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Stjórnmálamenn lofa
auknum stuðningi
Velferð lagði spurningar fyrir alla stjórnmálaflokka áður en gengið var til kosninga
á Íslandi. Það er skemmst frá því að segja að
flokkarnir sýndu allir mikinn skilning á
starfsemi Landssamtakanna og velvild í garð
þeirra. Blaðið er að drjúgum hluta tileinkað
þessum spurningum og svörum og ljóst er að
allir flokkar sem í framboði voru hafa hug á
að stuðla að eflingu samtaka á borð við LHS.
Það er stórafmæli hjá samtökunum í ár. Við
fögnum 20 ára afmæli og besta gjöfin er að
sjálfsögðu að ný ríkisstjórn standi fast og vel
við bakið á samtökunum. Svör allra flokka
við spurningalista Velferðar er að finna í
blaðinu. Allir flokkar voru til að mynda
sammála um að 600 þúsund króna framlag á
fjárlögum til samtakanna megi endurskoða
og auka. LHS hefur alla burði til að verða
leiðandi afl í baráttunni við hina banvænu
hjartasjúkdóma sem herja á mannkynið.
Augu stjórnmálamanna hafa opnast fyrir
þessari staðreynd ef marka má svör þeirra
sem gefin voru skömmu fyrir kosningar. Sjá
bls. 4-6.

Landssamtökin hafa verið brautryðjendur í mælingum á þeim áhættuþáttum sem leitt geta til
hjartasjúkdóma. Stórnmálamenn treysta LHS til frekari starfa á þeim vettvangi.

Gott starf
hjá Dönum

Öflugt starf á
Akureyri

Lyfjaverð er
of hátt

Við litum í heimsókn til dönsku
hjartasamtakanna og það var fróðlegt að
sjá hvernig þeir stýra sinni starfsemi.
Þar á bæ ráða valkyrjur ríkjum og hafa
sér til stuðnings einvalalið á öllum
sviðum. Við getum margt lært af þeim.

Gísli J. Eyland formaður Félags
hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu
ræðir um afar öfluga starfsemi
félagsins á þeim þrettán árum sem
liðin eru frá stofnun. Stór gjöf var
afhent nú í vor.

Umfjöllun ASÍ og tillögur varðandi
lyfjaverð og verðmyndun er til umfjöllunar í Velferð. ASÍ leggur til að sett
verði þak á lyfjaverð, þannig að tryggt
sé að sjúklingur greiði aldrei meira en
ákveðna tölu á ári.

Sjá bls. 9.

Sjá bls. 7.

Sjá bls. 10.

VELFERÐ
Stækkið spítalana!
Því miður eru samtökin okkar fjölmenn.
Og það sem meira er; þau eru fjölmennustu sjúklingasamtök á landinu með
hátt í 3700 félagsmenn. Því miður lítur
út fyrir verulega fjölgun í félagatali.
Óskastaða allra sem að Landssamtökum hjartasjúklinga standa er að
Eggert Skúlason.
samtökin leggist af. Sú fullyrðing felur í
sér ósk um færri tilfelli af hjarta og æðasjúkdómum. Það er
hins vegar ekkert útlit fyrir slíka þróun.
Komandi kynslóðir eru að stækka, ekki bara í fjölda
heldur einnig í ummáli. Það er óhætt að fara að byggja við
spítalana, fjölga sjúkrarúmum og mennta fleira fólk í
heilbrigðisgeiranum. Það eru þúsundir Íslendinga að þróa

með sér hjartasjúkdóma. Hátt hlutfall þessa fjölda mun
leggjast inn á hjartadeildir á komandi árum. Við höfum ekki
efni á því að tveir til þrír einstaklingar fái hjartaáfall eða
tengda sjúkdóma á hverjum sólarhring. Ef þetta væri fjöldi
þeirra sem slösuðust varanlega í umferðinni á hverjum degi
myndi heyrast mikið ramakvein um þjóðfélagið allt. Þessum
tilfellum mun fjölga verði ekki eitthvað að gert. Það dugar
ekki að halda hátíðaræður um heilbrigði þjóðar og nauðsyn
þess að taka upp betra líferni og stofna nokkur embætti til að
losna við vandann sem stendur að ráðamönnum. Nú er
nauðsynlegt að draga víglínuna. Stjórnmálamenn, embættismenn og aðrir þeir sem geta haft áhrif þurfa með heilsteyptu
jákvæðu átaki að sporna við þessari þróun. Þar á að leita til
samtaka á borð við LHS um að leiða slíkt átak. Eitt er öruggt;
við deyjum öll, en ekkert þjóðfélag hefur efni á því að missa
stóran hluta þegna sinna um aldur fram. Timi aðgerða er
runninn upp. Hann var í gær og í fyrradag en þeir dagar eru
liðnir. Notum í það minnsta daginn í dag og drögum
víglínuna. Óvinurinn er búinn vopnum af fullkomnustu gerð.
Eggert Skúlason
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Þverpólitískur vilji
til aukinna umsvifa lhs
Stjórnmálaflokkarnir fengu allir sendan spurningalista frá Landssamtökunum í
byrjun apríl. Settar voru fram sjö spurningar til þeirra allra. Skilafrestur var 11.
apríl og er skemmst frá því að segja að allir flokkarnir skiluðu svörum til okkar og
það á umsömdum tíma. Ber að þakka fyrir það. Af hálfu ritstjórnar var lögð áhersla
á að fá fram svör við nokkrum spurningum sem brunnið hafa á samtökunum og fá
svör fyrir kosningar. Bæði er, að á þeim tíma eru stjórnmálamenn gjarnari á að
lofa og einnig var landslagið í stjórnmálunum fyrir þessar kosningar, afar óljóst
og ekki vitað hvernig næsta ríkisstjórn liti út. Hér verður gerð grein fyrir svörum
stjórnmálaflokkanna en um er að ræða stytta og endursagða útgáfu. Svörin í heild
sinni er að finna inni á heimasíðu Landssamtakanna www.lhs.is.
Spurningarnar voru sjö eins og fyrr segir.
1. Hvernig hyggst flokkurinn beita sér í
málum sem snúa að hjartasjúkdómum í
nútíma samfélagi? Hefur flokkurinn stefnu
sem tengist þessum málaflokki?
Fyrir hönd Framsóknarflokksins
svaraði heilbrigðisráðherra Jón Kristjánsson. Hann sagði flokkinn hafa stefnu í
málefnum heilbrigðisþjónustunnar, en ekki
vegna tiltekinna sjúkdóma. Jón benti þó á
að fyrirrennari hans hefði beitt sér fyrir
heilbrigðisáætlun sem Alþingi samþykkti
og nær áætlunin fram til ársins 2010. Þar
er hjarta- og heilavernd skilgreint sem eitt
af sjö forgangsverkefnum heilbrigðisþjónustunnar og mælanleg markmið sett fram
um hlutfallslega minnkun dánartíðni vegna
hjarta- og æðasjúkdóma hjá fólki á
aldrinum 25–74 ára.
Sjálfstæðisflokkurinn tók í sama
streng. Vitnað var til samþykktar á heilbrigðisáætlun vorið 2001 og ítrekað að
stefna flokksins sé í samræmi við þá áætlun. Hnikkt var á því markmiði að draga úr
dánartíðni hjá aldurshópnum 25–74 ára
vegna hjartasjúkdóma. Hjá körlum um
20% og hjá konum um 10%. Þessum
mákmiðum á að ná fyrir árið 2010.
Össur Skarphéðinsson svaraði fyrir hönd
Samfylkingar og sagði hann að grundvallarstefna flokksins í heilbrigðismálum
væri að tryggja jafnan aðgang allra að
heilbrigðisþjónustunni án tillits til efnahags og stöðu. „Þá skiptir það hjartasjúklinga verulegu máli, að við höfum lagt til að
lögfest verði hámarksbið eftir læknisaðgerðum eins og þegar hefur verið gert á
Norðurlöndum. Ég tel að þessi stefna okkar
myndi í framkvæmd leiða til mun bættari
þjónustu við hjartasjúklinga.“
Annað sem vakti athygli í svari Sam-
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fylkingar var lækkun gjaldtöku, aukin
aðstoð við fjölskyldur utan af landi sem
þurfa að leita til sjúkrahúsa á suðvesturhorninu, og aukin aðstoð við foreldra langveikra barna, ekki síst hjartveikra, og
foreldra þeirra.
Svör frá Vinstrihreyfingunni – grænt
framboð voru skrifuð af Þuríði Backmann.
Flokkurinn hefur almenna stefnu í heilbrigðismálum þar sem meðal annars er tekið
tillit til velferðarsjúkdóma. VG vilja efla forvarnir og telja að þegar upp er staðið sparist
fjármunir með þeim hætti. Flokkurinn telur
einnig nauðsynlegt að hlúa að Landsspítalanum Háskólasjúkrahúsi ásamt FSA og efla
þar endurhæfingu fólks með króníska sjúkdóma eins og t.d. hjartasjúkdóma.
Margrét Sverrisdóttir svaraði fyrir hönd
Frjálslynda flokksins. Hennar svar við
fyrstu spurningunni var svohljóðandi; „Við
styðjum þennan málaflokk eins og annað
sem snýr að velferð í þjóðfélaginu.“
2. Lyfjaverð til hjartasjúklinga er mjög
hátt. Hvernig vill þinn flokkur bregðast við
því?
Samfylkingin tók undir þá staðreynd
að lyfjaverð er mjög hátt og Össur bætti við;
„Því miður bendir allt til þess að kostnaðurinn fari hækkandi.“ Samfylking vill
setja raunverulegt þak bæði á læknis- og
lyfjakostnað sjúklinga. „Það þak þarf að
ákveða að höfðu samráði við samtök sjúklinga.“ Össur tók þó fram að endanlegt
ákvörðunarvald væri og yrði hjá stjórnmálamönnum.
Frjálslyndi flokkurinn svaraði þessu
til; „Með því að lækka verðið til þeirra
sjúklinga sem verða að taka þessi lyf til
frambúðar.“ Ekki var farið út í með hvaða
hætti það yrði gert.

