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VELFERÐ�

Allir hugsa um sig nema ég
Kæri lesandi.

Hann var þreyttur á eigingirni 
annarra. Allir sköruðu eld að sinni köku 
og otuðu sínum tota. Sérhver reyndi að 
valta yfir hina svo fremi eitthvað væri á 
því að græða. Hann tautaði fyrir munni 
sér: Allir hugsa um sig nema ég. Ég hugsa 
bara um mig!

En er það svo? Hugsar hver um sína 
heilsu og líðan? Eru allir ábyrgir gerða 
sinna? Taka allir ábyrgð á því sem þeir 
gera ekki en ættu að gera? Erum við 
meðvituð um þau gildi sem eru okkur og 

öðrum til góðs? Vitum við hvað skapar 
góða líðan og leggjum við rækt við að 
hlúa að heilsunni?

Forvarnir eru fólgnar í því að byggja 
upp, leggja traustan grunn, rækta með 
alúð allt það sem styrkir líkamann og 
ónæmiskerfið. Í hreyfingu, hollum 
lífsháttum, næringaríkri fæði, jákvæðum 
lífsstíl og lífsgleði felst forvörn. Þróttur 
eykst, þolið eflist, andinn yngist og 
ónæmiskerfið styrkist.

Yngstu börnin sprikla og sparka og 
þjálfa röddina með hvers kyns hljóðum 
og óhljóðum. Æfa sig og undirbúa fyrir 
komandi tíma í lífinu. Þegar þau stækka 
verða leikirnir skipulagðari og hreyfingar 
markvissari. Við búum okkur undir lífið, 
átök þess, gleði og samveru með öðrum, 
styrkjum líkama og sál. Með þjálfun og í 
sjúkraþjálfun eru þjáningar linaðar, mein 
eru oft læknuð eða þeim haldið niðri. Til 
að fyrirbyggja þjáningar, verki og alvarleg 
áföll eru æfingar og hollt mataræði besta 
vörnin.

Ef við þurrkum út alla sjúkraþjálfun 
á landinu mundi heilbrigðiskerfi okkar 
springa í einni sjónhendingu. Sjúkrahús 
fylltust af heilsulausu og dauðvona fólki, 
atvinnuskapandi fólki mundi fækka til 
muna og fáir greiða skatta. Sama má segja 

um lyf og lyfjanotkun. Fái sjúklingar ekki 
þau lyf sem virka best af því að þau eru of 
dýr eykst fjöldi sjúklinga svo hratt að það 
gæti orðið heilbrigðisyfirvöldum ofraun.

Þeirri ógnvænlegu staðreynd að 
tæplega tveir hjarta- og æðasjúklingar 
deyja á hverjum degi allt árið verður að 
breyta. Ef við hugsuðum okkur að allir 
hjartasjúklingar færu í verkfall og neituðu 
að hreyfa sig og borða fjölbreyttan, hollan 
mat, mundi dánartíðni rjúka upp úr öllu 
valdi á svipstundu. Nóg er samt.

Yfirvöld þurfa styrka stefnu í 
forvarnamálum. Íslendingar eiga að 
einbeita sér að því að verða fremstir allra 
þjóða í framsýni og forvarnarmálum á 
öllum aldursskeiðum. Markviss forvörn 
skilar sér á undraverðum tíma í bættri 
heilsu, betri líðan og skemmtilegri 
þjóð. Yfirvöld ættu að styrkja félög og 
samtök sem hafa forvarnir á dagskrá 
sinni mun meia en gert er. Forvarnir 
eru hagkvæmasta leiðin til sparnaðar í 
heilbrigðismálum, þær efla baráttuhug 
og samstöðu þjóðarinnar, auka lífsgleði 
og félagsanda.

Hjartaheill vill áfram leggja sitt af 
mörkum.

Oft er þörf en nú er nauðsyn.
Gleðilegt sumar.
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Ég kynntist mínum góða vini á Alþýðuskólanum á Eiðum. Þaðan á ég 
góðar minningar um jákvæðan og traustan mann. Hjálmar Jóhann hét 
hann og var Níelsson og fæddist árið 1930, en lést í október á sl. ári. 

Með honum er fallinn traustur vinur og samstarfsmaður um árabil í 
stjórn Hjartaheilla á Austfjörðum. Hann var  mikill félagsmálamaður og 
með honum var gott að starfa. Alltaf með bros á vör og jákvætt hugar-
far. Mér er það ljúft að þakka góðum félaga samfylgdina fyrir hönd 
Hjartaheilla á Austurlandi og biðja eiginkonu hans og fjölskyldu guðs 
blessunar.

Fyrir hönd Hjartaheilla á Austurlandi
Aðalsteinn Valdimarsson.

Frá Alþýðuskólanum á Eiðum að 
leiðarlokum. Minningar um góðan vin

Þann 13. apríl 2010 hófst starfsemi hjarta-
miðstöðvar á Landspítala við Hringbraut. 
Þessi nýja deild mun verða í húsnæði 
gömlu bráðamóttökunnar á 10-D og í 
aðliggjandi húsnæði á 10-W. Hún mun 
heita Hjartagátt Landspítala og tilheyra 
lyflækningasviði. 
 
Hjartagátt Landspítala verður opin frá 
klukkan 8.00 á mánudögum til klukk-
an 20.00 á föstudögum. Bráðaþjónusta 
við hjartasjúklinga um helgar verður á 
bráðamóttökunni í Fossvogi.
 
Á Hjartagátt verður veitt öll almenn 
bráðaþjónusta fyrir hjartasjúklinga og 
verður sú starfsemi áfram í návígi við 

aðra lykilstarfsemi hjartalækninga eins 
og hjartaþræðingarstofu, hjartadeildir og 
gjörgæsludeild á Hringbraut. Einnig verður 
á Hjartagátt starfrækt dag- og göngu-
deildarþjónusta. Aðstoðar- og deildar-
læknar af lyflækningasviði munu sinna 
læknisþjónustu á nýju einingunni auk 
hjartasérfræðinga og hjúkrunarfólks.
 
Þar sem nauðsynlegt getur verið að rann-
saka og vakta sjúklinga með brjóstverki 
sem og önnur hjartavandamál og klára 
þarf slíka vinnu fyrir lokun, mun Hjarta-
gátt Landspítala einungis taka við sjúkling-
um til klukkan 14.00 á föstudögum.  Eftir 
það skal vísa/flytja sjúklinga á bráðamót-
töku í Fossvogi þangað til klukkan 8.00 á 

mánudagsmorgni.  Sjúklingar sem grein-
ast í sjúkrabíl með kransæðastíflu með ST 
hækkun og þeir sem eru í hjartastoppi 
geta þó komið í Hjartagátt  til klukkan 
19.30 á föstudagskvöldum til þess að flýta 
fyrir því að þessir einstaklingar komist 
sem fyrst í hjartaþræðingu ef  þörf krefur.
 

Símar á Hjartagátt 543-2050 
og 543-1000.
 
Með kveðju,
Kristín Sigurðardóttir, deildarstjóri 
hjúkrunar,
Davíð O. Arnar, yfirlæknir

Breytingar á bráðaþjónustu við 
hjartasjúklinga
Hjartamiðstöð/Hjartagátt á Landspítala við Hringbraut

           Bráðaþjónusta um helgar í Fossvogi

HEIMILISIÐNAÐARSAFNIÐ

Hjálmar Jóhann Nielsson



VELFERÐ4

Framþróun í læknisfræði
Hjarta- og æðasjúkdómar eru meðal al-
varlegustu sjúkdóma í vestrænum lönd-
um. Ísland er þar því miður engin undan-
tekning. Árlega látast um 650 Íslendingar 
af þeirra völdum[1]. Megin áhersla í 
baráttu við hjartasjúkdóma hefur verið 
lögð á fræðslu um áhættuþætti s.s. reyk-
ingar, hreyfingaleysi og rangt fæðuval 
og hvatning til lífstílsbreytinga. Einnig 
hefur eftirliti og meðhöndlun á hækkuð-
um blóðþrýstingi og röskun á blóðfitu 
aukist og batnað. Möguleikar hjartalækna 
og hjartaskurðlækna til að opna eða endur-
nýja skemmdar kransæðar hafa marg-
faldast á síðustu tveimur áratugum. Öll 
þessi vinna og framþróun í læknisfræði og 
tækni hefur skilað miklum árangri í þeirri 
viðleitni að minnka nýgengi hjarta- og 
æðasjúkdóma og bæta horfur þeirra sem 
hafa veikst. 

Á þessum miklu framþróunartímum 
hefur minni athygli verið beint að því 
hvernig hugur fólks og persónugerð get-
ur haft áhrif á þróun hjartasjúkdóma. 
Nýlegar rannsóknir hafa gefið til kynna 
að slíkir þættir hafi talsverð áhrif á heilsu 
hjartasjúklinga og viðgang sjúkdóma [2, 
3]. Má þar sérstaklega nefna rannsóknir 
á hjartasjúklingum með persónuleika D, 
en niðurstöður rannsókna gefa til kynna 
að sjúklingar með þá persónuleikagerð 
hafi mun verri batahorfur en aðrir hjarta-
sjúklingar[4, 5]. 

Persónuleiki D er persónuleikagerð sem 
lýsir einstaklingum sem finna oft fyrir 
neikvæðum tilfinningum (til dæmis 
kvíða, hræðslu, reiði eða vanlíðan), en eru 
einnig þeirrar gerðar að  tjá sig lítið eða 
ekki um tilfinningar sínar við aðra. Á fag-
máli kallast þetta að hafa tilhneigingu til 
neikvæðrar líðunar og félagslegrar höml-
unar[6].  Persónuleiki D er hvorki „sjúk-
dómur” né „ástand” heldur persónugerð 

sem lýsir mannlegum breytileika og því 
að sumum einstaklingum er tamara að 
vera svartsýnni og óöruggari í mannlegum 
samskiptum en öðru fólki. Það, að hafa 
persónuleika D, er algjörlega innan þess 
heilbrigða og eðlilega og á ekkert skylt 
við skemmd á persónuleika eða persónu-
leikaraskanir. 

Upphaflega skilgreiningu á persónu-
leika D má rekja til áhuga belgíska sál-
fræðingsins Johans Denollets á mis-
munandi batahorfum hjartasjúklinga 
[7]. Í rannsóknum sínum tók Johan 
eftir því að sjúklingum sem höfðu bæði 
tilhneigingu til neikvæðrar líðunar og 
félagslegrar hömlunnar, farnaðist mun 
ver, samanborið við sjúklinga sem höfðu 
ekki þessa perónuleikaþætti, eða einungis 
annan þeirra [8, 9]. Í framhaldi af þess-
um uppgötvunum gerði Johan langtíma-
rannsóknir á áhrifum persónuleika D á 
batahorfur og dauðsföll hjartasjúklinga. 
Þar hefur komið í ljós að hjartasjúklingar 
með persónuleika D hafa þrefalt meiri 
líkur á að fá endurtekið hjartaáfall og/eða 
þurfa að fara í kransæðaþræðingu eða 
hjáveituaðgerð, samanborið við hjarta-
sjúklinga sem eru ekki með persónuleika 
D[10]. Þessar niðurstöður voru óháðar 
öðrum áhættuþáttum hjartasjúkdóma, 
eins og reykingum, offitu eða hækkaðs 
blóðþrýstings svo dæmi séu tekin [4, 9, 
10]. Endurteknar rannsóknir hafa sýnt 
að persónuleiki D hafi neikvæð áhrif á 
batahorfur og lífslíkur hjartasjúklinga, 
og koma þau áhrif víða fram bæði hjá 
sjúklingum með kransæðasjúkdóm, hjá 
þræðingarsjúklingum og hjá sjúklingum 
með hjartabilun [5].
 
Nýjar rannsóknir
Hvernig getur staðið á því að hugurinn 
hafi svo mikil áhrif á líkamann? Í þessum 
efnum er mörgum spurningum ósvarað 
og samspilið afar flókið. Það er þó vitað 

að hjartasjúklingar með persónuleika 
D  lifa við meiri „streitu” en aðrir. Margt 
bendir til að streitan raski virkni  
ónæmiskerfis líkamans og breyti cort-
ison húshaldi hans, sem síðan er talið 
hafa neikvæð áhrif á framgöngu hjarta-
sjúkdómsins  Einnig hefur komið fram 
í rannsóknum að heilsuhegðun hjarta-
sjúklinga með persónuleika D sé óhag-
stæðari en hinna [13]. Persónuleikaþættir 
eru stöðugir þættir (eða eiginleikar einstakl-
inga), sem hafa áhrif á hvaða hegðun fólk 
sýnir í ólíkum aðstæðum yfir mjög langan 
tíma [14]. Persónuleiki D getur þannig til 

Hugur ræður hálfum sigri
Tengsl persónuleika við heilsufar hjarta
sjúklinga. 
  
Erla Svansdóttir sálfræðingur 
Dr. Hróbjartur Darri Karlsson 
lyf og hjartalæknir

Erla Svansdóttir er sálfræðingur og dr. nemi 
í sálarfræði. Hefur unnið að rannsóknum á 
Persónuleika D síðan 2005.  Stefnir að því að 
útskrifast sem dr. frá Tilburg háskólanum í 
Hollandi þar sem hún hefur unnið meðal ann
arra undir leiðsögn Prof. Jóhans Denollet.

Dr. Hóbjartur Darri Karlsson er lyf og hjarta
læknir og vinnur sem slíkur í Reykjavík og á 
Akranesi. Er sérfræðilæknir við hjartadeild 
LSH. 
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dæmis haft áhrif á hversu oft fólk finnur 
fyrir neikvæðum tilfinningum (depurð, 
kvíða, streitu) við mismunandi aðstæður 
yfir ævina, og hve oft það sýni neikvæða 
heilsuhegðun (t.d. reykingar, hreyfinga-
leysi, óhollt matarræði, fylgja illa fyrir-
mælum lækna), sem síðan geta stuðlað að 
verri þróun hjartasjúkdóma.

Rannsóknir Johans og samstarfsfé-
laga hans seinustu 10 ár hafa leitt í ljós 
að persónuleiki D hefur einnig sterk 
tengsl við minnkuð lífsgæði meðal hjarta-
sjúklinga[5]. Niðurstöður rannsókna hafa 
meðal annars gefið til kynna að hjarta-
sjúklingar með persónuleika D hafi meiri 
líkur á að finna fyrir einkennum kvíða, 
þunglyndis, streitu og örmögnunnar [15-
17]. Í einni rannsókn voru sjúklingar 
með persónuleika D til dæmis sjö sinnum 
líklegri til að finna fyrir kvíða, og fundu 
þeir einnig fyrir fleiri tilfinninga- og félags-
legum erfiðleikum samanborið við fólk, 
sem ekki hafði persónuleika D [18]. 

Talið er, að allt að þriðjungur þjóðarinnar 
sé með persónuleika D, og að hann sé 

orsök verra heilsufars meðal heilbrigðra 
jafnt sem sjúklinga. Heilbrigt fólk með 
persónuleika D kvartar til dæmis frekar 
um depurð, kvíða, svefnerfiðleika og lík-
amlegrar vanlíðunar samanborið við heil-
brigt fólk án persónuleika D [19]. Áhrif 
persónuleika D einskorðast ekki bara við 
hjartasjúklinga, heldur sjást þau líka í 
niðurstöðum rannsókna meðal sjúklinga 
með asma, sykursýki, þráláta verki, heila-
skaða, kæfisvefn og eyrnasuð [20]. 

Að ofangreindu er ljóst, að persónuleiki 
D hefur sterk tengsl við verri heilsu sem 
og andlega- og líkamlega líðan.  Fram til 
þessa hafa rannsóknirnar fyrst og fremst 
snúið að áhrifum þessarar persónugerðar 
á líkamann. Á síðustu misserum hefur 
áherslan í auknum mæli farið að snúast 
um hvað sé hægt að gera til að minnka 
áhrif persónuleika D á líðan og horfur 
hjartasjúklinga.  Enn eru ekki komin 
nein óyggjandi svör úr þeim rannsók-
num, en vera má að hjartasjúklingum 
með persónuleika D nýtist betur önnur 
meðhöndlun en hinum, sem ekki hafa þá 
persónugerð. 

