsráðgjafa SÍBS er nú 40 %.

Fundur með Landlækni - Fundað var
með Aðstoðarlandlækni. Starfsemi SÍBS
var kynnt og helstu baráttumál. Aðstoðarlandlæknir tók vel í samstarf við
SÍBS og ákveðið var að fulltrúar SÍBS hitti
hann reglulega.
Sýningin 3L EXPO, í Egilshöll – SÍBS var
meðal 200 sýnenda á sýningunni 3L
EXPO um heilbrigði og vellíðan sem
haldin var 7.-11. september 2006.
Kvikmyndir - SÍBS lét gera mynd um
sögu og starfsemi samtakanna sem
frumsýnd var í sjónvarpinu snemma árs
2006. Samtök lungnasjúklinga, Astmaog ofnæmisfélagið og Vífill, félag fólks
með svefnháðar öndunartruflanir/kæfisvefn létu einnig hver fyrir sig gera
myndir um þá sjúkdóma sem samtökin
standa fyrir sem sýndar voru í
sjónvarpinu. Nú stendur yfir vinna við
gerð tveggja kvikmynda. Annars vegar
um bakverki og hins vegar um offitu
barna.
Erlend samskipti - Eins og áður eru
samskipti SÍBS út fyrir landsteinana og
fólgin í aðild sambandsins að NHL
(Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund), enda er það bundið í lögum SÍBS.
Hvert Norðurlandanna á einn fulltrúa í
stjórn NHL. Þing, stjórnarfundur og
vinnufundur á vegum NHL var haldið
hér á landi í byrjun september s.l.
Aðild að ÖBÍ - SÍBS er fjölmennasta
aðildarfélag Öryrkjabandalags Íslands.
Mikilvægt er að undirstrika að
félagsmenn aðildarfélaga SÍBS hafa
þannig fullan rétt á og aðgang að þeirri
þjónustu sem ÖBÍ hefur upp á að bjóða.

Ferð um landið - Í september s.l. var farin
hringferð um landið á vegum SÍBS þar
sem samtökin voru kynnt og mælingar
framkvæmdar á blóðþrýstingi, blóðfitu
og súrfefnismettun. Á tíu dögum voru 17
staðir heimsóttir á svæðinu frá Sauðárkróki til Kirkjubæjarklausturs.
Afmælisár framundan - SÍBS var stofnað
24. október 1938 og verða því 70 ára á
næsta ári og verður þeirra tímamóta
minnst á árinu. Samtökin NHL verða 60
ára sama ár. Þess hefur verið farið á leit
við SÍBS að þeirra tímamóta verði
jafnframt minnst hér á landi einnig á
næsta ári. Þá verða samtökin Hjartaheill á
næsta ári 25 ára. Þannig að næsta ár
verður ár tímamóta.
Eins og að framan greinir, er um að ræða
víðtæka starfsemi á vegum SÍBS. Eitt af
meginmarkmiðum samtakanna er og
hefur verið að gæta hagsmuna félagsmanna sinna. Hjartaheill er lang
fjölmennasta aðildarfélag SÍBS með
rúman helming félagsmanna samtakanna. Afar mikilvægt er því að
samstarf SÍBS við Hjartaheill sem og
önnur aðildarfélög sé gott og gjöfult og
velferð samtakanna og félagsmanna
þeirra verði höfð að leiðarljósi. Ég vil f.h.
SÍBS nota þetta tækifæri og þakka
starfsfólki og stjórnarmönnum Hjartaheilla farsælt samstarf og óska
samtökunum áfram alls hins besta.
Nóvember, 2007, Helgi Hróðmarsson.

Aðildarfélög samtakanna standa að
öflugu starfi með það markmið að
leiðarljósi að auka lífsgæði og bæta heilsu
félagsmanna sinna. Haldnir eru félags- og
fræðslufundir í Síðumúla 6 þar sem
félagsmenn njóta nú mun betri aðstöðu
en áður var.
Fundur með fulltrúum Tryggingastofnunar ríkisins – SÍBS hefur komið á
formlegu samstarfi við TR. Ákvörðun um
það var tekin á kynningarfundi sem SÍBS
stóð fyrir þar sem fulltrúar TR kynntu
starfsemi stofnunarinnar.

Aðalstöðvar SÍBS í Reykjavík, Síðumúla 6, þar sem skrifstofur Hjartaheilla og Neistans eru einnig til
húsa
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OFNÆMI… NEI TAKK

527

ÞESS VEGNA INNIHALDA NÝJU
BARNAVÖRURNAR FRÁ NEUTRAL ENGIN
ILMEFNI EÐA ÓNAUÐSYNLEG VIÐBÓTAREFNI
Þriðjungur allra barna á það á hættu að fá ofnæmi. Notkun
ilmefna og ónauðsynlegra viðbótarefna eykur þá hættu. Neutral
vill ekki stuðla að ofnæmi. Þess vegna innihalda nýju barnavörurnar frá Neutral engin aukaefni og eru allar heilbrigðisvottaðar í samstarfi við astmasérfræðinga. Það er framlag
Neutral til heilbrigðrar húðar.
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Neutral vörurnar
eru viðurkenndar af
dönsku astma- og
ofnæmissamtökunum.

Hjarta Sudoku – nýtt í Velferð
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Hjartagátan sem verið
hefur í Velferð hefur nú
kvatt okkur og verður
ekki að sinni.
Í stað hennar verður
boðið upp á hinar
vinsælu Sudoku þrautir
sem virðast henta jafnt
ungum sem öldnum.
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Hér koma tvær þær fyrstu.
Leiðbeiningar:
Fyllið í eyðurnar með
tölunum og bókstöfunum
sem fyrir koma.
Hver tala og bókstafur
má aðeins koma einu
sinni fyrir í hverri línu og
innan hvers kassa.
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Gangi ykkur vel og góða
skemmtun!
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