Vinstri grænir telja brýnt að taka
lyfjakostnað til gagngerrar endurskoðunar.
„Auk þess þarf að endurskoða sérstaklega
greiðsluþátttöku TR á hjarta- og blóðþrýstingslyfjum og lyfjum sem notuð eru í
forvarnarskyni eins og t.d. blóðfitulækkandi lyf.“ Þá telja vinstri grænir að
áherslan eigi að vera á reykleysi og því sé
rétt að bæta við lyfjaflokkum sem hjálpa
fólki við að hætta að reykja.
Sjálfstæðisflokkurinn vitnaði til
samþykkta á landsfundi og þar segir um
lyfjakostnað almennings; „Lyfjakostnaður
einstaklinga sem eru í langtímameðferð
hefur aukist mikið og þarf að vinna að því
að setja skýrar reglur um hámarkskostnað
einstaklings án tekjutengingar vegna lífsnauðsynlegrar lyfjameðferðar.“ Þá var bent
á að Hjartalyf væru B-merkt lyf sem
sjúklingum væri brýn nauðsyn að nota að
staðaldri.. Jafnframt segja sjálfstæðismenn
að reglur vegna endurgreiðslu á lyfjum séu
í stöðugri endurskoðun og þar þarf að gæta
jafnræðis milli sjúklingahópa og tryggja að
kostnaði þeirra sem þurfa á lyfjagjöf að
staðaldri að halda sé haldið innan
skynsamlegra marka.
Framsóknarflokkurinn vitnaði til
þess að verð á hjartalyfjum væri ekki
hlutfallslega hærra en á öðrum lyfjum, hér
á landi. Einnig var tekið fram að sömu eða
svipaðar greiðslureglur giltu um notkun
hjartalyfja hér á landi og gerist á Norðurlöndunum. Bent er á að TR gefi út
afsláttarkort að fengnu áliti sérfræðings,
þar sem greitt er fyrir lyfin eins og um Emerkt lyf væri að ræða. Síðan segir; „Það
sem hins vegar er staðreynd er að lyfjaverð
hér er í mörgum tilvikum mun hærra en í
nálægum löndum........Nokkuð hefur verið
rætt um aukinn hlut notenda í lyfjaverði
síðustu mánuði. Er í þessu sambandi rétt
að taka fram að hlutur einstaklinganna
hefur verið að hækka án þess að umtalsverðar breytingar hafi verið gerðar á reglum
um greiðsluþátttöku af hálfu opinberra
aðila. Ekkert skýrir þessar breytingar
annað en breytingar á markaði innanlands.
Þetta kemur nokkuð á óvart í ljósi mikillar
hækkunar íslensku krónunnar sem alla
jafna ætti að leiða til lækkunar innkaupsverðs lyfja sem til dæmis er keypt inn í
dollurum.“ Hér er heilbrigðisráðherra sem
sagt að lýsa þeirri skoðun sinni að innflutn-

ingsaðilar og smásöluaðilar hafi hækkað
verðið á lyfjum.
3. Sífellt fleira ungt fólk fær hjartasjúkdóma. Hvernig ber að haga forvörnum?
Er nóg gert á því sviði?
Hér voru flokkarnir býsna sammála um
að auka þyrfti forvarnir. Vinstri – grænir
segja að reykingar sé einn stærsti skaðvaldurinn og draga beri úr neyslu tóbaks
með öllum ráðum. Flokkurinn telur einnig
að allir aðilar þurfi að vinna saman að forvörnum af þessu tagi. Öll skólastig, ríkið,
sveitarfélögin og frjáls félagasamtök. „Forvörnum þarf að sinna mun betur en gert er
í dag. Fjárskortur háir flestum þeim stofnunum eiga að sinna rannsóknum og forvörnum
á
mismunandi
sviðum.
Vinstrihreyfingin – grænt framboð setur
það sem eitt af forgangsmálum að styðja
markvisst forvarnarstarf á öllum sviðum.“
Heilbrigðisráðherra svaraði þessari
spurningu svona; „Það er aldrei nóg gert á
sviði forvarna og það er einmitt ástæðan
fyrir því hversu mikla áherslu ég lagði á að
koma Lýðheilsustofnun í gegnum þingið í
vor. Ég bind miklar vonir við að með henni
muni okkur takast að efla mjög allar
forvarnir, ekki síst á sviðum sem draga úr
hjartasjúkdómum.“ Jón Kristjánsson
bendir einnig á; „Í forvörnum verður fyrst

og fremst að höfða til þeirrar ábyrgðar sem
einstaklingurinn verður að taka á eigin lífi
– á eigin gjörðum.“
Frjálslyndi flokkurinn sagði meðal
annars; „Við viljum efla fræðslu um þá
áhættuþætti sem tengjast hjartasjúkdómum. Ef fræðslan byrjaði strax í leikskóla,
mætti koma í veg fyrir slíka sjúkdóma síðar
á ævinni.“ Þá vilja Frjálslyndir að næringarefnafræði verði fastur liður í allri
skólastarfsemi og virkja ætti Manneldisráð
og heilsugæslustöðvar á þessu sviði.
Sjálfstæðisflokkurinn vitnaði til þess
að haft væri á orði að forvarnir skiluðu sér
seint. Og sögðu svo; „Tíminn er þó ekki
lengur að líða en svo að markviss áróður
fyrir breyttum lífsháttum sem hófst fyrir 2 3 áratugum, ekki síst fyrir tilstilli Hjartaverndar, hefur skilað sér í því að dánartíðni
karla vegna kransæðastíflu lækkaði um
tæplega 60% á 15 ára tímabili frá 1981 –
1996. Nýjum tilfellum sjúkdómsins hefur
fækkað um 36% á sama tímabili.“ Sjálfstæðismenn binda miklar vonir við að
stofnun Lýðheilsustöðvar, sem Alþingi
samþykkti í vor muni enn efla forvarnir og
færa þær í samhæfðan farveg. Jafnframt
vonast sjálfstæðismenn eftir að með
tilkomu Lýðheilsustöðvar verði stutt enn
frekari við starfsemi frjálsra félagasamtaka.

Samfylkingin líkir forvörnum við kosningabaráttu. „Áróður og aftur áróður sem
skiptir máli. Við þurfum stöðuga og markvissa fræðslu, m.a. gegnum heilsugæslu í
skólum. Sömuleiðis þarf að vera í boði
stöðugur aðgangur að mælingum á blóðþrýstingi og blóðfitu, og áberandi áróður
fyrir gagnsemi slíkra mælinga.
4. Á síðustu fjárlögum fengu samtökin
framlag úr ríkissjóði upp á 600.000 kr.
Hvert er þitt álit? Ber ríkinu að efla
sjúklingasamtök á borð við Landssamtök
hjartasjúklinga eða eiga þau sjálf að standa
straum af sinni starfsemi? Hvað telur þú
eðlilegt framlag til málefnis af þessu tagi?
Heilbrigðisráðherra lýsti því yfir að starf
samtakanna væri ómetanlegt fyrir íslenskt
samfélag. Framsóknarflokkurinn svaraði annars svona; „Mér finnst fyllilega
koma til greina að styrkja samtökin til
ákveðinna verka eða samstarfs, til dæmis í
tengslum við afmörkuð verkefni Lýðheilsustofnunarinnar og útiloka alls ekki að það
geti orðið reyndin. Það er hins vegar hvorki
sanngjarnt eða ábyrgt af mér að nefna
ákveðnar tölur í því sambandi, en ég get
tekið undir að styrkur sem samtökin fá nú
úr ríkissjóði er ekki hár miðað við mikilvægi starfs LHS.“
Vinstri grænir telja að framlög úr
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ríkissjóði eigi að vera í takt við starfsemi
hvers félags. Þeir telja þó að ríkinu beri að
styðja myndarlega við sjúklingasamtök með
fjárframlögum. Vinstri grænir telja eðlilegt
þegar starfsemi samtaka er orðin umfangsmikil að gerður sé þjónustusamningur við
ríkið til nokkurra ára. Og loks; „Hvað
varðar afgreiðslu síðustu fjárlaga, þá má
ætla að mun hærri fjárhæð hefði verið í takt
við starfsemi félagsins.“
Frjálslyndir svöruðu þessu svona;
„Ríkið mætti styðja betur við bakið á
Landssamtökunum með hærri upphæð.“
Samfylkingin telur starfsemi samtaka
á borð við LHS mikilvægan þátt í
velferðarþjónustunni. „Það er vel hægt að
hugsa sér að þau taki að sér töluvert meira
hlutverk en þau gegna í dag. Það er engin
spurning um að slíka þjónustu beri að efla.
Ríkið á auðvitað að styðja duglega við slík
samtök. Ég vil ekki nefna neina sérstaka
upphæð sem renna ætti til samtakanna.
Það fer eftir verkefnum, kringumstæðum og
fjárhagsstöðu þeirra hverju sinni.“
Sjálfstæðisflokkurinn telur gildi
samtaka á borð við LHS afar mikið fyrir
samfélagið og telur að stjórnvöld eigi að
styðja, eftir því sem kostur er, starfsemi
slíkra félaga. Nefnar eru nokkrar leiðir sem
til greina koma. Bein fjárframlög til
rekstrar, til tiltekinna verkefna eða með
þjónustusamningi til lengri tíma. „Ljóst er
að fjármagn sem stjórnvöld leggja til slíkra
verkefna, margfaldast yfirleitt í meðförum
frjálsra félagasamtaka, sem byggist á
verðmætu sjálfboðastarfi, sjálfsaflafé og
árangri af viðkomandi starfsemi.“
5. Landssamtökin hafa boðið upp á