Árið 2005 hófust hér á landi rannsóknir, 
sem skoða áhrif persónuleika D á heilsu, 
og þó sér í lagi hjartaheilsu Íslendinga. 
Rannsóknirnar fara fram á hjartadeild 
LSH, bráðamóttöku LSH og í Hjarta-
vernd. Von okkar, sem stöndum að  þess-
um rannsóknum, er að niðurstöðurnar 
muni bæði varpa ljósi á áhrif hugans á 
hjartað og heilsuna almennt, en ekki 
síður að finna út hvað  hægt sé að gera til 
að minnka skemmandi áhrif persónuleika 
D á heilsu og líðan. 

Viljum við nýta tækifærið hér og þakka 
þeim hjúkrunarfræðingum, læknum og 
öðru starfsfóki LSH og Hjartaverndar 
fyrir samvinnu og stuðning við þessar 
rannsóknir,  Rannís og vísindasjóði LSH 
fyrir fjárstuðning og síðast en ekki síst, 
þeim rúmlega 7000 einstaklingum, hjarta-
sjúklingum og öðrum, sem tekið hafa þátt 
í rannsóknunum. Án vilja og tíma þessa 
fólks væri vegurinn að nýrri þekkingu, 
sem leiðir vonandi til betri meðferðar, 
ófær. 
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Niðurstöður rannsóknar Janusar Guð-
laugssonar á eldri borgurum (2005) benda 
sterklega til þess að markviss líkams- og 
heilsurækt, sérstaklega þolþjálfun, sé 
mikilvæg fyrir lífsgæði eldri aldurshópa. 

William Heberden, sem fyrstur lýsti 
klínískum einkennum hjartakveisu 
(angina pectoris) árið 1772, gaf út bókina 
„Commentaries on the History and Cure 
of Diseases“ árið 1802. Hann sá fyrir 
gagnsemi líkamlegrar áreynslu, þegar 
hann spurði hvort það að höggva við 
væri ekki lækning, en hann vissi um einn 
sjúkling sem setti sér það markmið að 
höggva við í hálftíma á dag í sex mánuði 
og læknaðist næstum því af hjartakveisu. 
En það var ekki fyrr en tæpum tvö 
hundruð árum síðar að tengslunum á 
milli kransæðasjúkdóms og líkamlegrar 
áreynslu var aftur veitt athygli þegar Morris 
og félagar (1953) gerðu faraldsfræðilega 
rannsókn á strætisvagnabílstjórum 
og starfsmönnunum sem gengu um í 
strætisvagninum og innheimtu fargjaldið 
annars vegar og skrifstofumönnum 
símstöðva og pósthúsa og póstburðar-
mönnum í Lundúnum hins vegar. 
Líkurnar á að strætisvagnabílstjórarnir 
og skrifstofumennirnir fengju alvarlegan 
kransæðasjúkdóm voru meiri en hjá 
starfsmönnunum sem gengu um og 
innheimtu fargjaldið í strætisvögnunum 
og póstburðarmönnunum. 

Vísindarannsóknir undanfarinna sextíu 
ára staðfesta að kyrrseta er skaðleg 
heilsunni og regluleg hreyfing hefur 

Ólöf Ragna Ámundadóttir, 
sjúkraþjálfari

hreyfingar

Höfundur með dóttur í hollri útivist.

Árlega deyja um 1,9 milljónir manna í heiminum vegna lifnaðarhátta sem fela í sér kyrrsetu. 
Um 60% jarðarbúa hreyfa sig ekki nægilega mikið til að ná heilsubætandi áhrifum fyrir 
líkamann. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar frá árinu 1997 benda til þess að um helmingur 
fullorðinna Íslendinga taki lítinn sem engan þátt í almenningsíþróttum (göngu, skokki, 
hlaupum, hjólreiðum, skíðaiðkun og sundi). 

Ávinningur reglulegrar
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fjölþættan ávinning fyrir heils-
una eins og sjá má af samantekt 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(WHO) í töflu 1.

Þeir sem hreyfa sig reglulega minnka 
meðal annars líkurnar á að þróa með 
sér fjölmarga langvarandi sjúkdóma 
eins og kransæðasjúkdóm, heilablóðfall, 
háþrýsting, sykursýki af tegund 2, 
beinþynningu, offitu, ristilkrabbamein, 
brjóstakrabbamein, vitræna skerðingu 
(cognitive impairment), kvíða og þung-
lyndi. Reglubundin hreyfing er einnig 
mikilvæg í meðferð ýmissa langvarandi 
sjúkdóma svo sem kransæðasjúkdóma, 
háþrýstings, of hás kólesteróls, útæða-
sjúkdóma (peripheral vascular disease), 
sykursýki af tegund 2, offitu, slitgigar, 
beinþynningar, verkja í fótum vegna 
blóðrásartruflana (claudication) og lang-
vinnrar lungnateppu. Einnig hafa klínískar 
leiðbeiningar bent á hlutverk reglulegrar 
hreyfingar í meðferð þunglyndis og 
kvíða, heilabilunar, verkja, hjartabilunar, 
yfirliða, heilablóðfalls, hægðatregðu og 
bakverkja. Ávinningurinn af því að hreyfa 
sig takmarkast ekki við að fyrirbyggja 
sjúkdóma eða halda þeim í skefjum heldur 
eykur regluleg hreyfing líkamshreysti, 
vellíðan og lífsgæði almennt. Þetta er ekki 
síður mikilvægt fyrir roskið fólk þar sem 
regluleg hreyfing getur aukið líkurnar á 
að það sé lengur sjálfbjarga.

Mikilvæg niðurstaða margra rannsókna 
sem sýnt hafa að regluleg hreyfing minnkar 
áhættu á kransæðasjúkdómum er sú 
að mestur munur á áhættu kemur fram 
hjá því fólki sem hreyfir sig næstum því 
ekkert og þeim sem stunda meðaláreynslu 
reglulega. Minni áhættumunur sést hjá 
fólki sem stundar meðaláreynslu og 

þeim sem stunda mjög mikla líkamlega 
áreynslu. Því er mikilvægara að hvetja 
kyrrsetufólk til að auka líkamlega áreynslu 
heldur en að hvetja virkt fólk til þess 

að verða enn þá virkara. Þótt fólk muni 
sennilega hafa mest gagn af ævilangri 
þátttöku reglubundinnar hreyfingar þá er 
aldrei of seint að byrja. Áhrif líkamlegrar 
þjálfunar hverfa ef einstaklingurinn 
hættir að stunda hana. Það verndar ekki 
einstakling fyrir kransæðasjúkdómum að 
hafa verið íþróttamaður á yngri árum.

Hreyfing og þjálfun
Mannslíkaminn aðlagast mismunandi 
álagi, hann bætir sig með hæfilegri 
hreyfingu en hrörnar við hreyfingaleysi. 
Líkamleg hreyfing, sem felur í sér stöðuga 
taktvissa samdrætti stærstu vöðvahópa 
líkamans, örvar starfsemi lungnanna, 
hjarta- og æðakerfisins og vöðvanna. 
Ef þessi líkamsþjálfun er stunduð í 
hæfilega langan tíma með nægilegu 
súrefnisframboði þá kallast þessi tegund 
líkamlegrar áreynslu, loftháð þjálfun eða 
þolþjálfun. Til að komast í gott líkamlegt 
ásigkomulag þarf ákveðna eiginleika sem 
eru arfbundnir og aðra eiginleika sem 
fást með reglulegri líkamsþjálfun. Hvorir 
tveggja tengist hæfileikanum til þess að 
framkvæma líkamlega vinnu í langan tíma. 
Jákvæð aðlögun líkamans að reglulegri 
líkamsþjálfun á sér stað vegna breytinga 
í miðlægum (hjarta og blóðrásarkerfi) og 
útlægum þáttum (vöðvar). Hægt er að ná 
þjálfunaráhrifum á öllum aldursskeiðum 
hjá báðum kynjum og hjá sjúkum og 
heilbrigðum. Þau geta tekið mislangan 
tíma að koma í ljós en einstaklingsbundið 
er hversu mikil þau verða og hvort 
þjálfunaráhrifin verða miðlæg, útlæg eða 
hvort tveggja. Fullorðið fólk sem tekur 

þátt í einhverri hreyfingu bætir heilsuna 
að einhverju marki. Hinsvegar fæst meiri 
ávinningur fyrir heilsuna ef hreyfingin er 
nægilega erfið, er stunduð nógu oft og 
nógu lengi.

Hvernig hreyfing – leiðbeiningar um 
hreyfingu
Hreyfing er yfirgripsmikið hugtak sem 
nær yfir nánast allar athafnir sem fela í sér 
hreyfingu með einum eða öðrum hætti, 
t.d. að ferðast á milli staða gangandi eða 
á hjóli, heimilisstörf, garðvinnu, ýmiss 
konar leiki, íþróttir og aðra skipulagða 
þjálfun. Fjórir þættir tvinnast saman í 
þessu sambandi: Tegund (hvers konar 
hreyfing), ákefð (hve erfitt), tími (hve 
lengi) og tíðni (hve oft í viku). Æskileg 
hreyfing fyrir fullorðið fólk ætti að 
innihalda þolþjálfun, styrktarþjálfun auk 
liðkandi æfinga og teygja. Auk þess ættu 
einstaklingar, sem eiga á hættu að detta, 
að þjálfa jafnvægi.
Þolþjálfun: Fullorðnir ættu annaðhvort að 
stunda miðlungserfiða hreyfingu (sjá töflu 
2.) í minnst 30 mínútur á dag, fimm daga 
vikunnar (lágmark 150 mínútur á viku) 
eða erfiða hreyfingu (sjá töflu 3) í lágmark 
75 mínútur á viku. Heildartímanum má 
skipta upp í nokkur styttri tímabil yfir 
daginn, t.d. 10-15 mínútur í senn. Með 
því að hreyfa sig lengur eða með meiri 
ákefð er mögulegt að bæta heilsuna enn 
frekar. Ganga er algengasta þolþjálfunin, 
en hjólreiðar, skokk, sund, skíðaganga, 
stafaganga og margt fleira kemur einnig 
til greina. (Tafla 2)

Styrktarþjálfun: Til viðbótar er æskilegt 
að fullorðnir stundi erfiða hreyfingu, 

hreyfingar

Heilsufar Áhrif hreyfingar
Hjartasjúkdómar Minni hætta
Heilablóðfall Minni hætta
Ofþyngd og offita Minni hætta
Sykursýki teg. 2 Minni hætta
Ristilkrabbamein Minni hætta
Brjóstakrabbamein Minni hætta
Heilbrigði stoðkerfis Bætir
Föll hjá rosknu fólki Minni hætta
Andleg líðan Bætir

Þunglyndi Minni hætta

Tafla 1. frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO, 2006

Miðlungserfið hreyfing 
er hreyfing sem krefst 
þrisvar til sex sinnum meiri 
orkunotkunar en hvíld. Við 
miðlungserfiða hreyfingu 
verða hjartsláttur og öndun 
heldur hraðari en venjulega 
en hægt er að halda uppi 
samræðum. Dæmi um 
miðlungserfiða hreyfingu 
eru rösk ganga, garðvinna, 
heimilisþrif og að hjóla, 
synda eða skokka rólega.                                                                                             
               Tafla 2. Lýðheilsustöð, 2008
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til dæmis styrktarþjálfun, að minnsta 
kosti tvisvar í viku (20-30 mínútur í 
senn) því það viðheldur og bætir enn 
frekar þol, vöðvastyrk, liðleika, jafnvægi 
og beinheilsu. Ef fólk velur að stunda 
styrktarþjálfun í tækjasal er hæfilegt að 
velja 8-10 æfingar sem styrkja stærstu 
vöðvahópa og endurtaka hverja æfingu 
8-12 sinnum.

Ef eldri borgarar ná ekki að stunda 
miðlungserfiða hreyfingu í 150 mínútur 
á viku vegna langvarandi sjúkdóma eða 
annarra einkenna, ættu þeir að stunda 
eins mikla hreyfingu og aðstæður og geta 
þeirra leyfir.

Lokaorð
Hreyfivitund og hreyfihegðun fer ekki 
alltaf saman. Við vitum að regluleg hreyfing 
er góð fyrir heilsuna en margir þættir 

geta hindrað daglega hreyfingu okkar, 
bæði einstaklingsbundnir þættir sem 
snúa að okkur sjálfum sem og umhverfi 
okkar og menning. Algengast er að fólk 
nefni tímaskort, en þreyta, áhugaleysi 
og óöryggi eru líka algeng atriði sem 
fólk nefnir að komi í veg fyrir reglulega 
hreyfingu. Einnig er nánasta umhverfi 
mikilvægt í þessu sambandi. Rannsóknir 
hafa leitt í ljós að þegar nánasta umhverfi 
hvetur til hreyfingar (er hreyfivænt) 
finnur fólk síður fyrir hindrunum og er 
því líklegra en ella til að stunda daglega 
hreyfingu.

Heimasmíðuð hreyfidagbók getur hjálpað 
fólki til að fylgjast með reglulegri 
hreyfingu. Þar er hægt að skrá niður 
fjölda daga í viku, hvers konar hreyfing er 
stunduð og tímalengd hreyfingar. Þannig 
er auðvelt að fylgjast með því hvort 
hreyfiráðleggingum er fylgt.
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Erfið hreyfing krefst meira 
en sex sinnum meiri 
orkunotkunar en hvíld. 
Erfið hreyfing kallar fram 
svita og mæði þannig 
að erfitt er að halda uppi 
samræðum. Dæmi um 
erfiða hreyfingu eru rösk 
fjallganga, snjómokstur, 
hlaup og flestar íþróttir og 
önnur þjálfun sem stunduð 
er með árangur í huga.             
                        
              Tafla 3. Lýðheilsustöð, 2008
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Forvörn til framtíðar
Hugaðu að heilsunni
   

Er allt í lagi með blóðþrýstinginn?

Um 1.5 miljarður manna um víða veröld þjáist af háum 
blóðþrýstingi. Fjöldi Íslendinga er með háþrýsting án 
þess að vita það. Það kemur m.a. fram í rannsóknum og 
athyglisverðum mælingum Hjartaheilla, SÍBS og fleiri 
aðila víða um land á undanförnum árum.

Blóðþrýstingur   
Þúsundir Íslendinga þjást af of háum blóðþrýstingi. Til allrar 
hamingju eru þó sífellt fleiri sem fara til læknis, láta mæla 
blóðþrýstinginn og fá viðeigandi meðhöndlun. Áföllum og 
fylgikvillum háþrýstings hefur fækkað á síðustu árum, þökk 
sé betri vitund Íslendinga um eigið heilsufar, heilbrigðis-
kerfinu og öflugum meðferðarformum, færri reykingar-
mönnum og fjölgandi fer þeim sem breyta um lífsstíl.

Hjartaheill hefur frá upphafi lagt áherslu á að fræða og upp-
lýsa almenning m.a.um blóðþrýsting, áhættuþætti háþrýst-
ings og gagnlega meðferð. Flestir Íslendingar þekkja líka 
starf Hjartaverndar sem um árabil hefur gefið út fróðlega 
bæklinga m.a. um háþrýstingsvandamál og sinnt mikilvægu 
vísindastarfi um áratugi sem er þekkt um allan heim.

Allir geta fengið háþrýsting, ungir og gamlir. Helstu 
áhættuþættir:

√ fjölskyldusaga um háþrýsting, hjarta- 

 og æðasjúkdóma 

√ sykursýki

√ offita

√ nýrnasjúkdómar

√ reykingar

√ heilablóðfall, feitt og saltað fæði  og ekki  

 síst hreyfingaleysi.

 

Á alþjóðadegi blóðþrýstings á vegum Sameinuðu þjóðanna 
(í maí hvert ár) er fólk hvatt til að huga að eigin heilsu og 
líðan. Íslendingar þekkja streitu og mikla vinnu betur en 
margir aðrir. Á erfiðum tímum verða menn líka stressaðir 
og áhyggjufullir af ýmsum ástæðum. Þá er mikilvægt að 
fylgjast með blóðþrýstingi. Síðustu ár hafa verið þungbær 
fyrir Íslendinga og er ekki séð fyrir endann á erfiðum efna-
hagslegum þrengingum, einnig í heilbrigðiskerfinu. Einstakl-
ingar þurfa í ríkara mæli en nokkru sinni að taka sem mesta 
ábyrgð á eigin heilsu.  

Besta forvörnin til varnar háum blóð-
þrýstingi er einföld: Regluleg hreyfing og 
hollt mataræði! 