blóðþrýstings og blóðfitumælingar víða um
land. Samtökin eru búin að mæla um 2000
manns og dæmi eru um að mannslífum hafi
verið bjargað. Kemur til greina að setja upp
slíkt átak á landsvísu undir forystu ríkis- og
sveitarfélaga sem leitt yrði af LHS?
Það er skemmst frá því að segja að
Vinstri grænir, Frjálslyndi flokkurinn
og Samfylkingin telja þetta koma sterklega til greina. Framsóknarflokkurinn er
einnig þeirrar skoðunar en heilbrigðisráðherra setur málið fram með þessum
hætti. „Ég lít á þetta þannig að það væri
dæmigert samvinnuverkefni Lýðheilsustöðvar og samtakanna og hugsanlega
heilsugæslunnar sem er auðvitað sú heilbrigðisstofnun sem fyrst og síðast sinnir
verkefnum af þessu tagi.“
Sjálfstæðisflokkurinn telur þetta
koma til greina og hnykkir á samþykktum
af flokksþingi þar sem segir að stjórnvöld
eigi að gera þjónustusamninga við t.a.m.
félagasamtök um tiltekin verkefni. Því er
lýst yfir að blóðfitu- og blóðþrýstingsátak
gæti fallið þar undir. En Sjálfstæðismenn
telja þó alveg skýrt að samkvæmt lögum er
þetta verkefni heilsugæslunnar í landinu.
6. Tækjakaupasjóður sjúkrahúsanna
stendur ekki undir fjárfestingum sem
nauðsynlegar eru til að endurnýja búnað og
fylgja þeirri tækniþróun sem er á þessu sviði.
Hvernig á bregðast við því?
Heilbrigðisráðherra fyrir hönd Framsóknarflokksins lýsti þeirri skoðun sinni
að sjúkrahúsin væru vel tækjum búin.
Sjálfstæðisflokkur vitnaði til þess að í
heilbrigðisáætlun væri stefnt að því að
3–5% hlutfall af fjárframlögum til heil-

brigðisstofnanna fari til tækjakaupa.
Samfylkingin svaraði; „Við teljum að
stefna eigi að því að til tækjakaupa fari
svipað hlutfall af kostnaði við rekstur og
hjá sambærilegum sjúkrahúsum erlendis.
Við höfum hins vegar verið langt undir því
viðmiði til þessa.“ Þá vill Samfylkingin
breyta lögum um skattlagningu fyrirtækja í
þeim tilgangi að örva framlög til frjálsra
félagasamtaka með t.d. það fyrir augum að
stuðla að tækjakaupum. Vinstri grænir
vilja auka framlög til sjúkrahúsanna til að
mæta þessum vanda. Frjálslyndir eru á
annarri línu: „Með því að stunda fjarlækningar, nettengja heilsugæslustöðvar og
sjúkrahús á landinu við stóru sjúkrahúsin
mætti spara mikið í tækjakaupum.“
7. Kemur til greina af ykkar hálfu að
setja á laggirnar embætti umboðsmanns
sjúklinga til að tryggja hagsmuni þessa
hóps? Er þinn flokkur tilbúinn að beita sér
því máli á Alþingi?
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur bentu báðir á góða og heilsteypta
löggjöf um réttindi sjúklinga. Báðir bentu
einnig á tilraun sem fram fer nú á Landsspítalanum þar sem sérstakur starfsmaður
hefur verið ráðinn sem „umboðsmaður
sjúkra.“
Samfylking benti á að flokkurinn hefur
þegar lagt frumvarp um að stofnað verði
embætti umboðsmanns sjúklinga. Frjálslyndir vilja efla samtök á borð við Landssamtök hjartasjúklinga og Hjartavernd og
með þeim hætti verði hagsmunir sjúklinga
best tryggðir. Vinstri grænir hafa ekki
tekið afstöðu til embættis af þessu tagi.

Vélstjórafélag Íslands
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Félag hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu:

Þrjátíu og þremur milljónum
safnað á þrettán árum
,,Ég vil ekki meina að félagið okkar
hérna fyrir norðan hafi neina sérstöðu
gagnvart öðrum félögum hjartasjúklinga í landinu nema e.t.v. þá að hinn
almenni félagsmaður kann að vera
virkari og starfið kannski meira“ segir
Gísli J. Eyland formaður Félags hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu, en
starfsemi þess félags hefur vakið talsverða athygli fyrir það hversu kröftug
og skipulögð hún er.
Félagið var stofnað í október árið 1990
og verður því 13 ára í haust. Strax í upphafi
settu félagsmenn sér það markmið að reyna
að veita lyflæknisdeild Fjórðungssjúkrahússins eins mikinn stuðning með tækjakaupum og unnt væri og má segja að
félagið hafi staðið kröftuglega við það
markmið sitt. Fleiri hafa þó notið góðs af
starfsemi félagsins og má nefna Kristnesspítala, HL-stöðina og Heilsugæslustöðina
á Akureyri í því sambandi.

jólakortum og merkjum og með hjálp ýmissa
fyrirtækja í bænum. Fróðlegt er að líta á
hverju hefur verið áorkað og má nefna 600
þúsund krónur til lyfjadeildar FSA til kaupa
á tæki til að skoða hjartaþræðingarfilmur,
HL-stöðin hefur fengið 800 þúsund, keypt
var hjartaómskoðunartæki fyrir 8,2 milljónir,
rannsóknartæki fyrir 1,4 milljónir, Pobintæki fyrir 1,7 milljónir, gangráðstæki fyrir
500 þúsund, hjartagæslutæki fyrir 2,5
milljónir, 200 þúsund var safnað fyrir
Reykjalund og hjartalínurit keypt fyrir
Heilsugæslustöðina sem kostaði 700 þúsund. Þá er það síðast en ekki síst, nýtt afar
fullkomið hjartaómskoðunartæki fyrir
lyfjadeildina sem afhent var í vor en það
kostaði 16 milljónir króna.

Mjög öflugt félagsstarf

33 milljónum safnað
Félagsmenn með Gísla J. Eyland í
fararbroddi hafa verið geysilega duglegir í
fjársöfnunum vegna ýmissa málefna og segir
Gísli að fjár sé m.a. aflað með sölu á

Gísli segir að félagar hafi í upphafi verið
135 talsins en í dag eru félagsmenn hátt í
þrjú hundruð talsins. Að sögn Gísla gætu
þeir verið mun fleiri ef allir kysu að vera
með sem lent hafa í hjartveiki á félagssvæðinu, en hann segir illa ganga að ná til
þeirra sem hafa ,,einungis“ farið í þræðingu, blástur og fóðrun. ,,Félagsmenn eru
nær einungis fólk sem hefur farið í
skurðaðgerð“ segir Gísli.
Gísli J. Eyland hefur unnið gríðarlega

mikið og óeigingjarnt starf fyrir Félag
hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu.
Hann var formaður félagsins í upphafi og
hefur reyndar verið formaður þess alla tíð
ef undan eru skilin 2 ár þegar hann var
formaður Landssamtaka hjartasjúklinga en
það var hann í fjögur ár. Gísli er ávallt í
fararbroddi þar sem eitthvað er um að vera
á vegum félagsins, hvort sem það er
fjáröflun eða einhverjar samkomur á vegum
félagsins.
,,Alveg frá því félagið var stofnað árið
1990 hafa félagsmenn komið saman á
laugardagsmorgnum til að fara í gönguferð
saman. Það hefur aldrei fallið úr einn
einasti laugardagur og hefur þá ekki skipt
máli hvort veður hefur verið slæmt eða að
laugardag hefur borið upp á jóladag, alltaf
hittist fólkið, fær sér kaffi og gengur saman
í nokkra stund. Við höfum aðstöðu inn á
flugvelli hjá Flugfélagi Íslands og þaðan er
stutt að fara á úrvals göngusvæði annað
hvort á ,,Hjartabrautina“ svokölluðu við
ósa Eyjafjarðarár eða í Kjarnaskóg.
Auk þss höfum við alltaf einu sinni á ári
haldið grillhátíð með félögum okkar í
Þingeyjarsýslum sem alltaf hefur verið vel
sótt. Þá höldum við hangikjötsveislu einu
sinni á ári, yfirleitt skömmu eftir Þorrann
og svo höldum við okkar litlu-jól þar sem
við fáum okkur súkkulaði og rjóma.“
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Vilhjálmur formaður og Ásgeir framkvæmdastjóri vitjuðu dönsku hjartasamtakanna:

Hlaðnir hugmyndum og
góðu efni frá Köben
Nauðsynlegur hluti af starfsemi
félagasamtaka er að sjá og skilja hvað
samtök í öðrum löndum eru að gera.
Hvar er að nást árangur og með hvaða
hætti. Því miður hafa íslensku samtökin ekki gert mikið af þessu, en afar
gagnleg ferð var farin nú í vetrarlok,
þar sem formaðurinn og framkvæmdastjóri fengu tækifæri til að hitta starfsfélaga sína í Danmörku. Þeir Ásgeir
og Vilhjálmur voru komnir út miðvikudaginn 5. mars og mættir hjá dönsku
hjarta-samtökunum í Hauser Plads nr.
10, snemma dags, þar sem Susanne
Volqvartz, framkvæmdastjóri dönsku
samtakanna tók á móti þeim.
Susanne skýrði frá uppbyggingu dönsku
landssamtakanna þar sem 35 manns starfa að
jafnaði í ýmsum deildum auk þess sem 35
manns starfa í 7 hjartamiðstöðvunum sem
alfarið eru reknar af samtökunum en þær er í
Kaupmannahöfn, Kolding, Næstved, Odense,
Viborg, Aalborg og Århus. Susanne greindi
frá hvernig hjartamiðstöðinni er skipt upp í
deildir þ.e. fjölmiðla- og upplýsingadeild
(7starfsmenn),
fjáröflunardeild
(7
starfsmenn), lögfræðideild (3 starfsmenn),
markaðsdeild (7 starfsmenn), heilsufarsdeild
(7 starfsmenn) auk þess sem unnið er að

Vilhjálmur formaður í góðum félagsskap þeirra, Susanne Volqvartz, framkvæmdastjóra og Dorte Fremm.

ýmsum sérverkefnum s.s. móttöku, gerð
bæklinga og loks er það ritari framkvæmdastjóra. Strax mátti ljóst vera að umfang
starfsemi dönsku samtakanna er umtalsvert
meiri en við þekkjum hér á Íslandi.
Susanne skýrði frá ársreikningum
samtakanna. Einnig lét hún okkar mönnum
í té bæklinga og kynningarefni sem LHS er
frjálst að nota. LHS má nota efni af vef
dönsku samtakanna.
Susanne þessi er mikil kjarnorkukona
og hefur víðfemt starfssvið. Hún er einnig
formaður European Heart Network og
hvatti hún til þess að LHS gerðist sjálfstæður aðili að þeim samtökum.

Stólar sem notaðir eru við blóðfitu og blóðþrýstingsmælingar. Hönnunin er einstaklega skemmtileg og
ofurlítið „dönsk.“
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Næst lá leið þeirra félaga á fund lögfræðings samtakanna, en það er Inge
Tyndeskov. Hún greindi frá hvernig staðið
er að gerð erfðaskráa í Danmörku, en
töluvert er um að samtökin séu beðin um
aðstoð við slíka skjalagerð. Hún kom
einnig inn á hvað það væri mikilvægt að
einstaklingurinn sem vildi styrkja samtökin
bæri traust til þeirra félagasamtaka sem
hann vilji styðja og nefndi nokkur dæmi
um samskipti við eldra fólk.
Stundum er hringt til samtakanna og
þau beðinn að senda fulltrúa til að móttaka
gjöf án þess að tilgreina upphæð eða hvaða
gjöf er um að ræða. Regla Inge er sú að fara
aldrei ein og taka á móti slíkri gjöf, heldur
tekur hún ritara sinn með eða annan tiltækan starfsmann. Þetta gerir Inge til þess
að koma í veg fyrir að síðar meir kunni að
koma upp grunsemdir um hagsmunaárekstra og að tryggt sé að allar óskir og
skilyrði er fylgja gjöfinni séu á vitorði fleiri
en eins starfsmanns samtakanna.
Þá var komið að því að hitta formann
einna hverfasamtaka í Kaupmannahöfn.
Það var Frank Rasmussen, formaður
nefndarinnar í Ballerup- Værlöse- Smörum
sem kom til fundar við okkar menn. Þessi
nefnd stjórnar starfsemi hjartasjúklinga á
áðurnefndum svæðum.
Fram kom hjá Frank að fólk er valið í

þessar hverfanefndir því að á aðalfundi
félaganna vill hinn venjulegi Dani ekki
mæta af ótta við að vera kosinn í stjórn.
Eftir samtal Vilhjálms og Ásgeirs við
Frank er ljóst að LHS standur betur að vígi
í þessum félagslegu málum en Danir.
Næst lá leiðin í hjartamiðstöðina þar sem
Anne Skjødt leiðbeinandi ræður ríkjum.
Anne er leiðbeinandi fyrir þá sem vilja hætta
að reykja og megrast. Anne sagði mikinn
áhuga meðal Dana á heilbrigðu líferni s.s.
með því að hætta að reykja, aukin hreyfing
og hollu mataræði. Batnandi fólki er best að
lifa og Danir eru þar engin undantekning.
Að lokum fengu okkar menn upplýsingar um hvernig dönsku samtökin standa að
fjáröflun. Þeim þætti stjórnar Louise
Malling, viðskiptafræðingur.
Louise fór yfir fjáraflanir og þjónustu við
þá félagsmenn sem gefa gjafir til samtakanna. Sérstök áhersla er lögð á að senda
fólki gjafir á stórafmælum en passað er uppá
að gjafirnar séu ekki stórar því aðalatriðið er
að muna eftir viðkomandi einstaklingi og
með því að færa honum/henni heim sanninn
um hug samtakanna.
Þar með var komið að kveðjustund og
þeir félagar og héldu heim til Íslands með
fangið fullt af bæklingum og ritum og
höfuðið úttroðið af fróðleik og hugmyndum.

Elías V. Einarsson framkvæmdastjóri og rekstraraðili Valhallar gekk frá samningi við Vilhjálm
formann, skömmu áður en Velferð fór í prentun. Þetta er rausnarlegt tilboð þar sem okkar
félagsmönnum er veittur 15% afsláttur af mat og gistingu.

Sumartilboð á Þingvöllum
Aðstandendur Hótel Valhallar hafa gert samning við Landssamtök hjartasjúklinga.
Boðinn er 15% afsláttur af gistingu og mat á hótelinu. Þetta er afar rausnarlegt tilboð og
gildir fram til áramóta. Valhöll stendur í hjarta þjóðgarðsins á Þingvöllum og nýtur
mikilla vinsælda meðal ferðamanna. Nú gefst okkar fólki kostur á að njóta lengri dvalar
á þessum ægifagra stað og gera sér glaðan dag. Tilboð þetta tekur ekki til vínfanga.
Rétt er að benda fólki á að nauðsynlegt er að hafa góðan fyrirvara á pöntun, hvort sem
er á gistingu eða mat, þar sem staðurinn er mjög vinsæll áfangastaður, sér í lagi yfir
sumarið. Símanúmerið á Valhöll er 486-1777 og faxnúmer er; 486-1778 einnig er hægt
að senda tölvupóst á netfangið valholl@vortex.is

Kláraðu garðinn með BYKO
Girðingaeiningar
Einföld og góð lausn.
Ótal gerðir.

Ný handbók
fyrir garðinn

Útiarinn
Fullkomnaðu daginn.
Arnar og/eða gashitarar.

Garðhúsgögn
Gott úrval, borð, stólar,
bekkir o.fl.

Komdu og fáðu nýja palla- og
girðingarbæklinginn frá BYKO.
52 bls. fullar af hugmyndum um
palla, girðingar, lýsingu, tröppur,
sorpgeymslur og festingar.

Garðhús
Gæða Lillevilla garðhús.
Margar stærðir og gerðir.

Gasgrill
Margar gerðir og stærðir

Pallaefni
Alhefluð fura, A-gagnvarin,
allar stærðir og gerðir

BYGGIR MEÐ ÞÉR
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Áherslur ASÍ í velferðarmál:

Lyf á Íslandi eru of dýr
Alþýðusamband Íslands gaf út skýrslu um íslenska
velferðakerfið, síðla vetrar. Landssamtök hjartasjúklinga
komu að þeirri vinnu og áttu fulltrúa í þeim vinnuhópi sem
laut að heilbrigðismálum. Hópurinn setti fram fjölmargar
tillögur til úrbóta og vakti athygli á enn fleiri liðum sem
mögulegt er að bæta með hagsmuni þeirra að leiðarljósi
sem þurfa að nýta sér þessa þjónustu. Umræða um lyfjaverð
og verðmyndun á þessu sviði er sérstaklega athyglisverð. Í
tillögum ASÍ um lyfjamál segir:
• Heildarkerfi verðmyndunar lyfja verði endurskoðað með það
að markmiði að hagræða og lækka verð.
• Tekið verði upp fyrirkomulag sem tryggir að enginn greiði
meira en ákveðið hámark á ári fyrir lyfseðilsskyld lyf.
• Haldið verði uppi eftirliti með verði á öllum lyfjum, skráðum
og óskráðum.
Til grundvallar, og rökstuðnings, þessum tillögum setti
hópurinn fram rannsóknarvinnu sína og skal hér gripið aðeins
niður í hana. Bent er á að verðmyndun lyfja hér á landi sé flókið
ferli. Auk heildsala og smásala koma þrjár stofnanir við sögu og
þær eru; Lyfjaverðsnefnd, Greiðsluþátttökunefnd og Lyfjastofnun.