Regluleg hreyfing kostar tíma, segir fólk, og tíminn er dýr-
mætur. Hann kostar peninga. En heilsa okkar og líðan 
verður aldrei mæld í peningum. Góð heilsa er meira virði en 
þúsundir gullnáma. Hvorki gull né gersemar hjálpa 
heilsunni. Allt ber að sama brunni: 
Hreyfing og hollt mataræði eru undralyf.

Íslendingar hafa sýnt samtakamátt sinn á mörgum sviðum og 
geta orðið fremstir í flokki þjóða með því að gefa heilsu og 
andlegri líðan meiri gaum en hingað til. 

Góð heilsa í samfélagi manna og þjóða 
stuðlar að auðugra lífi með þeim sem við 
eigum samleið með.

   Þórir S. Guðbergsson 
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Fyrir skömmu barst okkur lærdómsríkt 
bréf frá góðum vini Hjartaheilla. Hann 
segir hér frá „meintum aumingjaskap”, 
„biðlista”, „tryggingum” og kraftaverk-
um nútímatækni og meðferð. Þökkum 
við Leó innilega fyrir reynslu hans sem 
hann deilir með okkur.

Á árinu 1996, þá 53ja ára, tóku að þjá 
mig óþægindi í miðju brjóstholi. Á stutt-
um tíma urðu þau að stöðugum verk sem 
hélt fyrir mér vöku um nætur. Í fyrstu var 
ekki um þrekleysi að ræða en þar kom 
að verkurinn varð til þess að ég hætti að 
skokka en hafði stundað skokk og styttri 
göngur daglega ásamt lengri gönguferðum 
í rúm 20 ár. Heimilislæknirinn sendi mig 
í röð rannsókna. Út úr þeim kom ekkert 
sem skýrt gæti ástandið. Blóðrannsókn 
sýndi þó óeðlilega mikla blóðfitu (7.5) 
og hefði átt að gefa vísbendingu. En 
gönguferðir,  ég reykti ekki, aldurinn og 
kjörþyngd; - villtu um fyrir  lækninum 
og mér,  enda leiddi verkurinn ekki út í 
vinstri handlegg (á þessu stigi). Hjartaá-
fall, eftir að hafa ekið langleiðina uppi á 
eldfjallið Taive á Kanaríeyjum, í 3700m 
hæð, kveikti ekki einu sinni á perunni. 
Það var afgreitt sem aumingjaskapur, 
skortur á þjálfun og áhrif þunns lofts - og 
þó var verulega af mér dregið. 

Til að gera langa sögu stutta þurfti 
meiriháttar hjartaáfall með öllum þekktum 
einkennum, til að leiða í ljós kransæðastíflu 
á háu stigi. Röð tilviljana og mikil heppni 
kom í veg fyrir að ég dæi drottni mínum. 
Þegar ég lagðist inn á hjartaskurðdeild 
Landspítalans (11-G) hafði líkamsþrekið 
bókstaflega hrapað á fáeinum dögum 
þannig að ég stóð varla undir sjálfum mér. 
Þrátt fyrir mikla kransæðastíflu og hjarta-
drep tókst hjáveituaðgerðin vel og með 
frábærri endurhæfingu á Reykjalundi, 
reglulegri hreyfingu og hollu mataræði 
tókst mér að endurheimta eðlilegt líkams-
þrek. Ég bjó áreiðanlega að  skokkinu, 
útivistinni og gönguferðunum, annars 
hefði kransæðastíflan gengið af mér 
dauðum.

En hvers vegna tók greiningin svo 
langan tíma? Samkvæmt þekktum 

kenningum átti ég ekki heima í algengustu 
áhættuhópum varðandi hjartveiki og er 
það líklega hluti af skýringunni því fólk 
ber það ekki utan á sér að vera með of 
mikla blíðfitu sem getur verið vegna arf-
bera (gena) frekar en rangs mataræðis. 
Blóðfitan (kólesteról) mældist mest hjá 
mér 8,5 eftir að lækning var hafin en 
hefur síðan verið haldið í 5-5,5 með lyfi. 
Til fróðleiks og til að sýna hve náttúran 
gefur lítið fyrir jafnrétti er mér minnistætt 
að eftir að hafa náð 8% auknu þreki og 
náð að léttast um 1,5 kg við að hjóla í 
upphafi dvalar á Reykjalundi mældist 
kólesteról hjá mér 6,7. Hjá félaga mínum á 
næsta þrekhjóli mældist kólesteról 5,8 en 
hann var 5 árum eldri, vó 23 kg umfram 
kjörþyngd og reykti!

Kransæðastífla getur verið lúmskur og 
hættulegur sjúkdómur.

Biðlistinn
Ekki er ýkja langt síðan kransæðastífla 
þýddi takmarkaða möguleika á eðlilegu 
lífi, ef ekki endalok. Nú hafa kraftaverkin 
verið daglegt brauð í brátt 2 áratugi; 
mannslífum er bjargað með ótrúlegri 
færni lækna og tæknibúnaði. Einstakling-
um er ekki einungis bjargað frá dauða 
vegna kransæðastíflu og annarra hjarta-
sjúkdóma heldur er stórum hluta þeirra 
komið vinnufærum út í atvinnulífið á ný 
eða gerðir sjálfbjarga með sérfræðilegri 
endurhæfingu eins og gert er á Reykja-
lundi. Við erum lánsöm og þakklát sem 
njótum þessara lækninga.

Ég var heppinn að vita ekki að ég væri 
í bráðri lífshættu fyrr en skömmu fyrir 
hjáveituaðgerðina. Á þeim tíma (sumarið 
1997) var biðlisti eftir hjartaðgerðum en 
ég naut forgangs. Ég gerði mér ekki grein 
fyrir því þá hvers konar sálrænt hryðju-
verk er fólgið í biðlista. Það var ekki fyrr 
en vorið 2008 þegar ég þurfti að fara í 
fyrstu hjartaþræðinguna eftir 11 ár frá 
hjáveituaðgerðinni vegna truflunar sem 
virtist geta verið alvarlegs eðlis. Ég beið 
milli vonar og ótta í 6 mánuði þar til ég 
komst að. Sem betur fer leiddi þræðingin í 
ljós að ekkert var að hjartanu, en andlega 
álaginu, sem óvissan olli, ætla ég ekki að 

reyna að lýsa né því sálræna spennufalli 
að þræðingunni lokinni. Biðlistinn fór 
illa með mig eins og fleiri og var ég nokk-
urn tíma að jafna mig og glíma við afleið-
ingarnar, m.a. svefnleysið.

Hálf sagan   
Ég hef lært margt af reynslusögum hjarta-
sjúklinga og séð hve heppinn ég hef verið 
að ná starfsþreki á ný með hjálp fagfólks á 
Reykjalundi og annars staðar. Ég hef orðið 
vitni að því hve hugarfarið skiptir miklu 
máli. 

Kransæðastífla er „vondur bisness” 
fyrir alla og fjárhagslega er hún verri fyrir 
suma, t.d. sjálfstætt starfandi einyrkja. 
Sumir félagar mínir, hjartasjúklingar í 
endurhæfingu á Reykjalundi, voru á full-
um launum í 6 mánuði og á hálfum laun-
um næstu 6 mánuði. Ég var tekjulaus og 
átti í enga sjóði að sækja. Konan mín vann 
fyrir okkur. Hjá mér var aðdragandinn 
langur auk þess sem lækning og endur-
hæfing tók sinn tíma. Tekjuleysið varði 
því lengi. Samt stendur maður uppi og 
getur gengið. Þetta er því ekki alvöruveiki 
sem allir skilja. Samt er maður úr leik - 
þreklaus aumingi. 

Eftir 18 mánaða tekjuleysi var ég fær 
í flestan sjó á ný. Viðskiptavinir einyrk-
jans voru foknir út í veður og vind. Ég 
stóð á núllpunkti. Í ljós kom, mér til 
furðu, að lögum hafði verið breytt þan-
nig að þeir einyrkjar sem höfðu skilvíslega 
greitt tryggingagjald áttu nú kost á atvinnu-
leysisbótum. 56 ára gamall einstaklingur 
á nánast enga möguleika á vinnumarkaði 
- hver sem þekking hans og reynsla kann 
að vera. Frekar en að húka á atvinnu-
leysisbótum tók ég það sem bauðst, þ.e. 
verkamannavinnu. Ég lærði mikið sem 
verkamaður á rúmu ári en þá hafði ég 
fengið viðskiptahugmynd sem gekk upp. 
Ég gerðist sjálfstætt starfandi á ný. Eins og 
þau sögðu á Reykjalundi: ,,Rétt hugarfar 
skiptir miklu máli!” 

Höfundur er iðnaðar- og vélatækni-
fræðingur.

Reynslusaga

Þetta kemur aldrei fyrir 
mig . . . 

Leó M. Jónsson.
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Reykjavík
Adamsson ehf. Arkitektastofa
Afltækni ehf.
Amadeus Ísland hf.
Argos ehf.- Arkitektastofa  Grétars 
og Stefáns
Atvinnuhús ehf. - Fasteignasala
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Austur Indíafélagið
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.
Álnabær ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Ásfell ehf.
Áslaug Sif Guðjónsdóttir
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Bakkus ehf
Bandalag Íslenskra Farfugla
Barnalæknaþjónustan ehf.
Beggja hagur ehf
Bernharð ehf.
Bifreiðastillingar Nicolai
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílalíf, bílasala
Bílamálun Halldórs Þ. Nikulássonar sf
Bílaréttingar Jóns Þ. Ólafssonar
Bílasala Íslands
Bílasmiðurinn hf.
Bjargtak ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Bókasafn Menntaskólans v/Sund
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólsturverk sf.
Bón-Fús
BSRB
Búseti
Bændasamtök Íslands
Cabin ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Danica sjávarafurðir ehf.
Dýraríkið
E. Wang Tannlækningar ehf.
Ecco á Íslandi
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf.
Ellen Ingvadóttir lögg. dómtúlkur og 
skjalaþýðandi
Endurskoðun Péturs Jónssonar ehf.
Erluís
Ernst & Young
F&F Kort ehf.
Farmanna- og fiskimannasamband 
Íslands
Faxaflóahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferð og saga
Ferðafélag Íslands  - Ferðafélag 
barnanna
Félag bókagerðarmanna
Félag Skipstjórnarmanna

Félagsbústaðir hf.
Firmaskrá Íslands
Fínka málningarverktakar ehf.
Fjölur ehf.
Forum Lögmenn
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Garðmenn ehf.
Geiri ehf.
Gjögur hf.
Glermenn ehf.
Gloss ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gottfreð Árnason
Grásteinn ehf.
Grensásvideo ehf.
Gró ehf.
Gróco hf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Gull & silfur hf.
Gullkistan
Halli Gullsmiður
Hamborgarabúllan  - Geirsgötu
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárgreiðslu og Rakarastofan Klapparstíg
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Evita
Hársnyrtistofan Aida
Henson hf.
HGK ehf.
Hilmar D. Ólafsson ehf.
HIS og Hlölli
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
HM Bókhald ehf
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Flóki
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Reykjavík hf.
Hreinsibílar ehf.
Hreyfill
Hvass sf.
Höfðakaffi ehf.
Hönnunarstofa Maríu Lovísu
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf
IÐNÓ
Iðntré ehf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Íþrótta- og tómstundasvið 
Reykjavíkurborgar
Íþróttafélagið Fylkir
Janusbúðin Emla ehf.
JBS ehf.  - Nonnabiti
Jens Guðjónsson hf.

JGG ehf.
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Jón Egilsson lögmannsstofa
Jón Sigmundsson Skartgripaverslun hf.
K. Pétursson ehf.
Kemis ehf.
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
KOM Almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kristján Þ. Haraldsson
Kvik hf. Almenn kvikmyndagerð
Kvikk þjónustan ehf
Kvikmyndagerðin Kvik
Lagadeild Háskólans í Reykjavík
Landsnet hf
Landssamband slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna
Leikhúskjallarinn hjá Sigga Hall
Leturval sf.
Lindin, kristið útvarp Fm:102,9
Litagleði ehf, málningarþjónusta
Litir og föndur - Handlist ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósin ehf.
Ljósmyndir Rutar
Lúmex ehf.
Lyfjaver apótek
Lögmannsskrifstofa Kjartans Reynis 
Ólafssonar
Lögmannsstofa Ólafs G. Gústafssonar
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Lögmenn Lögsýn ehf
Lögmenn við Austurvöll
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögskil  ehf.
MD Vélar ehf.
Merkismenn ehf.
Minjavernd
Mirage slf.
Myndval í Mjódd
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Mörk ehf. gróðrarstöð
Nautica ehf.
Norræna félagið á Íslandi
Nói Siríus hf.
Efnalaugin Perlan ehf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Olíudreifing ehf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Óbyggðaferðir ehf. - www.icesafari.is
Ósal ehf.
Parlogis hf.
Pétur Stefánsson ehf
Pétursbúð - Ránargötu 15 ehf
Pjakkus Preladus ehf.
PMT - Plast, miðar og tæki ehf.
PS Rétting ehf.
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafco ehf.
Rafneisti ehf
Rafstilling ehf.
Rafstjórn hf.
Rafsvið sf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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GoRed dagurinn var haldinn hátíðlegur í Reykjavík og 
Akureyri sunnudaginn 21. febrúar síðastliðinn. Í tilefni hans 
var Landspítalinn við Hringbraut lýstur upp í rauðum lit ásamt 
Aðalbyggingu Háskóla Íslands til að minna á forvarnir gegn hjarta- 
og æðasjúkdómum hjá konum. 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök kvenna á 
Íslandi líkt og annars staðar í heiminum. GoRed átakið miðar að 
því að fræða konur um áhættuþætti og einkenni og hvernig 
draga má úr líkum á þessum sjúkdómum. 

GoRed átakið er alheimsátak á vegum World Heart Federation. 
Verndari átaksins hér á landi er Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrum 
heilbrigðisráðherra. 

Dagskráin í Reykjavík og á Akureyri var fjölbreytt þennan dag 
og voru um 150 manns sem sóttu fundinn fyrir norðan og fjöldi 
manns komu á fundinn í aðalbyggingu Háskóla Íslands svo að 
ekki var sæti fyrir alla gesti. Vandað var til dagskrárinnar, glæsi-
bragur yfir öllu og með fræðslu um konur og hjartasjúkdóma 
var einnig slegið á létta strengi og ríkti sannkallaður hátíðarblær 
meðal fundagesta. 

 

GoRed dagurinn
Reykjavík: Aðalbygging Háskóla Íslands 

Dagskrá 
Meðal atriða: 

Dúndursöngur kvenna 

Kristín Ingólfsdóttir, rektor HÍ, fundarstjóri 

Vilborg Sigurðardóttir, læknir, formaður GoRed 

Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra 

Axel Sigurðsson, hjartasérfræðingur 

Ingibjörg Pálmadóttir, verndari Go Red

Akureyri: Hótel KEA 
Dagskrá 
Meðal atriða: 
Kvennakór Akureyrar 
Bryndís Ásmundsdóttir, leikkona, fundarstjóri Gunnar Þór Gunnarsson, hjartasérfræðingur Þórunn S. Ólafsdóttir, hjartasjúklingur Jóhanna Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur 

Rauðklæddar og fallegar. Unnur Sigtryggsdóttir, hjúkrunarfræðingur, 

til vinstri og Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrv. ráðherra og verndari GoRed 

samtakanna á Íslandi  

Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, fundarstjóri.

Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra, flytur ávarp. Axel Sigurðsson, hjartasérfræðingur.
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Vilborg Sigurðardóttir, læknir, formaður GoRed. Dúndursöngur kvennanna vakti óskipta athygli.

Framkvæmdastjóri Hjartaheilla, Ásgeir Þór í hrókasamræðum. Fjöldi fólks nýtti sér kynningar félaga, fræðslubæklinga og gagnlegar upplýsingar í anddyri skólans.
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Forvörn til framtíðar
Hugaðu að heilsunni
 

Salt í tonnatali

Íslensk matvörufyrirtæki geta orðið í fremstu röð 
þjóða við að minnka saltinnihald í matvörum.

Fjöldi Íslendinga borðar um 8-12 g af salti á dag í stað 
6-7g. Of mikil saltneysla hefur áhrif á háþrýsting m.a. 
og of hár blóðþrýstingur getur valdið margs konar sjúk-
dómum, hjarta- og kransæðasjúkdómum, nýrnabilun, 
heilablóðfalli, sykursýki II.