Yfir 100 lífræn næringarefni
13 Vítamín · 16 Steinefni · 18 Aminósýrur · Snefilefni
Ríkt af Járni · Prótíni · Clorophyll sem er súrefnisgjafi
GLA fitusýrum · Beta-carotene · Fjöldi Andoxunarefna

Greinilegur munur eftir
nokkra daga inntöku.

Meiri orka, þrek
og vellíðan.
Lífrænt og náttúrulegt
fjölvítamín.

· Fyrir: Fullorðna, unglinga og börn
· Barnshafandi og konur með börn á brjósti
· Íþróttafólk og þá sem eru undir miklu álagi

Smásæir blágrænir ferskvatns þörungar:
Lífræn uppbygging næringarefna í jafnvægi
og samræmi við þarfir líkamans.

Leiðandi í gæðum í 20 ár.

12 vikna skammtur og 5 vikna skammtur

Er vottað 100% lífrænt

Fæst í apótekum
Sérfræðingar í Lífrænni Næringu
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Heildv. Celsus

Fyrir nokkrum árum var smásala í lyfjaverslun stokkuð upp.
Hætt var við gamallt kerfi lyfsöluleyfa og aukin samkeppni átti
að taka við. Þrátt fyrir þessar breytingar eru ýmsar vísbendingar
um að samkeppni á lyfjamarkaði sé enn takmörkuð. Mörg lyfjafyrirtæki, jafnt á heildsölu- og smásölustigi, hafa sameinast að
undanförnu. Á heildsölustiginu eru t.d. þrjú fyrirtæki ráðandi. Orð
lækningaforstjóra LSH í Morgunblaðinu 15. janúar síðastliðinn,
styðja vísbendingar um takmarkaða samkeppni. Hann sagði;
„...mörg þeirra lyfja sem eru sömu tegundar og hafa sömu
grunnefnin, eru komin á eina hendi hjá sama umboðsaðila hér á
landi. Í þeim tilvikum er um einokun að ræða en ekki bara
fákeppni.“ Þetta viðhorf var síðan ítrekað í sama blaði, bæði af
lækningaforstjóranum og forstjóra LSH. Á hinn bóginn fullyrtu
framkvæmdastjóri Samtaka verslunarinnar og formaður lyfjahóps
samtakanna að mikil samkeppni ríkti á þessum markaði og var
það líka að finna í Morgunblaðinu um líkt leyti.
En fleiri hafa bent á hluti sem skekkja myndina. Ólafur
Ólafsson fyrrverandi landlæknir hefur látið þessi mál til sín taka.
Hann hefur bent á að í Norrænu tölfræðihandbókinni megi finna
upplýsingar sem gefi ótvírætt til kynna að heildsölu og
smásöluálagning lyfja sé miklum mun meiri hér á landi en annars
staðar á Norðurlöndum. Og enn er vitnað í Morgunblaðið, nú frá
16. janúar. Þar sagði að samanburður lyfjamáladeildar LSH á
opinberu heildsöluverði ellefu lyfja hér og í Danmörku í fyrra
leiddi í ljós að að lyf voru dýrari hér á landi í öllum tilvikum. Í
tveimur tilvikum var verðmunurinn 70% en oftast voru lyfin 2030% dýrari hjá íslenskum heildsölum en þeim dönsku.
Forsvarsmenn LSH hafa bent á að verðmunurinn sé enn meiri
á óskráðum lyfjum en skráðum enda sé ekkert opinbert verðeftirlit
með óskráðum lyfjum. Í Morgunblaðinu 7. febrúar kom fram að
lyfjamáladeild LSH hefur spurt hvort stóraukin afskráning eldri
lyfja tengist þessari staðreynd. „Við núverandi aðstæður hefur
lyfjaframleiðandi eða umboðsaðili algjört einræðisvald hvort lyf
hans sé skráð. Hægt er með einfaldri tilkynningu án nokkurs
rökstuðnings að afskrá lyf.“
Loks benda samtökin á staðreynd sem er óumdeild og hún er;
að frá janúar 2002 til febrúar 2003 hefur verð lyfjavara hér á
landi hækkað um 8% meðan neysluverð hefur aðeins hækkað um
rúmlega 1%.
Í niðurlagi þessa kafla skýrslunnar segir orðrétt: „Í vinnu
starfshóps velferðanefndar ASÍ hefur ítrekað komið fram að
lyfjaverð hérlendis er mun hærra en stór hluti sjúklinga ræður vel
við. Hátt lyfjaverð getur t.d. verið mjög íþyngjandi fyrir marga
öryrkja og aldraða. Mörg dæmi eru um það að fólk leiti til
hjálparsamtaka eins og Hjálparstarfs kirkjunnar eftir aðstoð við
að leysa út nauðsynleg lyf. Hvernig sem á málið er litið blasir við
að endurskoða þarf kerfi verðmyndunar lyfja með það að markmiði að hagræða og lækka lyfjaverð til sjúklinga.“

Valﬂjónusta

Allt fyrir ﬂig!
• Allt a› 600.000 kr. yfirdráttarheimild 
 án heimildargjalds og ábyrg›armanna 
 (m.v. ﬂrefalda launaveltu)

Valﬂjónustan b‡›st traustum vi›skiptavinum sem stunda fjölbreytt

• Lægri yfirdráttarvextir á tékkareikningi

fjármálaﬂjónustu Íslandsbanka a› ﬂínum ﬂörfum og um lei› noti›

• Hærri innlánsvextir á tékkareikningi

betri kjara og sveigjanleika í bankavi›skiptum.

• 5% afsláttur af greiddum vöxtum skuldabréfa
 eftir skilvísar grei›slur


Kynntu ﬂér máli› okkar í næsta útibúi, 
hringdu í ﬂjónustuveri› í síma 440 4000 
e›a kíktu á isb.is 


vi›skipti vi› bankann. Í Valﬂjónustunni getur ﬂú laga› ví›tæka

• Frítt debetkort
• Allt a› 800.000 kr. lán án ábyrg›armanna 
 í allt a› 5 ár (a› undangengnu grei›slumati)
• Sérkjör hjá Íslandsbanka - Eignast‡ringu
• Sérkjör hjá Glitni

Útibú

www.isb.is

Eignast‡ring

Eignafjármögnun

Fyrirtækjasvi›

Alﬂjó›asvi›

Marka›svi›skipti

Vertu me› allt á hreinu!

Varmahlíð í Skagafirði:

Formenn funda
Árlegur formannafundur LHS var
haldinn í Varmahlíð í Skagafirði í
byrjun apríl. Mikil og vönduð dagskrá
var lögð fyrir fundinn, sem tók mið af
því afmælisári sem einkennir starf LHS
þetta árið. Góð mæting var á fundinn,
sem hófst með skýrslu formanns samtakanna, Vilhjálms Vilhjálmssonar.
Formaðurinn gerði grein fyrir starfsemi samtakanna, frá síðasta þingi.
Skýrsla formanns tók mjög mið af því að
nú er runnið upp afmælisár samtakanna og
verður haldið upp á 20. ára afmæli í haust.
8. október er afmælisdagur samtakanna og
mun starf samtakanna ná hápunkti á þeim
degi, þar sem mikið verður í lagt til að
fagna tímamótunum, vekja athygli á
samtökunum og láta gott af sér leiða með
gjöfum til sjúkrahúsa og heilsustofnanna,
sem er jú eitt aðal markmið LHS.
Alþjóða hjartadagurinn er 28. september og fjallaði fundurinn um skipulag í
tengslum við þann dag. Stefnt er að skipulagðri dagskrá um allt land. Í Reykjavík
verður öflug og áhugaverð dagskrá í
Perlunni, ef að líkum og lætur og öll félög
samtakanna eru með hugmyndir í vinnslu,
um hvernig best verður staðið að deginum.

Þorbjörn Árnason, Vilhjálmur Vilhjálmsson, Ólafur Magnússon og Valur Stefánsson ræða málin.

Þriðji stóratburðurinn sem verður um
þetta leiti er fundur norrænu hjartasamtakanna sem haldinn verður í Reykjavík
dagana 2. og 3. október. Landssamtökin
eru aðili að þessum óformlegu samtökum.
Sérstakt afmælisrit Velferðar sem kemur
út í lok september var kynnt fyrir
fundinum. Sigurjón Jóhannsson hefur veg
og vanda að ritinu. Gerð verður grein fyrir
sögu samtakanna í stórum dráttum og
verður það án efa afar fróðleg lesning.
Þá kynnti Ásgeir Þór Árnason framkvæmdastjóri samtakanna hugmynd um
útgáfu félagsskírteina handa félagsmönnum
LHS. Hugmyndin er að skírteinishafar njóti

Aðalsteinn Valdimarsson, Ásberg Lárentsínusson, Sigríður Bergsteinsdóttir, Gísli J. Eyland, Gísli J.
Júlíusson, Hjörtur Hermannsson og Rúrik Kristjánsson.
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afslátta og verður leitað eftir slíkum samningum við lyfjafyrirtæki, líkamsræktarstöðvar og fleiri aðila sem fengur væri talinn í.
Mikil umræða varð um veru LHS í SÍBS
og voru fundarmenn á einu máli um að rétt
væri að taka þetta mál til athugunar.
Samþykkt var ályktun vegna þessa og ríkti
einhugur meðal fundarmanna. Ályktunin er
svohljóðandi:
„Formannafundur LHS haldinn í
Varmahlíð 5. apríl 2003 beinir því til
stjórnar samtakanna að hún taki til
skoðunar veru samtakanna í SÍBS. Beinir
fundurinn því til stjórnarinnar að hún meti
hvort LHS hafi af því ávinning að vera aðili
að SÍBS með óbreyttu fyrirkomulagi. Felur
fundurinn stjórn að sækja nú þegar um
sjálfstæða aðild að Öryrkjabandalaginu.“
Þessi ályktun var einróma samþykkt.
Þorbjörn Árnason varaformaður LHS
lagði til að samtökin tækju þátt í alþjóðlegu
samstarfi bæði austan hafs og vestan.
Talaði hann m.a. um World Heart Day sem
er á vegum WHO og Europian Heart
Network. Fundarmenn samþykktu þessa
tillögu einróma og var það mál manna að
samstarf af þessum toga myndi styrkja
samtökin, ekki bara út á við heldur einnig
inn á við og auka fræðslu og skilning á
baráttumálum hjartasjúklinga.

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
AA vélaleiga ehf, Hörpugötu 9, 101
Aðalblikk ehf, Vagnhöfða 19, 110
Aðal-Tannsmíðistofan, Hátún 8, 105
Afl verkamannafélag, Egilsbraut 11, 740
A-Karlsson hf lyfjaverslun, Brautarholti 28, 105
Akrahreppur, Miklibær, 560
Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18, 300
Akureyrarbær, Geislagötu 9, 600
ALARK arkitektar sf, Hamraborg 7, 200
Alþýðusamband Íslands, Sætúni 1, 105
Arkitektar Gunnar og Reynir, Laugavegi 32b,
101
Arkitektar Skógarhlíð ehf, Skógarhlíð 18, 105
Arkitektastofa Finns og Hilmars,
Bergstaðastræti 10a, 101
Arkitektastofan OÖ ehf, Borgartúni 17, 105
Arnarprent, prentsmiðja, Helluhrauni 12, 220
ART FORM ehf., Skólavörustíg 20, 101
Astra Zeneca, Hörgatúni 2, 210
Augasteinn sf, Mörkinni 1, 108
Augnsýn ehf, Fjarðargötu 13-15, 220
Austurbakki, Köllunarklettsvegi 2, 104
Á. Guðmundsson ehf, Bæjarlind 8-10, 201
Áburðaverksmiðjan, Gufunesi, 112
ÁF - hús ehf., Hæðasmára 6, 201
Áfengis og tóbaksverslun ríkisins, Stuðlahálsi 2,
110
Ágúst og Flosi ehf., Árnagötu 3, 400
Áhaldaleiga Suðurnesja, Grófinni 13a, 230
Árneshreppur, Norðurfirði, 524
Árni Siemsen ehf, Austurstræti 17, 101
Árvakur hf., Kringlunni 1, 103
Árvirkinn ehf, Eyravegi 29, 800
Ás fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17, 220
Ás sf Gistiheimili, Skipagötu 9, 600
Ásbyrgi - Flóra ehf., Frostagötu 2a, 603
B.B. Skilti, skiltagerð, Túngötu 10, 230
Baktus ehf., tannl. þjónusta Siguarj. Ben,
Kaldbaki, 640
Benjamín Guðmundsson SH 208,
Hjallabrekku 5, 355
Bergsteinn ehf., Skútuhrauni 2a, 220
Bernhard Petersen hf, Skútuvogi 10 f, 104
Bifreiða og vélaverkstæðið, Þorsteinsgötu 11,
310
Bifreiða og vélaverkstæðið, Sleitustöðum, 565
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12, 108
Bifreiðaverkstæði Erlings Sigurlaugssonar,
Bygggarðar 10, 170
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ól. ehf,
Smiðjuvegi 14, 200
Bílaklæðningar ehf, Kársnesbraut 100, 200
Bílamarkaðurinn Reykjanesbraut, Smiðjuvegi
46e, 200
Bílaspítalinn, Kaplahrauni 1, 220
Bílaverkstæði Guðjóns, Aðalstræti 84, 450
Bílaþjónusta Péturs, Vallholti 17, 800
Bjarni Guðmundsson, Hvassaleiti 18, 103
Björgun ehf, Sævarhöfða 33, 110
Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42, 108
Bókhaldsstofa Arnar Ingólfssonar, Nethyl 2, 110
Bókhaldsstofa Ingimundar T. Magnússonar,
Ármúla 15, 108
Bókun sf, Hamraborg 1, 200
Bónus hf, Skútuvogi 13, 104
Breiðfjörðs blikksmiðja ehf., Kársnesbraut 114,
200
Búðahreppur, Hafnargötu 12, 750
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Búnaðarbanki Íslands, Austurstræti 5, 101
Búnaðarsamband A - Húnavatnssýslu,
Húnabraut 13, 540
Bútur sf., Birkilundi 11, 600
Byggingafélagið Kambur ehf, Trönuhrauni 10,
220
Byggingarfélagið Byggir ehf, Þórsgata 10, 450
Bykó, Skemmuvegi 2a, 200
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni
v/Hagatorg, 107
Celsíus, Smiðjuvegi 62, 200
Dagbjartur Einarsson, Fornvör, 240
Delta hf, Reykjavíkurvegi 78, 220
Dvalarheimili aldraða Borgarnesi,
Borgarbraut 65, 310
Dvalarheimilið Höfði, Slómundarhöfða, 300
Dýraríkið ehf, Fellsmúla 26, 108
E.T. ehf, Klettagörðum 11, 104
Ecoline ehf, Sunnumörk 4, 810
Efnalaugin Björg, Álfabakka 12, Mjódd, 109
Eik sf, Strandgötu, 460
Eining - Iðja, Skipagötu 14, 600
Eiríkur og Einar Valur hf, Seljalandi 9, 400
Elliheimilið Grund, Hringbraut 50, 107
Endurskoðun Gísla Torfasonar, Fjarðargötu 4,
220
Endurskoðunarskrifstofa Tryggva G., Grensásvegi 16, 108
Endurskoðunarþjónustan ehf, Skipholti 50d, 105
Eyjaradíó ehf, Skólavegi 13, 900
Eyrún ehf, Hlíðarvegi 7, 900
Fagtún ehf., Brautarholti 8, 105
Fagus ehf, Unubakka 18-20, 815
Farmasía ehf, Síðumúla 32, 108
Félag málmiðnaðarmanna Akureyrar,
Skipagötu 14, 600
Félag verslunar og skrifstofufólks,
Skipagötu 14, 600
Fiskafurðir, Aðalstræti 6, 101
Fiskbúðin Hafrún, Skipholti 70, 105
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21, 815
Fiskverkun Hafliða, Fiskislóð 30, 101
Fiskvon ehf, Aðalstræti 125, 450
Fossvélar ehf, Hrísmýri 4, 800
G. Hannesson og co, Borgartúni 23, 105
G.Á. Húsgögn ehf, Ármúla 19, 108
G.H. Heildverslun ehf, Garðartorgi 3, 210
G.V. Gröfur ehf, Óseyri 2, 600
Gafl-inn sf, Dalshrauni 13, 220
Gamla bakaríið, Aðalstræti 24, 400
Garðtækni sf, Barmahlíð 52, 105
Gerðahreppur, Melabraut 3, 250
Gilbert Guðjónsson, Laugavegi 62, 101
Gissur og Pálmi ehf, Staðarseli 6, 109
Gistiheimilið Jörð, Skólavörðustíg 13a, 101
Glóey ehf, Ármúla 19, 108
Glófi ehf, Hrísalundi 1b, 600
Gluggakappar sf, Reyðarkvísl 12, 110
Grein ehf, Smiðjuvegi 16, 200
Gró ehf, Hlíðarsmára 14, 201
Guðjón Böðvarsson, Selvogsgrunni 13, 104
Guðmundur O. Helgason, sálfræðiþjónusta,
Laugavegi 105, 105
Guðmundur Sveinsson, Jóruseli 24, 109
Gutenberg, Síðumúla 16-18, 108
H & M Rowells á Íslandi, Kringlunni 7, 103
Hafnarsamlag Eyjafjarðar, Ráðhúsinu, 620
Hafrún, fiskbúð, Skipholti 70, 105