Salt
Salt lætur ekki mikið yfir sér. Það er nýtt til margra hluta 
meðal annars til að bragðbæta mat, setja það í matarkrydd, í 
unnar matvörur o.fl.

Vísindamenn telja að líkamanum nægi um 6 -7 g af salti á 
dag. Í nýlegri rannsókn í Danmörku kom í ljós að margir 
Danir borða um 8 -12 g af salti á dag, en  svo mikið magn 
getur haft mikil áhrif á heilsu okkar og líðan. 

Fjöldi lakkrísvara t.d. er með miklu saltinnihaldi og svo má 
einnig segja um fjöldan allan af unnum matvörum sem marg-
ir borða daglega. Lakkrísneysla í miklum mæli getur t.d. haf 
alvarlegar afleiðingar fyrir nýrnastarfsemi. Í breskum rann-
sóknum kemur í ljós að um 75% af salti sem við borðum 
kemur úr unnum vörum eins og brauði, osti, súpum (pakka-
súpur t.d. eru oft með hlutfallslega miklu salti) og sósum, 
tilbúnum réttum, kexi og snakki. 
     
Stundum er saltið merkt í innihaldslýsingu sem natríum-
klórið. Um 25% af daglegri saltneyslu setjum við svo í mat-
inn sem við borðum, sjóðum, steikjum o.s. frv. Sá sem vill 
vita hvað hann er að borða les því á innihaldslýsingar mat-
vara og fer varlega í óholla neyslu og of mikla neyslu á vafa-
sömum efnum.

Íslendingar gætu orðið í fremstu röð þjóða ef þeir  minnka 
smám saman innihald salts í vörum sínum. Það þarf ekki að 
gerast á einum degi. Fyrirtæki á borð við SS, Kjarnavörur, 
Alí, kexverksmiðjur, súpuframleiðendur, kjötframleiðendur, 
lakkrís- og sælgætisframleiðeindur, snakkvöruframleiðeindur 
o.s.frv. geta minnkað saltinnihald vöru sinnar og stuðlað að 
bættri heilsu meðal þjóðarinnar með sameiginlegu átaki. 
Yfirvöld ættu að verðlauna fyrirtæki sem sýna frumkvæði á 
þessu sviði.

Salt er oft nefnt natríumklóríð og finnst í mörgum unnum 
vörum.

Salt er einnig sett í blandað krydd.  

Salt í of miklu magni getur valdið hækkun blóðþrýstings 
og jafnframt haft áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma og valdið 
heilablóðfalli.

Betri heilsa og bætt líðan eykur gleði okkar og 
farsæld og stuðlar að skemmtilegri  lífsgöngu með 
förunautum okkar.
       
   Þórir S. Guðbergsson 
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Raftækjaþjónustan sf.
Rakarastofan sf.
Rannsóknarþjónustan Sýni hf.
Ráðgjafar ehf.
Reki hf.
Réttingaverk ehf.
Réttur ehf. - Adalsteinsson & Partners
Rikki Chan ehf
Rimaskóli
Rolf Johansen & co. ehf.
Ræstivörur ehf.
Samhjálp félagasamtök
Sálarrannsóknarfélag Reykjavíkur
Seljakirkja
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjóli hf.
Sjómannadagsráð
Sjómannafélag Íslands
Sjóvélar ehf
Sjóvík ehf
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Skartgripaverslun og vinnustofa Eyjólfs
Skefjar hf
Skerjaver
Skipatækni ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skólavefurinn ehf. - www.
skolavefurinn.is
Skrifstofan ehf
Skúlason & Jónsson ehf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
Snyrtistofan Ársól í Grímsbæ
SP Tannréttingar
Sproti hf.
Stansverk ehf.
Stálbyggingar ehf.
Stálflex
Stálhönnun
Strætó bs
Studio Hallgerður
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Sundsamband Íslands Íþróttamiðstöðin
Suzuki bílar hf.
Suzuki umboðið ehf
Svipmyndir
Svissinn hjá Steina
Sönglist - Söng- og leiklistarskóli
T. ARK teiknistofan ehf
Tandur hf.
Tannálfur ss
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa Kristins Sigmarssonar
Tannsmíðaverkstæðið hf.
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar
Themis ehf, lögmannsstofa
Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði

Tímaritið Lifandi Vísindi - Elísa 
Guðrún ehf.
Tónastöðin ehf.
Triton hf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ull og Gjafavörur
Umslag ehf.
Úlfarsfell ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfararþjónustan ehf.
Vagnasmiðjan
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkstólpi ehf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Rangá sf.
Vélar ehf.
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Virka ehf.
Víkingaslóðir - Ferðaskrifstofan
VR
Wilsons Pizza ehf.
Yogastöðin Heilsubót
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð 
Furugerði 1
Þórtak ehf.
Þverfell ehf
Þýðingaþjónusta Boga Arnars
Ökukennsla Sverris Björnssonar

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Bergá - Sandblástur ehf.
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Hársnyrtistofan Perma
Prentsmiðjan Nes ehf v.Nesfrétta
Þráinn Ingólfsson
Önn Verkfræðistofa ehf.

Vogar
Café Blue - Blátt ehf
Hársnyrting Hrannar

Kópavogur
A P Varahlutir  - Verslun ehf.
Allianz hf.
Alur blikksmiðja ehf.
Arnarljós
Arnarverk ehf
Áliðjan ehf.
Ásborg sf.
Bakkabros ehf. - Tannsmíðaverkstæði
BH
Bianco Smáralind

Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílaverkstæðið Bretti hf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
BJ-verktakar ehf.
Blikksmiðjan Auðás hf.
Bókun sf. Endurskoðun
Bunustokkur ehf.
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður
Dúnhreinsunin ehf
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags 
Íslands
Fiskbúðin
Gallerí Fold
Gistiheimilið BB 44
GK heildverslun ehf.
Goddi ehf.
Gólflist ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Íslandsspil sf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Kjörbær ehf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Listinn - www.listinn.is
Litlaprent ehf.
Marás vélar ehf.
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Prjónastofan Anna sf.
Rafgeisli ehf.
Rafmiðlun ehf.
Reynir bakari ehf.
Réttir bílar ehf
Sendibílar Kópavogs ehf.
Skerping sf.
Smári söluturn
Smurstöðin ehf.  -  Dalvegi 16a 
Snyrtiakademian
Snælandsskóli
Suðurverk hf.
Söguferðir ehf
Tannlæknastofa Sifjar Matthíasdóttur hf.
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Toyota á Íslandi
Tækniþjónusta Ragnars G.G
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf.
Þokki ehf.
Ökukennsla Sigurðar Þorsteinssonar

Garðabær
Ásgarður - Íþróttamiðstöðvarnar 
Garðabæ
Bókasafn Garðabæjar
Elektra ehf.
Endurskoðun og ráðgjöf ehf.
Garðabær

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning



Í slendingar eru mikil fiskveiðiþjóð og hér áður fyrr var 
fiskur á borðum landsmanna flesta daga vikunnar. En núna 
er staðan önnur, sá hópur sem helst borðar fisk eru leik-

skólabörn og eldra fólk á meðan ungt fólk borðar lítinn sem 
engan fisk. Eins og flestir vita er fiskur einstaklega góð upp-
spretta próteina eins og kjöt, mjólk og egg en ólíkt þessum 
fæðutegundum inniheldur fiskur lífsnauðsynlegar fitusýrur eða 
omega-3 fitusýrur ásamt mikilvægum vítamínum og steinefnum. 
Omega-3 er fita sem okkur Vesturlandabúa vantar almennt en 
omega-3 finnst í ríkulegu magni í lýsi og feitum fiski. Omega-3 
hefur verið tengt mörgum góðum eiginleikum sem geta hjálpað 
okkur til að berjast gegn ýmsum kvillum. Hvað varðar hjarta-
heilsu hafa  rannsóknir gefið vísbendingar um að þeir sem fá 
nægjanlegt omega-3 í sínu fæði eru síður með óreglulegan hjart-
slátt og jafnvel með lægri blóðþrýsting en þeir sem ekki fá nægjan-
legt omega-3. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að omega-3 
lækkar magn þríglýseríða í blóði og dregur úr seigjumyndun 
blóðs en hækkuð þríglýseríð og aukin seigjumyndun í blóði eru 
áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma. Margir fullyrða að ef við 
borðum fisk 2 sinnum í viku minnkum við líkurnar á hjartaáfalli 
um þriðjung enda ráðleggur Lýðheilsustöð a.m.k. 2 fiskmáltíðir 
á viku. Auðvitað getur ekki omega-3 eða það að borða feitan fisk 
komið í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóma heldur er aukin neysla 
fisks eitt skref af mörgum í átt að betri heilsu.  Það er sorgleg 
staðreynd að stór hluti Íslendinga nýta sér ekki eitt af bestu hrá-
efnum til matargerðar og þetta er hráefni sem við eigum gnægð 
af. Mig langar að gefa hérna uppskrift af ofnbökuðum laxi, sem 
ég fæ reglulega hjá litlu systur minni og er alltaf jafn góður, í 

þeirri von að hér sé kominn réttur sem geti aukið áhuga á að 
borða lax eða annan feitan fisk. Verði ykkur að góðu!

1 kg laxaflök (silungur er einnig góður) 
2 msk sítrónusafi 
2-3 msk mango chutney
2 msk pistasíu hnetur (eða aðrar hnetur eða fræ)

Eldfasta formið olíuborið, laxinn settur ofan í formið(bragðbetra 
að hafa roðið á laxinum), sítrónusafa dreypt yfir laxinn. Mango 
chutney smurt í þunnu lagi yfir laxinn og hnetur muldar gróft og 
dreift yfir laxinn. Bakað við 180°C í 20-30 mínútur.
Borið fram með spínatsalati með mangó og hýðishrísgrjónum.

16 VELFERÐ

Hollt og gott

Fiskur, vanmetið 
hráefni?

Ólöf Guðný Geirsdóttir, næringarfræðingur.
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Hjartað og líkamleg áreynsla
Hjartað er vöðvi og líkamleg áreynsla gerir hann sterkan.
Sterkt hjarta slær sjaldnar en körftugar til að koma súrefni til vöðva 
líkamans. Slakara hjarta þarf hins vegar að slá mun hraðar til að full-
nægja súrefnisþörfinni. Við það eykst álag á hjarta- og æðakerfið sem 
eykur áhættuna á hjarta- og æðasjúkdómum. 

Hreyfingaleysi hefur einnig áhrif á offitu sem eykur áhættuna á að 
fá sykursýki og sumar tegundir krabbameina.

Áhrif þjálfunar á áhættuþætti hjartasjúkdóma

√	 hækkar	hlutfall	góðu	blóðfitunnar	(HDL)	
	 á	kostnað	þeirrar	slæmu	(LDL)

√	 lækkar	blóðþrýsting

√	 fækkar	aukakílóum

√	 minnkar	streitu

√	 styrkir	vöðva	og	bein

√	 bætir	nætursvefn

√	 bætir	sjálfsvitund

Forvörn til framtíðar

Ný þjónusta  

Tveir hjartalæknar opna stofu á Akranesi

Hjartaheill hefur þá ánægju að segja frá nýrri þjónustu á 
Vesturlandi fyrir hjartasjúklinga. 
     Oft hafa félagar okkar á landsbyggðinni haft áhyggjur 
af því hve vegalengdir eru miklar þegar á þjónustu þarf að 
halda. Sjúkrahúsið á Akranesi hefur reynst félögum okkar 
vel um árabil, en nú hafa tveir hjartalæknar opnað stofu 
Á Dalbraut 1, í Læknamiðstöð Vesturlands, í húsnæði 
Apótekarans og í samvinnu við þá. 
     Læknarnir eru þeir Hróbjartur Darri Karlsson og Atli 
Einarsson. Í vetur verða hjartasérfræðingarnir með mót-
töku einu sinni í viku og er hægt að fá nánari upplýsingar 
í síma 534 6020 og panta tíma alla daga.
     Hjartaheill fagnar allri þjónustu sem bætist við á lands-
byggðinni  þar sem þörfin hefur verið brýn.

Hjartalæknar 
á Vesturlandi

Fréttatilkynning Ljóð og stökur
Káinn(KN) var Vestur-Íslendingur, hét fullu nafni Kristján 
Níelsson og fluttist vestur um haf 18 ára (1860-1936). 
Hann þótti gamansamur og glaðlyndur, orðheppinn og 
oft skrítinn í orðatiltækjum.
Hér koma stökur eftir hann.

 Útlið skiptir oft máli af ýmsum ástæðum

 Ég rækta mitt skegg í tæka tíð,
 því tennurnar vantar að framan;
 það kemur sér illa í kulda og hríð,
 ef kjafturinn nær ekki saman.

 Talaðu aldrei illa um náungann

 Einlægt þú talar illa um mig,
 aftur ég tala vel um þig.
 En það besta af öllu er,
 að enginn trúir þér né mér.

 Um trúna og ráðríki

 Af langri reynslu lært ég þetta hef:
 að láta drottin ráða meðan ég sef.
 En þegar ég vaki, þá vil ég sjálfur ráða,
 og þykist geta ráða fyrir báða.

VELFERÐ
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Íslenskir hjúkrunarfræðingar greina 
frá niðurstöðum rannsókna og könn-
unar meðal brjóstholsskurðsjúklinga á 
Landspítala.

Í ágúst árið 2009 sóttu níu hjúkrunar-
fræðingar af hjarta- og lungnaskurð-
deild Landspítala ráðstefnu sem haldin 
var í Stokkhólmi undir sameiginlegu 
merki félags brjóstholsskurðlækna 
(SATS), sérfræðinga á hjarta- og lung-
navél (SCANSECT) og félags brjósthols-
hjúkrunarfræðinga (SATNU). Þær 
fengu meðal annars styrk frá Hjarta-
heillum til að sækja fundinn. Þessi 
ráðstefna er árlegur viðburður og skipt-
ast Norðurlöndin á að halda hana.

Er þörf á fræðslu, stuðningi og meðferð 
brjóstholssjúklinga eftir útskrift?
Mikil gróska er í þróun þekkingar og 
meðferðar meðal brjóstholshjúkrunar-
fræðinga á Norðurlöndum og var tölu-
verð fjölgun milli ára bæði meðal þátt-
takenda og rannsókna sem kynntar voru 
á ráðstefnunni. Margt fróðlegt kom fram í 
fyrirlestrum og veggspjaldasýningum um 
hjúkrun brjóstholsskurðsjúklinga. Heiða 
Steinunn Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
á hjarta- og lungnaskurðdeild Land-
spítala, kynnti niðurstöður rannsóknar 
sem unnin var undir stjórn dr. Herdísar 
Sveinsdóttur, hjúkrunarfræðings, um 
reynslu hjartaskurðsjúklinga af veittri 
fræðslu og mat þeirra á fræðsluþörf fyrir 
og eftir opna hjartaskurðaðgerð á Land-
spítala. Samkvæmt niðurstöðum má 
segja að flestir hjartaskurðsjúklingar séu 
ánægðir með þá umönnun sem þeir fá á 
sjúkrahúsinu. Jafnframt eru þeir ánægðir 
með veitta fræðslu tengda aðgerð og 
sjúkrahúsleguna almennt. Þeir sjúklingar 
sem gangast undir hjartaskurðaðgerð telja 
sig fá mjög góða fræðslu fyrir aðgerð og 
það sé vel að henni staðið. Almennt voru 
sjúklingar ánægðari með fræðsluna sem 
var veitt fyrir aðgerð en þá fræðslu sem var 
veitt fyrir útskrift af sjúkrahúsinu. Fræðsla 
fyrir útskrift er þó ekki síður mikilvæg 
til að efla öryggi sjúklinga eftir að heim 
er komið. Hún stuðlar að bættri líðan 
og styrkir þá í bataferlinu. Niðurstöður 
sýndu jafnframt að þeir sjúklingar sem 
upplifðu kvíða og þunglyndi eftir útskrift 
voru yfirleitt óánægðari með þá fræðslu 

og umönnun sem var veitt á sjúkrahúsinu 
og voru auk þess líklegri til að upplifa 
meiri verki en aðrir. En það er þekkt 
að andleg vanlíðan hefur áhrif á upp-
lifun líkamlegra einkenna, eins og verki. 
Þessar niðurstöður benda til mikilvægi þess 
að skima fyrir mögulegum eða raunveru-
legum kvíða eða þunglyndi sjúklinga 
okkar fyrir aðgerð eða í sjúkrahúslegunni. 
Þannig er hægt að veita þeim ein-
staklingum viðeigandi meðferð eða að-
stoða þá við að bæta líðan þeirra.