Hagbót sf, Síðumúla 9, 108
Haglind hf, Reykjavíkurvegi 66, 220
Hagræði hf, Háteigsvegi 1, 105
Hagtak hf, Fjarðargata 13-15, 220
Hampiðjan hf, Bíldshöfða 9, 110
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7, 400
Hans Petersen hf, Suðurlandsbraut 4, 108
Happahúsið, Kringlunni 8-12, 103
Harald og Sigurður ehf, Stangarhyl 6, 110
Haraldur Böðvarss. Hf., Bárugötu 8-10, 300
Harðarbakarí ehf., Kirkjubraut 54, 300
Harðviðarval ehf, Krókhálsi 4, 110
Haukur Valtýsson ehf, Kaupangi, Mýravegi, 600
Hárbær hárnsyrtistofa, Laugavegi 168, 105
Hárgreiðslustofa, Ystaseli 5, 109
Hárstofan Focus ehf, Reykjavíkurvegi 62, 220
Hásteinn, útgerð, Stjörnusteinum 12, 825
Hegas ehf, Smiðjuvegi 8, 200
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, Flúðabakka 2,
540
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki,
Sauðárhæðum, 550
Heilbrigðistofnun Austurlands, Austurvegi 20,
735
Heilbrigðistofnunin Hvammstanga, Spítalastíg
1, 530
Heildverslun Hannesar Wöhler og co.,
Smiðjuvegi 72, 200
Heildverslun Karls Kristmanns, Ofanleitisvegi,
900
Heilsgæslustöðin, Ólafsfjarðarvegi, 625
Heilsugæslan Þorlákshöfn, Selvogsbraut 24,
815
Heimahornið ehf, Borgrbraut 1, 340
Hekla hf, Laugavegi 170-174, 105
Helgi H. Sigurðsson, úrsmiður,
Skólavörðustíg 3, 101
Hemlastilling ehf, Súðarvogi 14, 104
Hersir ráðgjafaþjónusta, Suðurlandsbraut 12,
108
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8, 210
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1,
701
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36, 260
Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar, Njarðarsundi 2,
400
Hólalax, Hólum, 551
Hólmar ehf., Austurvegi 29, 730
Hópferðabílar Jónatans Þórissonar, Barrholti,
270
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59, 101
Hrannarbúðin sf, Hrannarstíg 5, 350
Hraunhamar ehf, Bæjarhrauni 10, 220
Hreinsitæki sf, Birkihlíð 6, 550
Humarvinnslan ehf, Unubakka 42-44, 815
Húsagerðin hf, Hólmgarði 2c, 230
Hveragerðisbær, Hverahlíð 24, 810
Höfðakaffi, Vagnhöfða 11, 110
Innes ehf, Túnghálsi 9-11, 110
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9, 108
Ísaga ehf, Breiðhöfða 11, 110
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28, 900
Ísfélag Þorlákshafnar hf, Hafnarbakka 30, 815
Íslandsbanki, Kirkjusandur 2, 155
Íslandskvóti, Heiðarlundi 1, 210
Íslensk erfðargreining, Hlíðasmári 15, 201
Íslensk tækni ehf, Grensásvegi 14, 108
Íslux ehf, Bo. Box 5141, 125

Blóðfitu- og blóðþrýstingsmælingar halda áfram:

Mæling á Selfossi
Félag hjartasjúklinga á Suðurlandi ásamt
Landssamtökum hjartasjúklinga og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi stóð fyrir
blóðfitu og blóðþrýstingsmælingu á Selfossi
hinn 15. febrúar síðastliðinn. Þrátt fyrir
leiðinda slagviðri komu 106 manns til að
láta mæla sig. Við mælinguna störfuðu tíu
manns frá Heilbrigðisstofnun Selfoss auk
2ja frá félaginu. Öllu stjórnaði formaður

Félags hjartasjúklinga á Suðurlandi,
Sigríður Bergsteinsdóttir, af miklum
myndarskap. Allmargir þurftu í nánari
skoðun í framhaldinu. Ófeigur Tryggvi
Þorgeirsson læknir var á staðnum og veitti
fólki viðtal sem var með háar tölur, hvort
sem tók til blóðþrýstings, blóðfitu eða
blóðsykurs. Þarna mátti sjá fólk á öllum
aldri og af báðum kynjum. Þetta undirstrikar enn frekar þörfina á því að bjóða
upp á mælingar af þessu tagi, sem beinlínis
geta bjargað lífi fólks og að sama skapi
verið fyrirbyggjandi.

Tæplega 1% íbúa
mætti
Mikið fjölmenni lagði leið sína í Gestshús á
Selfossi til að kanna ástand blóðþrýstings,
blóðfitu og blóðsykurs. Nokkrir þurftu á frekari
aðstoð að halda í framhaldinu.

Laugardaginn 3. maí var okkar fólk aftur á
ferðinni, að þessi sinni vestur á Snæfellsnesi. Þar fór fram mæling á blóðfitu- og
blóðþrýstingi í safnaðarheimilinu í Ólafsvík
á vegum Félags hjartasjúklinga á Vestur-

Ólafsvík í byrjun maí. Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur framkvæmir mælingu
á Stefáni Jóhanni Sigurðssyni, skrifstofustjóra.

landi, Landssamtaka hjartasjúklinga og í
samstarfi við heilsugæsluna í Ólafsvík. Alls
voru 83 einstaklingar mældir af þeim
Fanný Berit Sveinbjörnsdóttur og Sveinbjörgu Eyvindsdóttur hjúkrunarfræðingum
á heilsugæslunni. Þetta telst mjög góð
mæting og er tæplega eitt prósent af
heildaríbúafjölda í Ólafsvík. Að mælingum
loknum flutti Þorkell Guðbrandsson,
læknir, fyrirlestur um áhættuþætti hjartasjúkdóma.

Ferð Neistans
Hin árlega sumarferð Neistans verður
farin helgina 12. til 13. júlí, því miður
er ekki hægt að greina frá staðsetningu
en verður mjög fljótlega.

Fjáröflun
Nú er verið að selja geisladiskana
Traustur og Tryggur með þeim Gunna
og Felix. Salan hefur gengið mjög vel en
eins og fyrr gengur ágóðinn í styrktarsjóð Neistans.

Vilhjálmur formaður og Auður Björk Guðmundsdóttir deildarstjóri kynningardeildar ESSO
handleika söfnunarbauk með merki LHS

Samstarf við ESSO
Olíufélagið ESSO og Landssamtök hjartasjúklinga hafa gert með sér samkomulag þess
efnis að söfnunarbaukar frá Landssamtökum hjartasjúklinga verði framvegis á nær
öllum bensínstöðvum félagsins. Samkomulagið er gert í tilefni 20 ára afmælis
Landssamtaka hjartasjúklinga á þessu ári (8. október n.k.) og er stuðningur ESSO við
samtökin á þessum tímamótum. Söfnunarbaukarnir eru nú komnir á flestar stöðvar
ESSO. Þetta er mikilvægt mál fyrir Landssamtökin og góðhjartaðir íslendingar hafa nú
tækifæri til að láta fé af hendi rakna til okkar góða málefnis.
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Molar

Kíktu á lhs.is

Okkar menn
Ásgeir Þór Árnason var á síðasta ári ráðinn
framkvæmdastjóri Landssamtaka hjartasjúklinga. Ásgeir Þór sér m.a. um rekstur
skrifstofu samtakanna sem nú er til húsa í
SÍBS-húsinu að Síðumúla 6 í Reykjavík.
Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl.
09 til 16:30. Síminn á skrifstofunni er 5525744
Þá hefur formaðurinn okkar, Vilhjálmur
B. Vilhjálmsson tekið upp þá reglu að á
mánudögum frá klukkan 9 til 12 er hann
með fasta viðveru og viðtalstíma á skrifstofunni og er hægt að ná tali af honum á
þessum tíma, hvort sem er í gegnum síma
eða í eigin persónu.

Heimasíðu Landssamtakanna er að finna á
netslóðinni www.lhs.is. Þar er að finna
margháttaðan fróðleik um samtökin og
fjölda tengla sem gagnlegt er að skoða.
Einnig er hægt að finna þar síðustu eintök
af Velferð og bæklinga sem landssamtökin
hafa gefið út. Vefurinn okkar er vel sóttur
og hafa um 14 þúsund manns litið þar inn
á síðustu árum. Fjöldi aðila hefur nýtt sér
vefinn til að skrá sig í samtökin.

Óbeinar reykingar drepa líka
Hjartasjúkdómar er ein af helstu dánarorsökum í heiminum. Talið er að þriðji hver
maður í hinum vestræna heimi, látist vegna
hjarta og æðasjúkdóma. Reykingar eru
einn helsti áhættuþáttur þegar kemur að

hjartasjúkdómum og gildir þá einu hvort
um er að ræða konur eða karla. Nú hefur
verið sannað með víðtækum rannsóknum
að óbeinar reykingar geta aukið líkur á
kransæðastíflu um allt að 70% og verulega
aukið líkur á hjartaáfalli. Þetta kemur fram
í fréttatilkynningu frá World Heart
Federation. Jafnframt er greint frá því að
samtökin ásamt fleiri sambærilegum samtökum ætli að skera upp herör á alþjóðavísu gegn óbeinum reykingum.