Á ráðstefnunni voru kynntar 
nokkrar rannsóknir sem greindu frá 
líðan hjartaskurðsjúklinga eftir útskrift 
og/eða eftirfylgd við þá eftir útskrift. 
Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur á hjarta- og lungnaskurðdeild 
Landspítala, gerði könnun síðastliðið 
vor á þörfum hjartaskurðsjúklinga fyrir 
fræðslu og stuðning eftir útskrift. Könn-
unin var hluti af gæðaverkefni sem fól 
í sér að þróa og innleiða símaeftirfylgd 
sem nýja hjúkrunarþjónustu við þennan 
sjúklingahóp. Allir hjartaskurðsjúklingar 
sem útskrifuðust af hjarta- og lungna-
skurðdeild yfir mánaðartímabil fengu 

símtal frá hjúkrunarfræðingi einni til 
tveimur vikum eftir útskrift. Notaður 
var gátlisti til að skima eftir vandamálum 
eða fræðsluþörfum. Gátlistinn byggðist á 
niðurstöðum innlendra sem og erlendra 
rannsókna á helstu vandamálum sem 
einstaklingar geta glímt við fyrstu vikurn-
ar eftir opna hjartaskurðaðgerð. Könnun-
in sýndi að þrátt fyrir að sjúklingarnir 
teldu að sú fræðsla sem þeir höfðu fengið 
fyrir útskrift, hefði verið fullnægjandi á 
þeim tíma sem hún var veitt, höfðu þeir 
samt sem áður spurningar til hjúkrunar-
fræðings þegar hann hringdi í þá eftir 
útskrift. Í sumum tilfellum höfðu komið 
upp einhver vandamál sem hægt var að 
leysa með ráðgjöf í gegnum símann, en 
í öðrum tilvikum þurfti að vísa viðkom-
andi áfram innan heilbrigðiskerfisins til 
að fá viðeigandi meðferð. Slík þjónusta 
gerir það mögulegt að grípa fyrr inn í ef 
vandamál eru í uppsiglingu, til dæmis 
eins og þegar um sýkingu í skurðsári er 
um að ræða. Rannsóknarniðurstöðum 
ber saman um að hjartaskurðsjúklingar 
upplifa líkamlega, sálræna og félagslega 
vanlíðan eftir að heim er komið. Þörf 

Þörf hjartasjúklinga fyrir fræðslu 
og meðferð eftir aðgerð

Hjúkrunarfræðingar í heimsókn á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi. Nöfn talin frá vinstri: 
Díana Dröfn Heiðarsdóttir, Fríða Ólöf Gunnarsdóttir, Sigurbjörg Valsdóttir, Steinunn Arna Þor
steinsdóttir, Heiða Steinunn Ólafsdóttir.
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er á einstaklingshæfðri eftirfylgd eftir 
útskrift til að bæta þjónustu skjólstæðinga 
okkar og leiðbeina þeim við að takast á 
við vandamál sem geta komið upp eftir 
útskrift. Skjólstæðingar okkar sem hafa 
fengið símaeftirfylgd eftir útskrift eru 
ánægðir með veitta þjónustu og telja hana 
nauðsynlegan þátt í allri meðferðinni, en 
þessi þjónusta var innleidd á hjarta- og 
lungnaskurðdeild síðastliðið haust og er 
nú hringt í alla hjartaskurðsjúklinga eftir 
að þeir útskrifast heim.

Lífsgæði karla og kvenna ólík fyrir og 
eftir opna hjartaskurðaðgerð
Önnur áhugaverð erindi sem kynnt voru á 
ráðstefnunni voru meðal annars um mun 
á lífsgæðum milli kynja fyrir og eftir opna 
hjartaskurðaðgerð. Niðurstöður bentu til 
þess að það sé munur á heilsutengdum lífs-
gæðum (HRQOL) milli kynja fyrir og eftir 
opna hjartaskurðaðgerð og eru lífsgæði 
kvenna mun lakari en karla eftir slíkar 

aðgerðir. Mestur var munurinn fyrstu sex 
mánuðina eftir aðgerð en lífsgæði jukust 
þó mikið fyrsta árið eftir aðgerð hjá báðum 
kynjum. Rannsóknir hafa sýnt að konur 
sem gangast undir hjartaskurðaðgerð eru 
yfirleitt eldri og veikari en karlar fyrir 
aðgerð og eru þær af þeim sökum lengur 
að ná bata eftir aðgerð. 

Þá má nefna rannsókn um áhrif 
tónlistarmeðferðar á streitu og slökun 
rúmliggjandi sjúklinga á fyrsta degi 
eftir hjartaskurðaðgerð. Talið er að tón-
listarmeðferð geti minnkað verki, streitu 
og kvíða skurðsjúklinga. Þátttakendum 
var skipt í tvo hópa, meðferðarhóp, sem 
hlaut 30 mínútna tónlistarmeðferð, og 
samanburðarhóp, sem hlaut ekki tón-
listarmeðferð, heldur eingöngu hefð-
bunda meðferð. Þeir sjúklingar sem hlutu 
tónlistarmeðferðina sýndu merki um lægri 
streituviðbrögð. Hjá þeim mældist minna 
magn streituhormónsins kortisóls í blóði, 
en styrkur hormónsins oxytocins jókst 

sem og hlutþrýstingur súrefnis (PaO2). 
Slökunaráhrif tónlistarinnar höfðu 
jákvæð áhrif á verki og kvíða samkvæmt 
huglægu mati þátttakenda. Höfundur 
rannsóknarinnar telur tónlistarmeðferð 
vera kærkomna viðbót við aðra meðferð 
hjartaskurðsjúklinga og ætti ekki síður að 
vera hluti af meðferð þeirra.

Þrátt fyrir almenna ánægju ok-
kar sjúklingahóps má alltaf gera betur. 
Með faglegan metnað og umhyggju fyrir 
skjólstæðingum okkar að leiðarljósi er 
nauðsynlegt að endurskoða reglulega þá 
hjúkrun sem veitt er til að hún sé í sam-
ræmi við bestu mögulegu þekkingu sem 
fyrir liggur á hverjum tíma. Það gerum við 
meðal annars með því að sækja ráðstefnur 
sem þessar. Takk fyrir stuðning ykkar.

Kær kveðja, 
Sigurbjörg og Steinunn 
hjúkrunarfræðingar á hjarta- og lungna-
skurðdeild Landspítala.

  

                                      Vatn og vor
   (Lag:Rósin).

  Góður vinur Hjartaheilla leit inn á skrifstofuna
  fyrir skömmu og afhenti starfsmönnum þessa
  góðu vorkveðju. Það er ávallt gott að eiga góða
  að og þökkum við vináttu og tryggð.

   Ofan gegnum andrúmsloftið
   ákaft regnið fellur þrátt.
   Vekur jörð af vetrarsvefni
   vatnið tært úr himingátt.

   Geislar sólar glaðir skína
   glitrar sérhvert jarðarstrá.
   Eykur vorsins æðasláttinn
   endurvekur lífsins þrá.

   Bærist vorsins bylgjuómur
   bjartra daga þá ég nýt.
   Ótal rósir upp nú spretta
   orðlaus verð, þá fegurð lít.

   Eilíf hringrás alls er lifir
   er það teygar vatn og ljós.
   Upp af moldu allt er sprottið
   andar sérhver lífsins rós.

    Ól.Run.
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Félagið var stofnað á Hótel KEA á Akureyri 
þann 16. september 1990. Frá Landssam-
tökunum mættu þar Sigurður Helgason, 
formaður, og Haraldur Steinþórsson, ritari. 
Um 50 manns voru á stofnfundinum.

Fyrsti formaður félagsins sem þá hét 
Félag hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu 
var kosin Gísli J. Eyland, með honum í 
stjórn voru þau Gísli J. Júlíusson, Barði 
Benediktsson, Geirlaug Sigurjónsdóttir og 
Þorsteinn Svanlaugsson. Varamenn voru 
Valgerður Guðmundsdóttir, Gísli Frið-
finnsson og Guðmundur Þórhallsson.

Gísli J. Eyland var formaður allt til árs-
ins 2004 en þá tók við Ársæll Magnússon 
sem var formaður þar til hann lést árið 
2005.

Gísli J. Eyland var einnig á tímabili 
formaður Landssamtaka hjartasjúklinga 
og vann einstaklega mikið og gott starf 
bæði fyrir félagið hér fyrir norðan sem og 
Landssamtökin, ekki síst við fjáröflun.

Svæði félagsins nær yfir Akureyri og 
Eyjafjörð og eru allir velkomnir í félagið 
bæði þeir sem hafa fengið hjartasjúkdóma 
og þeir sem hafa sloppið við þá. Og auð-
vitað er það eitt af markmiðum félagsins 
að sem flestir sleppi við sjúkdóma af 
þessu tagi.

Hvernig hefur þátttöku þinni verið 
háttað í stjórn félagsins og hvað 
hefur helst drifið á dagana?

Ég var í fyrstu stjórn félagsins, síðan í 
varastjórn í allmörg ár, og svo samfellt í 
stjórninni frá 2004. Ég hef því verið eins 

konar fylgisveinn félagsins í þessi tæplega 
tuttugu ár og reynt að leggja mitt af mörk-
um eftir getu og aðstæðum hverju sinni. 
Og mikið vatn hefur runnið til sjávar á 
þessum tíma þó að tuttugu ár sé kannski 
ekki svo langur tími.

Frá upphafi hefur félagið veitt styrki 
til tækjakaupa bæði til FSA og til HL- 
stöðvarinnar á Akureyri og nú síðast eina 
milljón króna í landssöfnun Hjartaheilla 
til að koma upp nýrri hjartaþræðinga-
stofu á Landsspítala og til kaupa á hjarta-
myndgreiningartæki. Þá er í þessu sam-
bandi rétt að geta þess að Samherji hefur 
undanfarin ár styrkt bæði félagið og HL- 
stöðina mjög rausnarlega. 

HL- stöðin var opnuð 19. janúar árið 
1991. Að stofnun hennar stóðu Lands-
samtök hjartasjúklinga, SÍBS og Hjarta- og 
æðaverndarfélag Akureyrar og nágrennis. 
Hvert félag lagði fram tvær milljónir 
króna í stofnfé. Fyrstu stjórn skipuðu þau 
Kristín Sigfúsdóttir sem var aðal hvata-
maður að stofnun stöðvarinnar, var for-
maður stjórnar HL og vann þar mikið og 
gott starf, en með henni voru í stjórn Þor-
valdur Jónsson frá SÍBS og Gísli J. Júlíus-
son frá Landssamtökum hjartasjúklinga. 
Stöðin verður því 20 ára á næsta ári.

Í dag stunda um 120 manns æfingar 
í stöðinni og við hana starfa 6 til 8 sjúkra-
þjálfarar og 4 læknar. Starfsemin í dag 
gengur vel og er það 3ja manna stjórn 
félaga úr Hjartaheill ásamt yfirlækni og 
yfirsjúkraþjálfara sem sjá um daglegan 
rekstur, en stöðin er til húsa að Bjargi, 
húsi Sjálfsbjargar.

HL- stöðin hefur haldið 2 fræðslufundi á 
ári.   

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur einnig 
haldið nokkra  fræðslufundi á veturna 
fyrir fólk sem hefur greinst með hjartasjúk-
dóma og er sjúkrahúsið hér og starfsmenn 
þess  ofarlega í hugum okkar Akureyringa 
og nærsveitunga. Það er ómetanlegt að 
hafa starfsfólk og sérfræðinga sem hafa 
sérhæft sig á sviði hjarta- og æðasjúk-
dóma, geta leitað til þeirra þegar óvæntar 
uppákomur ber að og átt þá að sem bak-
hjarl undir öllum kringumstæðum. Lækn-
um og starfsfólki sjúkrahússins og sam-
starfið við fulltrúa sjúkrahússinss verður 
aldrei fullþakkað. 

Þá var Konudagurinn 21. febrúar sl. 

Hjartaheill á Akureyri og 
í Eyjafirði 20 ára í haust
Um 150 manns á GoRed deginum og um 120 manns stunda 
æfingar á HLstöðinni á Akureyri

Gísli J. Júlíusson, formaður Hjartaheilla á Akureyri og á Eyjafjarðarsvæðinu, hefur setið í 
stjórn félagsins frá stofnun þess, en í upphafi hétu samtök þeirra Félag hjartasjúklinga á Eyja-
fjarðarsvæðinu. Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þessum tæplega tuttugu árum síðan fé-
lagið var stofnað og hefur það miklu komið til leiðar bæði upp á eigin spýtur og í samvinnu 
við önnur samtök og félög. Við hringdum í Gísla og báðum hann að spjalla við okkur stutta 
stund um félagið, starfið og reynslu hans síðustu ára. Gísli var fús til að hlusta og heyra hvað 
við ætluðum að spjalla um og sagðist mundu reyna að svara eftir bestu getu.

Gísli J. Júlíusson.
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haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn, Go-Red 
dagur á Akureyri, þar sem sérstök fræðsla 
var um konur og hjartasjúkdóma. Fund-
urinn tókst mjög vel í alla staði. Um 150 
manns mættu á fundinn sem má teljast 
afar góð mæting.

Félagið hefur tekið þátt í margs konar 
samvinnu sem skiptir miklu máli þar 
sem starf félagasamtaka skarast oft mikið 
og er þá mikilvægt að vinna saman að 
góðum málefnum. Þá hafa samskiptin við 
Ásgeir Þór, framkvæmdastjóra, og 
Guðrúnu Bergmann á skrifstofu Hjarta-
heilla verið góð og ef upp koma einhver 
vandamál eru þau leyst fljótt og vel. 

Hefur þú sjálfur verið greindur með 
kransæðaþrengsl eða hjartasjúk-
dóm?

Ég fékk slæma kransæðastíflu í fertugs-
afmælisgjöf í nóvember 1983, var í 
nokkrar vikur á spítala, en fór síðan á 
Reykjalund og kom þaðan nýr maður 
eftir 5 vikna dvöl. Reykjalundur hefur 
unnið stórvirki á sviði endurhæfingar 
hjartasjúklinga síðustu áratugi og tel ég 
afar mikilvægt að samtök okkar geti áfram 
átt sem besta samvinnu við SÍBS eins og 
hingað til.

Ég hef síðan farið í nokkrar hjarta-
þræðingar og stoðnetsísetningar og um 
áramótin 2008-2009 var græddur í 
mig svokallaður bjargráður. Heilsufarið 
hefur verið að mestu leyti gott öll þessi 26 
ár. Ég hef haldið mínu striki, unnið fulla 
vinnu fram undir þetta og gert flest það 
sem ég gerði áður og langar að gera. Til 
þess að halda mér í þokkalegu formi hefi 
ég sótt tíma í HL- stöðinni frá því að hún 
var stofnuð og þá daga sem ég ekki fer 
þangað reyni ég að fara í góðar göngu-
ferðir. Gott skap og góður húmor 
skemmir ekki. Við getum ekki látið allt 
snúast um sjúkdóminn frá degi til dags. 
Mörg skemmtileg orð falla í hita og þunga 
dagsins á æfingastöðinni og góðlátlegt 
grín léttir andrúmsloftið og bætir geðið.
Um leið og við þökkum Gísla fyrir stutt 
en lærdómsríkt og fróðlegt spjall, þökk-
um við honum og öllu samstarfsfólki 
hans gegnum árin fyrir þeirra góða og 
mikla starf í þágu Hjartaheilla. Félögin 

úti á landi skipta okkur miklu máli og 
verður starf þeirra aldrei fullþakkað. 
Við gefum Gísla síðasta orðið.

Mig langar til að hvetja fólk til að ganga 
í Hjartaheill. Meðalaldur félagsmanna 
er orðin nokkuð hár og nú vantar yngra 
fólk bæði konur og karla til að taka við 
stjórnartaumunum og leysa okkur af sem 
hafa starfað í félaginu í 20 ár. Þá vil ég 

einnig sérstaklega minna aftur á HL- 
stöðina hér á Akureyri. Þar er unnið mjög 
gott starf fyrir okkur hjarta- og lungna-
sjúklinga af  góðu og færu fólki og þar er 
maður einnig í sérlega góðum og skemmti-
legum félagsskap. Er ekki sagt að maður 
sé manns gaman? Góður félagsskapur og 
æfingar veita okkur endurnýjun til líkama 
og sálar.
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GP. Arkitektar ehf.
H. Filipsson ehf.
Hagráð ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
IKEA - Miklatorg hf.
Mítra ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Samhentir-Kassagerð ehf.
TM Mosfell ehf
Würth á Íslandi ehf.

Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Ásklif ehf.
Bátaraf
Bergplast ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
DS lausnir ehf
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Flúrlampar hf.
H. Jacobsen ehf.
Hagstál ehf.
Hársnyrtistofan Pyrana
Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn hf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hvalur hf.
Krossborg ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Nonni Gull
Pappír hf.
Rafal ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
S.J. Trésmiðja ehf
Tannlæknastofa Jóns M. Björgvinssonar
Tannlækningastofa Harðar V. 
Sigmarssonar sf.
Úthafsskip ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf

Álftanes
Dermis Zen slf
HBG Þjónusta ehf.

Keflavík
DMM Lausnir ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Geimsteinn ehf.
Grímsnes ehf.
Happi ehf
Húsagerðin hf.
Húsanes ehf.
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Nesbyggð ehf
Pylsuvagninn Tjarnargötu
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Skipting ehf.

Starfsmannafélag Suðurnesja
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf
Varmamót ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja

Keflavíkurflugvöllur
Miðnesheiði ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 787

Grindavík
E.P. verk ehf.
Gunnar E. Vilbergsson
H.H. Rafverktakar
Hafsteinn Sæmundsson
Söluturninn Víkurbraut
Veiðafæraþjónustan ehf.
Verslunin Palóma
Víkurhraun hf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Sandgerði
Krass ehf.
Sandgerðisbær

Garður
Dvalarheimili aldraðra Suðurnesjum  
Garðvangur
S.I. Raflagnir ehf.

Njarðvík
Félag eldri borgara á Suðurnesjum
Fitjavík ehf
Í máli og myndum ehf.
R.H. innréttingar ehf.
Radióvík ehf.

Mosfellsbær
Garðplöntustöðin Gróandi
Gylfi Guðjónsson, ökukennari
Mosfellsbær
Sögumiðlunin ehf.

Akranes
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
GT tækni ehf
Hreingerningaþjónusta  Vals ehf.
Model sf.
P.K. lagnir ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.

Borgarnes
Benedikt G. Líndal
Bókhalds og tölvuþjónustan
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Framköllunarþjónustan ehf.

Landnámssetur Íslands
Loftorka Borgarnesi ehf.
Meindýravarnir Ella
Skorradalshreppur
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Vegamót - Þjónustumiðstöðin
Velverk ehf.
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.

Stykkishólmur
Gunnar Hinriksson
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Sæfell ehf

Grundarfjörður
GG-Lagnir ehf.
Guðlaug Guðmundsdóttir
Soffanías Cecilsson

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Brauðgerð Ólafsvíkur hf.
Fiskiðjan Bylgja hf.
Fiskmarkaður Íslands hf.
Tómas Sigurðsson ehf.
Valafell ehf.

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Hraðfrystihús Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf
Nónvarða ehf

Reykhólahreppur
Steinver sf.

Ísafjörður
Félag opinberra starfsmanna á 
Vestfjörðum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hafnir Ísafjarðabæjar
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær
KNH ehf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Þröstur Marsellíusson ehf.

Bolungarvík
Fiskmarkaður Bolungarv.og 
Suðureyrar ehf.
Héraðssjóður Vestfjarðaprófastsdæmis
Ráðhús ehf.
Sérleyfisferðir
Verkalýðs- og sjómannafélag 
Bolungarvíkur

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Félagið okkar var stofnað 17. nóvember 
árið 1990 í Templarahúsinu á Akranesi. 
Ég held að láti nærri að um 30 manns hafi 
verið mættir og var gengið í öll venjuleg 
aðalfundarstörf vegna stofnunar félagins. 
Í fyrstu stjórn félagsins völdust valin-
kunnir menn og var Bent Jónsson kosinn 
formaður. Aðrir í stjórn með honum voru 
þeir Huldar Ágústsson, Þorsteinn H. 
Jóhannsson, Halldór Finnsson og Aðal-
steinn Jónsson. Þó að félagsmenn séu ekki 
margir finnst mér það í raun ekki skipta 
mestu máli heldur hvernig þeim tekst 
að halda á spöðunum sem eru í forystu 
og hvernig næst að vinna með samstarfs-

mönnunum. Oft vill það verða svo að 
mörg verk leggjast á fáar herðar og því er 
það oft vandaverk að fá aðra til að vinna 
með sér og að félagar séu sem virkastir.

Hvernig er stjórnin skipuð um 
þessar mundir?

Í stjórninni sitja nú Herbert Halldórsson 
sem er formaður, en með honum í stjórn 
eru þau Magnús Þorgrímsson, Bjartmar 
Hannesson, Ragnheiður Brynjúlfsdóttir, 
Ólafur Magnússon og í varastjórn þau 
Björg Kristófersdóttir, Birna Pétursdóttir 
og Þórður Ásmundsson. Bent Jónsson var 

formaður fyrstu tvö árin, síðan tók Rafn 
Hjartarson við fram til ársins 1996, Magn-
ús Þorgrímsson til 2003 og ég sat þar 
síðan til 2009 eða síðasta árs, er ég lét af 
störfum.

Hvað er félagssvæði ykkar stórt 
og hver eru helstu mál sem þú vilt 
drepa á í stuttu viðtali þar sem ekki 
er verið að skrá sögu félgsins í 
smáatriðum?

Félagssvæðið okkar nær alveg frá Hval–
fjarðarbotni og vestur í Reykhólasveit. 
Allir sjá að þetta eru miklar lendur og 
langt á milli svo að segja má að það hafi 
þrátt fyrir allt tekist bærilega að safna 
fólki saman til fræðslufunda og stjórnar-
funda. Það er ekki alltaf jafn auðvelt þegar 
um miklar vegalengdir er að ræða og mis-
jafnlega stendur á hjá fólki. Í bæjum og á 
landsbyggðinni eru menn við ýmis störf 
og þarf þá alltaf að taka tillit til þess.

Félagsmenn eru flestir hjartasjúkling-
ar, en ekki allir, og er félagið opið öllu 
áhugafólki um hjarta- og æðasjúkdóma. 
Við höfum verið svo heppin að hafa 
aðstandendur sjúklinga með okkur í 
starfinu og hafa störf þeirra og reynsla oft 
komið sér vel á undanförnum árum.

Störf okkar hafa verið af ýmsum toga 
en helst ber að nefna safnanir til ýmissa 
tækjakaupa fyrir sjúkrastofnanir og þá 
helst fyrir sjúkrahúsið á Akranesi. Svo 
höfum við með mikilli ánægju tekið 
þátt í landssöfnunum eins og nú fyrir 

Hjartaheill á Vesturlandi        ára 
á þessu ári

Sigurður Helgason í Hraunholtum sat lengi í stjórn félagsins 
á Vesturlandi og gegndi formannsembætti um árabil. Hann 
gerðist félagi í Samtökunum árið 1988 og var þá strax virkur í 
félagsmálum og tók þátt í merkjasölu og annarri söfnun Sam-
takanna. Við hittum Sigurð í höfuðborginni fyrir skömmu er 
hann var að sinna erindum og brást hann ljúfmannlga við ósk 
okkar um að rabba við okkur stutta stund um feril félagsins í 
grófum dráttum og hann sjálfan.

Sigurður Helgason
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Ólafur þakkar hjúkrunarfræðingunum eftir mælingu í Borgarnesi 2005.
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skömmu með Hjartaheillum til kaupa á 
myndgreiningartæki fyrir Landspítalann. 
Það gleður hjörtu okkar og vermir að sjá 
hvað skiptir miklu máli að geta endur-
nýjað tæki af þesum toga og að nýjar 
fréttir sýna okkur svo ekki verður  um 
villst að þau hafa sannarlega bjargað 
mannslífum.

Við höfum ekki fært alla okkar fundi 
til bókar eða skráð allar uppákomur félags-
ins. En það má geta þess að haldnir hafa 
verið 18 aðalfundir og 30 stjórnarfundir 
fyrir utan fræðslufundi. En tvennt er það 
sem mig langar sérstaklega að minnast á. 
Í fyrsta lagi tókst okkur afar vel að mínu 
mati að safna hópi fólks í hjartagöngur 
þar sem við völdum í hvert sinn dýrmætar 
náttúruperlur sem voru skoðaðar og saga 
staðanna rifjuð upp með heimamönnum 
og/eða sérfræðingum. Göngur þessar 
enduðu oft með nýgrilluðum silungi og 
öðru góðgæti þar sem fólk gat spjallað 
saman og glaðst í góðra vina hópi. Sam-
komur af þessu tagi skipta áreiðanlega 
mjög miklu máli þar sem félagar og 
vinir hittast úti í náttúru Íslands sem er 
hluti af okkur sjálfum og hughrifin leyna 
sér ekki þegar náttúrperlur landsins eru 
virtar fyrir sér og blasa alls staðar við.

Hitt málið sem mig langar að 
minnast á er afar mikilvægt í mínum 
huga og vil ég koma á framfæri sérstöku 
þakklæti til fulltrúa SÍBS og Hjartaheilla 
fyrir heimsóknir þeirra og mælingar á 
blóðþrýstingi, blóðfitu og súrefnismettun. 
Hér hefur stundum verið fullt út úr dyrum 
og vitum við af félögum sem komu í mæl-
ingar og höfðu ekki hugmynd um að þeir 
voru í brýnni þörf fyrir frekari skoðun og 
meðferð hjá sérfræðingum. Ég tel þetta 
starf afar merkilegt og í því felst í raun 
mikill sparnaður fyrir þjóðfélagið í heild. 
Það er lífsnauðsynlegt að eiga góð tæki, 
frábært starfslið sjúkrahúsanna og í heil-
brigðiskerfinu almennt, en við hljótum að 
sjá að í forvarnarstarfinu felst afar þýðingar-
mikill þáttur í heilbrigði  þjóðarinnar. Að 
geta komið í veg fyrir áfall og hjartastopp 
er lífsbjörgun og mannslífin eru mikil 
virði og verða aldrei metin til fjár.

Hefur þú sjálfur fengið hjartaáfall 
eða greinst með þröngar krans-
æðar?

Í júnímánuði árið 1987 þegar ég var 46 
ára og mikið var að gera við bústörfin og 
oft unnið fram eftir nóttu, fann ég eina 
nóttina afar mikinn verk fyrir brjósti. 
Verkurinn var þrálátur og hvarf ekki og 
endaði ég á sjúkrahúsinu á Akranesi. 
Læknana grunaði hvað um væri að vera 

en gátu ekki sagt það með fullri vissu. Ég 
vildi helst halda heim á leið sem allra fyrst 
eftir að verkurinn hjaðnaði, en læknirinn 
sagði eitthvað á þessa leið: Heldurðu að ég 
fari að útskrifa bónda í miðjum heyskap?
Ég skildi hvað klukkan sló og hélt mig 
nokkuð til hlés þangað til ég komast að í 
þræðingu í Reykjavík þremur mánuðum 
síðar. Eftir þræðinguna sagði læknirinn: 
Ég er með eina slæma frétt og aðra góða. 
Vonda fréttin er að þú hefur fengið örlítið 
hjartadrep, en góða fréttin er að það er 
neðst á hjartanu og ætti kannski ekki að 
há þér mjög mikið í framtíðinni.

Eftir þessa aðgerð fór ég á Reykjalund 
og styrktist mikið, en alla tíð síðan hef ég 
fundið að ég næ aldrei fullu þreki eftir 
þetta áfall.

Um leið og við þökkum Sigurði fyrir 
fræðslu og góða stund og óskum 
honum og félögunum öllum góðs 
gengis, þökkum við þeim einnig fyrir 
framlag þeirra og vinnu í áranna rás. 
Við biðjum Sigurð að velja lokaorð.

Það er af mörgu að taka, en mér er ofar-
lega í huga hvað það skiptir miklu máli 
fyrir stjórnarmenn félaganna að vera í 
góðu sambandi við skrifstofuna í Reykja-
vík og eiga gott samstarf innan stjórnar og 
við félagana. Ég hef lært mikið á þessum 
árum og veit að starfsemin hefur skilað 
árangri á ýmsum sviðum. Þau Ásgeir 
framkvæmdastjóri og Guðrún Bergmann 
eru með eindæmum góð heim að sækja, 
vilja hjálpa manni að leysa allan vanda 
eftir bestu getu og hvetja okkur í barátt-
unni. Margt hefur breyst í félagsmálum 
síðan ég fór að hafa afskipti af þeim. Allir 

fundir voru þá á fimmtudögum og ekkert 
sjónvarp. Síðan komu myndböndin, fleiri 
sjónvarpsstöðvar, GSM-símar, DVD spilar-
ar og áreiti úr öllum áttum. Við þurfum 
sífellt að vera á varðbergi í breyttu um-
hverfi, hvernig við getum best unnið fyrir 
okkur sjálf, félaga okkar og vini og þjóð-
ina í heild. 

Ég má til með að benda á eitt atriði 
í viðbót sem skiptir okkur á landsbyggð-
inni miklu máli. Allir eru sammála um að 
forvarnir og fræðsla eru afar mikilvægur 
þáttur, hvað á að gera og hvernig á að 
bregðast við ef einhver verður skyndilega 
veikur og fær ef til vill hjartastopp. Á 
höfuðborgarsvæðinu tekur það tiltölulega 
skamman tíma eftir að hringt er í 112 og 
beðið um hjálp, þangað til sjúkrabifreið 
er komin á staðinn með fagfólki. Víða á 
landsbyggðinni getur liðið langur tími þar 
til hjálp berst frá sérfræðingum og þá skipt-
ir miklu máli að vera upplýstur og hafa 
fengið góða fræðslu um hjartasúkdóma 
og hegðun þeirra. Í neyðarnúmerinu 
fáum við upplýsingar um aðgerðir meðan 
á biðinni stendur, en nauðsyn fræðslu 
og fyrirlestra er afar brýn og eykur mjög 
á öryggistilfinningu okkar. Finnst mér 
athugandi hvort unnt sé að koma því 
starfslagi á að öll félögin á landsbyggðinni 
fengju að minnsta kosti einu sinni á ári 
heimsókn af sérfræðingum með fyrirlestra 
og opinni umræðu um hjarta- og æða-
sjúkdóma. (Sjá baksíðu blaðsins).

Samstarfsmönnunum mínum þakka ég 
góða samvinnu og sömuleiðis  góða sam-
veru á aðalskrifstofunni og sameiginlegum 
ráðstefnum og óska ég Samtökunum og 
félögum mínum innan þeirra alls góðs.

Sigurður vitjar um silunganet með tveimur afadrengjum.
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Flestum Íslendingum, sem ferðast til 
útlanda, þekkja gildi EES-korta sem 
tryggja þeim ákveðnar sjúkratrygging-
ar í öðrum löndum innan EES. 

Nauðsynlegt er að athuga vel 
hvernig ferðamaður er tryggður ef 
eitthvað kemur upp á í öðru landi. 
Er þá sjálfsagt að spyrja viðkomandi 
tryggingafélag um ferða-slysa-sjúkra- 
og andlátstryggingar og vera viss um 
rétt sinn áður en lagt er af stað.

Hér fara á eftir réttindi almanna-
tryggingakerfis innan EES-ríkjanna og 
þykir okkur ástæða til að birta þau, 
einnig með það í huga að vekja aðrar 
spurningar sem viðkomandi vill fá 
skýrt svarað frá tryggingafélagi sínu.

Eins og við höfum áður bent á hér 
í Velferð eru ferðalangar almennt ekki 
tryggðir hjá tryggingafélögum fyrir 
þeim sjúkdómi sem vitað er um að hrjáir 
hann, t.d. hjartasjúkdómi, sykursýki, 
lungnasjúkdómum o.fl. Þess vegna er 
nauðsynlegt fyrir hjartasjúklinga og 
aðra að vita hver greiðir fyrir hvað og 
hver greiðir ekki ef hjartasjúklingur 
veikist til dæmis af sjúkdómi sínum 
eða fær  hjartaáfall á erlendri grundu, 
þarf að leggjast á sjúkrahús eða fluttur 
heim. 