Minningarkort LHS
Upplýsingar á skrifstofu
LHS, Síðumúla 6,
Reykjavík,
s. 552 5744

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Ísstöðin hf, Dalvíkurhöfn, 620
J.V.J. ehf, Drangahrauni 10, 220
Jarðvélar sf, Bakkabraut 14, 200
Jazzballettskóli Báru, Lágmúla 9, 108
Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4, 221
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum, 801
Kaffi París, Austurstræti 14, 101
Kandís, Borgartúni 29, 105
Kaplaþjónustan, Safamýri 85, 108
Karl Kristmanns Umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi, 900
Karl Njálsson ehf fiskverkun, Melbraut 5, 250
Kaupás hf, Nóatúni 17, 105
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1, 550
Keldur, tilraunastöð, Keldum Vesturlandsvegi,
112
Kemis ehf, Breiðhöfða 15, 110
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b, 600
Kjarnavörur hf, Bæjarhrauni 4, 220
Kjöthöllin ehf, Skipholti 70, 105
Klukkan, verslun, Hamraborg 10, 200
Kólus ehf, Tunguhálsi 5, 110
Kópavogsbær, Fannaborg 2, 200
Kælivélaþjónustan, Eyrarvegi 32, 800
Landsbanki Íslands hf, Austurstræti 11, 155
Landslag, Þingholtsstræti 27, 101
Leikbær ehf, Suðurvangi 12, 220
Listvinahúsið, Skólavörðustíg 43, 101
Ljósbær ehf, Faxafeni 14, 108
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59, 750
Lyfja hf, Bæjarlind 2, 201
Lögfræðistofa Kristjáns Stefánssonar,
Austurstræti 10a, 101
Lögmannsstofan ehf, Strandgötu 29, 600
Markholt ehf, Hásölum 13, 201
Málmsteypa Ásmunda Sigurðss ehf,
Skipholti 23, 105
Mjólkurbú Flóamanna, Austurvegi 65, 800
Mjólkursamsalan í Reykjavík, Bitruhálsi 1, 110
Mottó ehf, Flugumýri 24, 270
Norðurorka, Rangárvöllum, 603
Nóatún, Nóatúni 17, 105
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Oddgeir Gylfason, tannlæknir, Síðumúla 28,
108
Olíufélagið Esso, Suðurlandsbraut 18, 108
Olíuverslun Íslands hf, Héðinsgötu 10, 104
Omega Farma ehf, Skútuvogi 1h, 104
Orkan ehf, Suðurlandsbraut 4, 108
Osta og smjörsalan , Bitruhálsi 2, 110
Ottó B. Arnar ehf., Ármúla 29, 108
P Samúelsson Toyota, Nýbýlavegi 6-8, 200
Plastiðjan ehf, Gagnheiði 17-19, 800
R. Hannesson, Síðumúla 2, 108
R.T. ehf, Síðumúla 1, 108
Rafbær sf, Aðalgötu 32, 580
Rafeindaþjónustan Brúin ehf, Hjalteyrargötu 20,
600
Rafnes sf, Heiðargerði 7, 300
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23, 104
Rafteikning hf, Borgartúni 17, 105
Rafvellir, Blómsturvöllum, 270
Ráðunautaþjónusta Húnaþings og stranda,
Húnabraut 13, 540
Reykjavíkurhöfn, Tryggvagötu 17, 101
Samherji hf, Glerárgötu 30, 600
Samskip hf, Holtavegi Holtabakka, 104
Sementverksmiðjan hf, Mánabraut 20, 300
Set ehf, Eyrarvegi 43, 800
Siglufjarðarkaupstaður, Gránugötu 24, 580
Sjóvá Almennar, Kringlunni 5, 103
Sláturfélag Suðurlands, Fosshálsi 1, 110
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Skógarhlíð
14, 105
Soffanías Cecilsson hf., Borgarbraut 1, 350
Sparisjóður Reykjav og nágrennis, Ármúla 13a,
108
Tannlæknastofa Bessa Skírnissonar, Kaupangi
við Mýravegi, 600
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar,
Síðumúla 25, 108
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdótti,
Laugavegi 163, 105
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar, Hólsvegi
3a, 735

Tannlæknastofa Hauks Valtýrssonar, Kaupangi
við Mýravegi, 600
Tannlæknastofa Sigurðar Jónssonar,
Skólavörustíg 6b, 101
Tannlæknastofa Ögmundar Ögmundssonar,
Tjarnargötu 16, 101
Teiknistofa Ferdinands og Guðmundar,
Ægisgötu 4, 101
Teiknistofa KGÞ ehf, Tryggvagötu 22, 600
Tengill, Fjarðargötu 5, 470
Texti ehf, Síðumúla 23, 108
Thorarensen Lyf ehf, Lynghálsi 13, 110
Trausti Sigurðsson, tannlæknir, Grensásvegi
48, 108
Urður Verðandi Skuld, Snorrabraut 60, 105
Útfararstofa Íslands, Suðurhlíð 35, 105
Útfararstofa kirkjugarðanna, Vesturhlíð 2, 105
Útgerðafélagið Vísir ehf, Strandgötu 8, 245
Útnaust ehf, Strandgötu, 460
Lífeyrissjóður Suðurlands, Austurvegi 38, 800
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Selási 15, 700
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen, Ármúla 4,
108
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar,
Hamraborg 11, 200
Verkfræðistofan Afl ehf, Bíldshöfða 14, 110
Verkfræðiþjónusta Guðmundar Óskarson,
Espigerði 4, 108
Verkhönnun Tæknisalan ehf, Kirkjulundi 13,
210
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Vatnsnesvegi 14, 230
Vestfirska Harðfisksalan ehf, Grensásvegi 7,
108
Vélaverkstæði H.H sf, Kársnesbraut 108, 200
Vélsmiðja Heiðars, Dalvegi 16 a, 200
Vélstjórafélag Íslands, Borgartúni 18, 105
Vísa Ísland, Álfabakka 16, 109
Vísir hf, Hafnargötu 16, 240
Þorbjörn Fiskanes hf, Hafnargötu 12, 240
Önn ehf, verkfræðistofa, Skipholti 17a, 105
Össur , Grjóthálsi 5, 110
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Gátan hér fyrir ofan er sömu ættar og hjartagátan. Gefið er eitt orð og stafina í því orði
er svo að finna í orðum víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema
c, q, z og x. Lausnarorð gátunnar felst í kvenmannsnafni:
26

31

3

3

6

15

27

26

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS sem gilda frá júlí –
október 2003. Nöfn vinningshafa verða birt í næsta hefti Velferðar.
Sendið lausnir fyrir 1. júlí, merkt Velferð, Síðumúla 6, 108 Reykjavík
KROSSGÁTA
Nafn:_______________________________________
Heimilisfang:_________________________________ Sími:________

Þú leysir gátuna hér
til hliðar með því að
raða eftirfarandi
orðum ýmist lárétt
eða lóðrétt á rétta
staði.
2 stafa orð: LA EE
ÍS FÆ
3 stafa orð: BÍT
ÆSA TAK AGG
RÓR ANA
4 stafa orð: BLAÐ
GEIL TÍMI LAUK
FALL ÆSKA
5 stafa orð: AÐRIR
MÓÐIR KUNNA
ALSÍR
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Ertu með spurningar?
Blaðið okkar Velferð er tæki sem þú getur nýtt þér. Við erum með netfang sem
er velferd@sibs.is Ef þú hefur athugasemdir sem þú villt koma á framfæri, ert
með spurningar sem þig vantar svör við eða ábendingar um efni fyrir blaðið,
tökum við með glöðu geði við öllum slíkum pósti. Ef þið komið með
spurningar, munum við leita svaranna og birta hér í blaðinu okkar. Þau svör
geta nýst fleirum og við eigum að gera Velferð að vettvangi umræðu um
málefni hjartasjúklinga. Það eru margar spurningar sem brenna á okkar fólki,
bæði um réttindi, tryggingar, lækna, lyfjaverð og lífið eftir áfall. Við hvetjum
ykkur til að nýta þennan vettvang ykkur og öðrum til góðs.
Ritstj.

Nýir þrekfákar
afhentir HL-stöðinni
Stjórnarmönnum í Landssamtökum hjartasjúklinga var
tekið opnum örmum af starfsfólki HL stöðvarinnar þegar
þeir fyrrnefndu mættu með fjóra þrekfáka af Tunturi gerð,
um miðjan janúar. Það var formaður LHS Vilhjálmur
Vilhjálmsson sem formlega afhenti gjöfina, með þeim
orðum að sér væri sérstök ánægja að afhenda þessa
kostagripi. Viðtakandi fyrir hönd HL stöðvarinnar var
Sólrún H. Óskarsdóttir framkvæmdastjóri. Hún þakkaði
Landssamtökunum stuðninginn, ekki aðeins þessa gjöf,
heldur allan þann stuðning sem veittur hefur verið í orði
og í verki frá stofnun stöðvarinnar. Þessi hjól munu hjálpa
hjartasjúklingum að komast aftur til heilsu og víst er að nú
þegar eru þeir ófáir kílómetrararnir sem Tunturifákarnir
hafa lagt af baki.

Vilhjálmur og Sólrún brostu sínu breiðasta, í tilefni dagsins.

Þrjár konur fá verðlaun
Allmargar lausnir bárust á krossgátunum í síðasta blaði.
Eftirtaldar konur hlutu verðlaunin, sem eru miðar í
happdrætti SÍBS frá maí til september að báðum
mánuðum meðtöldum:
Guðrún Óskarsdóttir, Stafholti l8, Akureyri,
Brynja Stefánsdóttir, Hólavegi 39, 580 Siglufirði,
Ingibjörg Kristjánsdóttir, Sólvöllum 9, Selfossi.

Fæst í apótekum
Heildv. Celsus
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Klípa er fituminnsta viðbitið sem þér
stendur til boða. Þannig að ef þú þarft
að taka upp hollari lífshætti, en vilt
geta smurt áfram, þá er valið augljóst.

fituminnsta viðbitið
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Hefur þú hjarta
í þér til að segja nei
við smá Klípu?