Ef fólk er í vafa er best að hafa sam-
band við fulltrúa tryggingafélagsins og 
sjúkratryggingar Íslands, (sjukra.is).

Evrópska sjúkratryggingakortið  
Evrópska sjúkratryggingakortið er notað 
ef korthafi veikist eða slasast í öðru EES-
ríki.

Ríkisborgarar Íslands og annarra EES-
ríkja sem eru búsettir og sjúkratryggðir 
hér á landi eiga rétt á að fá evrópskt 
sjúkratryggingakort.

Evrópska sjúkratryggingakortið gildir 
í öllum ríkjum EES og Sviss. 
Evrópska sjúkratryggingakortið gildir að 
öllu jöfnu í tvö ár og endurnýja þarf kort-
ið að þeim tíma liðnum.
Um kortið og notkun þess gilda EES-
reglugerðir um almannatryggingar og 
reglur sem settar hafa verið á grundvelli 
þeirra.

EES samningurinn
Ákvæði EES samningsins um almanna-
tryggingar gilda þegar einstaklingar flytja 
á milli EES landa eða vinna á EES svæðinu 
og tryggja félagslegt öryggi þeirra. Al-
mannatryggingakerfi aðildarríkjanna eru 
ekki sameinuð heldur er markmiðið að 
tryggja samræmda og samfellda beitingu 
löggjafar aðildarríkjanna á sviði almanna-
trygginga til að koma í veg fyrir að þeir 
sem flytja búsetu sína eða hefja störf í 
öðru EES landi tapi réttindum.

Dæmi:  Þeir sem hafa þegar áunnið sér 
rétt til lífeyrisgreiðslna tapa ekki þessum 
áunnu réttindum þótt þeir flytji til annars 
EES lands.  Áunninn lífeyrisréttur greiðist 
út þegar lífeyrisaldri er náð.  Þeir sem eru 
sjúkratryggðir geta flutt með sér sjúkratryg-
gingatímabil til þess að fullnægja skilyrðum 
um biðtíma í landinu sem flutt er til. Með því 
móti öðlast þeir  fljótt rétt til sjúkratrygginga 
í nýja landinu. Þetta gildir að sjálfsögðu ein-
nig um þá sem flytja búsetu sína frá  EES 
landi til Íslands eða hefja störf á Íslandi. 

Í reglugerðinni eru samræmingar-
reglur og meginreglur um jafnræði, sam-
lagningu búsetu- og atvinnutímabila, 
greiðslur tryggingabóta úr landi og  um 
réttindaávinnslu.

Með EES reglunum um almanna-
tryggingar er hvorki  samið um að alman-
natryggingaréttindi í aðildarríkjunum 
skuli vera eins né eru þau sameinuð.

Væntanlegar breytingar.  
Innan ESB er nú unnið að samningu fram-
kvæmdareglna með nýrri reglugerð ESB 
um almannatryggingar, rg. ESB 883/2004 
sem leysa á ESB rg. 1408/71 af hólmi.  
Þegar því er lokið má vænta þess að 
nýja reglugerðin komi til framkvæmdar 
að því er varðar ESB ríkin og að hafinn 
verði undirbúningur að því að fella nýju 
reglugerðina inn í EES samninginn 
þannig að hún taki gildi gagnvart Íslandi.  
Nýja reglugerðin tekur m.a. til allra ríkis-
borgara ESB sem tryggðir eru skv. inn-
lendum lögum, einnig þeirra sem eru 
utan vinnumarkaðar.

EES reglurnar taka til eftirtalinna 
flokka almannatrygginga:
Eftirtaldir bótaflokkar eru samræmdir: 

a) bætur vegna veikinda og meðgöngu og 
fæðingar;
b) örorkubætur að meðtöldum bótum 
sem ætlaðar eru til að viðhalda eða auka 
möguleika á tekjuöflun;
c) bætur vegna elli;
d) bætur til eftirlifenda;
e) bætur vegna vinnuslysa og atvinnu-
sjúkdóma;
f) styrki vegna andláts;
g) atvinnuleysisbætur;
h) fjölskyldubætur.
Almannatryggingalöggjöf EES landanna 
er að mörgu leyti mjög ólík að efni og 
uppbyggingu.  Því hafa verið settar ýmsar 
sérreglur um beitingu löggjafar landanna. 
Sérreglurnar er að finna í viðaukum við 
rg. ESB 1408/71.

EES reglurnar taka til greiðslna frá 
Sjúkratryggingum:

• EES reglurnar taka til allra bóta og 
greiðslna almannatrygginga, sem dæmi 
má nefna:

• Bætur og greiðslur sjúkratrygginga 
eins og heilbrigðisþjónustu,  heilsugæslu-
þjónustu, sjúkrahúsvist, almenn læknis-
hjálp utan sjúkrahúsa,  rannsóknir og 
meðferð sérgreinalækna,  lyf, ferða- og 
flutningskostnaður, hjúkrun í heima-
húsum,  hjálpartæki, þjálfun og fleira.

• Bætur og greiðslur slysatrygginga eins 
og sjúkrahjálp, dagpeninga, örorkubætur 
og dánarbætur. 

EES reglurnar taka til eftirtalinna ein-
staklinga:
Launþega, sjálfstætt starfandi og  náms-
manna sem heyra eða hafa heyrt undir 
löggjöf aðildarríkis og eru EES ríkisborg-
arar, og aðstandenda þessa einstaklinga.

Ríkisborgarar annarra ríkja en EES 
ríkja sem dveljast löglega innan ESB hafa 
fallið undir ESB rg. 1408/71 frá því í júní 
2003 að því er varðar ESB ríkin (að Dan-
mörku undanskilinni).  Þetta gildir ekki 
um EFTA-EES ríkin. Það þýðir að hvað 
Ísland varðar geta einvörðungu ríkisborg-
arar EES ríkjanna notið ívilnandi réttar 
EES reglnanna.

Sumarfrí og tryggingar
Verum vakandi  EESkortið!
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Helstu meginreglur EES reglnanna:
Í rg. ESB nr. 1408/71 er að finna   ákveðnar 
meginreglur um samræmda og samfellda  
beitingu  löggjafar aðildarríkjanna:  
Ríkisborgarar eins aðildarríkis njóta jafn-
ræðis í öðru aðildarríki á við ríkisborgara 
þess ríkis.   

Þeir sem reg. ESB 1408/71 tekur til 
heyra aðeins undir löggjöf eins aðildarrík-
janna á hverjum tíma.

Tryggingastofnanir í aðildarríkjunum 
skulu taka til greina tryggingartímabil eða 
starfstímabil frá síðasta búsetu- eða starfs-
landi að því marki sem nauðsynlegt er til 
að fella niður eða ,,eyða” biðtíma í landinu 
sem flutt er til eða byrjað að starfa í. 

Greiðslur þeirra bótaflokka sem rg. 
ESB 1408/71 tekur til haldast þótt flutt sé 
til annars aðildarríkis.

Í kjölfar fyrsta GoRed dagsins á Ís-
landi, sem var í febrúar 2009, komu 
nokkrar konur saman fyrir milligöngu 

göngudeildar kransæðasjúklinga á LSH. 
Þessar konur höfðu allar reynslu af því 
að finnast þær einar í veikindum sínum 
og höfðu áhuga á að finna  vettvang til 
að hitta aðrar konur sem hefðu svipaða 
reynslu.

Það varð úr að þær sendu áskorun til 
HjartaHeilla um að stofnuð yrði kvenna-
deild innana samtakanna. HjartaHeill 
brást vel við þessari áskorun og var stofn-
fundur kvennadeildar innan HjartaHeilla  
haldinn  5. maí 2009 og fékk  hópurinn 
gælunafnið Hjartadrottningarnar.

Frá því að stofnfundurinn var hald-
inn hafa Hjartadrottningarnar verið með 
átta fundi í SÍBS húsinu Síðumúla 6, þar 
sem fléttað er saman stuðningi, fræðslu 
og skemmtun.  Áhugi er fyrir því að efla 
starfið og auka samskiptanet kvenna sem 
hafa greinst með hjartasjúkdóm. 

Samverustundir Hjartadrottninga  
hafa verið einu sinni í mánuði  í vetur 
og til stendur að svo verði áfram næsta 
vetur.  Á samverustundunum miðla 
konurnar reynslu sinni og veita hver 
annarri stuðning og uppörvun. Næsta 
vetur verður svipað fyrirkomulag, þ.e. 
fundir einu sinni í mánuði og síðan fjögur  

fræðslu- og skemmtikvöld, tvö fyrir 
áramót og tvö eftir.

Dagsetningar hafa verið ákveðnar fyrir 
fræðslu og skemmtikvöld næsta vetrar og 
eru sem hér segir:  

• 12. október 2010

• 30. nóvember 2010

• 1. febrúar 2011

• 12. apríl 2011

Þær konur sem hafa áhuga á að vera með 
á póstlista okkar geta sent tölvupóst á 
hjartaheill@hjartaheill.is  eða 
margret@sibs.is

Upplýsingar um dagskrá Hjarta-
drottninganna er einnig hægt að finna á 
heimasíðu HjartaHeilla: hjartaheill.is

Hjartadrottningarnar  

Hvaða lönd eru innan EES?
Eftirtalin ríki eru aðilar að Evrópska 
efnahagssvæðinu (EES):

AUSTURRÍKI, BELGÍA, BÚLGARÍA, 
DANMÖRK, FINNLAND, FRAK-
KLAND, GRIKKLAND, HOL-
LAND, ÍRLAND, ÍSLAND, ÍTALÍA, 
LIECHTENSTEIN, LÚXEMBORG, 
NOREGUR, PORTÚGAL, SPÁNN, 
SVÍÞJÓÐ, ÞÝSKALAND, Ríkisborga-
rar SVISS njóta sambærilegra réttinda 
og EES borgarar.

EISTLAND, LETTLAND, LITHÁEN, 
PÓLLAND, RÚMENÍA, SLÓVAKÍA, 
SLÓVENÍA, STÓRA BRETLAND, 
TÉKKLAND, UNGVERJALAND, 
MALTA og KÝPUR.
       ÞSG
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Suðureyri
Fiskvinnslan Íslandssaga ehf.
Klofningur ehf.

Patreksfjörður
Einherji ehf.
Fjölval Verslun
Flakkarinn
Minjasafn Egils Ólafssonar
Nanna ehf.

Tálknafjörður
Tálknafjarðarhreppur
Þórsberg ehf.

Þingeyri
Brautin sf.
RKÍ Dýrafjarðardeild

Hólmavík
Grundarás

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Aðaltak sf
BBH útgerð ehf
Böðvar Sigvaldason
Húnaþing vestra
Selasetur Íslands ehf. - www.selasetur.is
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og 
Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði

Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf.

Sauðárkrókur
Aldan stéttarfélag
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags 
Skagfirðinga
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Hjólbarðaþjónusta Óskars
Króksverk ehf.
Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf.
RKÍ Skagafjarðardeild
Sjávarleður hf.
Stoð ehf - verkfræðistofa
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Langamýri fræðslusetur

Siglufjörður
Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
J.E. Vélaverkstæði

Akureyri
ÁK Smíði ehf.
Baldur Halldórsson
Bílasala Akureyrar hf.
Bílasalan Ós ehf.
Bjarg líkamsræktarstöð
Blikkrás ehf.
Bónusskór - Skóhúsið
Búgarður - Búnaðar- samband 
Eyjafjarðar
Bútur ehf.
Bæjarverk hf.
Eining Iðja
Festa ehf.
Friðjón Hóhannsson
G.V. gröfur ehf.
Gistiheimilið
Halldór Ólafsson, Úr og skartgripir
Hnýfill ehf.
Húsprýði sf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
Járnsmiðjan Varmi ehf.
K.B. bólstrun
Kaffi Torg
Kjarnafæði hf.
Kranaleiga Ben.Le. ehf
Kælismiðjan Frost ehf
Litblær ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Malbikun KM
Miðstöð ehf.
Peka ehf.
Raftákn ehf.
Seigla hf.
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Strikið Veitingastaður
Svalbarðsstrandarhreppur
Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur
Tískuverslun Steinunnar
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Tölvís sf.
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis
Vélsmiðja Steindórs hf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Viðar ehf.

Grenivík
Frosti ehf.
Jónsabúð ehf

Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
Dóttir Skraddarans - Gallery og vinnustofa
G.Ben. útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið www.thule-tours..is
Hýbýlamálun
Salka Fiskmiðlun hf.
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar
Raftækjavinnustofan sf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Húsavík
Baktus ehf. Tannlæknaþjónusta Sigurj. 
Ben
Bílaþjónustan ehf.
Fjallasýn -  Rúnars Óskarssonar ehf.
Gistiheimilið Árból
Jarðverk ehf
Ljósmyndastofa Péturs
Trésmiðjan Rein ehf.
Vermir sf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Ökuskóli Húsavíkur ehf.

Laugar
Norðurpóll ehf.

Reykjahlíð
Eldá ehf.

Kópasker
Rifós hf.
Röndin ehf.
Ungmennafélag Öxfirðinga

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Geir ehf.
RKÍ Þórshafnardeild
Svalbarðshreppur

Bakkafjörður
Hraungerði ehf
Skeggjastaðakirkja

Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Hótel Tangi
Rafverkstæði Árna

Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Dagsverk ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Gistihúsið Egilsstöðum
Rafey ehf.
Shell skálinn, Egilsstöðum
Steindór Jónsson ehf.
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Unnar Elísson
Verkfræðistofa Austurlands hf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Lífsgleði 
Allir velta fyrir sér hamingju og lífs-
gleði. Allir sækjast eftir góðri líðan og 
góðri heilsu. Ekki hafa þó allir gert sér 
grein fyrir því hvað felst  í raun í ham-
ingju og lífsgleði. Elsta kynslóðin hefur 
reynslu og þekkingu. Hún getur metið 
hvað hefur orðið henni dýrmæt reynsla 
til lífsfyllingar í tímans rás. Við birtum 
hér viðtöl við tvo aldraða einstaklinga 
sem lifað hafa langa ævi og segja frá lífs-
reynslu sinni.

Leikir, samkennnd og vinátta
Þorsteinn Einarsson, fyrrum íþróttafull-
trúi ríkisins, er flestum Íslendingum kunn-
ur fyrir frumkvöðlastarfsemi sína innan 
íþróttahreyfinga og ungmennafélaga á 
síðari hluta tuttugustu aldar. Hann ferð-
aðist um landið og hvatti Íslendinga til að 
stunda hvers konar hreyfingu og kynnti 
sér meðal annars fjölbreytta leiki þjóðar-
innar til forna. 

Hér fer á eftir stutt brot úr viðtali við 
Þorstein sem undirritaður átti við hann 
fyrir tæpum tuttgu árum og skráð er í 
bókinni Lífsgleði I. Þá var Þorsteinn 81 árs 
gamall og lét víða að sér kveða þó kominn 
væri á níræðis aldur, meðal annars í Félagi 
áhugafólks um íþróttir aldraðra.

Þorsteinn fæddist 23. nóvember árið 
1911 við Frakkastíg í Reykjavík og ólst 
upp við Skólavörðuholtið.

Íslensk náttúra og fuglalíf
Leikvöllur okkar barnanna var stór og 
mikill og ekki afmarkaður neinum girðing-
um. Hann náði nánast frá Skólavörðuholt-
inu og alla leið upp í Öskjuhlíð . . . 

Ég man líka vel eftir því því þegar ég 
fór í fyrsta skipti í sveit, 6 ára gamall, með 
Hans pósti. Ég átti að fara í sveit austur í 
Flóa og fékk far með honum. Hann fór frá 
Hlemmi á hestvagninum sínum. Þetta var 
mikil lífsreynsla fyrir 6 ára dreng og um 
haustið fór ég sömu leið til baka.

Sveitadvöl okkar borgarbarna var okk-
ur mikils virði . . . 

Ég man sérstaklega eftir gamalli konu 
fyrir vestan þar sem ég dvaldist í mörg 
sumur. Hún var næstum orðin blind en 
hafði mikið samband við okkur börnin og 
kenndi okkur mikið.

Í hvert skipti sem við ræddum við hana 
spurði hún okkur út úr, hvar við hefðum 
verið, hvað við hefðum gert og hvað við 
hefðum séð.

Ef við heyrðum í fugli vildi hún fá að 
heyra hvort hann hefði gefið frá sér hljóð 
og hvernig það hefði verið, ef við sáum fugl 
á flugi vildi hún fá að vita um flugferðir 
hans og aðferðir. Ef við tíndum jurtir eða 
sáum grös sem við þekktum ekki þurftum 
við að lýsa þeim og svo kenndi hún okkur 
náttúru- og dýrafræði á svo sérstakan hátt 
sem aldrei gleymist.

Sveitadvölin var mér skóli góður . . . 

Leikir – fyrir hvern og til hvers?
Um aldaraðir hefur þjóð okkar verið 
leikfús. Hún hefur sótt gleði og skemmt-
an í leikina og leikirnir hafa einnig haft 
sérstöðu miðað við leiki annarra þjóða og 
þjónað ákveðnum tilgangi.
     Margir þekkja til þess af frásögnum og 
jafnvel af eigin raun, að leikir eru vel til 
þess fallnir að taka úr sér hrollinn á köld-
um dögum og í mikilli frosthörku. Fyrr 
lögðust menn ef til vill í kör hér af þeirri 
einföldu ástæðu að með veikindum gátu 
þeir ekki lengur haldið á sér hita . . .

Heima í baðstofu var bitinn notaður 
til leikja eða þrauta. Líka til þess að fólk 
gæti haldið á sér hita við átök og spennu. 
Hallgrímur Pétursson nefnir til dæmis tvo 
af bitaleikjunum eða bitaupphlaupunum, 
sem honum tókst sjálfum að ráða við, afar 
erfiða leiki þar sem annar þeirrra var meðal 

annars fólginn í því að hanga á ristum á 
bitanum!

Í leikjunum tengdust menn traustum 
böndum, samkenndin jókst og menn 
styrktust til líkama og sálar eftir hörð og 
átakanleg andleg átök.

Leikir hafa nefnilega tilgang. Þar eru 
menn ýmist að æfa hug og hönd, fætur eða 
allan líkamann . . .

Í mörgum leikjum þjálfum við hendur 
og fingur og styrkjum þannig liðina sem ef 
til vill eru farnir að stiðrna eða hlaupin í þá 
gigt. Í flestum leikjum þurfum við að nota 
hugarleikfimi og stundum að hugsa bæði 
hratt og skipulega . . .

Við verðum aldrei of gömul til þess að 
leika okkur. Það er alltaf unnt að finna sér 
leik við hæfi sem okkur finnst skemmtilegur og 
áhugaverður og það er heldur aldrei of seint 
að byrja á því að leika sér aftur, kannski eftir 
áratuga hlé, temja sér nýjar lífsvenjur, finna 
sér nýjan lífsstíl.

Ég hef þörf á að takast á við líkam–
lega vinnu. Áreynslu nýt ég því í kál-
garði og á gönguferðum.

Hugfang mitt er fuglar og líf þeirra 
og svo íþróttirnar sem eru sífellt að 
skrá sína sögu.

Fjölskyldan er veigamikill þáttur í 
lífi okkar hvort sem við erum heima, 
að heiman, í gönguferðum eða nátt-
úruskoðun. 
             ÞSG

Hvað sögðu þau fyrir  tuttugu árum?
Hreyfing  Forvörn  Framtíð Þorsteinn Einarsson

Austurstræti í vetrarbúningi.

Fjölbreytt fuglalíf við Tjörnina í miðborginni.
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Hvað sögðu þau fyrir  tuttugu árum?
Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra 
25 ára

Guðrúnu Nielsen, íþróttakennara, 
þekkja fjölmargir Íslendingar. Hún 
kenndi í áratugi við barnaskóla Reyk-
javíkur og þúsundir Íslendinga nutu 
leiðsagnar hennar. Hún var aðeins 16 
ára þegar hún hóf að stunda leikfimi hjá 
Glímufélagi Ármanns undir stjórn hins 
þekkta  íþróttakennara og frumkvöðuls 
á ýmsum sviðum íþrótta og æfinga, Jóns 
Þorsteinssonar. 

Guðrún kenndi líka íþróttir hjá fél-
agsstarfi aldraðra í Reykjavík og árið 
1985 var hún einn af stofnendum Félags 
áhugafólks um íþróttir aldraðra og varð 
fyrsti formaður þess félags þar sem hún 
hefur gegnt lykilhlutverki fram á þetta 
ár. Fulltrúar félagsins hafa ferðast víða 
um land og hvatt aldraða til íþrótta, 
leikja og dansa og verður félagið 25 ára 
á þessu ári. Einkunnarorð félagsins eru 
ákveðin og markviss: Aldrei of seint!

Guðrún er fædd í Þingholtunum í 
Reykjavík 29. júlí 1923 og verður því 87 
ára á þessu sumri og sinnir enn félags-
störfum og ráðgjöf. 

Hér fer á eftir stutt brot úr viðtali við 
Guðrúnu sem undirritaður átti við hana 
fyrir tæpum tuttgu árum og skráð er í 
bókinni Lífsgleði I.

Bernskan og æskan, sippað, hoppað og 
hlaupið
Reykjavík bernsku minnar var mjög frá-
brugðin Reykjavík nútímans . . .  Í Þing-
holtunum voru mörg afar falleg báru-
járnsklædd timburhús með útskurði við 
glugga og þakskegg. Húsið okkar var eitt 

þeirra og í dag er útlit þess friðað.
Mörg húsanna báru ákveðin nöfn. Stórir 
kartöflugarðar voru víða við húsin um-
luktir hlöðnum grjótgörðum. Á svipstundu 
gat kartöflugarðurinn breyst í sundlaug og 
grjótgarðurinn í stökkbretti. Umhverfið 
ómaði af leikjum okkar barnanna. Fallin 
spýtan, yfir, saltabrauðsleikur, kýlubolta-
leikur, parís og danskur þar sem sjá mátti 
margan snillinginn leika með allt að 5 
boltum samtímins.

Það var sippað, hoppað og hlaupið 
allan liðlangan daginn. Skíðasleðar og 
reiðhjól komu einnig við sögu . . .

Á þessum tíma höfðu menn víða 
skepnur við heimili sín. Við Óðinsgötuna í 
Klapparholti var til dæmis kúabú . . .

Móðir mín var ein þessara fórnfúsu 
kvenna sem lifði fyrir börn sín og heimili. 
Hún var alltaf heima. Sú yndislega til-
finning gleymist aldrei er leitað var öryggis 
og huggunar í faðmi hennar þegar eitthvað 
bjátaði á. Hún var öryggið og festan í lífi 
okkar . . .

Faðir minn var mjög sérstakur maður. 
Hann bar með sér framandi ferskleika, 
uppsprettu atorku og lífsgleði. Hann var 
mikið náttúrubarn og unni öllum gróðri 
og dýrum. Þessum hugðarefnum sinnti 
hann heima við. Á lóðinni okkar var 
stór útiskúr þar sem hann hafði ávallt 
skepnur og var oft fjölskrúðugt dýralíf þar. 
Hænsni, svín, gæsir, endur, kanínur, dúf-
ur auk skrautfugla og fiska . . .  Æskuárin 
voru mér ljúf og minnist ég þeirra með 
miklu þakklæti. Þau voru mér óendanlega 
mikils virði . . .  Árin í Ármanni urðu mér 
einnig dýrmæt þroskaár til líkama og sálar. 
Góður félagsskapur hefur mikið gildi. Það 
sér maður æ betur eftir því sem árin líða.

Lífið í kring um okkur
Þegar við horfum á og fylgjumst með lífinu 
í kring um okkur, sjáum við að allt líf sem 
kviknar, er  háð því lögmáli náttúrunnar 
að fæðast, þroskast, hrörna og deyja. Lífs-
líkur einstaklinga eru æði misjafnar, sem 
rekja má til erfða, aðstæðna og lífsstíls. Öll 
þráum við heilbrigði, öryggi og hamingju.

Heilbrigði er þeirra sem líkamlega, 
andlega og félagslega líður vel og hamingja 
er fólgin í jákvæðu lífsviðhorfi, vera sáttur 
við sjálfan sig og hlutskipti sitt í lífinu . . .
Við þurfum því að vera vel á verði og temja 

okkur heilsusamlega lífshætti sem verða 
að vera hluti af tilveru okkar hvern einasta 
dag.
Tökum dæmi:

• Gott er að ganga úti

• Farsælt er að fara í sund

• Við styrkjumst við að nota stiga

• Þeim sem geta er best að sleppa 
     lyftunni

• Gott er að skilja bílinn eftir og ganga 
     spölinn

• Auðvelt er að gera léttar æfingar við 
    sjónvarpið o.s.frv.

Sem sagt, skapa okkur eða nota hvert það 
tækifæri sem gefst til áreynslu og árang-
urinn lætur ekki á sér standa.

Við þurfum að taka þátt í félagsstarfi 
eftir áhugasviðum hvers og eins og öðlast 
þannig lífsgleði og samkennd sem góður 
félagsandi skapar.

Eftir minni reynslu er vandinn fyrst 
og fremst sá að njóta lífsins í dag 
meðan við höfum tækifærið og  
undirbúa morgundaginn svo fremi 
við getum það.

Það ætti að vera keppikefli yfirvalda 
að draga úr lyfjanotkun okkar og 
fækka sjúkrahúslegum eftir réttum 
og hagkvæmum leiðum.

Heilsan er hverjum einstaklingi dýr-
mæt og heilbrigðir einstaklingar eru 
þjóðinni ávinningur.
   ÞSG

Lífsgleði og samheldni. Aldrei of seint!
Guðrún Nielsen

Systir Guðrúnar við útihúsið að leik með 
skemmtilegum grísum.

Í garðinum við Bergstaðastræti. 
Guðrún heldur á litlu systur.
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Vísindagarðurinn ehf.
Þekkingarnet Austurlands ses
Ökuskóli Austurlands

Seyðisfjörður
Félag opinberra starfsmanna á 
Austurlandi
Hótel Aldan
Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf

Neskaupstaður
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.

Fáskrúðsfjörður
Vöruflutningar Óskars Gunnarssonar

Stöðvarfjörður
Raflagnir Austurlands ehf.

Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
Papeyjarferðir ehf.

Höfn
Ferðaþjónustan Gerði
Hátíðni hf.
Hornabrauð ehf
Króm og hvítt ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Þrastarhóll ehf.

Selfoss
Bakkaverk ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk

Búnaðarfélag Grafningshrepps
Búnaðarsamband Suðurlands
Fræðslunet Suðurlands
Grímsnes & Grafningshreppur
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hópferðabílar Guðmundar 
Tyrfingssonar
Karl Eiríksson húsasmíðameistari
Kvenfélag Grímsneshrepps
Málflutningsskrifstofan ehf
Nesey ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
PriceWaterhouseCoopers ehf.
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Tískuverslunin Lindin
Tækniþjónusta Suðurlands ehf
Verslunin Íris, Kjarnanum

Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns Garðarssonar
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Hannyrðabúðin
Múrás ehf.
Raföld ehf.
Ökukennsla Eyvindar

Þorlákshöfn
Hafnarvogin

Stokkseyri
Shellskálinn Stokkseyri

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Flúðaleið ehf.
Flúðasveppir ehf.
Fögrusteinar ehf.
Hrunamannahreppur
Útlaginn Kaffihús

Hella
Ás - Hestaferðir
Hellir-Inn, ferðamannaverslun
Hestvit ehf.
Rangá ehf.

Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Vörufell

Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.
Eining sf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
Vörubílstjórafélagið Fylkir

Vík
Gistihúsið Ársalir
Gistihúsið Garðar
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili
Hótel Höfðabrekka ehf
Hrafnatindur ehf.
Mýrdalshreppur
Víkurprjón

Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hotel Klaustur

Vestmannaeyjar
Axel Ó
Áhaldaleigan ehf.
Bakstur og veisla ehf.
Bergur ehf.
Bílverk ehf.
Bókasafn Vestmannaeyja
Eyjablikk ehf.
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Gallerí Prýði - Ramin ehf.
Grétar Þórarinsson ehf
Hárstofa Viktors
Huginn ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kaffi María ehf. - Brandur ehf.
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Pétursey ehf
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Í öruggum höndum
í bíl frá okkur

Flottir bílar og frábær þjónusta 

Hópferðabílar okkar eru í hæsta gæða-
flokki með fyrsta flokks bílstjórum. Þeir 
eru umhverfisvænir og að sjálfsögðu 
búnir öryggisbeltum fyrir alla farþega. 

Við bjóðum upp á hópferðabíla með 
sjónvarpi og DVD ásamt loftkælingu og 
margir eru með WC.

Iceland Excursions - Allrahanda
Netfang: ruta@allrahanda.is
Vefsíða: www.allrahanda.is

Hafnarstræti 20, 101 Reykjavík
Sími: 540 13 13
www.allrahanda.is

Farsæld 
Lykill lukkunar
Orison Swett Marden.

„Lífsskoðun þín og skoðun þín á sjálfu þér dregur 
mjög dám af samvistamönnum þínum. Öll framtíð 
þín lagast, myndast og ákvarðast af mannveru 
þeirra manna, sem þú átt saman við að sælda, og 
einkum af þeim anda, sem drottnar þar sem þú 
vinnur. Skapeinkunn þín, lífstakmark þitt, hug
sjónir þínar, siðgæðisþróttur þinn er mjög svo 
kominn undir því, hverja þú umgengst daglega, 

og samsafn reynslu þinnar ert þú sjálfur.”

(J.J. snaraði á íslenska tungu.)
Bókaforlag Odds Björnssonar, Akureyri 1917.



Verum viðbúin! 
Hvað á að gera?

ViðBRöGð Við BRjÓSTVERK
Við höfum oft heyrt fleygt orðunum: Skáti er ávallt viðbúinn.

Við höfum líka verið minnt á það, að eins og við förum með bílinn okkar einu sinni á ári í skoðun, er 
ekkert sjálfsagðara en að við sjálf látum fylgjast með heilsunni. Hún er okkur dýrmæt.

HVERNiG ER DæmiGERðUR BRjÓSTVERKUR?
Dæmigerður hjartaverkur er oftast fyrir miðju brjósti en óþægindin geta leitt út í handleggi eða upp 

í háls og er oft lýst sem þyngslum eða seyðingi fremur en verk og getur jafnvel líkst tognun eða 
harðsperrum. Verknum fylgir stundum ógleði, sviti  eða andnauð. 

HVAð Á Að GERA?
Áhætta fólks á því að fá hjarta og æðasjúkdóm er meiri hjá þeim sem reykja, eru með ættarsögu,  háan 
blóðþrýsting, háa blóðfitu og sykursýki. Mælt er með því að vinna gegn og greina alla þessa þætti. Það 
er sjálfsagt að fara í viðtal og skoðun til heimilislæknis og láta fylgjast með þessum áhættuþáttum og fá 

meðferð við þeim þegar við á. 

Þeir sem fá verk og hafa áður verið greindir með kransæðasjúkdóm eiga gjarna nitroglycerin töflur í 
fórum sínum. Þeir geta sett eina töflu undir tungu og allt að 3 töflur á 5 mínútna fresti til 

að reyna að slá á verkinn.

Séu verkirnir slæmir og hafi þeir staðið meira en 15-30 mínútur  á tafarlaust að leita læknis! Það á 
einnig við ef sjúklingur fer í hjarta- eða öndunarstopp. 

Aðgerð 1:  Hringja í 112, tilkynna um atvikið og fá hjálp og ráðgjöf. Halda þarf ró og yfirvegun.
Aðgerð 2: Lýsa  atburðum vel og greinilega og fá ráðleggingar um hjartahnoð og blástursaðferð.
Aðgerð 3: Vera í stöðugu sambandi við 112 þar til hjálp berst. 

HVER míNúTA SKipTiR mÁLi. 
Þeir sem hafa ekki greinst með kransæðasjúkdóm áður  og fá verk sem varir í meira en 15 - 20 

mínútur gætu tuggið asperín eða hjartamagnyltöflu. Þær draga úr samloðun blóðflagna og minnka 
hættu á blóðtappamyndun í kransæð og varna því að tappi sem þegar hefur myndast stækki.

Þegar verkir láta ekki undan er mikilvægt að fólk leiti tafarlaust til neyðarlínunnar eða á bráðamóttöku. 

LÍF GEtuR LEGið Við!
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